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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i
en primer lloc demanarem si es produeixen substitucions?

EL SR. GARCIAS I SIMÓN:

Antoni Garcias substitueix Francesc Dalmau.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Ernest Ribalaiga substitueix Margalida Mercadal.

EL SR. SERRA I TORRES:

Antoni Serra substitueix Simó Gornés.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, moltes gràcies.

I. Proposició no de llei RGE núm. 3130/09, presentada
conjuntament pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca
i PSM-Verds i pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a
condemna de l'atac a Gaza.

Passam al primer punt de l’ordre del dia que consisteix en la
Proposició no de llei RGE núm. 3130/09, presentada
conjuntament pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds i pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a la
condemna de l’atac a Gaza.

Per defensar la proposició no de llei intervé l’Hble. Sr.
Llauger, per un temps de deu minuts.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, presidenta. Jo crec que ens hauríem de proposar no
tenir molt de temps esperant el Sr. Carlos Gómez fora, per tant
procuraré fer una exposició breu, tenint en compte que allò que
interessa és el sentit del que aprovi o no aprovi el Parlament al
final.

El títol de la proposició no de llei ja és eloqüent, la
condemna de l’atac contra Gaza, jo crec que aquest és el nucli
de la qüestió. I allò que diu en definitiva és que els passats
mesos de desembre i gener i durant tres setmanes que es varen
fer eternes, la franja de Gaza amb Palestina va ser sotmesa a un
atac per part de l’exèrcit israelià i que sota el pretext de la
seguretat va ser un atac absolutament desmesurat, jo crec que la
paraula "desmesura" queda curta, va ser un atac brutal. En
aquests moments ja s’han fet molts de recomptes i podem parlar
sense por a equivocar-nos de més de mil morts, molts dels quals
són infants, a part de ferits, destrucció d’equipaments,
destrucció d’infraestructures, fins i tot, atacs a instalAlacions
humanitàries de Nacions Unides i d’altres actors de cooperació.

Israel òbviament addueix com a pretext la seguretat, és
veritat que hi havia uns atacs amb míssils llançats des de la
franja de Gaza contra població civil israeliana, però en cap cas
això no pot servir com a justificació d’un càstig colAlectiu contra
població civil, que com a tal és contrari a la legalitat
internacional en matèria humanitària, com han dit d’altra banda

multitud d’organitzacions internacionals, moltes de caràcter
privat, associacions de drets humans, però també agències de
Nacions Unides i alguns actors de Nacions Unides.

Aquest atac va durar tres setmanes, com ja he dit, i després
se va acabar amb una treva, però lògicament aquest final no va
resoldre el problema. De fet, el que ha fet és alimentar els
sectors més radicals d’una banda i de l’altra. En aquest sentit ha
de ser qualificada com un fracàs perquè el seu resultat és que la
legitimitat de Hamàs, que ningú no desitja, ha sortit reforçada
en els territoris palestins. Jo crec que més que mai és necessari
avançar en la idea que la solució al conflicte s’ha de basar en el
reconeixement mutu, en el final de tota violència, quan dic tota,
dic tota, crec que el tema important d’aquesta proposició no de
llei és la condemna a aquest atac pel que va tenir de
desproporcionat i de vulneració de la legalitat internacional,
però és evident que la violència contra la població civil s’ha
d’aturar tota. I d’altra banda la solució al conflicte ha de venir
amb la creació d’un estat palestí independent, i un estat palestí
independent no és un estat fragmentat, un estat inviable, un estat
on les carreteres només són per a l’ús de colons i on les
instalAlacions militars converteixen en un mosaic de bantustans
, inviables com estat. Ha de ser un estat on es resolgui la qüestió
del dret de retorn dels refugiats, la qüestió dels assentaments, els
assentaments en si són una vulneració de la legalitat
internacional, amb una situació d’ocupació, on es resolgui la
situació de l’accés als recursos, la situació especial de
Jerusalem.

Passant als acords, per no allargar-me, el primer seria la
condemna rotunda d’aquests atacs, de tota la destrucció humana
i material que han causat i la constatació que són contràries a la
normativa internacional en matèria humanitària. El punt segon
és l’exigència del cessament de tota violència, per allò que deia
abans, que hem de ser clars, la violència que ha de cessar és
tota. El tercer va en la línia del que deia ara a l’exposició de
motius, nosaltres voldríem que el Parlament es declaràs a favor
d’una solució que al final es basa en el que diuen tots els plan de
pau, sobre la base de les fronteres anteriors a la guerra del 67,
la Guerra dels sis dies, crear un estat palestí viable, com dic, al
costat d’un estat d’Israel que al final podria viure en pau amb
els seus veïnats, i perquè això sigui possible, lògicament
l’ocupació s’ha d’acabar, s’ha de paralitzar la construcció del
mur i s’ha de donar una solució justa al tema dels assentaments,
al tema dels refugiats, al tema dels recursos, el tema de
Jerusalem. 

I finalment, nosaltres instam perquè hi hagi les
investigacions internacionals que puguin fer que l’acció de la
justícia internacional entengui sobre aquestes qüestions. La
justícia penal internacional actua quan no actuen els tribunals
del país, en el cas d’Israel és evident que no actuaran. Hi ha un
precedent d’un tribunal espanyol, l’Audiència Nacional, que ha
admès a tràmit una querella contra uns crims comesos per
militars i per un exministre israelià, en aquest cas referent a fets
del 2002, no a la darrera guerra; i en aquest sentit voldríem que
hi pogués haver una actuació de la justícia internacional. Seria
bo que no fos a través d’un tribunal d’un tercer país, com és el
cas de l’Audiència Nacional, sinó que fos un Tribunal Penal
Internacional. El Tribunal Penal Internacional creat per l’Estatut
de Roma serà difícil, perquè Israel no n’és part, però s’han de
cercar les vies. En altres casos Nacions Unides ha creat tribunals
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penals internacionals ad hoc i és important per al bé de la causa
de la justícia que aquests fets no quedin en la impunitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Sr. Costa, per un temps de deu
minuts.

EL SR. COSTA I SERRA:

Moltes gràcies. També miraré de ser breu, el que passa és
que per la importància de la proposició d’avui, també vull fer
una sèrie de consideracions. En primer lloc aplaudir la iniciativa
que han tengut els grups proposants, hi havia també altres
iniciatives que es volien fer, crec que en definitiva és una
proposició correcta i, per tant, hi voldria fer alguna
consideració.

Jo crec que en definitiva aquests fets molt greus que varen
succeir a la zona de Gaza, sota l'empara del que se’n diu de
vegades una guerra preventiva i l’ús que se n’ha fet per part de
les tropes israelianes, juntament amb la política d’assentaments.
Jo crec que això és un mecanisme que ha d'acabar i que
únicament es pot acabar amb les premisses que exposava el
portaveu que m’ha precedit, mitjançant la creació dels dos estats
que es respectin, però també per una pressió internacional cap
a Israel, perquè no es trobi en una situació tan còmoda. 

Jo crec que han passat uns fets que són importants i
simplement els vull apuntar. Aquesta guerra també tenia una
certa crueltat en el sentit que pretenia acabar abans de la presa
de possessió del nou president d’Estats Unitats perquè ja es
preveia un canvi en la política internacional d’Estats Units. És
tan esperançadora com cruel aquesta posició d’Israel, però el
canvi que tots voldríem desitjar de veure un país com els Estats
Units que realment acabàs amb aquesta posició de donar suport
a una actitud molt agressiva cap als drets del poble palestí que
tenia l’administració Bush.

Jo crec que aquesta és la qüestió. El que passa és que davant
d’aquests fets es plantegen dues qüestions, una que és prou
important, i una que no s’ha apuntat, però que és ben palesa en
aquest tipus de conflictes. La reparació dels danys, evidentment
això de fer la destrossa humana, en primer lloc que s’ha fet,
però la destrossa material i que al final després són les
organitzacions internacionals que han de reparar uns danys, a
aeroports, carreteres, infraestructures sanitàries, que s’ha
produït. Aquesta qüestió dins el marc que apuntava el portaveu
que m’ha precedit, no s’han jutjar només els delictes
internacionals que de vegades se poden haver comès, sinó
també les responsabilitats patrimonials d’un poble cara a un
altre poble.

M’apunt a una qüestió que ha expressat el portaveu Miquel
Àngel Llauger i que he estat content de sentir-ho. És important
en primer lloc la consolidació dels tribunals penals
internacionals fora del marc de l’estat. És a dir, jo crec que han
jugat un paper molt important i no voldria que es confonguessin
les paraules que diré a continuació, el paper que han jugat
països com l’Estat espanyol en processos internacionals, però
pens que això hauria de ser una cosa totalment excepcional i el
que hi hauria d’haver són tribunals penals internacionals que
realitzin aquest tipus de processos i que no caigui dins l’àmbit
d’un estat, com en un moment determinat va ser el tema de
Pinochet que ho duien jutges espanyols. Pens que l’àmbit en què
s’ha d’actuar ha de ser el Tribunal Penal Internacional.

Simplement volia fer aquestes quatre consideracions i dir
que el Grup Parlamentari Socialista donarà suport plenament a
la proposició no de llei plantejada pels proposants.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Sra. Morell per un temps de deu
minuts.

LA SRA. MORELL I CUART:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Voldríem començar la nostra intervenció en representació del
Grup Parlamentari Popular mostrant el nostre dolor i la nostra
consternació per la tragèdia humanitària que s’ha viscut a la
franja de Gaza. Condemnam la mort de civils i innocents,
venguin d’on venguin i sigui qui sigui l’impulsor sense
diferències, ho hem fet sempre des del principi del conflicte i el
nostre partit fou un dels primers a reaccionar davant d’aquesta
crisi, sempre pensant en la prudència i l’equilibri.

A Israel no se li qüestiona el dret a defensar-se dels atacs
sistemàtics sobre la seva població i sobre el seu territori que
reben per part de Hamàs. Però sí es qüestiona la desproporció i
que les víctimes siguin civils innocents. Sense ser excusa de la
mort dels civils innocents en absolut, cal recordar que la
violació de l’alto al foc sempre és per part de Hamàs que
provoca l’Estat d’Israel amb els seus atacs, cercant la resposta
militar d’aquest país. Les tècniques d’aquesta organització
terrorista, tal i com és reconeguda per tots els estats de la Unió
Europea, són de menyspreu total, no només per als civils
israelians a qui ataquen sistemàticament amb els seus míssils,
sinó també exposant deliberadament la seva pròpia població
civil, que és un acte totalment menyspreable.

Hamàs va donar un cop d’estat, s’ha de dir clarament,
perquè l’autoritat palestina competent era l’Autoritat Nacional
Palestina i el seu president que tenia rang de cap d’estat i quan
l’equilibri parlamentari canvia en el Parlament palestí, tenen
perfecta legitimitat per designar un nou primer ministre. Això
no va ser així, no va ser acceptat per Hamàs, que va donar
aquest cop d’estat a la franja de Gaza. Hem de recordar també
que Hamàs ha causat més morts entre els palestins que el
conflicte àrab-israelià en els últims anys.
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També hem de recordar que ara mateix, moment en que ja
han tornat les organitzacions humanitàries i els periodistes
internacionals, s’ha pogut conèixer a més la tragèdia dels escuts
humans. Una altra cosa que no era suficientment coneguda a
occident i que ha estat el segrest, la tortura i el assassinat de
membres d’Al-Fatah, acusats de ser membres
colAlaboracionistes amb l’Estat d’Israel i casualment amb tots
els altres morts no hi havia cap altra organització, simplement
persones que no estaven adscrites a cap organització, la qual
cosa és també senzillament terrible.

Hem vist com Nacions Unides ha destacat el fet de la
utilització de dones, gent gran i de nins com escuts humans a
diferents instalAlacions civils al llarg d’aquest conflicte i
aprofitant que estaven sota el foc israelià, han anat a buscar els
propis refugiats, fins i tot alguns que s’oposaven legítimament
al cop d’estat que Hamàs havia fet a la franja de Gaza.

No podem fer distincions i no podem anomenar víctimes de
primera o víctimes de segona categoria, totes són víctimes del
mateix estil. Hamàs ha llançat 6.464 míssils sobre Israel en els
darrers tres anys cap a la població civil i això és totalment
intolerable. Quan es nomena o s’accepta com a interlocutor
Hamàs, se li ha d’exigir el mateix que a la resta de membres, és
a dir, que es renunciï al terrorisme, que s’accepti l’existència de
l’estat d’Israel i que a més, reconegui la legitimitat de les
autoritats palestines, que els varen precedir en el govern i les
que encara avui són legítimes i a més que el món sencer les
reconeix com a tals.

S’ha de ser extraordinàriament prudents i equilibrats sobre
les qüestions que fan referència a la política exterior, però
encara molt més en aquest cas concret, a la política d’Orient
Pròxim. No farem cap tipus de reprovació política, no és el
moment, però sí que demanaríem que aquesta lluita mai no fos
partidista cap a un costat o cap a un altre, perquè el que hem de
cercar és la pau de tots.

Nosaltres esperam que aquest impacte que ha tengut a
l’opinió pública, sobretot aquests mil morts, es tengui en compte
que no només eren civils, sinó que hi havia també
deliberadament membres de Hamàs, altres víctimes innocents
que utilitzava Hamàs, i que és un conflicte que no s’ha pogut
resoldre des del 95, quan va ser assassinat el primer ministre
Issac Rabin.

Ja és hora que la regió i els actors essencials entenguin per
fi que la solució definitiva a aquest conflicte passa
indispensablement per la creació d’un estat palestí viable,
creïble per a l’opinió pública palestina, àrab i la del món islàmic
no àrab, que sigui democràtic i que sigui a més estable. Hem de
creure de la mateixa manera que l’estat d’Israel és un deute
històric que la humanitat tenia amb el poble jueu i també és un
deute històric que l'estat palestí pugui tenir el seu poble
lliurement.

Nosaltres hem mantingut des de sempre una posició
equilibrada, raonable i prudent en aquest conflicte. Ho
continuarem fent així. Però mai no deixaríem de denunciar el
que des del nostre judici és un acte de terrorisme, cada vegada
que Hamàs provoca milers de morts a qualsevol part del territori
d’Israel. Demanam pau per a tots, una pau justa, una pau global
i una pau duradora en aquest conflicte.

Per acabar i sense que serveixi de precedent, m’agradaria
citar unes paraules que va dir el ministre d’Assumptes Exteriors,
Sr. Moratinos, fa un mes a una compareixença en el Congrés. El
vull citar perquè és una persona que ha estat molt interessada en
aquest tema i a més és un interlocutor que ha dedicat molts
d’anys de la seva vida a conèixer aquest conflicte i a intentar
posar solucions. I ell deia: “la democracia no solamente son las
elecciones representativas, sino un comportamiento
democrático, no llevar a cabo golpes de estado, respetar los
acuerdos suscritos por anteriores gobiernos, renunciar a la
violencia o tener una visión de futuro de paz con sus vecinos.
Hamás no debe recibir el apoyo político de los europeos, salvo
que cambie. Creo que es una posición que quizás en algunos
sectores de la opinión pública europea choque, pero es la real
para aquellos que conocemos bien el complejo mundo de
Oriente Medio. La autoridad nacional palestina tiene sus
propias contradicciones, no puede entrar en Gaza después de
haber entrado los tanques israelíes, tiene que legitimar su
vuelta a Gaza y tenemos que ver cómo la comunidad
internacional puede establecer un mecanismo de intervención
para facilitar el retorno de la estabilidad y la seguridad de
Gaza”.

En resum, estam pràcticament d’acord amb la filosofia que
han presentat tots els grups, només volia fer alguna
puntualització. Pels arguments exposats, nosaltres votaríem a
favor del punt 1, la condemna que ha de ser unànime als morts
civils. El punt 2 del cessament de la violència per a les dues
parts. I vull fer una petita puntualització al punt 3. El punt 3 ens
pareix una mica agosarat, precisament per la complexitat del
conflicte, no consideram que aquest parlament estigui legitimat
a decidir com hem de resoldre un problema de tants d’anys. Els
interlocutors legitimats i grans coneixedors del conflicte, estaran
en millors condicions per dir com s’ha d’arribar a una solució
i què és allò que han cercar ambdues parts. Ens pareix una mica
intervencionista i una mica agosarat, i no ens hi podem sumar,
ja que humilment no ens trobam legitimats per dir com s’ha de
solucionar el problema i quina part ha de cedir. En tot cas, qui
ho ha d’acordar són els dos països en qüestió, els implicats.

Evidentment estam totalment d’acord amb la primera part,
que diu que creem un estat palestí viable i democràtic. El que no
trobam adequat és dir com s’ha de fer, si s’ha de fer sobre les
bases de les fronteres, etc., és a dir, trobam que és una mica
agosarat que nosaltres diguem allò que ells han de fer. En tot
cas, que siguin ells els que es posin d’acord i supòs que no serà
possible xapar aquest punt, si fos possible votaríem a favor de
la solució al conflicte basat en la creació d’un estat palestí
democràtic i viable. Però no al punt següent, ja que deixaríem
que fossin els mateixos implicats els que decideixin el que
troben millor per a les seves fronteres. 
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I sobre el punt 4 també estam d’acord que Nacions Unides
prengui part i faci una investigació sobre els atacs israelians
sobre Gaza, però també sobre els atacs de Palestina damunt la
població d’Israel, perquè pels arguments que he exposat abans
són atacs indiscriminats contra població civil. Si volem defensar
els drets humans als dos territoris hauria de ser d’aquesta
manera.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Morell. Vol fer ús de la paraula el grup
proposant? Té la paraula el Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, quatre comentaris, intentaré no
ser llarg. Respecte de la intervenció del Grup Socialista, gràcies
pel suport, només un comentari que quasi és més de disquisició,
que és sobre si els crims els han de jutjar tribunals penals
internacionals o tribunals de tercers països, com és el cas de
l’Audiència Nacional. Òbviament l’ideal és que fossin jutjats
per tribunals penals internacionals. Ara, això no sempre és
possible. El Tribunal Penal Internacional existent té la limitació
que només pot jutjar fets en què estiguin implicats ciutadans que
siguin part d’aquest mateix tribunal. Israel no és part de
l’Estatut de Roma, per tant, això és una limitació molt important
i en aquest sentit l’aplicació de la jurisdicció internacional per
part de tribunals com és ara l’Audiència Nacional complementa
l’acció de la justícia internacional. En aquest sentit voldria
recordar que fa poques setmanes vàrem aprovar una proposició
no de llei on demanàvem al Govern espanyol que no limitàs o
que no retallàs l’aplicació d’aquest principi de jurisdicció
universal.

Respecte de la intervenció del Partit Popular, gràcies pel
suport a la moció en general, després ja entraré en el detall de
les esmenes que presenten. També volia fer algun comentari de
totes maneres, crec que aquesta és una història molt llarga en la
qual s’han donat molts arguments i tothom dóna els seus, però
crec que s’han de dir tots, el meu interès no és en absolut
defensar Hamàs que no tenc cap inconvenient a dir que és un
actor totalitari i un actor que comet accions criminals contra
població civil. Ara, la història s’ha de contar tota. Dir “Hamàs
va donar un cop d’estat a la franja de Gaza” és contar una part
de la història. La història si es conta completa és que a l’any
2006 hi va haver unes eleccions al conjunt de Palestina que
varen ser guanyades per Hamàs. Unes eleccions que havien
estat demanades reiteradament per la comunitat internacional i
unes eleccions que varen ser netes amb molts d’observadors
internacionals i ens agradi o no, varen ser guanyades per Hamàs
i amb un gest de facilitar que la cosa prosperàs es va fer un
govern d’unitat nacional, en què hi participava Hamàs i hi
participava Al-Fatah, mantenint el president d’Al-Fatah per
descomptat i aquest govern no va ser reconegut i la mateixa
comunitat internacional i el mateix Israel que havia demanat
eleccions suposadament esperant que guanyàs Al-Fatah va no
el reconèixer i va fer una actuació continuada de bloqueig. 

Per tant, d’aquest no reconeixement deriva tot allò altre i
aquests fets desgraciats als quals s’ha fet referència, que és
l’enfrontament civil, violent entre Al-Fatah i Hamàs en bona
part accions com aquesta guerra final de Gaza ho alimenten,
eh?, que per cert tampoc no són uns enfrontaments que la part
bona sigui Al-Fatah i la dolenta sigui Hamàs ni molt menys,
perquè allà hi ha accions condemnables per totes parts. Fins i tot
diria una cosa més, de Hamàs es diu moltes vegades que per
començar a parlar amb ell s’ha de demostrar que és un actor que
té capacitat de reconeixement d’una solució i de reconeixement
de l’estat d’Israel, és que Hamàs mai no ha fer un
reconeixement formal de l’estat d’Israel, supòs que perquè són
coses que duen un procés, a l'OLP li va dur molt de temps, però
sí que ha donat a entendre moltes vegades en declaracions, amb
actituds i amb posicions que pot arribar a acceptar una solució
de dos estats sobre les fronteres del 67. 

Per tant, el que s’hauria de fer no és condemnar-lo
d’entrada, sinó explotar a fons les possibilitats que sigui un
interlocutor, perquè al cap i la fi ha estat votat per la població
com per arribar a aquesta solució del dos estats per als dos
pobles, de la solució que sempre es diu dos estats per als dos
pobles. Això no altera els texts dels acords, però són unes
consideracions que voldria fer. S’ha repetit moltes vegades la
paraula una actuació equilibrada, nosaltres volem ser equilibrats
i volem veure tots els crims comesos per totes les parts, però no
volem oblidar que la situació de partida és una ocupació. Una
ocupació que en si mateixa és contrària a la legalitat
internacional. Tampoc no és cert que l’inici de la guerra fos un
llançament de coets, que era l’únic incompliment de la treva que
es fa, incompliment de les treves n’hi havia per totes les arts i
entrades de l’exèrcit israelià dins població civil i a territoris
ocupats i accions d’aquest tipus n’hi ha hagut sempre per totes
les parts.

Passant al text dels acords, el punt 1 i el punt 2 entenc que
queden aprovats. El punt 3, bé, se’ns diu que el Parlament no
està legitimat a decidir... bé, no entenem que el Parlament hagi
de dir com és la solució, tan de bo que el Parlament tengués la
possibilitat de decidir com ha de ser la solució. Aquí no es tracta
tant de dir exactament quina ha de ser la solució com d’establir
uns mínims. Uns mínims que per cert són els mínims de la
legalitat internacional i de les resolucions de Nacions Unides.
Per tant, crec que per a nosaltres és important que això surti amb
el màxim consens possible i seria molt bo que el Parlament amb
unanimitat s’hi declaràs i, amb aquest ànim constructiu perquè
no tenim cap intenció de deixar el Partit Popular, que està a
favor de l’agressió,... jo els proposaria algun canvi, a partir de
la segona línia tal vegada substituir tota aquesta cosa una mica
detallada de com ha de ser la solució, que al nostre entendre és
aquesta, que quedàs com a mínim una referència a la legalitat
internacional i a les resolucions de Nacions Unides com a base
d’aquesta solució.

Per tant, després d’“un estat palestí viable i democràtic -
coma- sobre la base de la legalitat internacional i de les
resolucions de Nacions Unides”. No és exactament el punt que
nosaltres haguéssim volgut, però bé, ens sentiríem satisfets que
el Parlament pogués aprovar això per unanimitat. 
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El punt 4, “la investigació de Nacions Unides sobre els atacs
israelians a Gaza”, home!, ens interessa molt especialment, no
perquè uns siguin pitjors que els altres, sinó perquè és l’estat
ocupant, l’estat que té la potència militar, l’estat que ha entrat
provocant mil morts a una població civil, l’estat -fins i tot diria-
que, com a estat que s’entén que és part d’occident, a nosaltres
ens toca ser més exigents amb ell, però no volem que se’ns
digui que feim parts i quarts i que en el cas que hi hagués una
acció de la justícia internacional també hauria de veure els
possibles crims de guerra comesos per l’altra part. Per tant, no
sé com hauria de quedar, “una investigació de Nacions Unides
sobre els atacs...-jo diria- comesos per totes les parts durant la
darrera guerra de Gaza” per exemple?, i si una fórmula així va
bé, idò ens semblaria adequat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Sra. Morell, ens podria dir si accepta
les matisacions que ha fet el Sr. Llauger.

LA SRA. MORELL I CUART:

Sí, totalment acceptades. Es podria aprovar tot per
unanimitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, doncs entenem que la proposició queda aprovada
per unanimitat, d’acord amb les darreres matisacions que ha fet
el Sr. Llauger i que ha acceptat la Sra. Morell. Moltes gràcies.

Se suspèn, per tant, la sessió per un temps de dos minuts per
donar la benvinguda al Sr. Gómez. Moltes gràcies.

II. Compareixença de l'IlAlm. Sr. Carlos Gómez
Martínez, president de l'Audiència Provincial de les Illes
Balears, per a l'elaboració de l'informe Els drets dels
menors davant les noves tecnologies i els mitjans de
comunicació. Estat de la qüestió i propostes de futur.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, passam al segon punt de l’ordre
del dia que consisteix en la compareixença de l’IlAlm. Sr. Carlos
Gómez Martínez, president de l’Audiència Provincial de les
Illes Balears, per a l’elaboració de l’informe Els drets dels
menors davant les noves tecnologies i els mitjans de
comunicació. Estat de la qüestió i propostes de futur. 

Donam la benvinguda al Sr. Gómez, i ara tocaria llegir
aquest amplíssim currículum que ens ha passat, jo, simplement,
els diré que tenen la còpia a les seves carpetes, inclou els títols
acadèmics, l’experiència professional, l’experiència docent, les
estades i les missions a l’estranger, múltiples conferències que
ha donat i distincions que també té per la seva carrera
professional. Per tant, els convidaria a fer després una lectura
atenta d’aquest currículum i passaria a donar-li la paraula per a
l’exposició oral per un temps d’uns quaranta-cinc minuts.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT DE L’AUDIÈNCIA PROVINCIAL
DE LES ILLES BALEARS (Carlos Gómez i Martínez):

Sra. Presidenta, moltes gràcies i bones tardes a tots. En
primer lloc, volia expressar que per a mi és un honor i també un
deure comparèixer davant aquesta comissió de Drets Humans
del Parlament balear perquè en definitiva el Parlament
representa la voluntat del poble, així ho diu el nostre Estatut
d’Autonomia, i, per tant, jo crec que totes les persones tenen
l’obligació de colAlaborar-hi, encara que aquestes persones, com
és el meu cas, pertanyin a un altre poder de l’Estat com és el
Poder Judicial. Crec que el Parlament té legitimitat democràtica
d’origen que provoca aquesta obligació per part de tots els
ciutadans.

També vull aclarir immediatament que aquesta intervenció
meva no farà referència a les meves funcions judicials ni
tampoc a les funcions governatives que em corresponen com a
president de l’Audiència Provincial dins l’àmbit del Poder
Judicial sinó que serà una intervenció de caire tècnic destinada
a poder servir com una contribució a la feina que sé que fa el
Parlament de les Illes Balears de redacció d’un text de protecció
del dret del menor davant les agressions als seus drets que es
puguin derivar d’internet.

També vull aclarir, per començar, que malgrat que la Llei
d’internet, la que s’anomena Llei d’internet i que tècnicament
és la Llei dels serveis de la societat de la informació, encara que
va ser promulgada l’any 2002 no ha donat lloc a l’Audiència
Provincial de les Illes Balears a cap sentència. És més,
consultada la base de dades de la qual disposam els jutges que
recull sentències de tot el territori espanyol a penes no arriben
a mitja dotzena les sentències que tracten aquest tema. Això em
du a una primera conclusió i és que la tutela efectiva dels drets
dels menors davant les agressions que puguin procedir
d’internet, dels menors i dels majors, és, ara per ara, una qüestió
que té dificultat d’accés en els tribunals a la jurisdicció.

Al llarg de la meva intervenció procuraré posar de manifest
les raons d’aquesta dificultat i també finalitzaré amb una sèrie
de recomanacions perquè si així ho estima procedent la
comissió doncs pugui fer-ne ús. Si el 1998 el jurista belga Van
Overstraeten va poder dir que internet és un somni per als
usuaris i un malson per als juristes, deu anys després podem dir
que l’usuari ha despertat del seu somni, però internet continua
essent un mal son per als juristes. En efecte, ja hem passat el
temps de la innocència en la utilització d’internet, temps en el
qual l’usuari encara que intuïa un cert risc per a la seva intimitat
derivada de la utilització d’aquesta tecnologia ho compensava
o considerava que quedava compensat, amb les possibilitats
d’informació a les quals tenia accés i que percebia com
pràcticament ilAlimitada, sonava com una espècie de renúncia
tàcita dels propis drets.

Avui el desenvolupament de les tecnologies de la informació
i de la comunicació ha posat de manifest les seves febleses. La
proliferació de virus, la contaminació informativa del correu no
desitjat, la manipulació invisible de les dades de l’usuari, la
pornografia infantil o el mal ús de les creixents possibilitats de
comunicacions a través de la xarxa ha posat de manifest que
internet no és ja aquell paradís autoregulat en el qual reina la
pau i la concòrdia i la bona fe sense necessitat de normes.
Resulta significatiu que a l’informe de l’Institut Nacional de
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Consum del 2002, sobre el consumidor i noves tecnologies, ja
s’assenyalàs que el 78% dels experts consultats considerava que
en internet i en el E-commerce, en el comerç electrònic,
s’acabarà imposant un territori sense llei on el consumidor haurà
d’assumir que el seu nivell de protecció no és el mateix que en
els canals addicionals.

Qualque autor ha indicat que el nombre més gran
d’infraccions comeses en xarxes com internet tenen a veure amb
fets difamatoris, que en tractar-se d’un mitjà de difusió
d’informació estrictament lligat a la utilització de sistemes
informàtics resulta especialment propici per a l’aparició
d’ilAlícits derivats de la intromissió en els drets de l’honor i de
la intimitat i que internet permet un nivell de recopilació de
dades sobre les preferències i les transaccions de l’usuari molt
més intens que el possible en les activitats fora de la xarxa. 

En 1998 John Barlow penjava a la xarxa l’anomenada
declaració d’independència del ciberespai i hi proclamava: “en
el ciberespai no tenim govern electe ni és probable que el
tenguem mai per això em dirigeix a vostès, governs del món
industrialitzat, amb una autoritat no més gran que aquella amb
la qual parla la meva llibertat. Jo declar que l’espai social global
que estan construint és per naturalesa independent de les tiranies
que vostès pretenen imposar-nos. Vostès no tenen cap dret
moral a governar-nos, ni posseeixen cap mètode de coerció del
qual haguem de tenir por realment. Els seus conceptes jurídics
de propietat, llibertat d’expressió, dret a la identitat, dret a la
intimitat, llibertat de circulació i context no ens són aplicables,
es basen en la matèria. Aquí, en el ciberespai, no hi ha matèria”.

El cert és, però, que internet és evidentment una creació dels
homes, que influeix d’una manera decisiva en la convivència
social, que és determinant en l’actual societat de la informació
i del coneixement i que no podia romandre aliena en el dret
malgrat aquestes proclames de Barlow des de finals dels anys
noranta del segle passat en tot el món, també a Europa i també
en el nostre país, s’ha desenvolupat un cos legislatiu que alguns
anomenen dret d’internet i d’altres l’anomenen dret sobre
internet, segons consideren que constitueix o no una branca
separada de l’ordenament jurídic.

A Espanya aquesta nova normativa es pot considerar
constituïda bàsicament per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de
serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic,
coneguda vulgarment com la Llei d’internet. Aquesta llei és
transposició al nostre ordenament jurídic de la Directiva
2000/31, del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny,
relativa a determinats aspectes del servei de la societat de la
informació, però evidentment aquesta norma no exclou
l’aplicació de les altres normes que integren l’ordenament
jurídic i que es veuen especialment afectades per internet, la
Llei de marques, la Llei general de defensa dels consumidors i
usuaris, pel que fa a la protecció de la intimitat -que és el que
aquí ens interessa sobretot avui-, la Llei Orgànica de protecció
de dades i la Llei de protecció civil del dret a l’honor, a la
intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. I pel que fa als
menors, que també avui és el que ens interessa especialment, la
Llei Orgànica de protecció jurídica del menor.

Tot això configura un sistema complex amb una llei general
o horitzontal, que seria la Llei d’internet, que es veu seccionada
per una sèrie de lleis sectorials segon els continguts que són
tocats. És a dir, si a aquesta complexitat li afegim que internet
és un sistema obert, descentralitzat, deslocalitzat, relativament
opac i per tot això alAlèrgic al dret haurem de concloure que la
regulació de la xarxa, encara que ja s’ha materialitzat amb
aquestes normes esmentades, continua essent en certa forma, i
com deia en Van Overstraeten, un malson per al jurista.

Quines són les lesions al dret del menor que es poden
produir a través d’internet? Seguint Javier Villalte podem
distingir quatre tipus de lesions als drets del menor en internet.
En primer lloc, els continguts inadequats. Els menors es poden
trobar, amb relativa facilitat, amb continguts pornogràfics,
violents, racistes, extremistes, relatius a sectes o drogues o
constitutius d’enganys i de fraus. En segon lloc, els abusos
físics. Els menors es poden trobar en la xarxa, especialment en
sales de xats, amb invitacions que els incitin a trobades reals, en
el món no virtual sinó real, amb persones desconegudes que els
sotmeten a abusos, es coneix com a child grooming o internet
grooming. En tercer lloc, assetjament. Mitjançant el correu
electrònic o les sales de xat els nins o adolescents es poden
veure sotmesos a missatges insistents que alterin la seva
estabilitat psíquica. Finalment, la difusió de dades personals, els
alAlots i les alAlotes poden haver donat dades sobre les seves
persones o la seva família que són utilitzades després dins la
xarxa per a finalitats no volgudes.

A aquestes conductes hi podem afegir un tema relativament
de moda com és el ciberbullying, és a dir, el maltractament
entre iguals a través d’internet. Algunes d’aquestes conductes
són tan greus que donen lloc a responsabilitat penal, tal com
passa en les que són preparatòries d’abusos físics o constitutives
d’assetjament o les que suposen difusió per la xarxa de
pornografia infantil. Tots aquests fenòmens que per la seva
gravetat donen lloc a aplicació de normes penal queden fora
d’aquesta ponència, queden fora de l’àmbit de la protecció civil
dels menors que és al que jo m’he de referir en aquesta
ponència.

La protecció civil dels menors es limita, fonamentalment, a
intentar evitar o reaccionar davant la difusió de continguts que
sense ser ilAlícits, perdó, sense ser delictius, sense ser
constitutius de delictes, lesionen, no obstant, la intimitat,
l’honor o el dret a la seva imatge dels menors o suposen la
divulgació indeguda de dades de caràcter personal. En aquest
sentit, la protecció civil dels menors a internet no presenta
especialitats amb relació al règim general de responsabilitat
civil derivat de les lesions a l’honor, a la intimitat o a la pròpia
imatge o la difusió de dades de caràcter personal com és
mitjançant internet contra els adults, excepte en dos punts, la
legitimació activa, és a dir, qui pot exercitar accions i
l’avançament de l’edat per prestar el consentiment.
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Pel que fa al primer punt és evident que són els representants
legals dels menors els que hauran d’exercir les accions civils
que corresponguin a aquests, el pare, la mare o els tutors, però
també ho podrà fer el Ministeri Fiscal, i això és l’especialitat.
Efectivament, l’article 4.2 de la Llei Orgànica protecció jurídica
del menor disposa que la difusió d’informació o la utilització
d’imatges o nom dels menors en els mitjans de comunicació que
poden implicar una intromissió ilAlegítima a la seva intimitat,
honor o reputació que sigui contrària als seus interessos
determinarà la intervenció del Ministeri Fiscal que instarà
immediatament les mesures cautelars i de protecció previstes a
la llei i solAlicitarà les indemnitzacions que corresponguin pels
perjudicis causats.

Segon l’apartat 4 del mateix precepte, el fiscal podrà actuar
d’ofici o a instància del propi menor o de qualsevol persona
interessada física, jurídica o entitat pública. Aquest precepte
concorda, a més a més, amb l’article 31 de la Llei de serveis de
la societat de la informació, la Llei d’internet, que atribueix la
legitimació activa al Ministeri Fiscal per a l’exercici de l’acció
de cessació, a la qual em referiré més endavant. La segona
característica especial de la protecció dels menors en aquesta
matèria és la que es deriva de la diferència entre l’edat per poder
disposar d’aquests béns personalíssims, com són la intimitat
personal i familiar, l’honor i la pròpia imatge i la plena
adquisició de capacitat d’obrar en totes les relacions civils
també davant el procés, que com vostès saben és el 18 anys que
estableix l’article 12 de la Constitució i l’article 315 del Codi
Civil.

Quan ens trobam amb un nin o una nina de pocs anys la
qüestió no té dubtes, és son pare, sa mare o el seu representant
legal qui ha de prendre la decisió, qui ha de prestar el
consentiment, així es deriva, sense cap tipus de dubtes, de
l’article 154 i de l’article 162.1 del Codi Civil. Però el
panorama canvia sensiblement quan es tracta del que s’anomena
un menor madur, és a dir, d’un menor que d’acord amb el seu
grau de maduresa pot realitzar determinats actes quan així li ho
permet la llei. Com hem dit, les ofenses del menor provinents
d’internet afecten principalment el seu honor, la seva intimitat
o la seva imatge; doncs bé, l’article 3 de la Llei Orgànica
1/1982, de protecció d’aquests drets fonamentals, disposa que
els menors poden prestar el consentiment per ells mateixos si les
seves condicions de maduresa així ho permeten d’acord amb la
legislació civil. És a dir, que pot ser que un menor presti el seu
consentiment per disposar de tots aquests drets a la xarxa, a
internet.

Crec que aquesta previsió legal ha de ser aplicada de forma
prudent, així, de manera pràcticament unànime, la doctrina ha
considerat que aquesta disposició legal és aplicable solament al
dret a la pròpia imatge, no al dret a la intimitat ni a l’honor que
continuen essent indisposables per al menor. A més, el
legislador ha limitat de fet aquesta possibilitat de consentir del
menor madur ja que la Llei Orgànica de protecció jurídica del
menor, de 15 de gener de 1996, estableix en el seu article 4 un
control sobre el consentiment prestat pel menor quan legitima
el Ministeri Fiscal per intervenir si considera que el
consentiment que ha estat prestat per aquest menor madur és
perjudicial per als seus interessos.

Per la seva banda, l’article 13.1 del Reial Decret 1720/2007,
de 21 de desembre, que desenvolupa la Llei de protecció de
dades personals, disposa que es podrà procedir al tractament de
les dades dels majors de 14 anys amb el seu consentiment
excepte en aquells casos en què la llei exigeixi per a la seva
prestació l’assistència dels titulars de la pàtria potestat o tutela.
Veim com aquí el criteri legal no és quan el menor tengui un
suficient grau de maduresa sinó que la llei directament estableix
una edat, que són els 14 anys, a partir de la qual aquest menor
madur pot prestar el seu consentiment perquè les seves dades
siguin difoses a través de la xarxa, a través d’internet. No
importa que els digui que aquest precepte ha estat objecte d’una
gran polèmica doctrinal i també de molta crítica per part de la
doctrina, per part de juristes, quant que es tracta d’un reial
decret, es tracta d’un reglament i sembla que no compleix el
principi de jerarquia normativa que un reglament estableixi una
edat distinta de l’establerta en el Codi Civil o en la Constitució.
De totes maneres jo crec que tampoc en aquest cas no queda
exclosa la possibilitat d’intervenir del Ministeri Fiscal en el cas
que trobi que aquest major de 14 anys ha prestat un
consentiment, però que aquest consentiment és perjudicial per
als seus interessos.

Hem dit abans que la protecció civil dels menors consisteix
principalment a intentar evitar o reaccionar davant la difusió de
continguts, que sense ser constitutius de delicte, lesionin la seva
intimitat, el seu honor i a protegir-lo de la difusió no volguda de
dades de caràcter personal. Per a l’adequada elecció de l’acció,
és a dir, quin tipus d’acció elegim per protecció d’aquests
interessos, es fa necessari recordar, encara que sigui una
obvietat, que internet és tan sols un mitjà de comunicació que
funciona amb el principi que només hi ha intelAligència en els
seus dos extrems, a un extrem i a l’altre, els dos usuaris són
intelAligents, la resta són aparells no intelAligents. La xarxa es
nodreix dels continguts que aporten els usuaris del sistema en el
seu accés, això vol dir que els que s’anomenen proveïdors dels
serveis d’intermediació de la societat de la informació, amb
aquest nom tan llarg, no tenen en principi responsabilitat per
aquestes lesions en la mesura que tampoc no tenen el control
dels continguts que circulen per la xarxa. 

És a dir, la temptació és anar a la cosa fàcil, és molt difícil
perseguir al proveïdor de continguts o de serveis perquè estan
escampats per tot el món, és més fàcil dirigir accions contra els
qui operen com a intermediaris en la xarxa. El problema que
tenim és que els intermediaris no tenen perquè conèixer el
contingut del que es transmet a través dels seus sistemes. Un
exemple molt simple seria quan un insulta a un altre a través de
Telefònica, diríem, hi ha un agent que és el que insulta, hi ha un
subjecte passiu que és el que rep l’insult, però Telefònica, en
principi, no és responsable civilment del que passa a través de
les seves línies. Si internet és tan sols un mitjà, les normes
aplicables davant una lesió a un menor provinent de la xarxa
continuaran essent així, la Llei Orgànica, de 5 de maig de 1982,
de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i
familiar i a la pròpia imatge, i si la intimitat del menor es pot
veure afectada com a conseqüència d’un incompliment per part
del responsable de l’arxiu del fitxer doncs en aquest cas serà
d’aplicació la Llei Orgànica 15/1999, del 3 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal.
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Des del punt de vista civil el que aporta aquesta famosa Llei
d’internet, la Llei 2002, és el règim de responsabilitat d’aquests
que hem anomenat prestadors del servei d’intermediació de la
societat de la informació, dels quals tractarem més endavant,
però els proveïdors de contingut responen no pel que diu
aquesta llei sinó pel que diuen les altres lleis materials
aplicables a la lesió concreta.

Les noves tecnologies han incrementat espectacularment les
possibilitats tant del tractament de dades mitjançant la
informàtica com la seva difusió mitjançant internet. Els
avantatges però també els riscos per a totes les persones i també
per als menors es multiplica per la utilització conjunta de les
tecnologies de la comunicació i les tecnologies de la
informàtica.

La protecció del menor davant una intromissió ilAlegítima en
el seu honor, la seva intimitat o la seva imatge provinent
d’internet s’articula amb una acció específica, que és la que ve
regulada en els articles 30 i concordants de la Llei d’internet, a
través del que hem anomenat l’acció de la cessació. El paràgraf
segon d’aquest article estableix que l’acció de la cessació, que
pot es poden vostès ja imaginar pel nom és una acció dirigida al
fet que s’interrompi una determinada difusió d’una imatge o una
determinada difusió de certes dades, és aquella que va dirigida,
diu aquest article 30 paràgraf segon, a obtenir una sentència que
condemni el demandat a cessar en la conducta contrària a
aquesta llei i a prohibir la seva reiteració futura. En aquest
mateix concepte ja veim que encara que la llei parli d’acció de
cessació s’està referint a dos tipus d’acció: una acció de
cessació i el que tècnicament s’anomena una acció de
prohibició. L’acció de cessació té com a requisit que s’estigui
produint un fet ilAlícit a la xarxa, una difusió ilAlícita; l’acció de
prohibició té com a requisit que s’hagi produït una difusió
ilAlegal d’una determinada informació, que aquesta informació
ja s’hagi acabat en el moment d’interposar la demanda, però que
hi hagi, diu la llei, indicis racionals, indicis suficients per pensar
que en un futur aquest contingut ilAlícit serà difós una altra
vegada a través de la xarxa. Per això una es diu de cessació, que
acabi, i una altra de prohibició, que no continuï.

Una de les característiques d’internet és, però, la seva
deslocalització. El ciberespai, i ja ho vèiem en aquesta
declaració de Barlow, és un àmbit virtual, on els límits
territorials de les jurisdiccions nacionals i dels partits judicials
no tenen funcionalitat. En canvi els litigis de tot tipus als quals
pot donar lloc la utilització de la xarxa, també els que es deriven
de la vulneració dels drets dels menors, han de ser resolts per
òrgans jurisdiccionals, que ens caracteritzam perquè tenim una
base territorial. Com ha dit Matthew Bernstein el problema de
l’activitat jurisdiccional derivada dels conflictes sorgits de la
xarxa és que there is no there on internet, no hi ha allà a
internet. 

Per determinar la competència judicial internacional, és a
dir, qui és el jutge competent en cas d’un ilAlícit que es comet a
través de la xarxa, hem d’acudir així a l’article 22 de la Llei
Orgànica del Poder Judicial i al Reglament de la Unió Europea
44/2001, l’anomenat BrusselAles-1. Segons aquestes normes la
demanda de protecció del menor s’hauria de presentar davant la
jurisdicció on el demandat tengui el seu domicili, o bé a la
jurisdicció on s’hagi produït el fet ilAlícit. Però ni un ni un altre
criteri d’atribució de la competència no es consideren adequats.

El primer, és a dir, el domicili del demandat, no és una atribució
adequada de competència perquè és possible que aquest
demandat tengui el seu domicili a l’estranger, amb la qual cosa
el procés es pot complicar molt notablement o fins i tot
extraordinàriament. Pot succeir fins i tot que el servidor on
s’allotja la pàgina web es trobi a un país diferent, a un tercer
país distint del demandat i del demandant i, per tant, per
aconseguir l’execució de la sentència hauríem d’obtenir el que
s’anomena un exequatur. O pot passar també que l’infractor, el
demandat, tengui el seu domicili a països llunyans, el que es diu
en dret internacional privat països llunyans o exòtics, amb els
quals hi hagi relacions inexistents o difícils, amb la qual cosa tot
es complica encara més. El segon criteri de determinació de
competències internacionals, és a dir, el jutge del país on s’ha
produït l’ilAlícit, té els mateixos inconvenients quant que això
ens ubica fora, a un altre país, i a més la incertesa que no sabem
si per aquesta expressió, el país on s’ha produït el dany, fa
referència on està la causa del dany o el país on s’han produït
els efectes d’aquesta causa. 

Per això el que es propugna és més aviat que la competència
territorial internacional vengui determinada pel domicili del
perjudicat, del menor demandant, que d’aquesta manera podrà
acudir als tribunals del país on té la seva residència. Aquest
darrer criteri d’atribució de competència, el fur del domicili de
l’actor, és el criteri que s’ha adoptat en l’àmbit intern dins
Espanya, per atribuir la competència territorial a un o un altre
dels òrgans jurisdiccionals espanyols per les accions de cessació
exercitades en protecció del dret a la intimitat, encara que com
a fur subsidiari, és a dir, no fur principal. Efectivament l’article
52.1.16 de la Llei d’enjudiciament civil estableix que si
s’exercita acció de cessació en defensa dels interessos tan
colAlectius com difusos dels consumidors, serà competent en
tribunal del lloc on el demandat tengui un establiment; a falta
d’aquest establiment, el del domicili del demandat, i diu que si
no té domicili a l’Estat espanyol serà el del lloc del domicili de
l’actor. Aquí és on entre aquest fur que jo havia dit abans que
per a mi seria l’ideal. Nosaltres ho tenim dins Espanya, és a dir,
pels tribunals espanyols, i com a subsidiari, no com un fur
principal.

Jo crec que el domicili de l’actor hauria de ser un fur
principal i electiu, tengui on tengui el seu domicili el proveïdor
de continguts o serveis, tant per determinar la jurisdicció dels
tribunals espanyols com la seva competència territorial interna,
i hauria d’aplicar-se no tan sols a aquells supòsits d’exercici de
l’acció de cessació en defensa dels interessos colAlectius o
difusos, que és com està previst ara, sinó també pel cas
d’exercici de l’acció de cessació en defensa dels drets de
concretes persones físiques, de concrets menors els interessos
dels quals han resultat violats.

Fins aquí la competència, però ara parlarem de la
legitimació activa, qui pot exercitar aquesta acció de cessació.
L’article 31 de la Llei d’internet conté normes especials també
sobre legitimació activa per a l’exercici d’aquesta acció. Així en
primer lloc poden interposar aquesta acció, poden interposar la
corresponent demanda, les persones físiques o jurídiques que
siguin titulars d’un dret legítim; tractant-se de la protecció de
menors seran els seus representants legals: pare, mare o tutor.
En segon lloc, els grups de consumidor i usuaris afectats en els
casos i les condicions previstos a la Llei d’enjudiciament civil;
tractant-se de menors els legitimats seran els grups de pares,
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més que de menors, que siguin perfectament determinats o
determinables, per exemple els pares dels alumnes d’un
determinat institut, que són perfectament determinables. Ara bé,
si els components del grup no són ni determinats ni
perfectament determinables, estan davant el que es diu una
acció de protecció d’interessos no ja colAlectius sinó d’interessos
difusos. En aquest cas qui pot exercitar les accions són les
associacions de consumidors i usuaris, perquè hem de pensar
que els menors que accedeixen a internet són també usuaris,
encara que no realitzin transaccions electròniques i duguin a
terme una conducta que es limiti a la consulta o a la
comunicació; el menor és, en efecte, un destinatari del servei, és
a dir, seguint la definició legal, una persona física que utilitza,
sigui o no per motius professionals, un servei de la societat de
la informació. És per tant un usuari i els seus pares, o ell a
través dels seus pares, poden fer part d’una associació de
protecció de consumidors, la qual a la vegada pot exercitar una
acció de cessació en defensa d’interessos difusos.

Però també el Ministeri Fiscal està legitimat per exercitar
l’acció de cessació, perquè així li ho reconeix expressament
l’article 31 de la Llei d’internet. Però en qualsevol cas, i
tractant-se de menors, el Ministeri Fiscal té atribuïda la
legitimació activa per exercitar accions de protecció dels
interessos dels menors quan aquests menors no tenen els
mecanismes ordinaris de representació, i més específicament en
l’àmbit de la protecció del dret a l’honor, a la intimitat i a la
pròpia imatge dels menors, el Ministeri Fiscal pot exercitar
l’acció encara fins i tot que el nin o la nina tengui els seus pares
o els seus tutors, i així ho reconeix al fiscal l’article 4.4 de la
Llei de protecció jurídica del menor.

I finalment la legitimació passiva, és a dir, contra qui es
poden dirigir aquestes demandes. La Llei de serveis de la
societat de la informació parteix del principi, com he dit abans,
que el prestador de serveis d’informació no és responsable dels
fets ilAlícits que es puguin cometre que circulen dins la xarxa.
En efecte, el prestador de serveis es limita al procés tècnic
d’explotar i facilitar l’accés a una xarxa de comunicacions
mitjançant la qual la informació facilitada per tercers és
transmesa o emmagatzemada temporalment amb la finalitat de
fer que la transmissió sigui més eficient. Aquesta activitat és de
naturalesa merament tècnica, automàtica i passiva, la qual cosa
implica que el prestador de serveis de la societat de la
informació no té coneixement ni control de la informació
transmesa o emmagatzemada. El principi general és així, que el
prestador de serveis d’intermediació no és responsable, i que en
canvi sí ho és el proveïdor de continguts i de serveis, és a dir, el
que subministra la informació o el que subministra serveis en
línia, on line, que es transmeten a través d’internet, així com
productes electrònics o no que es poden adquirir a través de la
xarxa.

La falta de responsabilitat dels proveïdors d’informació és
en certa manera una frustració, és a dir, quan un llegeix la Llei
de serveis de la societat de la informació el que està desitjant
veure és com aquests intermediaris poden ser responsables, i el
que trobam és el contrari, és a dir, els articles 14 a 17 van
definint cada una d’aquestes conductes i van dient que no són
responsables, excepte determinats supòsits. La responsabilitat
de tots aquests intermediaris, que són operadors en xarxes,
proveïdors d’accés, proveïdors de caxé, els proveïdors d’espai
o allotjament o els proveïdors d’enllaços, tots aquests
intermediaris no responen, millor dit, responen quan la seva
tasca no s’ha limitat a transmetre informació, el que es diu “mie
conduit”, sinó que han fet propis continguts aliens, quan han
pres la iniciativa de transmetre ells mateixos la informació o han
modificat les dades als seus destinataris, quan no compleixen la
seva funció de garantir la integritat de les dades i la seva
actualització o quan mantenen les dades malgrat l’advertència
de l’autoritat administrativa o judicial. També són responsables
quan tenguin coneixement de donar cobertura o emmagatzemar
una activitat ilAlícita. 

Així, la qüestió que se’ns posa és com fer conèixer a aquests
proveïdors de serveis de la intermediació, per exemple, que
estan transmetent un contengut que pot afectar els drets dels
menors. L’article 10 de la Llei d’internet, en la seva redacció
sorgida de la Llei 56/2007, de 28 de desembre, de mesures
d’impuls de la societat de la informació, imposa als prestadors
de serveis a través d’internet, els imposa la obligació de donar
una sèrie de dades identificadores a les quals es pugui accedir
per via electrònica. D’aquesta manera es facilita que el
perjudicat faci arribar a aquests intermediaris que estan difonent
un contengut que podria ser ilAlícit. A partir d’aquest moment
els intermediaris no podran alAlegar desconeixement de la
informació que transita a través dels seus sistemes.

Una de les poques sentències que apliquen la Llei d’internet
és la del Jutjat de primera instància número 44 de Madrid, de 3
de setembre del 2007, que va condemnar precisament el titular
d’una pàgina web de contingut difamatori per no tenir
actualitzades les seves dades identificadores, la qual cosa va
impedir que el perjudicat per una informació li pogués fer
conèixer que aquella informació era ilAlícita i que per tant el
pogués requerir per retirar uns missatges i una fotografia que
s’allotjaven en aquella pàgina web i que eren difamatòries. És
a dir, la infracció d’aquest deure d’identificació per via
electrònica, que és fonamental, la infracció d’això pot donar lloc
a responsabilitat civil.

Tots aquests intermediaris, des del moment en què prospera
una acció de cessació i els és notificada la sentència, queden
obligats, evidentment, a interrompre la difusió de la informació
o de la imatge en qüestió. A partir d’aquest moment no poden
-és evident- alAlegar desconeixement del contingut de la
informació que estan transmeten. Si persisteixen en la seva
conducta poden incórrer en responsabilitat penal per un delicte
de desobediència, però en qualsevol cas es poden veure castigats
amb una multa coercitiva d’entre 600 a 60.000 euros per cada
dia de retard en el compliment de la resolució judicial en la qual
s’ordeni que aturin una determinada transmissió. Així ho preveu
per a aquest tipus d’acció de cessació l’article 711.2 de la Llei
d’enjudiciament civil.
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Bé, i finalment, amb aquest panorama de dificultats, quines
conclusions i recomanacions donaria jo? La primera conclusió
seria que en l’àmbit de la protecció del menor davant les
intromissions en els seus drets que es puguin fer a través
d’internet s’ha de potenciar la prevenció. En aquest sentit
cobren especial importància els codis de conducta
voluntàriament assumits pels operadors d’internet. És curiós que
la Llei d’internet, aquesta llei de l’any 2002, només fa
referència en una ocasió directament als menors, i és quan es
refereix als codis de conducta; la llei, en el seu article 8 té una
referència, un principi general de protecció de la infantesa i la
joventut com un dels criteris que poden dur a l’autoritat
administrativa competent a ordenar la interrupció d’una
transmissió, però als menors en concret només es fa referència
en una ocasió, a l’article 18.1, i és per fer referència precisament
als codis de conducta. Aquest precepte disposa que les
administracions públiques impulsaran, mitjançant la coordinació
i l’assessorament, l’elaboració i l’aplicació de codis de conducta
voluntaris per part de les corporacions, associacions o
organitzacions comercials, professionals i de consumidors en les
matèries regulades en aquesta llei. I en el seu apartat segon el
mateix article estableix que els codis de conducta tendran
especialment en compte la protecció dels menors i de la dignitat
humana, podent-ne elaborar, si és necessari, codis específics
sobre aquesta matèria.

Els sistemes de limitació voluntària, com el filtrat, la
classificació o l’etiquetatge, poden ser útils per prevenir danys
als infants. Hot lines o línies de denúncia on line especialitzades
en la protecció del menor, com és el cas aquí a Espanya de
Protégeles, poden també aquí tenir un paper molt important.

La segona recomanació seria que l’exercici d’accions civils
de protecció dels interessos dels menors davant d’internet es veu
en l’actualitat dificultat per la deslocalització consubstancial a
la xarxa. Per afavorir l’exercici d’aquest tipus d’acció s’ha de
donar competència per conèixer de l’assumpte al jutge del lloc
en el qual el perjudicat, és a dir, en el nostre cas el menor, té el
seu domicili, sigui en relació als altres jutges del territori
nacional, el que nosaltres els juristes deim la competència
territorial interna, sigui en relació als diferents països, el que
nosaltres deim jurisdicció. No deixa de ser contradictori que
això ja sigui un criteri determinant de la competència
internacional en matèria de contractació electrònica, és a dir, en
contractació electrònica ja és així, així ho disposa l’article 15
del Reglament BrusselAles-1, i en canvi no ho sigui per a
supòsits que al meu parer són més greus, com són les lesions de
béns jurídics tan importants com el dret a l’honor, la intimitat o
la pròpia imatge de menors i també d’adults.

Tot això sense perjudici que els operadors d’internet se
sotmetin voluntàriament a arbitratge o procediment de mediació
seguit on line, que evitin els problemes de la ubicació del procés
en un determinat jutjat o territori. En un futur crec que no seria
descabellada la idea de crear jurisdiccions internacionals on
line, amb procediments judicials, i quan dic judicials vull dir
obligatoris, és a dir no arbitrals, que es puguin seguir mitjançant
internet per totes aquelles persones que operen a la xarxa; de la
mateixa manera que avui tenen obligació de donar unes dades
d’identificació electrònica, en un futur, per què no?, es podria
pensar que tots aquests operadors tenen també l’obligació de
sotmetre’s a un tribunal internacional -per què no de les Nacions
Unides?- on line.

Tercer, s’ha d’ampliar al meu parer el cercle d’entitats amb
legitimació activa per interposar una acció de cessació a les
autoritats autonòmiques o locals que tenen atribuïda
competència en matèria de menors i que per tant coneixen molt
bé quin és aquest món. Ja sabem que aquestes autoritats es
poden dirigir al Ministeri Fiscal i, a la vegada, el Ministeri
Fiscal instar una acció de cessació, però per què no atribuir
directament aquesta legitimació activa a aquestes autoritats
autonòmiques?, o, en el nostre cas, locals, perquè la
competència de menors està transferida als consells insulars,
que s’ocupen els menors; aquestes autoritats per què no han de
poder exercitar una acció de cessació sense haver d’anar a
través del fiscal, que té moltes ocupacions i que té moltes
feines? Es tractaria en principi d’exercitar accions que no
anirien dirigides a la protecció d’un menor en concret, sinó que
anirien dirigides a la protecció d’aquests interessos que hem
anomenat interessos colAlectius o interessos difusos. 

Però aprofundint una mica més, en certs casos, igual que el
Ministeri Fiscal, per què no donar la legitimació activa també a
aquestes entitats locals o autonòmiques per entaular accions en
defensa de l’interès concret d’un menor, per exemple, que està
en una situació de desemparament?, o que està en una situació
de risc, que està controlada en el nostre cas pel Consell de
Mallorca, el d’Eivissa o el de Menorca. Si hi ha efectivament
una intromissió ilAlegítima en el dret de l’honor, la intimitat
personal i familiar i a la pròpia imatge del menor que pugui
implicar menyscabament de la seva honra o reputació o que
sigui contrària als seus interessos, crec que aquestes entitats
haurien de poder entaular l’acció de cessació també.

I amb això he acabat la meva intervenció que esper que no
hagi estat massa tècnica ni massa avorrida.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Passam ara a la intervenció dels
grups parlamentaris, de major a menor. El Sr. Gómez podrà
contestar globalment totes les preguntes o observacions
formulades o bé contestar individualment després de la
intervenció de cada portaveu.

Pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca... no vol
intervenir. Pel Grup Parlamentari Socialista, Sr. Costa, té vostè
la paraula.

EL SR. COSTA I SERRA:

Gràcies, presidenta. Volia intervenir d’una forma breu, en
primer lloc per agrair a  Carlos Gómez el compliment aquest de
deure cívic amb el Parlament de les Illes Balears, com ell ho ha
expressat, crec que és un bon principi i ho dic des de la
humilitat, vull dir, agrair un acte de ciutadania cap a aquesta
cambra, no cap a nosaltres.
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Una mica la idea ja ha estat expressada i sí que, sense entrar
en el fons perquè únicament el que volia fer era entrar en el
marc de l’agraïment i en altres intervencions que ja hem tengut
dies passats, en xerrades com la que hem tengut avui, idò li
voldria fer alguna petita consideració o alguna solAlicitud. Hi
havia una qüestió que la tenia per preguntar-li i en la recta final
vostè l’ha apuntat i m’ha agradat molt, que era tot el tema
aquest que heu enllaçat en la part primera de la seva xerrada que
era que fuig del sistema, i per tant del sistema judicial, el tema
de l’internet, i evidentment amb una justícia material amb
moltes jurisdiccions, amb molta competència, intuesc la
dificultat que planteja al mateix sistema i al mateix sistema
judicial la persecució de qualsevol intromissió o delicte que
pogués succeir tant en la part civil com en la part penal.

Per tant, la idea de la jurisdicció internacional on line m’ha
semblat una idea agosarada, fins i tot no m’atrevia a dir quasi el
que li volia plantejar, però és clar, vostè ha anat encara més
lluny. És a dir, era la idea una mica..., com una prèvia a aquesta,
que probablement dins l’Estat fugir del marc competencial de
jutjats, dels partits judicials i ja anar a un marc, almanco dins
l’àmbit estatal, de jurisdicció internet -després en tot cas ja li
posaríem el nom- on es pogués veure i jo probablement pens
que, agafant la idea que ha apuntat vostè, cobriria molt més la
dificultat d’internet i també un altre tema molt important, que és
el tema de l’especialització en aquesta matèria. A ningú no se li
escapa que cada vegada anam cap a uns professionals, en aquest
cas de la justícia, més especialitzats i que un dia d’aquests en el
jutjat petitet de no sé on probablement es transforma en un (...).
Probablement la idea de l’especialització d’aquest tipus de
delictes dins un àmbit d’estat que... , ja li dic, quasi no m’atrevia
a dir-ho, però com vostè ho ha apuntat a nivell internacional idò
ara sí que li ho dic.

Aquesta era una de les coses i l’altra, li volia demanar una
opinió o una valoració personal, a vostè que du molts d’anys en
el món de la justícia i que per tant, coneix bé aquesta qüestió. Ja
ha sortit en algunes qüestions, no sé si li han facilitat les altres
intervencions, però sí que, per a les persones que han estat abans
que vostè assegudes, es veuen dos tipus de línia. Una més
intervencionista, és a dir, quant a la matèria de la protecció dels
drets del menor, vostè, abans ja he recollit que parlava de la
prevenció, i una altra que tenia un component més lliberal o més
escèptic, per molt que facem mai no arribarem a això i per tant,
fer una aposta molt més per a aquesta cultura de prevenció.
Quan ha explicat el primer punt, no sé... però al costat li volia
fer aquesta mateixa pregunta, per on es decantaria i com veu
vostè cap on haurien d’anar les polítiques de control?, amb més
mesures intervencionistes o amb mesures molt més transversals
des de la política -quan dic política dic des d’educació, etc.?

Res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Costa. Té vostè la paraula, Sr. Gómez.

EL SR. PRESIDENT DE L’AUDIÈNCIA PROVINCIAL
DE LES ILLES BALEARS (Carlos Gómez i Martínez):

Moltes gràcies per les seves preguntes. Quant al fet que hi
hagi una jurisdicció internacional en matèria d’internet, crec que
la justícia... i bé aquests dies ho estam experimentant, estam
molt endarrerits i una -diríem- d’aquestes tares històriques que
ens impedeix realment donar una resposta als problemes del
Segle XX és la territorialitat. Vull dir, que aquesta distribució...
sempre allò jurisdiccional ha estat molt lligat al territori perquè
de fet està al nucli de la creació de l’estat, era quan el rei era
capaç de garantir una justícia per al territori que governava. Per
tant, la jurisdicció és una cosa molt lligada al territori i, quantes
coses -i vostè ho sap bé- hi ha, quants de plets lligats a la
competència, això és teu, això és meu, això és del Jutjat de
Manacor, això és del Jutjat d’Inca, això és...? En fi, encara ens
movem en aquest nivell i el món no es mou en aquest nivell,
especialment el món d’internet. 

La proposta que hi hagi una jurisdicció que estigui per sobre
aquests límits territorials no és tan utòpica com en principi
pugui semblar. Per exemple, vostès saben que, és un cosa molt
curiosa, però tot el tema dels noms de domini es dóna a través
d’internet, a més ho dóna una associació privada, que és la
ICANN de Califòrnia, que gestiona tot això per internet sense
que ningú no posi cap trava. Jo pens, bé, i una cosa tan
important com és la protecció dels menors, i també dels adults
que de fet estam desprotegits davant tota aquesta difusió, davant
aquests fets ilAlícits que es puguin cometre per internet, per què
no es dóna també a una jurisdicció internacional que estigui per
sobre del territori? És a dir, crec que en realitat no estam... vull
dir, quan es formulen aquestes pretensions, em sembla que no
som tan idealistes ni estam tan enfora de la realitat perquè en
altres àmbits també d’internet això ja es dóna.

L’especialització. L’especialització dels jutges en general és
una cosa que, com tot, té cosa a favor i cosa en contra. Cada
vegada als jutges se’ns especialitza més, ara ja hi ha jutges de
tot tipus, hi ha jutge del mercantil, jutge de violència contra la
dona, jutge de menors, jutge de família,... Jo no estic segur que
això sigui el camí perquè tota especialització aporta rigidesa al
sistema, després resulta més difícil substituir un jutge malalt
perquè no hi ha un jutge especialitzat que el pugui substituir,
perquè els concursos es compliquen, perquè... No estic segur
que la resposta que hagi de donar el jutge hagi de ser una
resposta molt especialitzada. Crec que quan una persona sotmet
un litigi a un jutge el que li demana és que tengui, aquell jutge,
un coneixement profund del dret, de com funcionen les
institucions, etc., més que un coneixement molt especialitzat
d’una matèria que probablement sigui introduïda al procés a
través de les parts, que aquestes sí que estan molt
especialitzades, cada vegada hi ha més despatxos de missers
especialitzats en un determinat àmbit. No estic segur que
l’especialització sigui realment una cosa que ajudi que els jutjats
funcionin millor i bé, em remet a les proves, els jutjats de
violència contra la dona, encara que estiguin especialitzats, són
uns jutjats que estan molt embussats, vull dir que els costa sortir
endavant. No per estar especialitzat, això és una garantia que
aquell jutjat hagi de funcionar millor. 
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Crec que l’especialització és una cosa que, no vull dir que
no estigui indicada per a un determinat cas, però crec que s’ha
d’estudiar cas per cas. Vull dir que s’ha d’examinar, a veure si
ho paga o si no ho paga, probablement tal vegada estaria bé que
hi hagués... tenint en compte que a Espanya, com els he dit
abans, hi ha sis, a la base de dades que tenim nosaltres, no
arriben a sis les sentències sobre aquesta matèria, idò
probablement no estaria justificat crear un òrgan especialitzat en
aquesta matèria, més quan crec que el que ens costa als juristes
i als jutges és tenir en compte una idea que he dit reiteradament
i és que internet és un mitjà i el que de bon de veres aplicam són
les normes de sempre: la Llei de protecció del menor, la Llei de
protecció al dret a l’honor, la Llei de protecció de dades. 

Fins i tot, d’aquestes sis sentències que hi ha a Espanya, n’hi
ha una en concret que era sobre una pàgina web que es deia
putasgae@ no sé què, és a dir, era una plataforma contra la
SGAE, la Societat General d’Autors, em va resultar curiosa
perquè el jutge fa tot el seu enraonament sense fer ni tan sols
referència a la llei d’internet, a la Llei de societat, de serveis de
la informació. No, perquè el que aplicam són les normes del dret
material que estan en un costat i en l’altre i el que s’aplica són
les normes generals. Per tant, no estic segur que per poder fallar
o decidir un tema d’aquests s’hagi de tenir un coneixement molt
especialitzat de com funciona internet. En principi crec que no.

Quant a la meva postura sobre si s’ha de ser
intervencionista, crec que, en tema de menors que és en allò que
estam, es produeix, i a això vàrem fer referència també al
congrés, no?, que hi ha com una direcció que em resulta curiosa,
una evolució social cap al fet que els alAlots se’n van cada
vegada més tard de casa seva, els costa més prendre una vida
independent, tenir una parella, tenir una feina, per una banda, i
per l’altra banda que avançam l’edat en la qual poden prendre
decisions per ells mateixos, sense assistència dels pares. És com
una cosa curiosa, és a dir, cada vegada es torben més a poder
dur una vida per ells mateixos i cada vegada en canvi -i ara el
darrer que hem tengut és aquest decret de l’any 2007 que els
autoritza a disposar de les seves dades a partir de 14 anys. Hem
de pensar que aquestes dades moltes vegades els impliquen no
només a ells sinó a tota la família perquè les dades personals en
certa manera són un poquet grupals, perquè les dades d’un
menor que encara no té una vida independent pot implicar tota
la família precisament perquè no du aquesta vida independent.

Crec que està bé que hi hagi aquesta intervenció del
Ministeri Fiscal, crec que està bé, que els nins són
fonamentalment del seu pare i de la seva mare, però que els
pares i les mares no ho podem decidir absolutament tot sobre els
nostres fills. De fet, això és el que fa el Ministeri Fiscal i crec
que sempre és una garantia. És una garantia pensar que, fins i
tot a aquests casos, hi pugui haver una intervenció pública, una
intervenció del Ministeri Fiscal, pel que fa a menors.

Quant a si jo seria intervencionista o no, en general, a la
xarxa, aquí és curiós perquè també per preparar aquesta
intervenció vaig consultar aquestes hot line d’anuncis i n’hi ha
una del Regne Unit, que no me’n record com s’anomenava,
d’Anglaterra, que eren totalment contraris. Eren totalment
contraris perquè diuen que l’essència d’internet és la llibertat i
per tant, tot això són traves que es posen a aquesta llibertat
d’internet i tot això, però jo sincerament crec que no podem
deixar d’intervenir a internet pel que he dit abans, perquè
internet és essencial per a la construcció de la societat del
coneixement que és la que construïm ara. Crec que el dret té per
missió regular el fenomen social i internet és un fenomen social
vital. No sé, tal vegada és una visió de jutge, una visió
deformada o tal vegada crec massa en les normes o massa en el
dret, però sí som partidari de no deixar-ho tot al joc dels
proveïdors de serveis, dels proveïdors d’internet. 

Una altra cosa és si aquestes normes seran efectives o no
seran efectives, crec que no hem de caure en allò que moltes
vegades caiem que és a pensar que pel fet que hi hagi la norma
ja està solucionat el problema, no. La Llei de la societat de la
informació, per exemple, del 2002 crec que en part si no ha
produït els efectes que es volien, si encara hi ha tan poques
sentències sobre aquest tema tal vegada sigui perquè l’autoritat
iniciativa competent no ha vetllat perquè tots els proveïdors de
serveis tenguin aquesta identificació perfecta que els faci
potencials receptors de requeriments, que diguin... Normalment
quan consulto una pàgina web o vaig per internet no veig que
em diguin “si té cap queixa sobre un contingut d’aquesta pàgina
web es pot dirigir aquí per intentar que s’aturi aquesta
intromissió”. Això no ho he vist, és a dir, crec que s’ha
d’acompanyar d’un... i en canvi, aquesta autoritat administrativa
pot interrompre la difusió si un operador a internet no està
perfectament identificat. Crec que les lleis per funcionar han
d’anar acompanyades d’una sèrie de mesures complementàries
i una d’aquestes és una acció positiva i decidida de l’autoritat
administrativa competent o del que sigui, perquè la llei es
compleixi.

En definitiva, el compliment de la llei moltes vegades no
depèn dels jutges, moltes vegades, els jutges arribam tard i quan
ja s’ha produït el mal. Crec que és millor avançar les passes.
Aquesta és la meva visió, tal vegada un poc personal.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sr. Gómez. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. Pastor.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados,
primero quiero saludar y agradecer como no puede ser de otra
manera al Ilmo. Sr. Carlos Gómez Martínez, presidente de la
Audiencia Provincial de Baleares, una vez más en esta comisión
pues nos enriquecemos con la experiencia, en este caso con la
del Sr. Gómez Martínez. 
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No podemos ser meros espectadores de una situación que
por desconocida haya que ignorar. Muy al contrario, las nuevas
tecnologías están transformando el mundo y no podemos ser
sujetos pasivos de esta transformación de ninguna manera...
perdón. Conectarse a internet, sumergirse en el mundo virtual,
tiene hoy día más atractivo para la mayoría de los niños y
adolescentes que cualquier otra opción de diversión, de juego,
quizás porque en ello están incluidas todas las opciones
anteriores. El fracaso en la educación de nuestros hijos nos
debería hacer recapacitar y pensar si les hemos dado las
herramientas necesarias. 

¿Cómo discernir las posibilidades positivas de las que no lo
son? ¿Se debe utilizar el castigo?, ¿Cómo podemos dar los
medios adecuados de protección establecidas por las leyes para
salvaguardar a los menores cuando estos quedan privados de la
necesaria asistencia? ¿Cómo hacer para que el aviso de los
peligros que encierran las nuevas tecnologías no sean
contraproducentes, cuando posiblemente nuestro
desconocimiento en el tema nos está pasando por encima,
prácticamente a todos? Pienso que a grandes males, grandes
remedios. Desde una cuestión de principio que si no es
tecnología no hay educación en el futuro tampoco. Se impone
por tanto sacar la parte positiva de ellas porque en la red hay las
mismas cosas que han pasado siempre y que han pasado toda la
vida. Lo malo es que ahora se exhibe invitando a tomar partido
a toda la sociedad. Por eso es necesario que todos colaboremos
y sepamos que los problemas tienen soluciones.

He anotado una serie de preguntas, la mayoría han sido
contestadas, pero de todas maneras por las dudas, le preguntaría:
¿Cómo se interviene el material susceptible de ser perseguido?
¿Cómo evitar que un video se quite de un portal y aparezca en
otro?... Hoy la alergia me tiene... perdón. La gente en internet
no es anónima, siempre se deja rastro, ¿Por qué no se dispone
de más medios para perseguir el delito en internet? ¿Cree usted
que se está haciendo más desde la investigación privada que
desde la propia policía, por ejemplo? El delincuente cuelga la
prueba del delito en internet, ¿qué criterios universales se
podrían poner en vigor para ser localizado y castigado?, aunque
creo que ya se ha preguntado. ¿Tienen formación suficiente los
jueces -lo acaba de decir usted hace poco, pero...- para resolver
los casos? ¿Cree usted que tendría que haber juzgados
especializados también?, me lo ha contestado un poco, y
¿deberían tener al menos un grupo de expertos en el tema en
cada juzgado?

Muchísimas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pastor. Té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. PRESIDENT DE L’AUDIÈNCIA PROVINCIAL
DE LES ILLES BALEARS (Carlos Gómez i Martínez):

Gràcies també per les seves preguntes. Pel que fa a la
introducció que vostè ha fet, l’educació, és clar, és fàcil, perquè
crec que... sembla que és fugir de la responsabilitat de cadascú,
no? Moltes vegades parla un jutge diu “això ho ha d’arreglar
l’educació”, no?, passa això. Crec realment que l’educació és la
clau de la solució d’aquests problemes, però és que això, és clar,
és una opinió que tenc com a ciutadà, no com a jutge, però jo ho

compartesc amb vostè, vull dir, és clar, l’educació dels pares.
També en ocasió del Congrés de Menors va venir un psiquiatre
i va explicar com els pares han d’ajudar als nins amb internet,
han de fer una educació..., no els han de prohibir..., vostè també
ha parlat dels riscos cara a una prohibició total d’internet,
perquè és crear herois falsos, o posar un obstacle que el nin es
veu incentivat a superar, i això és molt complicat. Però jo estic
d’acord que aquesta és la clau, l’educació és la major seguretat
que puguin tenir els nostres infants.

També estic d’acord amb una cosa que ha dit vostè i jo crec
que és una cosa que de vegades perdem de vista, però jo ho he
posat de manifest diverses vegades. Vostè ha dit que a internet
veim les coses que hem vist sempre o passen les coses que han
passat sempre. Això és veritat, vull dir que no ens hem de creure
que pel fet que s’apliquin noves tecnologies els delictes són
diferents, o els ilAlícits civils són els diferents. No, és el mateix,
internet és un mitjà, el que passa és que és un mitjà que té unes
conseqüències brutals per la seva difusió, perquè combina
informàtica i comunicació i, clar, li dóna uns efectes, una
difusió que abans no tenia. Però els fets són els mateixos.

Quant a les preguntes en concret, si s’hauria d’incrementar
la persecució. Bé, jo crec que sí i com he dit abans, no només
una persecució delictiva, sinó també una persecució
administrativa. Per exemple, nosaltres tenim una Agència de
Protecció de Dades aquí a Espanya que funciona molt bé i que
de vegades posen uns multes que fiblen, fins i tot a
l’Administració de Justícia ens han posat fa pocs mesos una
multa terrible perquè vàrem engegar una cèdula de licitació amb
el sobre sense tancar. I clar, una persona va denunciar que això
violava la seva intimitat i ens varen posar una multa terrible. Idò
fer una cosa semblant, una agència que s’ocupi de vigilar que
tots els operadors d’internet compleixin els requisits, sobretot,
que per a mi són bàsics, d’identificació i de permetre tenir un
portal obert perquè es puguin fer saber els continguts ilAlícits. Jo
no crec que pel fet per exemple que una persona es queixi que
aquí es difon una imatge meva o una imatge d’un menor sense
permís, aquell operador d’internet ja resulti condemnat. No, el
que passa és que aquell operador no podrà alAlegar quan hi hagi
un procés és que ignorava que a través del seu sistema s’estava
transmetent aquesta informació. No, perquè hem deixat
constància i vostè ho ha dit molt bé, a internet queda rastre de
tot, hem deixat constància que vostè ho sabia, que això
possiblement era ilAlícit i ara per tant, no alAlegui que no sabia...,
no vull dir que ho hagi de retirar, però si no ho retira vostè
assumeix les conseqüències, no em podrà dir després que no
coneixia quin era el contingut d’aquesta informació.

És veritat que pot passar que un cop eliminada una
informació d’un portal, això se’n vagi a un altre. Això crec que
és molt difícil d’evitar. Per això jo som partidari, pel que fa
sobretot als menors, d’ampliar la legitimació activa. És a dir,
que no només el ministeri fiscal s’ocupi d’això, sinó també les
autoritats locals que estan en contacte amb els menors, que
coneixen aquest món, és un món complex, allà on hi ha moltes
associacions que estan en contacte amb (...), amb Save Children
i tenen tota una informació de manera directa que de vegades el
ministeri fiscal no té. És veritat que és feixuc perseguir portals,
però crec que això és el que hem de fer les autoritats. Si
ampliam aquesta legitimació activa a aquestes entitats que estan
en contacte directe amb el menor, augmentarem aquesta
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possibilitat de ser efectius en la lluita contra els continguts
ilAlícits.

Quant a mitjans, miri, Sra. Pastor, nosaltres els jutges
sempre ens queixam que no tenim mitjans, de la manca de
mitjans. Jo crec que efectivament hi ha manca de mitjans. Aquí
a Balears jo sé que hi ha una persona a la Guàrdia Civil que fa
aquest tipus d’investigacions. Hi ha una altra persona a la
Policia Nacional que fa aquest tipus d’investigació. Jo som
partidari que n’hi hagi més, és un tema que afecta la societat i
que darrerament s’ha posat de manifest en els diaris, ara amb
aquest cas d’Alemanya. Jo som partidari que hi hagi més
mitjans.

Pel que fa si a l’actualitat hi ha més investigació privada que
de policia. Jo crec que sí, avui en dia hi ha sobretot línies de
denúncia directa, com és aquesta de Protégeles, que és privada,
és una ONG i de fet està fent una tasca..., no sé si més
important, però una tasca que per a mi és molt important. No és
dolent que hi hagi aquestes iniciatives privades, a mi em pareix
positiu que ho facin. Ara, també som partidari, com ja li he dit
abans, que hi hagi més mitjans públics i més participació
pública en tot això.

Pel que fa a la formació dels jutges. Jo durant tres anys vaig
ser director de l’Escola Judicial, per tant, som també un
defensor sempre de la formació. Els jutges sempre necessitam
formació de tot, el món canvia, la realitat social és molt rica i
nosaltres en definitiva hem de decidir sobre aquella realitat
social. Jo som partidari que els jutges, especialitzats o no,
coneguin el fenomen d’internet i estiguin conscienciats de la
importància que té això. De fet sé que el Consell General del
Poder Judicial organitza la formació continuada dels jutges i
cada any..., ara no li sé dir exactament les xifres, però cada any
hi ha dos o tres cursos que fan referència a delinqüència
relacionada amb internet, ilAlícits civils comesos a través
d’internet, etc. Això s’està fent, però probablement és un esforç
insuficient, també valor que és necessari i que s’hauria de fer
més.

I pel que fa als jutjats especialitzats. Bé, jo ja he dit el que jo
trobava. Però una cosa és especialitzar els jutjats, i una altra
cosa, també ho ha dit vostè, que els jutges no hagin de tenir un
bon expert, jo crec que sí. Els jutges han de tenir qualcú que els
expliqui en algun cas com funciona internet, crec que sí, que hi
hauria d’haver equips d’experts que assessorin els jutges, com
per exemple hi ha metges forenses que assessoren en matèria de
medicina legal, arquitectes que ens assessoren en matèria de
vicis "ruinògens", després ho aporten les parts, eh?, però no
estaria malament que hi hagués, tal vegada no un expert a temps
fix, però almanco experts a temps parcials als quals es pogués
recórrer en cas que el jutge necessiti un assessorament tècnic en
aquestes matèries. Crec que no estaria malament.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Algun altre grup, diputada o
diputat vol intervenir? No.

Bé, doncs donam les gràcies al Sr. Gómez per la seva
presència i aixecam la sessió.

Moltes gràcies i bones tardes.
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