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EL SR. PRESIDENT:

Començam la sessió d’avui, i en primer lloc els demanaria
si es produeixen substitucions.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, president, Esperança Marí substitueix Xico Tarrés.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Sí, president, Lluís Maicas substitueix Lourdes Aguiló.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Sí, Francisco Mercadal substitueix Catalina Palau.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. L’ordre del dia d’avui consisteix en
el debat de les proposicions no de llei RGE núm. 5982, 6044 i
6987/14.

1) Proposició no de llei RGE núm. 5982/14, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a millora dels espais per a
detinguts als jutjats d'Eivissa.

En primer lloc, per defensar la Proposició no de llei 5982,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a la millora dels
espais per als detinguts als jutjats d’Eivissa, té la paraula la Sra.
Esperança Marí per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, hem
demanat el procediment d’urgència per a aquesta proposició no
de llei perquè consideram que determinades situacions no
s’haurien de poder dar, que si es donen no s’haurien de
perllongar en el temps, i que si a hores d’ara ja s’hi han
perllongat s’haurien de poder resoldre immediatament,
especialment si afecten els drets fonamentals de les persones.
Per a enguany feim tard, però com a mínim intentem que de
cara a l’any que ve aquest problema s’hagi resolt. No fa falta dir
que també a vegades ens hauríem de revisar el procediment
d’urgència, i que quan són iniciatives del mes de maig pel
procediment d’urgència no s’hagi d’esperar al mes de setembre
per poder-se analitzar.

Però bé, si començam amb alguns exemples, i per tractar
aquesta qüestió, clar, quan una persona es troba en una situació
de custòdia policial a causa d’una detenció continua gaudint, en
tant que ciutadà, de tota una sèrie de drets que resulten inherents
a tota persona; per això les condicions de les persones
detingudes són objecte de regulacions a diversos nivells.
Comencem, per exemple, amb allò que diu l’ONU,
l’Organització de les Nacions Unides, que estableix, en el seu
document Mesures privatives i no privatives de la llibertat,
detenció prèvia al procés judicial, que la detenció d’una
persona abans de ser posada a disposició judicial no hauria de
durar en cap cas més de dos dies, i que durant aquest temps s’ha
de gaudir d’unes determinades condicions. Aquestes condicions
guarden relació amb les comoditats exigibles per als calabossos:
llum adequada, ventilació, moblament mínim necessari per a les

persones detingudes, condicions d’higiene mínimes que es
poden exigir, etc. Aquestes condicions tenen a veure amb els
drets civils de les persones detingudes, però també amb
qüestions de salubritat pública. No fa falta ser cap expert per
adonar-se que les condicions d’amuntegament generen tota una
sèrie de problemes que poden afectar la salut, i no només la
individual sinó la colAlectiva. En aquestes condicions les
malalties infeccioses, com ara la tuberculosi o d’altres similars,
per no parlar de si n’arribassin de més perilloses, es poden
transmetre més fàcilment. Per tant des d’aquest punt de vista
tampoc no es poden permetre les condicions que es donen
actualment als Jutjats d’Eivissa. Estam fent hipòtesis però són
casuístiques que s’han donat.

La Unió Europea, per la seva banda, desenvolupa a través de
la Resolució del Parlament Europeu de 15 de desembre de 2011,
sobre les condicions de privació de llibertat de la Unió Europea,
2011/2897, els termes establerts per l’ONU i estableix criteris
per a les condicions de detenció en el si dels estats membres, i
per tant d’obligat compliment de la Unió Europea. Així mateix
tenim les normes penitenciàries europees, que en el seu punt
18.1 diuen textualment, i traduesc: “Els locals de detenció i en
particular aquells que són destinats a l’allotjament de detinguts
durant la nit, han de satisfer les exigències de respecte a la
dignitat humana i, amb les mesures que sigui possible, de la
vida privada, i respondre a les condicions mínimes requerides
en matèria de salut i higiene, tenint en compte les condicions
climàtiques especialment pel que fa referència a llocs
assolellats, al voltant de l’aire, la claredat, la calefacció i la
ventilació”. La resolució del Parlament Europeu esmentada
exigeix que els llocs de detenció siguin compatibles amb la
dignitat humana; en cas de no ser-ho s’han de corregir. Aquesta
resolució és desenvolupada en diversos documents i és objecte
de comentari per part d’analistes des de la perspectiva de
diverses disciplines, sempre amb la intenció de poder donar un
millor compliment a allò que estableixen tant l’Organització de
les Nacions Unides com la Unió Europea en relació amb les
condicions de detenció.

Totes aquestes consideracions emanen de la Declaració
Universal dels Drets Humans i constitueixen un cabal que ha de
ser acceptat i actualitzat per part dels diferents estats membres
de la Unió Europea per tal de garantir la dignitat de la persona
com un valor compartit. Consideram que la Declaració
Universal dels Drets Humans constitueix un fonament prou
sòlid com per merèixer que li prestem una mica d’atenció des
d’aquest parlament.

Precarietat de les condicions de les persones detingudes als
Jutjats d’Eivissa, i anam al cas concret. Encara s’incrementa
més durant els mesos d’estiu, quan la població de l’illa es
triplica i el nombre de detencions també augmenta molt
significativament. Als Jutjats d’Eivissa hi ha només dos
calabossos, un per a homes i un per a dones; segons el jutge
degà l’ideal seria que n’hi hagués com a mínim quatre; amb dos,
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que és el que hi ha ara, durant la temporada estival resulta
completament impossible. Així mateix diu que s’hi hauria de
posar un sistema de ventilació, donat que no en disposen, i
algun extractor per evitar la pudor que fan els calabossos,
especialment durant l’etapa estival. Hauríem de recordar que
són a un soterrani sense ventilació, sense cap tipus de llum
natural, sense cap tipus d’aire condicionat, que tenen tres metres
quadrats, que en trenta metres quadrats se situen més de vint
persones, etc., etc., i fins i tot tampoc no hi ha ni allò que es diu
un dispensador d’aigua. Per tant es poden trobar vint persones
a un soterrani sense ventilació i sense ni aigua, i fins i tot la
policia que és allà de vigilància de la seva pròpia butxaca ha de
pagar l’aigua a la gent que està en aquestes condicions. Vull dir
que per tant és un cas que crec que s’hi ha de buscar una solució
urgent i el més aviat possible.

Per tant a hores d’ara no comptam tampoc que es mantengui
allò que marca la llei, la separació de calabossos per a homes i
dones perquè no caben, i com que no hi caben les dones, que
n’hi ha -vés a saber per què sempre són menys les que es veuen
en aquestes situacions-, acaben estant als passadissos també en
condicions òbviament indignes.

Previsiblement, per tant, els calabossos per a detencions
prèvies a la posada en llibertat o a la posada sota custòdia
policial que es construiran als nous jutjats d’Eivissa compliran
aquestes condicions. Però la construcció dels nous jutjats es
troba encara endarrerida, i en canvi, persones sota custòdia, n’hi
ha cada dia i per tant, el problema, hi és. Fins que no puguem
comptar amb aquests nous jutjats s’ha de garantir que les
condicions de les persones detingudes a l’actual edifici dels
Jutjats d’Eivissa siguin les adequades. Per tant a la proposició
no de llei que presentam just es demana que el Govern de les
Illes Balears insti el ministeri que correspongui -en aquest cas
entenem que seria el de Justícia, encara que també es podria
instar el Ministeri de l’Interior- per tal de solucionar els
problemes derivats de la precarietat d’aquests espais. També
consideram que el Parlament de les Illes ha de posar-se en
contacte de manera immediata amb el Ministeri de Justícia per
tal de solucionar els problemes derivats de la precarietat
d’espais i de les condicions d’aquesta situació, que encara que
justícia no sigui encara una competència plena del Govern de
les Illes Balears no eximeix el Govern i tampoc no ens eximeix
a nosaltres com a parlamentaris de preocupar-nos per les
situacions en què es produeixi una vulneració dels drets de les
persones, en aquest cas de les persones que es troben en situació
de detenció preventiva. Per tant crec que és responsabilitat dels
que som aquí de fer tot allò que estigui en les nostres mans
perquè les instàncies competents resolguin aquesta situació.

Per tant crec que no cal allargar-nos més, i vull recordar
senzillament que els espais, aquests espais sense llum,
ventilació, etc., etc., no són allò que haurien de ser. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. A la proposició no de llei s’ha
presentat una esmena per part del Grup Parlamentari Popular
RGE núm. 8354/14. Per a la defensa d’aquesta esmena té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Miquel Jerez per un temps màxim de
deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
vagi per endavant que el Grup Parlamentari Popular celebra la
presentació d’aquesta iniciativa. Entenem que és el moment
oportú a causa precisament de la urgència, que també la
reconeixem, efectivament, i rebrà tot el nostre suport. El Grup
Parlamentari Popular en aquestes qüestions i en moltes altres
relacionades en matèria de justícia de la mateixa manera també
ha rebut, i ho he de reconèixer així, el suport de distints grups
parlamentaris quan ha estat el moment de demanar precisament
millores en la qualitat de l’Administració de justícia a les
nostres illes, i també molt en particular a l’illa d’Eivissa, si bé
aquesta qüestió que avui ens convoca a aquesta comissió és una
qüestió que no només fa referència a les instalAlacions dels
Jutjats d’Eivissa, sinó que fa directa relació amb el que entenc
jo que és la dignitat de les persones quan estan en un moment
provisional de detenció, a l’espera que el jutge decreti finalment
si és posada aquesta persona en llibertat o si es decreta el seu
empresonament.

Per tant crec que des d’aquest punt de vista s’ha d’abordar
precisament aquesta qüestió. I en segon lloc, efectivament,
denunciar, com no pot ser d’altra manera, la situació de
precarietat en què es troba aquesta dependència judicial. I no ho
fa només el Grup Parlamentari Popular en aquest moment, no
ho ha només el Grup Parlamentari Socialista en aquest moment,
sinó que precisament ha estat el degà dels Jutjats d’Eivissa qui
també ha posat el crit al cel per aquesta precisa qüestió. Per tant
crec que s’han atendre precisament des de les institucions i en
particular el Parlament de les Illes Balears aquelles
reclamacions que entenem que són de justícia, i aquesta és una
qüestió d’estricta justícia.

És cert que a Eivissa hi ha programat un nou edifici que
concentri -i després en parlarem- totes les unitats judicials de
l’illa, els tribunals de primera instància, els tribunals
d’instrucció, un edifici que en aquest moment es troba endarrerit
per qüestions administratives, i esperam i confiam que la
celeritat en la nova construcció sigui un fet el més aviat
possible. Jo he tengut l’oportunitat d’aconseguir un document;
és cert que el degà demana que com a mínim hi hauria d’haver
quatre dependències per poder mantenir aquestes persones en
situació preventiva de detenció, però jo he aconseguit un
document, que és el document programa del nou edifici dels
Jutjats d’Eivissa, i a la pàgina precisament 11 no parla de quatre
zones provisionals de detenció, en parla de sis; és a dir, que el
nou programa del nou edifici dels Jutjats d’Eivissa ja entén que
aquestes dependències han de ser ampliades en aquesta
quantitat, que supera precisament les reclamacions del jutge
degà; per tant encara més es justifica la necessitat que aquestes
dependències i aquestes instalAlacions estiguin definitivament
habilitades per al fi que precisament han de complir.

Cert; a l’estiu es produeixen, per una qüestió òbvia, més
detencions de les habituals, i aquestes dependències òbviament
han de complir -insistesc- el fi pel qual estan o han de ser
habilitades. Per tant insistesc una vegada més en l’anunci del
nostre suport a aquesta proposició no de llei, a aquesta
iniciativa, per una qüestió, com dic, més que res de dignitat de
la persona.
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En segon lloc vull defensar l’esmena que hem presentat, i la
motivació i la justificació de la nostra esmena. Crec que és un
moment ideal, oportú, irrenunciable, imprescindible per posar
de manifest moltes altres qüestions que també afecten
l’Administració de justícia. Fa pocs dies, i quan dic fa pocs dies
és que precisament fa poquíssim temps, recentment, hem tengut
entrada a aquest parlament de la memòria anual que recull les
mancances de l’Administració de justícia a les Illes Balears, la
memòria del Tribunal Superior de Justícia i, com sempre,
almenys aquest grup parlamentari sempre ho fa, posa de
manifest a través d’una proposició no de llei i requereix el
ministeri perquè totes aquestes deficiències siguin corregides a
l’Administració de justícia de les Illes Balears. I avui no serem
menys; el Grup Parlamentari Popular ha volgut atorgar a
aquesta proposició no de llei una dimensió més ampla, no
només centrada -que és important- en les dependències judicials
de l’illa d’Eivissa, sinó que li vol dar una dimensió d’àmbit
comunitari. 

Per tant el primer punt de la nostra esmena fa referència
precisament a requerir el Ministeri de Justícia perquè totes
aquelles deficiències que la memòria del Tribunal Superior de
Justícia ha detectat es corregeixin de forma immediata.
Segurament, i n’estic convençut, aquest document, aquesta
memòria, el ministre, el ministeri, el secretari d’Estat de
Justícia, el tenen damunt la taula, no tenc cap tipus de dubtes
que el tenen, i, com aquesta memòria, la de la resta de les
comunitats autònomes. Ara bé, possiblement això no sigui
suficient; hauria de ser suficient però possiblement no ho sigui;
per tant crec que és necessari un pronunciament polític, un
pronunciament institucional per tal d’impulsar totes aquestes...,
en fi, mancances que han de ser immediatament remeiades per
part de qui té la competència, que és l’Administració de l’Estat,
el Govern de l’Estat.

I com a segona part de la nostra esmena crec que tampoc no
podem, i en particular aquells que som d’Eivissa, renunciar a
allò important, a allò que entenem que tenim dret i que ja fa
moltíssim de temps que venim reclamant a la nostra illa, que és
la construcció del nou edifici dins el projecte Eivissa Centre,
perquè s’habiliti precisament un jutjat que concentri totes i cada
una de les dependències judicials i que respongui a una veritable
necessitat que en aquest moment hi ha. No vull llevar mèrits a
ningú, crec que, aquest projecte, ningú no és dubtós de no voler
impulsar-lo; governs de diferents signe polític han fet força; ja
sigui el govern del Partit Popular com també governs de signe
socialista o progressista han impulsat allà on ha estat necessari
aquest precís projecte, i nosaltres avui aquí venim a insistir en
el mateix: requerim el Ministeri de Justícia perquè el més aviat
acceleri tots els tràmits administratius i tots els tràmits
burocràtics perquè la construcció del nou edifici Eivissa Centre
que concentri totes les dependències judicials, que en aquest
moment estan separades en dues diferents seus, sigui una
realitat.

És veritat que el procés és lent, ja hi ha hagut un acte de
permuta de terrenys per tal que precisament tenguin la ubicació
que ha de tenir el nou edifici. Ja s’ha licitat el projecte per un
valor superior als 600.000 euros, però aquí no ens hem de
quedar, crec que hem de continuar impulsant, insistint, hem de
continuar intentant que el més aviat aquesta infraestructura
acabi essent una veritable realitat a la ciutat d’Eivissa i en
particular a l’illa d’Eivissa.

Res més, Sr. President, i vull insistir en el suport a la
proposició no de llei del Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Torn de fixació de posicions.
Per part del Grup Parlamentari MÉS té la paraula el Sr. Diputat
Nel Martí per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, breument prenc la paraula en nom del Grup MÉS per
bàsicament expressar el nostre suport a aquesta proposició no de
llei. És difícil afegir alguna cosa més a l’exposició de motius
que ja ha fet la proposant, i també a les esmenes que ha
presentat el Partit Popular si es prenen en consideració, però
creim que tant la proposta com les esmenes que s’han presentat,
l’exposició de motius, només clamen al sentit comú i a la
unanimitat. Coincidim en la valoració dels fets i reclamam, per
respecte, com s’ha dit, a l’estat de dret i als drets humans, que
el Ministeri de Justícia, que el Govern de les Illes Balears,
actuïn per resoldre aquest diguem que lamentable, aquesta
lamentable situació en què es troben algunes dependències dels
jutjats, en aquest cas dependències judicials d’Eivissa.

Per tant tindrà el nostre suport. Creim que en aquest tema
hem arribat a molts d’acords que val la pena posar de manifest,
molts d’ells avalats o inspirats en la memòria, és cert, del
Tribunal Superior de Justícia, les esmenes del Partit Popular van
en aquest sentit, i nosaltres, com no pot ser d’una altra manera,
també les recollim, també les compartim, i si és el cas també els
donarem suport.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Intervé per part del grup
proposant, per fixar la posició i assenyalar si accepta l’esmena
del Grup Parlamentari Popular, per un temps màxim de cinc
minuts la Sra. Esperança Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sr. President. Entenem que en qüestions com la
defensa dels drets dels ciutadans, la defensa dels drets civils, en
aquest cas concret la defensa dels drets de les persones que es
troben en situació de detenció preventiva, no ha de ser una
qüestió de partit ni una qüestió particular, sinó que tots hem de
fer d’alguna manera pinya per tal de solucionar-ho. Per tant en
aquest sentit he de dir que consider adequades les esmenes que
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ha presentat el Partit Popular, entenem que amplien i
complementen aquesta proposició no de llei que hem presentat.
S’han de tenir òbviament en compte les disposicions de la
memòria del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
i òbviament entenem que és important accelerar al màxim les
obres dels nous jutjats d’Eivissa.

I aquí un petit parèntesi. Vull entendre que al marge de la
feina que puguem fer des d’aquest parlament els diputats també
que hi ha al Congrés dels Diputats també en aquest sentit hi
deuen estar treballant.

I també dir que sí que s’hauria de marcar d’alguna manera,
i de forma prioritària, que dins aquests punts que ara quedarà
aquesta proposició no de llei, allò que és ara encara urgent i
prioritari és habilitar uns espais amb condicions per als
detinguts, que això és prioritari, crec que això hauria de ser el
missatge que s’enviàs d’una manera clara al Ministeri de
Justícia.

I finalment dir que, òbviament, que tenguem persones en
situació de detenció preventiva amb aquestes condicions, la
veritat que són de vergonya colAlectiva, no és només una
mancança de l’administració de justícia o una deficiència de
l’edifici dels Jutjats d’Eivissa o un mal servei que puguem
donar a la societat, crec que és una vergonya per a tots, perquè
no defensam els drets fonamentals de les persones, perquè no
fem cas de les disposicions de la Unió Europea, de l’ONU o
d’altres instàncies que parlen de quines són les condicions amb
les quals han d’estar aquestes persones.

Per tant, crec que convé, i crec que avui ho hem fet, superar
discursos de vegades oportunistes i fer una feina responsable per
al bon funcionament d’aquesta societat. I dins el bon
funcionament d’aquesta societat avui crec que d’una manera
important hi ha la defensa dels drets individuals de tots els
ciutadans de les Illes Balears.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Entenc que aquesta
proposició quedaria aprovada per unanimitat, amb les esmenes
incorporades, si els sembla bé.

Hi està d’acord?

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, just quedarien sense l’esmena del Partit Popular, la qual
entenem que són dos punts, s’afegiria, per tant quedarien un,
dos, tres, quatre punts a la proposició no de llei. I també
s’afegiria al punt número 1, que diu “El Parlament de les Illes
Balears insta el Ministeri de Justícia per tal de solucionar els
problemes derivats de la precarietat d’espais i de condicions en
la situació de detenció preventiva als Jutjats d’Eivissa de forma
prioritària”, seria “per tal de solucionar”, quan posa “per tal de
solucionar prioritàriament els problemes derivats de la
precarietat”, etcètera.

Seria per marcar que la importància dels quatre punts, aquest
seria el més immediat i més important, per tant afegir la paraula
“prioritat”.

EL SR. PRESIDENT:

Us sembla bé que el primer punt seria “instar el Ministeri de
Justícia”, el segon “instar el Ministeri de Justícia”, el tercer
igual i el quart “el Govern”, que queda més clar, eh?

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Correcte, perfecte, molt bé.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs entén aquesta presidència que, amb aquestes esmenes
incorporades i amb aquest ordre, la Proposició no de llei RGE
5982/14 quedaria aprovada per unanimitat de tots els diputats.

2) Proposició no de llei RGE núm. 6044/14, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a manteniment dels Jutjats
de Pau.

3) Proposició no de llei RGE núm. 6987/14, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a vigència dels Jutjats de Pau
en el sistema judicial actual.

Passam al segon punt, la presidència proposa, una vegada
comentat amb els diferents portaveus, que es faci un debat
conjunt i votació separada de la Proposició no de llei RGE núm.
6004/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
manteniment dels jutjats de Pau, i la RGE núm. 6987/14, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a la vigència dels jutjats de
Pau en el sistema judicial.

Hi estarien tots d’acord?

(Se sent una veu de fons que diu: sí)

Molt bé, doncs passaríem..., per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula per tal de defensar-la, la Sra. Pilar Costa,
per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Bé, em referiré a la meva proposició
no de llei, però ja avanç, evidentment, que atesa la similitud de
contingut respecte de la proposició no de llei presentada pel
Grup MÉS, evidentment votarem a favor també de la proposició
no de llei del Grup MÉS, sobre, i ara pas a explicar el contingut
de la proposició socialista, sobre el manteniment dels jutjats de
Pau.

Al dia d’avui ens trobam que el Ministeri de Justícia impulsa
una reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial, entre
d’altres reformes legals, on es preveu l’eliminació de tots i
cadascun dels Jutjats de Pau, no només a les Illes Balears, sinó
en el conjunt d’Espanya. Els Jutjats de Pau, com tothom sap,
són òrgans unipersonals en què el seu manteniment depèn dels
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diferents ajuntaments allà on no hi ha partit judicial. A les Illes
Balears, tenint en compte que tenim a Menorca dos partits
judicials, Ciutadella i Maó; a l’illa d’Eivissa, un partit judicial,
el d’Eivissa, i tres a Mallorca, Inca, Manador i Palma, la resta
de municipis tenen aquests jutjats de pau, que sempre s’ha dit
que és per a aquells municipis més petits, jo mateixa ho dic a
l’exposició de motius, però hem de ressaltar que hi ha municipis
que no són gens ni mica petits que també compten amb aquests
jutjats de pau, com puguin ser Santa Eulària, Calvià, Marratxí,
Sant Antoni, etcètera.

Cas a part seria el de Formentera, on encara s’agreujaria més
el problema, donat que, malgrat ser municipi és també una illa
i si s’elimina el jutjat de Pau encara agreujarà més els
problemes que té respecte de l’administració de justícia, ja que
no compte amb un partit judicial, malgrat que ha estat
àmpliament reclamat també des de l’illa de Formentera.

Per això, des del Grup Socialista el que demanam és que
s’insti l’Estat, concretament el Ministeri de Justícia, perquè dins
la reforma que es planteja de la Llei Orgànica del Poder Judicial
es mantengui l’actual estructura dels diferents jutjats de pau en
els distints municipis, tenint en compte que fan tasques tan
importants com notificacions d’oficis penals i civils, fins i tot
judicis de faltes; fan feines de Registre Civil. Parlant de
Registre Civil, hem de recordar també que el ministeri impulsa
una reforma o una nova llei de Registre Civil, la qual suposarà
la privatització d’aquest servei i s’entregaran pràcticament
aquestes tasques als registradors de la propietat i algunes també
a notaries.

Tot això fa que, malgrat que nosaltres estiguem d’acord amb
la professionalització de la carrera judicial, això no lleva, i és
compatible, com han dit veus autoritzades, com pugui ser la
pròpia Associació de Jutges de Pau d’aquí, de les Illes Balears,
però també altres destacats membres de la judicatura aquí a les
Illes Balears, com dic, aquesta professionalització no és
incompatible amb el manteniment dels jutjats de pau.

Com deia, si a aquesta reforma li sumam la reforma dels
registres civils, això agreujarà més el problema, tenint en
compte també que la proximitat amb la ciutadania del seu
municipi que suposa l’existència del registre, ai, perdó, dels
jutjats de pau, com dic, agreujaria molt més encara la situació
de l’administració de justícia a les nostres illes.

A més a més, també vull afegir que una de les reformes que
impulsa el Ministeri de Justícia és l’eliminació de diferents
partits judicials que, en el cas de Balears, es parlava que només
es mantingués com a partit judicial la capital de província. Ja
hem fet aquí iniciatives en aquesta comissió i hem instat el
Govern que es tengui en compte la peculiaritat que ens trobam
davant d’una comunitat amb illes i que és impensable que
s’eliminassin els partits judicials, tant els que ja existeixen a
l’illa de Mallorca com els que existeixen a la resta de les illes,
excepte a Formentera.

Per tant, la nostra proposició no de llei va en aquest sentit,
que s’insti l’Estat perquè es mantenguin aquests jutjats de pau.
I en segon lloc, també instar el propi Govern de les Illes Balears
perquè defensi davant Madrid, davant del Ministeri de Justícia
el manteniment de tots i cadascun dels jutjats de pau que
existeixen al dia d’avui a les illes.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari MÉS, té la paraula el Sr. Nel Martí, per un temps
de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. El nostre grup també, abans de
res, vol expressar el suport, el vot favorable a la proposició no
de llei presentada pel Grup Socialista, la qual, efectivament,
coincideix,jo diria pràcticament o pràcticament ho hauria de
llevar amb tot, amb la proposició que ha presentat el Grup MÉS,
tot i així la voldria explicar i la voldria defensar, tot i que tal
vegada, per aquesta coincidència pugui reiterar alguns dels
arguments ja exposats.

Al Grup MÉS no li agrada, i ho hem manifestat reiterades
vegades, no li agraden les reformes judicials i del Registre Civil
impulsades pel Govern de l’Estat, no li agrada la reforma de la
Llei Orgànica del Poder Judicial, ja aprovada pel Consell de
Ministre del dia 4 d’abril del 2014, perquè creim que totes
aquestes mesures l’únic que fan és caminar en la direcció de la
privatització, en la direcció de l’allunyament de la justícia cap
al ciutadà. Els jutjats de pau, en concret, són una d’aquestes
figures afectades per aquestes modificacions i reformes
impulsades pel Govern de l’Estat. Els jutjats de pau, com s’ha
dit, són òrgans unipersonals ubicats en el municipi on no hi ha
jutjat de primera instància i instrucció i assumeixen, per tant,
competències, tal vegada de menys importància en l’ordre civil
i en l’ordre penal, però que porten a terme una labor prou
important per agilitar, per fer més eficient qüestions més
senzilles, com reclamacions de petita quantia, faltes lleus del
Codi Penal o fins i tot assumir també funcions que delegui el
Registre Civil.

En definitiva, l’anunciada reforma de la justícia, impulsada
pel Govern del Partit Popular, posa en perill, des del nostre punt
de vista, la continuïtat dels jutges de pau arreu de l’Estat
espanyol i amb ells promou la centralització i l’allunyament dels
registres civils de cada un dels jutjats, avui present a tots i cada
un dels pobles i capitals de l’Estat. D’aquest canvi privatitzador
creim que no en resultarà res bo.

Com ja s’ha dit, ho hem manifestat en altres qüestions, en el
cas del Registre Civil amb la privatització del Registre Civil, la
qual només durà conseqüències dramàtiques per als ciutadans
de les Illes en el sentit que l’únic que fa és dificultar l’accés,
encarir l’accés per part dels ciutadans a aquestes institucions, als
registre i en aquest cas també, referint-se als jutjats de pau, a la
justícia.
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També s’ha dit, i crec que és important posar-ho de
manifest, que l’Associació de Jutges de Pau de les Illes Balears
ha mostrat precisament el desacord en l’aplicació d’aquests
canvis dins la justícia i que, segons expliquen a través dels
mitjans de comunicació, posició amb la qual coincideix el
nostre, aquesta reforma suposarà allunyar la justícia del ciutadà
i fer desaparèixer la figura del jutge de pau com a mediador dels
conflictes.

Amb aquesta exposició nosaltres hem traduït les nostres
propostes de resolució en dos punts: el primer punt demana al
Parlament que rebutgi la reforma judicial impulsada pel Govern
de l’Estat, la qual, com he exposat, privatitza, centralitza i
allunya la justícia dels ciutadans de les Illes Balears. I en segon
lloc, instar el Govern de l’Estat a mantenir la figura i les
funcions dels jutges de pau en el sistema judicial actual, així
com respectar i potenciar la implantació dels jutjats de pau
existents a les Illes Balears.

Creim que, com altres acords que s’han pogut produir de
forma unànime, aquest crec que també hauria d’obtenir la
sensibilitat i la unanimitat que requereix. És molt important per
al conjunt de l’Estat, però sense cap dubte és més important per
a la realitat de les Illes Balears. És per açò que creim
fonamental que el Parlament es pronunciï i s’hi pronunciï i
defensi, reivindiqui els jutjats de pau, com crec que la societat
civil, en general, organitzada, les associacions de jutges han
manifestat i han reclamat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Torn de fixació de posicions, per
part del Grup Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Miquel
Jerez, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Molt breument, aquest diputat pren la paraula per posar de
relleu el criteri del meu grup parlamentari en relació a dues
mocions prou semblants, pràcticament idèntiques, presentades
pels distints grups parlamentaris que conformen l’oposició, i
que aquesta defensa no pot ser d’altra que una defensa tancada
i una defensa també convençuda de l’avantprojecte de la Llei
Orgànica del Poder Judicial que impulsa en aquests moments el
Govern de l’Estat.

I és una llei, una reforma de la Llei Orgànica del Poder
Judicial que s’emmarca dins l’esperit, dins la convicció
reformista que encarna el Govern de l’Estat, el Govern de
Mariano Rajoy, el Govern del Partit Popular, i que no sols ha
promogut precisament polítiques reformistes en matèria de
justícia, com és aquesta, sinó també, en altres àmbits
importants, com pugui ser l’àmbit laboral, l’àmbit educatiu,
l’àmbit fiscal, totes aquestes des del punt de vista estructural les
quals són mesures que ens han de conduir inevitablement a la
recuperació econòmica i a les situacions de benestar
irrenunciables que un estat avançat com el nostra ha de tenir.

Però avui les que ens convoquen aquí són les reformes,
precisament, en aquesta matèria, en matèria de justícia. I quin
dubte hi ha? Ningú el tendrà que la justícia és la paret mestre, la
paret mestre sobre la qual es construeixen els estats de dret,
sobre la qual es construeix un règim de defensa de llibertat, un
règim de defensa de drets que constitueixen la pròpia essència
i la pròpia naturalesa dels règims democràtics. I perquè l’estat
de dret i la justícia avancin, evolucionin d’acord amb la pròpia
evolució natural dels temps són imprescindibles, i així ho
entenem nosaltres, polítiques reformistes que adaptin
l’administració pública a les veritables necessitats socials; un
sistema judicial ancorat en el passat no pot donar resposta, no
pot respondre amb eficàcia, no pot respondre amb agilitat si no
s’adapta, si no s’actualitza. I és aquesta precisa vocació amb la
qual neix l’avantprojecte de reforma de la Llei Orgànica del
Poder Judicial, un avantprojecte que no ha estat redactat
precisament de forma unilateral i sense cap tipus de consens,
sinó que hi ha hagut informes qualificats d’organismes del món
judicial que han aportat el seu punt de vista de cara a
materialitzar una llei consensuada, una llei que precisament
s’adapti a la veritable necessitat del món judicial.

I és aquesta llei, precisament, la Llei Orgànica del Poder
Judicial, la 6/1985, la que ha patit, possiblement, com a llei
orgànica més modificacions de totes, és una llei que des de
l’any 85, i ja fa quasi trenta anys que té de vida, ha patit més o
menys quaranta modificacions, algunes parcials, petites
modificacions, però entenem que aquest és el moment
processalment oportú per practicar una modificació d’aquesta
llei, per aconseguir, com he dit, un alt grau d’eficiència i
sobretot per atorgar agilitat al sistema judicial. I pretén aquesta
reforma acabar amb problemes endèmics, amb problemes
històrics que arrossega, i tots els coneixem, l’administració de
justícia, com pugui ser el retard en la resolució d’expedients
judicials; l’acumulació de feina que pateixen els jutjats i
d’altres, com pugui ser la pròpia falta d’informació del sistema
judicial, entre molts d’altres.

I ara em referiré precisament als jutjats de pau, que és, com
dic, el que ens convoca avui aquí. Els jutjats de pau, és per fer
una mica de memòria i per fer una mica d’història, varen ser
creats en virtut d’un decret del 1800, 1855, i és el moment en
què s’estableixen els jutjats de pau a tots els pobles amb
ajuntament, a càrrec de vesins d’una edat superior a 25 anys,
que sapiguessin llegir i escriure. I avui, precisament aquesta
estructura que va néixer, precisament l’any 1855, encara és
vigent i s’incrusta, està incrustada encara dins el nostre sistema
judicial. Tots sabem les funcions que tenen reconegudes els
jutjats de pau i en particular els jutges de pau, que és conèixer
en l’ordre civil la substanciació de processos que la llei
determini, especialment de quantia baixa, i en l’ordre penal, de
qüestions relacionades amb conflictes de faltes.

Però és cert, és cert que els jutges de pau són persones que
no tenen precisament una formació acadèmica, no tenen una
formació relacionada directament amb el món del dret, no són
els juristes, sinó, com diu precisament el text, són persones
legas en derecho, per tant no tenen aquesta especialització ni
tenen la professionalització que en aquest moment la reforma
que impulsa el Govern de l’Estat pretén. Això sí, són persones
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predisposades, i aquí s’ha dit, i jo ho reconec, a practicar i a fer
un bé social administrant una justícia bàsica, però una justícia
important, i d’acord amb el seu lleial saber i el seu lleial
entendre.

I per tant, he de reconèixer al llarg de tot aquest temps la
seva contribució a resoldre la conflictivitat entre veïnats d’un
precís indret i en relació moltes vegades amb l’intent de
conciliació de qüestions civils d’escassa transcendència, però
que sí que efectivament han tengut la seva importància.

Però avui, insistesc, crec que la justícia requereix d’una
especialització i d’una professionalització, i això passa per
encaixar precisament aquestes competències dins l’estructura de
la justícia ordinària.

I vull fer un petit aclariment perquè precisament,
precisament, no desapareixen els jutjats de pau. Avui aquí s’ha
manifestat, els textos que vostès presenten recullen que els
jutjats de pau desapareixen, però aquesta denominació,
denominació, i precisament aquesta estructura no desapareix. El
que sí desapareix són els jutges de pau; els jutjats de pau
continuen mantenint aquesta denominació i els jutjats de pau
continuen complint funcions on radiquen, on estan ubicats;
funcions diferents, perquè ja no s’encarregaran precisament de
resoldre conflictivitat, altres qüestions, però sí que és veritat que
a l’avantprojecte de llei de reforma de la Llei Orgànica del
Poder Judicial en cap moment vostès no trobaran que els jutjats
de pau desapareixen. Sí que és cert que diu que el que
desapareix són els jutges, els jutges, de pau, qüestió diferent que
desapareguin precisament els jutjats de pau, que precisament es
mantenen. I es mantenen amb funcions, no s’extingeix aquesta
estructura, sinó que continuen contribuint a l’Administració de
justícia per tal de continuar practicant aquelles comunicacions
de l’òrgan judicial que correspongui, i també mantenen una
connexió directe amb els registres civils. Per tant la vocació,
també, amb la qual va néixer el jutjat de pau en certa manera i
de forma parcial també es manté. Per tant crec que hem de
reconèixer que el manteniment d’aquesta figura sigui un fet
absolutament constatable i un fet absolutament contrastable.

I dit això crec que ja ho he dit tot. Bàsicament resumim el
rebuig, justificam la motivació del rebuig de les proposicions no
de llei presentades d’acord amb una política reformista
necessària dins l’administració pública, i una política
encaminada a la professionalització de l’Administració de
justícia i l’especialització també, com no pot ser d’altra manera,
de l’Administració de justícia.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contradiccions, per part del
Grup Parlamentari Socialista, la Sra. Pilar Costa per un temps
màxim de cinc minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Bé, he de reconèixer que he entès les
contradiccions al final, perquè al principi pensava que, de
l’exposició que ha fet el portaveu del Grup Popular, estava
d’acord bàsicament amb el contingut de les proposicions no de
llei presentades tant pel Grup MÉS com pel Grup Socialista. No
acab d’entendre que si tots estam d’acord amb la importància i
amb la feina que fan els jutges de pau i per tant els jutjats de
pau, que ara veurem el matís, no veig quin problema hi ha a
demanar a l’Estat que continuïn fent aquesta feina els jutges de
pau, que és una reclamació que no només feim nosaltres sinó
que des de diversos membres, a més aquí a les Illes Balears,
juristes n’han fet una reivindicació, a part de l’Associació de
jutges de pau de les Illes Balears. 

Crec que és una mica o molt de trampa quan el portaveu del
Partit Popular ens diu que la llei no diu que s’eliminin els jutjats
de pau, que allò que s’eliminen o el que desapareix són els
jutges de pau; però és que si no hi ha jutges de pau no es podrà
continuar fent la feina i les funcions que fins ara es feien, perquè
quan parlam de jutjats de pau, perquè la gent del carrer ens
entengui, que ningú no s’imagini que és que hi ha un edifici on
diu “Jutjat de pau”; no, és que és una cosa molt més senzilleta,
són instalAlacions dels mateixos ajuntaments del municipis, que
són els encarregats, a més, de mantenir aquelles instalAlacions,
que en molts de casos no arriba ni a la categoria d’instalAlació,
i a més a més amb personal moltes vegades..., moltes vegades
no, sempre, amb funcionaris i personal del mateix ajuntament.
Evidentment és que l’Estat tan sols no té competències per dir
que eliminaran personal de l’ajuntament; però el que sí que està
clar és que si s’elimina la figura del jutge de pau caurà i quedarà
sense sentit, no es podrà fer la feina que es feia fins ara de petits
judicis de faltes, de reclamacions, etc., etc. Dir que quedaran
vius els jutjats de pau sense jutge de pau, sincerament, és
absolutament absurd, i que a més a més quedaran comunicats
amb el registres civils quan tenim un avantprojecte de llei de
reforma del Registre Civil que diu que desapareixen els registres
civils, és que encara té menys sentit, sincerament. 

Pensava que era una proposició no de llei en positiu que
aixecaria unanimitat de tots els grups parlamentaris. Lament que
això finalment no sigui així, i nosaltres ens ratificam en la
nostra proposició no de llei perquè creim que és de justícia, que
agreujarà encara més els problemes ja endèmics que té la
justícia, evidentment en el conjunt d’Espanya però ara estam
centrats a les Illes Balears; que el cas de Formentera, lluny
d’atracar-nos a la construcció o a la creació d’un nou partit
judicial, no només això no passa, que és també una
reivindicació històrica, sinó que a més a més donam passes
enrere eliminant la figura dels jutjats de pau. Per tant nosaltres
mantenim la nostra proposició no de llei fent un intent més de
demanar al Grup Popular que repensi la seva decisió de votar en
contra d’aquesta proposta, perquè creim que seria positiu que
sortís d’aquest parlament una aprovació unànime d’aquesta
reivindicació davant del Govern central.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari MÉS té la paraula el Sr. Nel Martí per un temps
màxim de cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. Bé, jo no sé si el Sr. Jerez té la possibilitat
de poder canviar el vot, lògicament. Si fos així nosaltres també
l’instaríem a repensar-se els arguments que ha exposat perquè
crec que no coincideixen amb el que el Partit Popular ha dit
altres vegades. 

Em sorprèn, i no em sorprèn, com de disciplinats són els
diputats del Partit Popular respecte d’allò, dels dogmes que
Madrid consagra, i ho dic perquè precisament jutges de pau,
avui aquí no, però entre les files del Partit Popular, entre els
diputats del Partit Popular n’han tingut, tenim persones, diputats
del Partit Popular que han exercit com a jutges de pau, i que en
són uns defensors de primer ordre respecte de la figura del jutjat
i del jutge de pau, i a més a més no de fa vint any, ni de fa deu
anys, de fa pocs anys. Per tant em sorprèn, disculpin però em
sorprèn aquesta distància entre allò que es dicta des de Madrid
i el que es practica i a més practiquen els diputats, alguns
diputats, almenys, i a més a més amb tot el suport del nostre
grup, perquè coincidim amb els arguments i la postura d’aquests
diputats que han estat jutges de pau.

He de dir també que no és cert que hi hagi hagut tanta
unanimitat respecte d’eliminar aquesta figura, tot el contrari, no
només per tornar-me a referir a les associacions de jutges de
pau, però també vull dir que a través de les alAlegacions a
l’avantprojecte de llei orgànica del Poder Judicial s’han
posicionat, jo diria que de forma quasi unànime dins els jutges,
les sales de govern dels tribunals superiors, del Tribunal
Suprem, de l’Audiència Nacional, associacions professionals,
en contra d’eliminar aquesta figura. Per tant la unanimitat hi deu
ser, en tot cas, dins la cúpula del Partit Popular però enlloc més.

I reiteram finalment les conseqüències i la filosofia
d’aquesta reforma, que no és més que acabar amb aquella
justícia de proximitat. A l’Estat espanyol hi ha 7.693 jutjats de
pau en poblacions, en localitats molt diferents, de mida diferent,
per sempre que tenen com a element comú que no hi arriben els
tribunals ordinaris, i per tant aquesta reforma el que fa és
precisament anar en sentit contrari a la lògica del que predicam
tots i la ciutadania exigeix, que és que l’administració, també de
justícia, sigui més propera, més accessible a la ciutadania, i
aquesta reforma va en sentit contrari; amb la lògica i amb la
lletra del text no ajuda, va en sentit contrari, com deia, d’aquest
procés.

Nosaltres per tant lamentam que no hi pugui haver acord.
Voldríem pensar que en els passadissos sí que hi ha acord, que
l’acord no hi és a Madrid, i en aquest sentit voldria fer el darrer
apunt. Aquesta modificació afecta, perjudica especialment les
Illes Balears; la perjudica per la realitat geogràfica de les Illes
Balears, la perjudica greument. La distància, la proximitat de la
justícia a una realitat pluriinsular és un element que hem
defensat i defensam tots, que l’hem de cuidar moltíssim; bé, idò,
avui serà més difícil, més car, que els ciutadans puguin accedir
a l’administració de la justícia, encara que sigui amb aquesta

figura no professionalitzada però una figura que ha donat bon
resultat. M’agradaria saber la valoració que fa el Partit Popular
d’aquesta figura, perquè els resultats, la valoració que s’ha fet
sempre del jutjat i del jutge de pau ha estat molt positiva. Per
tant l’objectiu deu ser un altre, però segur que no és el d’atendre
millor el ciutadà, perquè en aquest cas no es compliria.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Passaríem ara a les votacions, que faríem primer la del Grup
Socialista i després la del Grup MÉS.

Passam a la votació de la Proposició no de llei RGE núm.
6004/14.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 8.

Cap abstenció.

En conseqüència quedaria rebutjada la Proposició no de llei
6004/14.

Passaríem a la votació de la Proposició no de llei 6987/14.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció. 

En conseqüència quedaria rebutjada la Proposició no de llei
6987/14.

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