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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BONET I BONET:

Cosme Bonet substitueix Francina Armengol.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Jaume Fernández substitueix Pere Palau.

Debat de la Memòria de la Fiscalia de la comunitat
autònoma de les Illes Balears del 2010 (escrit RGE núm.
2684/10), presentada pel fiscal superior de la Fiscalia de les
Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de la Memòria
de la Fiscalia de la comunitat autònoma de les Illes Balears del
2009, escrit RGE núm. 2684/10, presentada pel fiscal superior
de la Fiscalia de les Illes Balears.

Donam la benvinguda a l’Excm. Sr. Bartomeu Barceló i
Oliver, fiscal superior de la Fiscalia de les Illes Balears. Té la
paraula el Sr. Barceló, per tal de fer l’exposició o presentació de
la Memòria de la Fiscalia sense limitació de temps.

EL SR. FISCAL SUPERIOR DE LA FISCALIA DE LES
ILLES BALEARS (Bartomeu Barceló i Oliver):

Senyores diputades, senyors diputats, abans vull fer una
petita rectificació i que em perdoni el president, però la
Memòria que es presenta avui és la referent a l’any 2010, com
no pot ser d’altra manera, evidentment hi va haver aquesta
equivocació en el moment en què es va comunicar, però es
presenta la memòria de l’any passat i no la de fa dos anys.

Senyores diputades i senyors diputats, vull precisament que
les meves primeres paraules siguin d’agraïment per haver estat
convocat davant aquesta comissió parlamentària per presentar
la Memòria de la Fiscalia de l’any 2010. Aquesta és la segona
vegada que comparesc, ja que fins a l’entrada en vigor de la Llei
24/2007, que es va modificar a l’Estatut Orgànic del Ministeri
Fiscal, no estava legalment previst. És per a mi un honor poder-
los explicar en viu i en directe la tasca que la institució que
dirigesc va desenvolupar l’any passat.

Vaig dir l’altra vegada i vull repetir avui que aquesta
compareixença té la important finalitat de connectar el fiscal
amb el representant 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 té la defensa de l’interès social,
que millor que justificar l’activitat anual que du a terme davant
els representants de la societat de la qual té encomanada aquesta
defensa. 

La plantilla de fiscals de les Illes Balears durant l’any 2010
estava constituïda per 55 fiscals més 3 advocats fiscals
substituts de reforç, 62 funcionaris dels distints cossos al servei
de l’Administració de Justícia distribuïts entre la seu central i la
secció de menors a Palma, la Fiscalia d’Àrea d’Eivissa i les
seccions territorials de Menorca i Manacor. Si bé s’ha demanat
repetides vegades la creació de la secció territorial d’Inca,
encara no s’ha creat. També, a més d’aquest personal, disposam
dels equips tècnics de Menors i de la unitat adscrita de Policia
Judicial.

La reforma de l’any 2007 del nostre estatut orgànic opta
decididament per impulsar l’especialització del Ministeri Fiscal
per donar una resposta a les noves formes de criminalitat i
atendre les demandes socials. 

Les fiscalies especials Antidroga i Anticorrupció són el
principal referents, però no els únics. A més, aquesta fiscalia
disposa de distintes seccions especialitzades: Menors, Violència
sobre la Dona, Sinistralitat Laboral, Seguretat Vial, Estrangeria,
Medi Ambient, Cooperació Internacional, Incapacitats i Òrgans
Tutelars, Família, Civil, Contenciós Administratiu, Social,
Vigilància Penitenciària, Protecció a les Víctimes de Delicte i
Delictes Informàtics, a totes aquestes seccions hi ha fiscals
especialitzats en les distintes matèries, això precisament serveix
per millorar la qualitat del servei que donam.

Tinc l’orgull de poder dir que en els darrers anys s’han
aconseguit importants millores en infraestructures, colAlocant en
aquest sentit la nostra fiscalia dins les millors de l’Estat. Per
això vull reiterar una vegada més la nostra gratitud als darrers
governs de les Illes Balears que, mitjançant convenis de
colAlaboració, ens han ajudat a aconseguir-ho.

No obstant això, encara tenim mancances, com per exemple,
tenint en compte el volum en la informació que la Fiscalia
genera, no hi ha encara un gabinet de comunicació. La manca
també d’un cap de personal, de secretaria, o la millora del
sistema informàtic. Evidentment som plenament conscients que
donada la situació econòmica actual no es poden augmentar les
despeses i hem de fer la nostra feina amb els mitjans personals
i materials de què disposam, però també estic convençut que
utilitzant millor aquests mitjans es pot millorar el rendiment, per
això es treballa en la modificació de l’estructura de l’oficina
fiscal amb criteris d’especialització que sens dubte quan tengui
l’empara normativa millorarà el funcionament intern de la
Fiscalia.

L’any 2010 aquesta fiscalia va realitzar 325.338 actuacions
davant les 321.344 de l’any 2009, el que suposa un augment del
1,24% del treball dels fiscals. 

Pel Jutjat d’Instrucció de les Balears es varen incoar 108.348
processos per delictes i 28.329 judicis de faltes que posats en
relació amb l’any anterior resulta que ha augmentat un 2,64%
el nombre total de processos penals.

Hem mantingut la posició activa del Ministeri Fiscal en la
investigació incoant i tramitant 173 diligències preprocessals,
referides principalment a delictes contra l’ordenació del
territori, sinistralitat laboral, delictes econòmics i contra
l’Administració pública, molts són especialment complexos i
requereixen un esforç important del fiscal que hi intervé. 



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 5 / 19 d'octubre del 2011 59

 

Per això, és encomiable el rigor d’aquests fiscals, malgrat la
seriosa dificultat que implica la persecució de delinqüents
poderosos que tenen accés a l’opinió pública o que s’aprofiten
d’estar dins el món de la política per tractar de deslegitimar en
el seu propi profit l’actuació dels fiscals en particular i de la
justícia en general. 

Moltes vegades tenen el suport d’altres persones que, en lloc
d’ajudar-nos per aconseguir una major credibilitat de l’estat
social i democràtic de dret, cometen l’equivocació de dur
aquests casos al terreny de la brega política essent conscients
que afecten tots els partits polítics que han tingut la
responsabilitat de governar i administrar doblers públics.

No ho trobaran a la memòria que avui els present perquè la
competència per investigar els fets correspon a l’Audiència
Nacional, però no vull deixar passar per alt el crim per atroç
comès l’any 2010 i molt de temps abans en aquestes illes.
Naturalment em referesc a l’assassinat dels dos guàrdies civils
a Palmanova per la banda terrorista ETA, vagi per ells el nostre
reconeixement. Aquest crim ha marcat un abans i un després,
mai no havia passat que els assassins d’ETA matassin qualcú en
aquesta illa. Han estat els darrers assassinats d’ETA i esperem
que no tornin succeir. Per això, tots hem d’estar alerta i no
baixar mai la guàrdia davant els terroristes.

Passant a l’anàlisi de l’evolució de la criminalitat en aquesta
comunitat autònoma durant l’any 2010 els diré -igual que en
anys anteriors- que 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 a les persones i els delictes de robatori a casa
habitada, com a formes més greus d’aquests tipus delictius, han
augmentat. Són aquests els que repercuteixen més directament
a la seguretat ciutadana. Així i tot, tenint en compte la situació
econòmica que vivim podem estar satisfets del nivell que tenim
gràcies a l’esforç i a la professionalitat dels cossos i forces de
seguretat i del conjunt de la Justícia.

També han augmentat els referents a delictes contra la
llibertat sexual i del tràfic ilAlegal de drogues. No obstant això,
els incoats per delictes contra la integritat física, que després
dels relatius a delictes contra el patrimoni i l’ordre
socioeconòmic són els més nombrosos, han disminuït. També
ho han fet els referits a delictes contra la vida. 

Cal dir que les xifres d’aquest procediment no es
corresponen amb els delictes d’homicidi o assassinat que
s’hagin pogut cometre. Això es deu al fet que quan apareix una
persona morta en circumstàncies estranyes s’incoa un procés per
delicte d’homicidi i es registra com a tal, resultant després que
la mort es produí per causes naturals. No els donaré xifres ni
puc entrar en més detalls en aquesta compareixença ja que es
faria molt llarga, per això em remet a la Memòria que avui els
present per conèixer tot el que en aquest acte no es pot abastar
i on es pot veure l’esforç que fan els fiscals en particular i la
justícia en general per complir el nostre deure de servir els
ciutadans.

El Ministeri Fiscal gràcies a l’esforç dels fiscals funcionaris
i de tots els que ens ajuden passa del model del segle XIX a ser
una institució moderna. L’especialització i la reordenació
territorial orientada a acostar-nos als ciutadans i a les altres
institucions ens apropa a les que avui són preocupacions
importants dels fiscals com són la corrupció, el medi ambient,
la violència sobre la dona, la sinistralitat laboral, la seguretat
vial o els delictes informàtics.

La recent presentació d’un projecte de nova llei
d’enjudiciament criminal suposa un repte per als operadors de
la justícia penal. Puc dir, sense por a equivocar-me, que els
fiscals si ens donen els mitjans necessaris estam preparats, amb
aquest text o amb un altre text legal, per fer funcionar el nou
model.

Per acabar permetin-me comunicar-los que el Fiscal General
de l’Estat ha convocat per al proper mes de novembre una junta
de fiscals superiors a Palma per tractar, entre altres temes, el
projecte de nou reglament del Ministeri Fiscal que amb tant
d’interès demanam i que servirà per facilitar el compliment de
les funcions que constitucionalment tenim encomanades
d’exercitar l’acció de la justícia en defensa de la legalitat i de
l’interès públic tutelat per la llei.

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 Superior pot contestar globalment totes les
preguntes o observacions formulades o bé contestar
individualment després de la intervenció de cada portaveu.

EL SR. FISCAL SUPERIOR DE LA FISCALIA DE LES
ILLES BALEARS (Bartomeu Barceló i Oliver):

Individualment, preferesc.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula l’Hble. Sra. Pilar Costa, per un temps de deu minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Gràcies al fiscal en cap, Sr. Barceló,
per la seva compareixença, com ell ha dit la segona
compareixença des de la modificació de l’Estatut Orgànic del
Ministeri Fiscal l’any 2007, que permet, jo crec que amb molt
encert, la compareixença del fiscal en cap a les comunitats
autònomes, en aquest cas en la nostra comunitat, perquè
efectivament crec que és bo que la ciutadania, els representants
públics i per tant la ciutadania, conegui de primera mà quina és
la feina que fa el Ministeri Fiscal. 
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Hi ha una feina, probablement, que sempre es coneix més,
que pugui ser la més mediàtica, però també vull reivindicar tota
aquella altra feina molt més silenciosa que gràcies a
l’especialització del Ministeri Fiscal en temes de menors, de
medi ambient, de violència sobre les dones, com molt bé deia el
fiscal en cap, a vegades no són tan notícia. Voldria també agrair
al fiscal en cap la seva intervenció quant a... ja fa anys que es va
posar en marxa el tema de l’especialització del Ministeri públic
perquè crec que això també ha marcat un abans i un després en
la funció, en la feina que han fet els fiscals a cada territori.

S’ha parlat ara de l’especialització en els temes d’antidroga
i anticorrupció, però també hem de recordar que
l’especialització en medi ambient va marcar també un abans i
un després en la nostra comunitat en els delictes contra
l’ordenació del territori, des del moment en què es va modificar
el codi penal i ja va permetre perseguir aquests tipus de delictes
relacionats amb el territori i amb el medi ambient.

Vull donar suport a la Fiscalia en la seva reivindicació de
millora de les infraestructures malgrat que, com el fiscal en cap
ha dit, la millora en els darrers anys ha estat substancial, això no
vol dir que encara no hi hagi mancances; hem d’agrair la feina
que fan tots els funcionaris perquè moltes vegades supleixen
amb la seva capacitat i amb la seva voluntat de fer feina
mancances d’altres tipus.

Reiter que ho feia quan estàvem al Govern i ho reiter ara que
el meu grup està a l’oposició, quant a les reivindicacions que es
fan des de la Fiscalia de tenir un gabinet de comunicació, un cap
de personal, compartesc íntegrament aquestes reivindicacions
que s’haurien de posar a l’abast de la Fiscalia per part del
Ministeri de Justícia perquè, evidentment, són serveis que s’han
de prestar aquí, a la Fiscalia de les Illes Balears.

Vull agrair també la colAlaboració que la Fiscalia, juntament
amb la Policia Judicial, malgrat que la imatge que es té per part
dels ciutadans de la Fiscalia és d’òrgan acusador, sobretot en la
part penal i en els delictes, que en definitiva... una de les
funcions principals és la defensa dels drets dels ciutadans.

Així que moltes gràcies per la seva compareixença i per la
presentació d’aquesta memòria del 2010. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa... ah, no...

EL SR. FISCAL SUPERIOR DE LA FISCALIA DE LES
ILLES BALEARS (Bartomeu Barceló i Oliver):

Gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sra. Diputada pel
suport que ha mostrat cap a la institució que dirigesc i perquè el
seu grup estigui sensibilitzat per les mancances que encara
tenim, crec que en un termini més o manco breu es podran dur
a terme les millores corresponents per tenir un millor servei cap
als ciutadans d’aquesta comunitat autònoma.

Moltes gràcies, Sra. Diputada.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Ara sí, pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca té la paraula l’Hble. Sr. Nel Martí,
per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Barceló, fiscal en cap,
abans de res voldria agrair-li la seva presència avui aquí, al
Parlament de les Illes, per exposar la Memòria Anual del 2010
de la Fiscalia de la nostra comunitat autònoma que ens permet
conèixer de primera mà la tasca que porta a terme aquesta
institució. Tanmateix, vull dir que des d’àmbits diferents tant la
Fiscalia com el Parlament tenen una cosa en comú que és el
servei als ciutadans i la defensa dels seus drets.

També li vull agrair la claredat i la concreció en la seva
intervenció i en la Memòria que m’obliguen positivament a ser
molt breu.

Ha exposat la tasca duita a terme àrea per àrea, menors,
violència contra la dona, vigilància penitenciària, etc., crec que
tots mereixen el mateix interès i la mateixa atenció sense cap
dubte de la Fiscalia. Així i tot deixarà que faci un esment a un
àmbit per la implicació que té amb la tasca d’aquest parlament,
que és la tasca contra la corrupció, a la qual el nostre grup dóna
tot el suport, creim que s’ha de continuar treballant de manera
rigorosa i imparcial perquè sense cap dubte és fonamental, és
imprescindible per recuperar... que la política torni ser, sigui una
tasca noble i al servei dels ciutadans que és la seva finalitat, la
seva funció, la seva raó de ser.

Ha exposat avanços, sense cap dubte ens alegra saber que les
millores d’aquests anys en infraestructura la situa entre les
millors equipades en el conjunt de l’estat. També ha exposat
reptes de futur. En memòries anteriors ja s’exposava la
mancança d’aquest gabinet de comunicació, és un repte, és un
repte pel qual hem de continuar apostant en el futur sense cap
dubte és important perquè suposa aquella millor comunicació de
la tasca que du la Fiscalia i major comprensió per part dels
ciutadans d’aquesta tasca, no?

També, com a repte, ha apuntat -i em sembla molt
important- continuar aquesta adaptació de l’estructura de la
Fiscalia a les noves demandes d’especialització. És fonamental
i és sense cap dubte el que li ha donat bons resultats, molt bons
resultats a la seva tasca.

Dins els reptes -ja per acabar- n’apuntaria un altre que des
del nostre grup és important -i almanco m’agradaria deixar de
manifest que pot servir, creim que ha de servir per millorar la
tasca del conjunt de l’acció judicial- i que són les transferències
de justícia, que d’una manera o altra segur que poden permetre
una millora del conjunt de l’activitat i que els ciutadans també
sabran valorar i apreciar.
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Res més. Tornar-li a agrair la seva compareixença i exposar-
li el nostre suport a la tasca que du i que ha duit a terme i que
exposa en aquesta memòria.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Fiscal?

EL SR. FISCAL SUPERIOR DE LA FISCALIA DE LES
ILLES BALEARS (Bartomeu Barceló i Oliver):

Moltes gràcies, Sr. Diputat, per les seves paraules de suport
a la Fiscalia. Evidentment, que els distints grups que intervenen
ens donin el seu suport a la funció que desenvolupam ens
suposa un incentiu per continuar endavant amb el treball que
feim. 

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Miquel Jerez, per un temps de deu minuts.

SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, president. Senyores i senyors diputats. En
primer lloc, i com sempre, donam una afectuosa benvinguda i
agrair la presència del fiscal en cap del Tribunal Superior de
Justícia en seu parlamentària i aprofitam, com a introducció de
la meva intervenció, per reconèixer, com així ho han fet la resta
de grups parlamentaris, una vegada més la feina que
desenvolupa el Ministeri Públic al llarg de tots aquests anys,
però en particular de l’any 2010, en l’exercici de les seves
funcions i en particular destacam la important funció social que
la Fiscalia representa dins un marc i context democràtic en
defensa de la llei, les institucions i la promoció de l’acció de la
justícia en la persecució de la criminalitat, entre d’altres coses.

En segon lloc, vull agrair també la resumida i clarificadora
exposició que ha fet i, en tercer lloc, vull agrair un gest molt
import del fiscal avui en aquesta seu parlamentària que és fer
memòria en el record d’aquelles dues persones que ens falten en
aquesta comunitat autònoma com a conseqüència de la xacra
terrorista de la banda ETA.

Dit això, vull posar de manifest una sèrie de qüestions una
vegada repassada la seva intervenció en la darrera legislatura,
l’any passat, en aquesta mateixa comissió i també havent
estudiat la memòria, voldria destacar una sèrie de qüestions que
ens han cridat força l’atenció. En primer lloc, vostès la darrera
intervenció en seu parlamentària, també a la memòria,
destacaven la insuficiència de mitjans i en aquesta memòria
destaquen vostès, en particular, el partit judicial de Manacor o
la Fiscalia a Manacor que en aquest moment pareix que hi ha
insuficiència de mitjans per atendre les funcions pròpies de la
Fiscalia i també fan menció especial a Eivissa, a l’edifici Cetis
que pareix que encara no disposa del mobiliari adient per tal que
els fiscals es puguin traslladar precisament a aquell nou indret.
En aquest moment continuen ocupant un espai al carrer Aragó
on els fiscals, segons tenc entès, tenen la necessitat obligada de

compartir un mateix despatx. En qualsevol cas si hi ha alguna
evolució en aquesta qüestió m’agradaria, Sr. Fiscal, que ens ho
aclarís.

En els aspectes organitzatius sembla que no hi ha cap tipus
d’incidència destacable sinó que la Fiscalia en qüestions de
funcionalitat i operativitat funciona perfectament bé, volia
destacar una qüestió que crec que també és objecte d’aquesta
compareixença que són dues qüestions que vostè ha avançat, és
veritat que les ha avançat, però que he de lamentar que no
s’hagin resolt al llarg de l’anterior legislatura, era una petició
expressa de la Fiscalia en el sentit que s’habilitassin mitjans
humans, dues persones, per una banda una que es fes càrrec del
personal auxiliar de la Fiscalia i una altra que s’encarregàs
precisament d’atendre una oficina destinada a donar servei als
mitjans de comunicació. És una mala notícia, Sr. Fiscal, que
això no s’hagi resolt.

I vull fer especial esment al tema, si m’ho permet, de la
comunicació. Jo crec que la transparència de la Fiscalia és una
qüestió cabdal i capital a l’hora de conèixer l’acció que vostès
precisament desenvolupen. Pens també que la informació que
des de la Fiscalia es desprèn sempre, també és cert, ha de ser
una informació, amb independència de la transparència que
sempre ha de ser present, una informació controlada. I dic això
precisament, i no perquè hagi succeït a la Fiscalia, sinó perquè
el dret a secret de sumari és un dret que si es vulnera la situació
és absolutament irreparable i és una situació que no pot tornar
enrere. Per tant, l’important és preservar, amb el màxim de zel,
el secret de sumari i evitar per ventura mitjançant aquest servei
de comunicació amb els mitjans de comunicació per tal que la
informació sigui efectivament fluïda, sigui transparent i sigui
aquella que precisament s’hagi de prestar.

Quan es desvetlla , i vostè ho sap, el secret de sumari, i no
precisament per l’aixecament del sumari, es produeix una
condemna social avançada. Per tant, crec que hem d’intentar
que això no succeeixi, hem de posar tots els mitjans al nostre
abast perquè això no es torni a repetir. Insistesc, no és una
qüestió que afecti la Fiscalia en exclusivitat sinó que dins
l’àmbit judicial aquests tipus de qüestions es poden produir i
són susceptibles de tornar-se a reproduir. Per tant, instam que
això no succeeixi i que s'intenti evitar i preservar els drets
d’aquelles persones afectades en procediments judicials.

Dit això, volia també fer especial esment a l’especialització.
Crec que la Fiscalia ha fet un gran avanç en aquest sentit i crec
que l’especialització de la Fiscalia dóna una projecció social
més àmplia a la feina que desenvolupa, una fiscalia
especialitzada en delictes contra els menors, anticorrupció,
sobre el crim organitzat que avui en dia representa moltíssimes
modalitats, formes i versions. Crec que és important que la
Fiscalia se centri, s’especialitzi precisament en aquestes
qüestions que amb relació al crim sempre tenen les cames molt
més llargues que possiblement nosaltres. Per tant, crec que en
aquest sentit hem d’insistir bastant per mantenir aquesta
especialització i millorar-la si és possible.
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En aquest sentit, fent un breu recorregut a la seva memòria,
em volia centrar especialment en la especialització sobre els
jutjats de violència de gènere perquè efectivament hi ha un tema
que, si bé entre el contingut de la memòria entenem que està
resolt, sí que no em voldria quedar amb els dubtes, pareix que
hi havia un problema de competència amb l’ordre civil i l’ordre
penal en aquest sentit, que hi havia situacions i actuacions
contradictòries entre els jutjats de família i els jutjats penals. És
una qüestió que si bé crec que està en vies de solució no sé si és
a la memòria directament es desprèn i parl precisament dels
jutjats de Palma, això ha succeït està efectivament resolt
mitjançant qualsevol tipus de criteri que la Fiscalia hagi posat
de manifest.

En segon lloc, i amb relació especialment també a aquest
àmbit, efectivament ens preocupa la lenta evolució del servei de
violència de gènere on aquí es posa també de manifest que la
situació dels mitjans informàtics no és la desitjable i en aquest
sentit crec que importa molt l’agilitat, especialment en aquesta
matèria que és una matèria sensible i per la naturalesa del
delicte ha de ser absolutament àgil, es posi d’una vegada en
ordre i comptin vostès amb els mitjans materials per tal que la
seva feina es pugui desenvolupar en condicions òptimes.

Vull dir-li que efectivament hem detectat, ho diu vostè i ho
diu molt bé, efectivament les xifres un 2,4% d’increment de la
delinqüència, això és una mala notícia, això no és una bona
notícia, però en qualsevol cas jo aspir, desig i confii que quan
vostè vengui aquí a comparèixer l’any que ve ens doni una
inversió d’aquesta dada que significarà que la seva feina ha
donat bons resultats. 

Dit això, poca cosa més he d’afegir, simplement una
pregunta que em preocupa i a la qual li he donat moltes voltes,
és cert que l’àmbit social en aquest moment, i producte i
conseqüència de la crisi econòmica, està veritablement
colAlapsat. Aquí en aquesta cambra hem demanat dos jutjats més
al ministeri perquè s’habilitin per tal que aquesta feina judicial
es desembossi i els temes se solucionin com més aviat millor. I
la meva pregunta és si la Fiscalia ha detectat, com a
conseqüència de la crisi econòmica, també una sobrecàrrega de
feina en altres àmbits distints que no siguin l’àmbit social i
especialment a l’àmbit criminal i directament relacionats amb
delictes sobre el patrimoni.

Això és tot. Sr. Fiscal, moltíssimes gràcies per la seva
compareixença, li agraïm l’explicació i esper i confii que doni
resposta a les qüestions plantejades per aquest diputat.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Fiscal.

EL SR. FISCAL SUPERIOR DE LA FISCALIA DE LES
ILLES BALEARS (Bartomeu Barceló i Oliver):

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Començaré contestant per
darrera. Pel que fa al que em demanava, efectivament les xifres
dels delictes contra el patrimoni han augmentat, ho deia abans,
però també vull insistir que vivim uns moments econòmicament
crítics, i les perspectives per desgràcia que hi havia i que encara
hi ha sobre aquest tema eren molt pitjors del que realment han
augmentat perquè parlam d’un percentatge mínim respecte de
l’any 2009. Per tant, el nivell -insistesc, com deia abans-, el
nivell de seguretat ciutadana que tenim aquí avui per avui
podem considerar que és molt alt, és molt bo, a pesar d'aquest
increment, d'aquest petit increment, a pesar que els delictes
contra el patrimoni hagin augmentat. Pensin, de totes maneres,
que es refereixen bàsicament no a delictes greus contra el
patrimoni sinó que el que ha augmentat moltíssim són furts, els
típics casos de carteristes, clavelleres, etc., el joc del “triler” si
és delicte o no és delicte o si és infracció penal o no és infracció
penal, bé, ara no és el moment de parlar-ne, però són aquestes
activitats les que més han augmentat, perquè afortunadament
robatoris violents, com podia passar i era freqüent en els anys
vuitanta en aquesta comunitat autònoma, ara per sort no passen,
no només per sort sinó que a més també hi ha l’activitat que
desenvolupen els cossos i forces de seguretat per prevenir
aquests tipus delictius.

Per altra banda, respecte del que plantejava vostè sobre la
comunicació i la informació, estic totalment d’acord que el
secret de sumari hauria de ser un secret com el seu nom indica
i desgraciadament no és així. En principi, totes les actuacions
judicials en fase d’instrucció són secretes, ara també hi ha la
possibilitat que el jutge declari expressament el secret de sumari
amb la qual cosa es converteix en secret per les parts que són
dins el procés, excepte pel Ministeri Fiscal. 

Tant en un cas com en l’altre tenim el problema de les
filtracions, i això és inevitable, això és inevitable. No sé si és
per amiguisme, si és per interès econòmic, si és per, en
definitiva, qualsevol interès espuri que hi pugui haver no és el
que hauria de ser. Hi ha països, em consta que hi ha països, que
han prohibit donar qualsevol tipus d’informació relacionada
amb processos penals fins al moment en què hi hagi una
sentència ferma. Això evita precisament el que vostè deia, els
judicis mediàtics que moltes persones, abans que es dicti una
sentència condemnatòria que a vegades és absolutòria, siguin
condemnades per l’opinió pública. 

Això és una qüestió que no correspon evidentment al
Ministeri Fiscal plantejar i escapa de les seves competències,
però som els primers que sentim en primera persona que hi
pugui haver aquell tipus de filtracions, que hi pugui haver preses
no només de filtracions ni d’informació fins i tot preses
d’imatges que no són adients ni simplement serveixen per
excitar la morbositat de certes persones, però que, en definitiva,
aquestes imatges no haurien de sortir als mitjans de
comunicació perquè aquestes persones que van detingudes als
jutjats d’instrucció per rebre declaracions en qualitat d’imputats
tenen uns drets i un dels drets precisament és no donar a
l’opinió pública aquestes imatges. I és, precisament, una cosa
que nosaltres hem intentat, intentam i no aconseguim evitar
aquests tipus de fotos que surten als mitjans de comunicació



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 5 / 19 d'octubre del 2011 63

 

perquè, en definitiva, no beneficien ningú i perjudiquen unes
persones que estan detingudes.

La comunicació, el gabinet de comunicació, és necessari?
Evidentment que és necessari i és necessari no perquè ho
demanem per demanar-ho sinó que la Fiscalia genera
moltíssima informació i passa que molta de la informació... a
més, amb l’estatut nostre, amb l’Estatut Orgànic del Ministeri
Fiscal, la competència per donar informació sobre els processos
correspon al Ministeri Fiscal, per tant, no disposar d’aquest
gabinet de comunicació ens impedeix donar aquesta informació
que, per una altra banda, és necessària precisament per evitar
falses interpretacions, equivocacions dels mitjans de
comunicació i que, en definitiva, la informació que es doni als
ciutadans sigui una informació certa i vertadera, perquè moltes
vegades la premsa, desgraciadament, cerca, els periodistes d’un
lloc i de l’altre, i a vegades fan una composició que no
coincideix amb el que realment passa.

Quant als mitjans als quals vostè feia referència a Manacor
i a Eivissa, sí, efectivament hi ha qualque, no tots, qualque
fiscal, ara s’ha augment la plantilla, no hi ha encara despatx
individual, però pràcticament tots els fiscals d’aquesta
comunitat autònoma, llevant dos o tres casos, tenen despatx
individual, cosa que no passa en el 80% de les fiscalies
d’Espanya. I em qued curt. 

Quan vaig arribar de Fiscal l’any 85 a aquesta comunitat
autònoma pensi que hi havia un despatx per a vuit fiscals i era
un sol despatx per a vuit fiscals. Ara, afortunadament, hem
aconseguit un edifici independent, un despatx per a cada fiscal,
ordinador, etc. Sens dubte això és una exigència necessària per
al funcionament d’una fiscalia del segle XXI i evidentment és
necessari que així sigui perquè un model, com deia també a la
meva intervenció, del segle XIX s’ha de superar i feim un esforç
important per superar aquest model vuitcentista que avui en dia
no té funcionalitat.

I, per una altra part, també, com he dit en el seu company
maldament no siguin del mateix partit, li vull agrair molt,
moltíssim, el suport que ha donat a l’actuació de la Fiscalia i jo
crec que entre tots hem de mirar que totes les institucions, no
només la Fiscalia, sinó totes les institucions i per suposat la
Fiscalia vagin endavant i facin i compleixin amb una certa
tranquilAlitat, per dir-ho de qualque manera, les funcions que té
legalment encomanades. 

Crec que he contestat totes les preguntes, no sé si hi ha
qualque cosa més que tal vegada m’hagi passat per alt doncs
sense cap problema li contestaré.

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per torn de rèplica i contrarèplica, Sra.
Costa. 

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies. No, més que una rèplica és un aclariment. Molt
breument sí que volia posar de manifest perquè, des de l’any
passat que varen començar aquestes compareixences, és un tema
recurrent el del gabinet o l’oficina de comunicació que reclama
el Ministeri Públic que evidentment repercutiria en benefici dels
ciutadans quant al dret d’informació. Jo vull recalcar això, el
dret a la informació dels ciutadans que no tant el problema dels
secrets de sumari o de les filtracions que aquí s’han posat de
manifest, que no crec que això ho pogués, diguem, salvar o
frenar un gabinet de comunicació que té unes altres funcions. I,
sobretot, també crec que hem d’anar molt en compte i trobar
l’equilibri entre el dret de la informació i, per tant la llibertat
d’expressió dels mitjans de comunicació del que és una
informació veraç i el dret també que tenen les persones
encausades o imputades, perquè estam fent aquest debat perquè
en els darrers anys molts d’aquests casos que han sortit als
mitjans de comunicació han estat persones públiques, però
també hem de recordar que les persones públiques tenen, o
tenim, un plus de càrrega que un ciutadà anònim no té.

Només volia fer aquestes manifestacions, sobretot per deixar
clar que hem de trobar l’equilibri -això sempre supòs que és el
més difícil- entre el que ha de ser el dret a la informació dels
ciutadans a través, evidentment, dels mitjans de comunicació,
i la llibertat d’expressió, encara que en molts de casos no ens
agradi.

Gràcies, Sr. President. Gràcies una vegada més, volem
reiterar el nostre agraïment al fiscal en cap per la seva
compareixença.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Fiscal...

EL SR. FISCAL SUPERIOR DE LA FISCALIA DE LES
ILLES BALEARS (Bartomeu Barceló i Oliver):

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Efectivament és així, hi estic
absolutament d’acord, s’ha de cercar l’equilibri. Si aquest
equilibri es pot aconseguir, i crec que és una de les fórmules
millors per aconseguir-ho, és que es doni la informació i que
aqueixa informació no s’hagi de cercar demanant favors a una
persona que en definitiva no té per què donar informació, i això
és el que es tracta d’evitar, amb la qual cosa s’eviten les
filtracions. Si es dóna la informació ja no s’ha d’anar a cercar
per vies diferents. En definitiva jo no dic res, evidentment,
contra els periodistes que estan fent la seva tasca i és la forma
de fer-ho, perquè d’una altra manera per ventura no tenen accés
ni tenen la possibilitat de publicar aqueixes notícies, però si es
canalitza a través d’un gabinet de comunicació, que es pugui
donar la informació adient, certa, i sense necessitat de fer
composicions, perquè han rebut informacions d’un lloc i de
l’altre, en aquest cas jo crec que seria molt millor la informació
que es donaria i que sens dubte la ciutadania sortiria beneficiada
per aquest tipus d’informació que facilitaria la Fiscalia.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Martí...

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. No, no tornaré a intervenir.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Jerez...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Barceló, moltíssimes
gràcies per la resposta a les preguntes que des del meu grup li
hem formulat, i ens consideram absolutament satisfets amb les
respostes que ens ha dat.

Però se m’ha quedat una pregunta que m’agradaria
traslladar-li, i si vostè té a bé contestar, també li ho agrairia.
Vostè representa una alta instància de l’Estat, de la mateixa
manera que la representa el Defensor del Poble. El Defensor del
Poble fa pocs dies, en el Congrés dels Diputats, va manifestar
la necessitat, o almenys va convidar a la reflexió als diputats
d’aquella cambra, que seria una qüestió a estudiar la
incorporació dins el Codi Penal de la tipificació del delicte de
dispendi, despilfarro, dispendi injustificat de fons públics. És
cert que en els delictes dins l’ordre penal hi ha conceptes
associats als mateixos delictes: la negligència, la temeritat, la
imprudència... No sé si vostè pensa que aquesta reflexió que
aquesta alta instància de l’Estat ha fet dins aquesta cambra és
una reflexió a estudiar, a tenir en compte, i m’agradaria saber
quina valoració fa precisament d’aquestes declaracions.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jerez. Sr. Fiscal...

EL SR. FISCAL SUPERIOR DE LA FISCALIA DE LES
ILLES BALEARS (Bartomeu Barceló i Oliver):

Gràcies, Sr. Diputat. Estic d’acord, estic d’acord que els
doblers públics no es poden malgastar, i estic totalment d’acord
amb el que deia la Defensora del Poble. 

Quin problema hi veig? És que això ha de ser una cosa que
ha d’estar molt clara en el cas que es tipificàs. S’hauria de fer
d’una forma molt clara perquè el que no pot ser és un grup
polític distint del que està governant pugui presentar les
querelles que estimi oportunes perquè cregui que s’han
malgastat doblers públics en una cosa que evidentment, segons
l’actuació d’aquell partit, del partit que governa, no és així. És
un tema molt complicat, és un tema que s’ha de reflexionar, és
un tema que si pogués servir, naturalment, per millorar
l’administració, per estalviar doblers públics, seria perfecte; ara,
el problema que li veig, i parl en aquest moment no en nom de
la institució, perquè no hi puc parlar quan em demana una
opinió sobre aquest tipus delictiu, sinó que parl com a particular
que ha estudiat una miqueta de dret, li diré que està ben

plantejat, ara, el problema està en com apareix el text legal de
tipificació d’aquells fets en concret.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Esgotat l’ordre del dia, agraïm la presència de
l’Excm. Sr. Fiscal Superior de la Fiscalia de les Illes Balears, i
aixecam la sessió.

EL SR. FISCAL SUPERIOR DE LA FISCALIA DE LES
ILLES BALEARS (Bartomeu Barceló i Oliver):

Moltes gràcies.
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