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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui, i
en primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, Margalida Prohens substitueix Aina Aguiló.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Virtudes Marí substitueix Catalina Palau.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sí, president, Conxa Obrador substitueix Pilar Costa.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Vicenç Thomàs substitueix Marc Pons.

EL SR. PRESIDENT:

Hi ha més substitucions? Fina...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Fina Santiago substitueix Nel Martí.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, d’acord, moltes gràcies.

Presentació, per part del fiscal superior de la Fiscalia de
les Illes Balears, de la Memòria de la Fiscalia de les Illes
Balears de l'any 2014, exercici 2013, (derivada de l'escrit
RGE núm. 9992/14).

L’ordre del dia d’avui consisteix en la presentació per part
del fiscal superior de la Fiscalia de les Illes Balears de la
memòria de la Fiscalia de les Illes Balears de l’any 2014. 

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

Gràcies.

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

Moltes gràcies. Sr. President, senyores i senyors diputats,
comparesc davant aquesta comissió d’Assumptes Institucionals
i Generals amb la satisfacció personal i institucional de qui
acudeix a la crida de l’òrgan que és l’expressió de la sobirania
popular. 

La meva presència s’ha d’interpretar com la mostra més
bona de normalitat democràtica i de colAlaboració institucional.
Així ho varen voler els redactors de l’Estatut Orgànic del
Ministeri Fiscal quan a la reforma operada per la Llei 24/2007,
de 9 d’octubre, s’establí que “el fiscal superior tiene una

dimensión institucional en cuanto interlocutor con las
autoridades de la comunidad autónoma, ya que queda obligado
a remitir, y en su caso a presentar, la memoria anual ante la
asamblea legislativa de la comunidad”, dintre dels sis mesos
següents del dia en què es va fer pública. El passat mes
d’octubre vaig remetre a la presidenta d’aquest president un
exemplar de la Memòria de la Fiscalia de 2014, exercici 2013,
en paper i en suport informàtic, per tal que vostès tenguessin un
coneixement previ del seu contingut i procedir avui, si ho
creuen convenient, al seu debat. 

La Fiscalia actua amb total transparència davant els
ciutadans, com no pot ser d’una altra manera, amb respecte, per
suposat, al secret del sumari en els termes legals. Al mateix
temps considera que és necessari establir mecanismes de
defensa, institucional fonamentalment, dels fiscals, que es veuen
ilAlegalment pertorbats en la seva funció. Un fiscal atacat pel
que fa a la seva objectivitat ha de ser defensat sense cap dubte,
ja que la imparcialitat de la justícia també sofreix amb aquests
atacs.

La instrucció 1/2014, de 21 de gener, del fiscal general de
l’Estat sobre la memòria dels òrgans del Ministeri Fiscal i de la
Fiscalia General de l’Estat, estableix que la memòria anual s’ha
de vertebrar al voltant de la idea de les direccions dels diversos
òrgans del Ministeri Fiscal, ja que són observatoris privilegiats
dels problemes i les vicissituds que acompanyen la funció de
promoció de la justícia, i una part essencial de la feina de la
direcció és posar de manifest aquestes qüestions amb la finalitat
de coadjuvar a la protecció del valor de la justícia a través dels
mecanismes unificadors inherents a la institució.

La memòria que present avui comença amb el capítol
primer, referit a les incidències personals i a aspectes
organitzatius; el capítol segon tracta de l’activitat de la Fiscalia;
el capítol tercer es refereix als temes d’obligat tractament; el
capítol quart fa referència a les propostes de reformes
legislatives; i per últim, les dades estadístiques.

Pel que fa les incidències personals, s’ha d’apuntar que la
plantilla de fiscals no va modificar-se l’any 2013, continua
vigent encara la que es va establir pel Reial Decret 1735 de
2010; tampoc no es va modificar la plantilla de funcionaris al
servei de l’administració de justícia que desenvolupen les seves
funcions a la Fiscalia. No obstant això, en data d’1 de juliol de
2013 es va incorporar un advocat fiscal titular amb expectativa
de destinació i varen actuar tres advocats fiscals substituts
externs de reforç. El gener i l’abril de 2013 es renovaren els
càrrecs de fiscal superior i tinent fiscal, respectivament, per un
termini de cinc anys. He de repetir una vegada més que amb la
quantitat d’informació que genera la Fiscalia encara no
disposam d’un gabinet de premsa per tal de canalitzar-la, amb
els consegüents problemes que això genera amb els diferents
mitjans de comunicació. No hi va haver modificacions
rellevants respecte de les seus i les instalAlacions, així com
tampoc quant a allò que és pròpiament l’organització de la
Fiscalia. 
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Un dels problemes que arrossega l’Administració de justícia
en general i la Fiscalia en particular és la falta de mitjans, cosa
que es tradueix en retards importants a l’hora d’obtenir una
decisió judicial. Respectant les garanties i els drets
constitucionals és necessari un esforç legislatiu perquè els
processos siguin més àgils. Compartesc íntegrament la idea
exposada per l’anterior fiscal general de l’Estat en seu discurs
d’obertura de l’any judicial, que diu que els atestats policials
només siguin remesos al jutjat una vegada que s’hagi identificat
l’autor de la infracció penal, la qual cosa reduiria la burocràcia
judicial. 

Les conformitats de l’acusat amb caràcter previ al judici
oral, tan criticades per algunes, tenen un avantatge doble:
asseguren la condemna del culpable i eviten recursos ulteriors
contra les sentències, cosa que agilita de manera considerable el
procés penal. 

Quant a l’activitat de la Fiscalia s’ha de destacar que durant
l’any 2013 els fiscals d’aquesta fiscalia varen fer 4.182
actuacions, cosa que suposa un increment del 3,3% respecte de
l’any anterior. El nombre de diligències d’investigació penal de
la Fiscalia augmentà respecte de l’any 2012; s’ha de tenir en
compte que el fiscal no pot investigar al marge del procés penal
quan un jutge coneix els fets; bàsicament aquestes diligències
varen iniciar-se per delictes de sinistralitat laboral, contra el
medi ambient i l’ordenació del territori, comesos per autoritat
o funcionari públic en l’exercici de les seves funcions, estafa,
apropiació indeguda, falsedat documental, etc. Durant l’any
2013 els jutjats d’instrucció de les Illes Balears varen incoar
101.971 diligències prèvies, la qual cosa suposa una certa
tendència a la baixa respecte de l’any anterior; és significatiu
que 87.094 se sobreseguessin el mateix dia de la seva incoació
o en un termini breu, bé perquè es tractava de fets sense
rellevància penal o bé perquè no quedava acreditada la
perpetració del fet o bé perquè l’autor era desconegut. Per tant
les diligències prèvies no poden ser mai un referent per fer
anàlisis sobre la delinqüència.

Amb la diligències urgents o judicis ràpids, com també se
les coneix, es vol donar una resposta judicial ràpida i eficaç per
a la resolució dels delictes menys greus i flagrants i d’instrucció
senzilla. Aquesta resposta es concentra als jutjats d’instrucció
si hi ha conformitat, i si no se cita l’acusat davant el jutjat penal
per fer-se el judici ràpid. Durant l’any 2013 es varen incoar
4.982 diligències urgents, el que confirma que hi hagués una
tendència a la baixa d’aquests processos. De la mateixa manera
hi hagué una tendència a la baixa dels procediments abreujats i
sumaris. El procediment davant el tribunal del jurat, amb 11
incoacions, es va mantenir igual respecte de l’any 2012. 

Des de la instrucció 1/1992 de la Fiscalia General de l’Estat
en un important nombre de judicis de faltes no intervé el fiscal;
les dades estadístiques ens les han facilitat els jutjats
d’instrucció. Entenc que és necessari un replantejament de les
faltes i que moltes passin a ser infraccions administratives. 

Una de les dades més indicatives de l’activitat del fiscal és
sens dubte la dels escrits d’acusació. Des d’un punt de vista
estadístic la informació que s’obté dels escrits d’acusació és
molt més exacta que amb les diligències prèvies; no obstant
això resten al marge tots aquells delictes en què no s’ha pogut
identificar l’autor.

Respecte de l’evolució de la criminalitat, els delictes contra
el patrimoni i l’ordre socioeconòmic són els de comissió més
freqüent, i per tant els més nombrosos. A causa de la seva
freqüència i l’alarma que produeixen la societat perceb la
criminalitat i la seva evolució a través d’aquests, especialment
en els delictes de robatori i furt. Les sostraccions de metalls i a
finques rústiques varen ser freqüents. Afortunadament a les Illes
Balears descendiren de manera molt significativa, cosa que és
de destacar; tenint en compte la situació econòmica que encara
vivim varen baixar considerablement. El motiu d’aquest descens
és l’augment de la presència policial i de l’eficàcia de l’actuació
dels cossos i forces de seguretat en particular i de
l’administració de justícia en general.

També varen descendir els delictes contra la vida; malgrat
que a l’estadística apareix un nombre més gran de diligències
prèvies incoades per aquests tipus penals s’ha de tenir en
compte, i és un problema que es du arrossegant des de fa temps,
que qualsevol mort que es produeix en circumstàncies estranyes
motiva la incoació de diligències prèvies, encara que després
resulti que ha estat per causes naturals la mort, accident fortuït
o suïcidi. 

Els delictes contra la integritat física, que després dels
delictes contra el patrimoni són els més nombrosos, també varen
disminuir. Al mateix temps disminuïren els delictes contra la
salut pública, concretament el tràfic de drogues, contra la
hisenda pública, l’administració de justícia, els de violència
sexista i domèstica, etc. Contràriament, però, varen augmentar
els delictes contra la llibertat i (...) sexual, els quals, juntament
amb els delictes contra la vida, ocasionen una alarma social
important, sobretot les agressions sexuals, violacions i quan les
víctimes són menors d’edat. De la mateixa manera augmentaren
els delictes de falsedat, contra la llibertat, l’honor, les relacions
familiars, especialment els d’impagament de pensions, la
seguretat del trànsit, l’administració pública, etc.

Consider que fa falta una revisió en profunditat de les
funcions encomanades al fiscal, que al llarg dels anys s’han
estès més enllà del que és necessari. La intervenció principal del
fiscal ha de ser preponderadament en l’àmbit penal, sense que
això vulgui dir que s’ha d’obviar o menysprear la seva
participació en altres ordres jurisdiccionals, civil, contenciós
administratiu i social, sempre que els interessos públics o
socials siguin rellevants els que entren en joc. És difícilment
justificable que el fiscal intervengui en un procés civil de
protecció del dret a l’honor i no intervengui en els processos
penals per injúries i calúmnies entre particulars pel fet de
tractar-se de delictes privats, quan com a mínim prima facie es
tracta de fets més greus. És només un exemple.
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L’especialització del Ministeri Fiscal és altament positiva
perquè suposa que els membres que el formen tenguin més
coneixements en una matèria determinada per donar resposta a
les noves formes de delinqüència. Aquesta fiscalia compta amb
dotze seccions especialitzades, a més de les delegacions de les
dues fiscalies especials, antidroga i anticorrupció, i han obtengut
fites molt importants. Les causes solen ser complexes, i és
necessari conèixer l’especialitat per poder donar una resposta
adequada.

Com apuntava l’anterior fiscal general de l’Estat en el seu
discurs d’obertura d’aquest any judicial: “El frente judicial
contra la corrupción empieza a rendir frutos, de lo que es una
buena muestra el porcentaje de condenas logradas. La
estadística procesal, sin embargo, no alivia la zozobra del
ciudadano, abrumado por la insidiosa frecuencia con que los
casos de corrupción asoman a la palestra política. Son
muchos, y desbordan los recursos de fiscales y juzgados, que
alcanzan a proporcionar respuestas puntuales y
ejemplarizantes, pero de ningún modo suficientes para abordar
la totalidad del problema. Precisamos por ello de una reflexión
de más largo alcance que parta de la idea de que la justicia
penal es el último recurso que le queda a la sociedad para
salir al paso de esta lacra, y que la respuesta que proporcione
no siempre va a resultar tempestiva o reparadora”.

En molts de casos no es recuperen els doblers defraudats,
perquè les mesures cautelars que es poden acordar judicialment
no són suficients. Per això mateix és imprescindible que a les
mateixes institucions que treballen amb fons públic
s’intensifiquin els mecanismes de control i es fomenti la
conscienciació ciutadana per tal de no contribuir a la corrupció.
És una lluita de tots i som tots els que en la mesura de les
nostres possibilitats hem de fer front al problema.

Anualment la Fiscalia General de l’Estat determina els
temes de tractament obligat que s’han de tractar a la memòria.
A la memòria que avui els present se’n va indicar només un:
delictes de tortures i contra la integritat moral comesos per
autoritat o funcionari públic. La seva inclusió en la memòria és
per mor dels tractats internacionals subscrits per Espanya en
aquesta matèria. Aquests tipus delictius són de comissió poc
freqüent en aquesta comunitat autònoma; encara que nombre de
denúncies ha augmentat només s’han detectat tres causes en què
recaigués un escrit d’acusació, la resta es varen arxivar. 

En relació a les propostes de reformes legislatives, malgrat
que no es tracta de reforma legislativa pròpiament dita el fiscal
delegat de menors aborda una sèrie de consideracions que
considera convenients per a la millora dels serveis en relació
amb la secció de menors.

En darrer lloc, respecte de les dades estadístiques, vull dir-
los que afortunadament es va detectar una errada de càlcul que
arrossegàvem des de feia anys, i que consistia en el fet que les
dades numèriques corresponents a la Fiscalia d’àrea d’Eivissa
i a les seccions territorials de Maó i Manacor se sumaven dues
vegades, per la qual cosa les dades finals eren errònies i
superiors a les reals. Per aquest motiu vàrem repassar i
modificar les corresponents a l’any 2012 que vàrem poder per
tal que apareguessin en aquesta memòria i reflectissin la realitat.

Per acabar vull dir-los que estic a la seva disposició per
comparèixer davant aquest parlament tantes vegades com
creguin oportú, sempre que no hi hagi, naturalment, obstacle
legal, per informar d’aquells assumptes per als quals fos
especialment requerit, i ara per contestar aquelles preguntes en
relació amb la memòria que estimin adients.

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 en aquest cas contestar individualment després de la
intervenció de cada portaveu.

Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Lourdes Aguiló, per un temps màxim de
deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Fiscal superior, en primer
lloc volem donar-li la benvinguda al Parlament de les Illes
Balears, i agrair-li molt la seva presència en aquesta comissió
parlamentària, així com les seves explicacions. El meu grup
valora molt positivament el fet que la Fiscalia Superior del
Tribunal Superior de Justícia comparegui any rere any davant
aquesta comissió parlamentària, en la qual es representa, com
vostè molt bé ha dit, el poble de les Illes Balears, perquè resulta
necessari que es presenti i expliqui el contingut de la memòria
que la Fiscalia elabora anualment i sobretot per això li donam
les gràcies.

Quant a la memòria que ens ha presentat avui, referida a
l’exercici de 2013, ens agradaria fer alguns comentaris de
caràcter general. D’entrada, i una vegada més, hem de lloar i
agrair la constant i incansable tasca que du i ha duit a terme la
Fiscalia de les Illes Balears en tots els camps en què intervé i
molt especialment quant a la lluita contra la corrupció, que és un
dels temes que més preocupa a la ciutadania i que
malauradament ha posat a les Illes Balears massa vegades en el
focus de l’actualitat. 

Ja hem dit, en alguna altra ocasió, que no creim que a les
Illes Balears hi hagi hagut més corrupció i més delictes
econòmics que a altres indrets de l’Estat espanyol, però allò que
sí s’ha constatat és que la Fiscalia de les Illes Balears ha estat
pionera en la lluita contra aquesta xacra i es constata novament
amb el contingut de la memòria que avui se’ns ha presentat que
aquesta lluita continua sent una prioritat de la Fiscalia i que
gràcies a la seva tasca s’ha pogut recuperar una important
quantitat de doblers defraudats, segons hem pogut constatar. Tal
vegada estaria bé donar una referència d’aquestes dades perquè
fossin conegudes. Tot això malgrat les mancances de personal
i de mitjans i malgrat que no es disposa d’una secció de delictes
econòmics tan necessària, com també es reflecteix a la memòria
que hem tengut ocasió de llegir. 
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Vostè ens acaba de dir que veuen necessari per poder lluitar
contra la corrupció intensificar els mecanismes de control, per
tant, m’agradaria saber també l’opinió del Ministeri Fiscal amb
relació al fet que la legislació en matèria de transparència, que
en aquest moment es tramita a les Illes Balears, si ho veuen com
una cosa necessària, com una cosa que realment contribuiria que
aquesta xacra de la corrupció minvàs si la legislació fos
contundent en tots aquest temes.

Quant a la memòria, quant a la importància d’aquesta
memòria m’agradaria destacar el fet que és un instrument molt
útil de reflexió que els representants dels ciutadans de les Illes
Balears, que tenim la responsabilitat del control del Govern i
que ens correspon l’exercici de la potestat legislativa, hem de
tenir molt present a l’hora de fixar les polítiques públiques que
haurien de ser prioritàries, com també a l’hora de dictar
instruments legislatius que contribueixin a resoldre les
necessitats socials que afloren entre les línies d’aquesta
memòria. 

Vostè ens ha dit que són un observatori privilegiat dels
problemes socials, és cert, es reflecteix justament en aquesta
memòria i al llarg de tota ella un va veient que l’Administració
ha d’actuar també en funció d’aquesta problemàtica que qui l’ha
observada la posa de manifest en aquesta memòria. 

Som molts conscients, Sr. Fiscal Superior, del fet que la
Fiscalia de les Illes Balears s’ha preocupat des de fa ja molts
anys d’intervenir de manera molt intensa i particular en tots
aquells aspectes socials que li corresponen per mandat
constitucional. Ens consta que a les Illes Balears la Fiscalia ha
destacat com a òrgan que promou l’acció de la justícia en
defensa de la legalitat dels drets fonamentals dels ciutadans i de
l’interès públic tutelat per la llei. Tot això, que certament li
correspon constitucionalment, però d’aquesta i de les anteriors
memòries que s’han presentat, com també de la tasca diària i
quotidiana que el Ministeri Fiscal du a terme des de fa tants
d’anys, s’ha conclòs que no s’ha limitat a una realització
mecànica i correcte de les seves funcions sinó que sempre ha
donat una passa més en la tasca de procurar la satisfacció de
l’interès social davant el Tribunal de Justícia. 

En aquest sentit, s’ha d’agrair molt especialment la feina que
la Fiscalia fa en matèria de protecció de menors, en matèria de
defensa de les persones en situació d’incapacitat, en defensa de
les dones víctimes de violència de gènere, etc. Em consta que la
Fiscalia a vegades ha estat fins i tot fustigadora de les
administracions públiques en demanda de recursos socials.
Record perfectament quan va començar a vigir la legislació
reguladora de les incapacitacions per permetre que les persones
jurídiques tutelassin, també fossin tutores i les demandes de la
Fiscalia de recursos socials per a persones en situació
d’incapacitació varen contribuir d’una manera molt efectiva en
el fet que les administracions públiques disposassin de recursos.

Per això, em preocupa aquesta observació que ens ha fet
dient que considera que el fiscal ha d’intervenir més dins
l’àmbit penal i minvant una mica les funcions que la Fiscalia fa.
Jo comprenc que són moltes i molt diverses i que a l’àmbit
penal també hi pot haver mancances, però m’agradaria que
aprofundís més en aquesta idea perquè justament he de dir que
jo tenia la contrària, jo entenc que la importància de la Fiscalia
no s’ha de limitar a les seves intervencions dins l’àmbit penal,
que són molt importants i que efectivament s’han de mantenir,
però en canvi crec que els avanços que s’han fet a nivell social,
diguem, en la configuració de l’estat de benestar per donar
serveis a les necessitats més urgents que es produeixen en
sectors com aquests que he dit abans, protecció de menors,
protecció de la dona, protecció de les persones en situació
d’incapacitat o incapacitació, la tasca de la Fiscalia ha estat molt
i molt important i jo entendria que més aviat s’ha de reforçar i
no minvar. 

En aquest sentit també hem de lamentar la falta de mitjans,
que novament es reflecteixen en la memòria que ens ha
presentat, Sr. Fiscal, en la mesura que les mancances en els
serveis públics són més perjudicials com més essencial és el
servei que es presta, cosa que a parer del meu grup en el cas de
la Fiscalia és més que evident. 

S’han de saludar els avanços que es fan en l’ús de les noves
tecnologies que, segons la memòria presentada, ha permès una
més adequada canalització dels procediments judicials i de les
fiscalies i s’han possibilitat millores en la gestió diària, més
rapidesa en les comunicacions, més agilitat, més eficàcia, més
eficiència, però també esperam que en futures memòries se’ns
pugui informar que s’han superat les deficiències que també
s’assenyalen quant al funcionament dels programes informàtics,
que ben segur s’aniran perfeccionant a mesura que s’avanci en
la seva aplicació.

Hi ha un punt en la memòria que fa referència a les
instruccions generals que ha dictat la Fiscalia Superior de les
Illes Balears, vostè també ens ha fet referència a la que va
dictar, que ja no consta aquí perquè seria l’1 de 2014 del Fiscal
General, perquè ha fet referència a la necessitat dels
mecanismes de defensa institucional dels fiscals, cosa amb què
evidentment hi estam d’acord, però ens ha cridat una mica
l’atenció el fet que les dues instruccions, les dues úniques
instruccions que s’han cursat han fet referència totes dues a
supòsits de causes d’instrucció o penals que afecten a càrrecs
públics o a partits polítics en demanda d’informació, són les
memòries de dia 3 d’abril i de dia 12 d’abril de 2013 dirigides
als fiscals. 

Certament, consideram normalíssim i molt convenient que
el Fiscal Superior estigui puntualment informat d’aquest tipus
d’actuacions, com d’altres, però ens correspon fer alguna
reflexió al respecte al Sr. Fiscal atès que aquest tema és un tema
que preocupa a la ciutadania. Interessa saber fins a quin punt el
principi de jerarquia, que sabem que regeix les actuacions del
Ministeri Fiscal d’acord amb la configuració constitucional
d’aquest ministeri, influeix o s’utilitza amb relació a aquest
tipus de casos en què intervenen els fiscals. En definitiva, Sr.
Fiscal, m’agradaria que explicàs l’objectiu i la finalitat
d’aquestes instruccions precisament perquè resulta important i
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necessari explicar tot allò que contribueix a canviar la percepció
que té la ciutadania amb relació al fet que la justícia podria no
ser igual per a tothom. Per tant, pensam que estaria bé una
explicació en aquest sentit.

Quant a les activitats més concretes de la Fiscalia que
s’assenyalen a la memòria, ens crida molt positivament
l’atenció la referència que la Fiscalia ha fet també ara, que el Sr.
Fiscal Superior també ha fet ara, amb relació a les sentències
dictades pel Jutjat d’Instrucció en diligències urgents i en els
jutjats penals dictades per conformitat. Estam d’acord amb
aquesta doble avantatge a la qual ha fet referència i se’ns dubte
a més d’aquestes avantatges allò que s’acredita és la bona feina
del Ministeri Fiscal quant a la qualificació dels delictes comesos
i a les penes solAlicitades facilitant que hi hagi hagut aquesta
conformitat. Per raons tan òbvies com són la major gravetat dels
delictes i de les penes que els corresponen es comprèn que el
percentatge de sentències de conformitat no sigui el mateix en
les sentències de l’Audiència Provincial, però en qualsevol cas
s’ha de valorar positivament que el 69% de les sentències
dictades pels òrgans judicials a les Illes Balears siguin de
conformitat prèvia al judici oral. 

En canvi, hem de manifestar la nostra preocupació per les
mancances que es reflecteixen en la memòria quant als
endarreriments de les executòries a l’illa de Mallorca, que
sembla que provoquen fins i tot algunes vegades prescripcions.
Dades, per tant, que hem de tenir presents per reivindicar, també
des d’aquesta cambra, una major dotació per a l’Administració
de Justícia de les Illes Balears per part de l’Estat, mancances
que són més preocupants en els àmbits socials en què intervé el
Ministeri Fiscal i que es reflecteixen en la memòria, menors,
persones sotmeses a processos d’incapacitat. N’hem de prendre
nota, sobretot perquè en aquestes qüestions l’administració
autonòmica i els consells insulars tenen competències materials
que ens permeten o que ens han de permetre intervenir per
donar respostes a les necessitats que es reflecteixen a la
memòria, com ara el problema de les llistes d’espera per al
compliment de les mesures d’internament en règim tancat o
semiobert a menors, que també hem vist que s'hi reflecteixen.

Especialment hem de lamentar la supressió d’un dels (...)
fiscals que funcionaven pràcticament des que va començar a
vigir la Llei Orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels
menors. Li demanam, Sr. Fiscal, si persisteix actualment aquest
decrement que es reflecteix a la memòria o si ara que ja som al
2015 s’ha recuperat aquesta dotació. També li he de demanar
sobre la reforma legislativa, a què fa referència com a mínim
dues vegades a la memòria, amb relació a la possibilitat
d’incloure els menors de 12 i 13 anys i l’àmbit d’aplicació
d’aquesta llei orgànica. Quin és el parer de la Fiscalia
exactament? Perquè de la lectura de la memòria m’ha semblat
que hi estaven a favor. I això també em du a un altre tema que
també està d’actualitat, que no es parla a la memòria, però que
també m’agradaria demanar-li aprofitant que el tenim aquí Sr.
Fiscal Superior, m’agradaria saber si té alguna opinió formada
sobre la possibilitat d’introduir dins el nostre codi penal la
cadena perpètua revisable que diuen que pretén el Govern de
l’Estat. 

Ens crida també molt l’atenció les mancances dins la
jurisdicció social, el fet que no es pugui anar... la jurisdicció
social també és un d’aquests espais on la crisi es nota, hem notat
molt que l’expressió de la crisi econòmica està permanentment
reflectida dins aquesta memòria, ens preocupa que en aquells
processos socials aquí on s’intenta la defensa o s’alAludeix a una
violació d’un dret fonamental la Fiscalia no pugui assistir a les
vistes per manca de dotacions, i en aquest sentit li he de
demanar també, quina seria, quina consideraria, la dotació
òptima per a la Fiscalia de les Illes Balears per poder atendre les
funcions que té encomanades; perquè des del nostre punt de
vista seria millor assolir una major dotació de la Fiscalia en lloc
d’una minva en les funcions que té encomanades que ens
pareixen totes elles molt importants. 

Reflexió obligada, violència de gènere, violència domèstica.
Ens preocupa l’increment de les denúncies, ens preocupa que
s’hagi triplicat els delictes en violència de gènere, però ens
preocupa més l’elevat nombre d’assumptes en què la víctima
compareix per renunciar a les accions que la pròpia memòria
atribueix a la crisi econòmica, com també ens preocupa la
manca d’eficàcia en les mesures de protecció. Lamentam la
manca d’implantació de les unitats de valoració integral o la
manca de forense adscrit al jutjat de violència sobre la dona i li
demanam si aquestes mancances que es reflecteixen a la
memòria 2013 persisteixen encara en el 2015.

Celebram, en qualsevol cas, la important tasca de la Fiscalia
quant a la persecució dels delictes contra les dones, també en els
d’inducció a la prostitució, prostitució coactiva, tracta de
blanques, etc. 

Vull assenyalar també que es reflecteix la preocupació amb
relació a les víctimes, que si no ho tenim malentès actualment
es troben en pitjor situació que en el 2013. M’agradaria també
saber l’opinió de la Fiscalia amb relació a aquest tractament. En
la memòria ens parla que ja hi ha hagut una retallada, no sabem
si per a l’atenció a les víctimes, ens agradaria saber si han notat
que això ha continuat o si ja s’han recuperat els serveis
d’atenció a les víctimes. 

I finalment...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Sí, se’ns dubte hi hauria moltes coses a parlar, en qualsevol
cas, acabar només saludant el nomenament d’un fiscal delegat
per a la tutela penal de la igualtat i contra la discriminació,
consideram que és una passa més, encara que el servei no
comptava, en el moment en què es va redactar la memòria, de
cap més integrant. En qualsevol cas, reflecteix allò que dèiem
abans que el Ministeri Fiscal té una funció molt i molt important
i li agraïm molt que vengui i ens doni aquestes explicacions
perquè de ben segur de la colAlaboració d’ambdues entitats han
de sortir fruits que donin resultats positius.

Moltes gràcies, Sr. Fiscal.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el Sr. Fiscal
Superior, per un temps màxim de deu minuts.

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

Moltes gràcies, Sra. Diputada, per les seves paraules d’elogi
a l’actuació de la Fiscalia, la veritat li agraesc que el seu grup
tengui aquesta consideració cap a la institució que jo represent.
Intentaré contestar-li tot el que m’ha demanat perquè m’ha
demanat tantes coses que jo no sé si... he intentat escriure tot el
que he pogut, i si no, no és la meva intenció no contestar-li. 

Miri, recuperar els doblers en els casos de corrupció és
tremendament difícil, és una cosa que ho sap tothom, ho sap
tothom perquè la gent no té els doblers que se’n du no els
guarda, no els du a sobre sinó que els procura tenir ben amagats.
S’han trobat, s’han trobat quantitats importants de doblers, vostè
m’ha demanat la xifra, no li puc dir la xifra perquè no la sé, però
la quantitat jo li puc dir que és important. Per tant, la tasca que
es fa en aquests temes crec que és bona per part de les
actuacions dels fiscals delegats de la Fiscalia Especial
Anticorrupció que posen tot el seu esforç i totes les seves
possibilitats per aconseguir recuperar els doblers que se n’han
duit. Estam totalment d’acord nosaltres que precisament
recuperar els doblers és molt important, és el fonamental en els
casos de delicte de corrupció. 

També deia d’intensificar els mecanismes de control,
evidentment això s’ha de fer per les corresponents lleis, les lleis
no correspon dictar-les a les fiscalies sinó que és el Parlament,
tant nacional com de les comunitats autònomes, que poden
establir els corresponents controls perquè hi hagi, se sàpiga cada
euro on se’n va. Això són... no només això sinó que també jo
crec que és important la colAlaboració ciutadana. Tota persona
que té o que està ficada dins casos de corrupció, i sempre es
repeteix la història, sempre té una sèrie de persones al voltant
que directament o indirectament la protegeixen, es tracta també
d’evitar això, es tracta d’aïllar un poc aquella persona que es
beneficia dels doblers dels altres, dels doblers públics en
benefici propi. Per tant, crec que tots aquests sistemes que es
puguin establir per controlar cada un dels euros que se’n van de
l’Administració ha de ser benvingut per part de tothom. 

També parlava, m’ha demanat, quan deia que el fiscal s’ha
de dedicar més a penal que a altres branques del dret. No m’he
explicat bé, és a dir, crec que sí, que s’ha de dedicar més a penal
perquè és la funció bàsica del fiscal, ara bé, també he dit que
sense menysprear en cap moment altres intervencions com pot
ser el problema de protecció de menors i protegir, en definitiva,
totes aquelles persones que estiguin en una situació de risc, tant
si es tracta d’incapaços, menors, qualsevol persona que no es
pot defensar ella mateixa, això és una funció importantíssima
que té, naturalment, el Ministeri Fiscal i que crec que l’ha de...
no tan sols no s’ha de llevar sinó que s’ha d’intensificar. 

Quan deia això, que hem de llevar competències als fiscals,
em referia a altres conceptes, per exemple, discutir quin jutjat de
l’ordre de contenciós administratiu té competència, perquè és
una qüestió de competència i hi ha d’intervenir el fiscal i totes
les parts estan degudament representades, hi ha el jutge; discutir
quan es tracta de protecció... fins i tot de drets fonamentals, fins
i tot de drets fonamentals, aquí on les parts són degudament
representades pels seus lletrats, jo crec que la intervenció del
fiscal és mínima, és mínima i es fa perquè la llei diu que s’ha de
fer. Ara, quan es tracta de persones que estiguin desvalgudes,
naturalment el fiscal les ha de protegir i naturalment el fiscal ha
d’intervenir, però em referia a tota aquesta quantitat
d’actuacions que nosaltres tenim que ens ocupen temps, perquè
has d’estudiar en definitiva per dir quin jutjat és competent, has
d’estudiar durant el temps que sigui necessari, i això, tot aquest
temps que dediques a això, el fiscal ho podria dedicar a altres
temes que jo crec que serien més interessants, per exemple, la
protecció dels menors o la protecció de les persones en situació
de risc.

Quant a les instruccions dels fiscals sobre la informació,
crec que és bàsic per a un fiscal superior estar informat dels
processos, de les causes que tenguin una certa rellevància. Vaig
detectar que la informació que dóna el fiscal quan hi ha un
assassinat és ràpida i sempre es fa, i no fa falta dir-ho, però que
hi havia problemes que a vegades hi havia assumptes que eren
relacionats amb la corrupció que no es retia compte, a posta jo
vaig demanar als (...) fiscals que en retessin compte perquè de
vegades em demanaven a mi no només els mitjans de
comunicació, sinó que també des de la Fiscalia General de
l’Estat, que ho pot fer, naturalment, el Fiscal General de l’Estat
pot demanar informació a qualsevol fiscal d’Espanya, em
demanaven informació i jo no sabia per on havia de prendre. És
així de clar. Vaig dir: manera, donar la instrucció. Vaig donar la
instrucció i més o manco -més o manco- es compleix.

Quant a la jerarquia, sí, el Ministeri Fiscal és una institució
jeràrquica, tenim un fiscal general de l’Estat que és el cap del
Ministeri Fiscal i pot impartir ordres a tots els altres fiscals. En
el cas, després, del Fiscal General de l’Estat i... quant a l’aspecte
territorial hi ha els fiscals superiors, els fiscals en cap
provincials, els fiscals en cap d’àrea, el de degans de seccions
territorials i així està estructurat el Ministeri Fiscal.

Naturalment, avui en dia no és..., no pot ser el que abans es
deia el mando y ordeno, això és una cosa que ha passat de
moda. Naturalment avui dia hi pot haver una discrepància, hi ha
hagut discrepància, jo he tengut discrepàncies amb companys i
crec que com jo tots els altres companys que tenim una
responsabilitat directiva si som raonables, si jo consider una
cosa i l’altre considera una altra cosa i em convenç del contrari.
jo no tenc cap inconvenient, ni he tengut mai cap inconvenient,
a canviar de criteri. Crec que això va sens dubte en benefici de
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la institució. Per tant, no és que digui: “no, per aquí”, no, es
tracta que... i ordres, ordres directes que s’actuï d’una
determinada manera dins un assumpte en concret, jo fa..., des de
l’any 2002 que som fiscal en cap d’aquesta comunitat
autònoma, mai no se m’ha donat una ordre en aquest sentit. Jo
tampoc no l’he donada mai, bé, una vegada per un assumpte que
se’m va plantejar i a més, és important saber-ho, el mateix
estatut orgànic del Ministeri Fiscal estableix a l’article 27 la
possibilitat que si un fiscal no està d’acord amb una ordre que
rep, estableix un mecanisme d’actuació del fiscal, que és una
cosa absolutament legal.

Quant a l’endarreriment del tràmit de les executòries, sí,
efectivament, hi ha hagut i hi ha un problema greu, aquí ha
passat que hi havia uns jutjats, distints jutjats penals, resulta...
els distints jutjats penals només varen assumir la funció de
jutjat, però l’execució es va atribuir a un jutjat únic. És clar, què
ha passat?, que aquest jutjat s’ha colAlapsat, s’ha colAlapsat, les
causes s’han endarrerit i s’ha de dir, perquè és veritat, que hi ha
hagut penes que han prescrit perquè no s’ha executat, s'ha retut
compte, no és que ho tenguem amagat, se n’ha retut compte, jo
he retut compte a la Fiscalia General de l’Estat, al Consell
General del Poder Judicial, etc., i s’han posat uns mecanismes
de reforç per poder fer front a aquest problema.

Els menors de 12 i 13 anys, hi ha vegades que crec que el
principi de la llei penal dels menors es refereix a menors... a
majors de 14 anys, però els menors de 12 i 13 anys a vegades
cometen fets... que s’han d’establir uns mecanismes de control
i s’han d’establir uns mecanismes de reforma. Hi ha gent que...
es pot estar més o menys d’acord, aquesta és la postura que té
el fiscal delegat de Menors i és una postura que, naturalment,
quan jo la plasmo a la memòria de la Fiscalia és una postura que
jo també, com a fiscal superior, assumesc el criteri que té el
fiscal delegat de Menors.

La dotació òptima de la Fiscalia, ui!, la dotació òptima de la
Fiscalia és molt difícil dir-li, és molt difícil dir-la-hi, no és que
no la hi vulgui dir, però els mitjans sempre són escassos, sempre
en fan falta més, això depèn del que se’ns demani, si se'ns
demanen més coses de les que feim, idò necessitem més
mitjans. Avui dia amb les atribucions que tenim són necessaris...
tres, quatre o cinc fiscals més per poder cobrir totes les vistes,
informes, dictàmens, etc., que tenim assignats. A vegades no
s’acudeix -i també s’ha comunicat en reiterades ocasions- a
certes vistes de família perquè no hi ha dins la plantilla fiscal un
fiscal disponible per assistir-hi, es fa un escrit en què es diu que
la postura fiscal és aquesta i se substitueix l’assistència a vista
per un escrit. No és molt adient, però és l’únic que podem fer i
és el que de moment es fa, s’ha comunicat també, naturalment,
a la Inspecció Fiscal, a la Fiscalia General de l’Estat en
reiterades ocasions.

Crec que o almenys he intentat contestar-li a les preguntes
que m’ha fet.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sr. Fiscal, no ha fet cap comentari respecte
de la cadena perpètua revisable que li he demanat...

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

Perdó?

LA SRA. AQUILÓ I BENNÀSSAR:

No m’ha fet cap comentari respecte de l’opinió en relació
amb la cadena perpètua revisable...

EL SR. PRESIDENT:

(...) un segundo, Sra. Portavoz, sería el turno de los cinco
minutos que le quedan en el turno de réplica...

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

...si quiere intervenga y....

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Sí, igual ja per acabar simplement demanar-li la seva opinió
perquè en aquest cas ens interessa també com a grup
parlamentari per formar la nostra,...

(Remor de veus)

... opinió sobre aquest tema. 

I amb això acabaria. Moltes gràcies, Sr. President.

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

Sra. Diputada, moltes gràcies. No li havia dit res perquè
m’havia passat per alt, però bé, tampoc no li diré res ara. No li
diré res ara perquè la cadena perpètua revisable encara no està
dins la memòria i com que no està dins la memòria és una
qüestió purament política, és una qüestió de decisió purament
del legislador que el fiscal no està per criticar la llei, sinó que el
fiscal està per fer complir la llei, sigui la llei que sigui. 

Per tant, si a nosaltres ens diuen que hi ha una condemna a
cadena perpètua revisable, el fiscal tendrà l’obligació de
demanar quan sigui adient la cadena perpètua revisable, no
és...., és a dir, l’únic que jo li podria donar és una opinió
personal, però una opinió institucional en cap moment, sentint-
ho molt, no la hi puc donar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, passam al Grup Parlamentari MÉS. Té la
paraula la Sra. Fina Santiago, per un temps màxim de deu
minuts.
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LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Benvingut, Sr. Barceló, benvingut a
aquesta comissió. Nosaltres també pensam que la tasca de la
Fiscalia a la nostra comunitat autònoma és una tasca que es
realitza de forma, crec que notable. De fet, a les enquestes del
CIS els més valorats en aquest moment són els jutges i els
fiscals, jo crec que..., sobretot per la seva persecució contra la
corrupció i crec que la Fiscalia Anticorrupció d’aquesta
comunitat autònoma ha contribuït a aquesta visibilitat de la
importància que tenen els jutges i els fiscals.

A més vull agrair la seva..., quan ha expressat a la seva
introducció, reconèixer la sobirania d’aquesta institució, perquè
la veritat és que darrerament hem tengut alguna experiència que
algun ciutadà una mica significat i públic s’ha molestat perquè
el citassin en el que vostè ha definit com a... una institució on
recau la sobirania popular.

Bé, jo li volia fer una sèrie de preguntes, algunes ja la
portaveu del Partit Socialista les ha avançat, però sí en el tema
de les instruccions si ens pot..., ens ha cridat l’atenció que
efectivament, a la pàgina 14, el 3 d’abril de 2013 i el 12 d’abril
de 2013, del mateix mes, tant el fiscal superior com el fiscal
general de l’Estat es preocupassin pel detall de tot el tema
relacionat amb la corrupció, demanant aquesta notificació, vostè
ha dit que era per una informació pròpia, per manejar-se de cara
als mitjans de comunicació, però també de la Fiscalia General
de l’Estat, dies després, demana també amb deteniment tot allò
relacionat amb imputacions penals contra càrrecs públics,
membres d’institucions, de partits polítics, etc., no?, el detall de
tot això, si hi havia alguna situació especial, a què pot respondre
aquesta coincidència amb les instruccions generals, etc.

Després també ens agradaria, i ja n’ha comentat una part, ha
dit que faltarien entre uns quatre, quatre o cinc fiscals, però una
mica... on serien colAlocats aquests fiscals? Nosaltres de la
memòria, de la lectura de la memòria ens preocupen una sèrie
de fets que la mateixa memòria recull d’una manera molt clara,
la reducció d’un fiscal de menors l’any 2013, no sé si ara ja
l’any 2015 s’ha incorporat; medi ambient, que assenyala la
insuficiència de temes de falta de recursos, no sé si es refereix
a Fiscalia o a altres tipus de recursos; el tema de la dificultat que
hi ha per obtenir la nacionalitat, no sé si és tant referit a Fiscalia
o a altres temes, ens preocupa perquè el fet que un ciutadà
tengui dret a obtenir la nacionalitat i l’obtengui li dóna dret a
tota una sèrie de drets civils, drets polítics i drets socials que si
es té a mesura que tarda aquest procediment administratiu... idò,
el perjudica.

El tema del social, que la mateixa memòria diu que hi ha
dades de 2016, de procediments que ja s’han posat per a 2016,
vull dir, estam davant una situació crec que molt greu i que
necessitaria a veure, bé, si podem entre tots facilitar que
aquestes dades es redueixin, estam al 2015, la memòria es va
fer..., bé, no sé exactament quan es va fer aquesta memòria, però
en tot cas, a mitjans de 2014 i estàvem parlant de 2016. Crec
que això és un tema que mereix una atenció especial.

Després també, crec que una de les relacions que pot tenir,
no només la lectura i el lliurament al Parlament, sinó també el
debat que es pugui produir en aquesta comissió són les
reflexions que com a Parlament podem obtenir d’aquesta
lectura. Al nostre grup parlamentari, ens preocupa, m’agradaria
comentar una sèrie de coses amb vostès, és l’augment de la
pornografia infantil a través d’aquesta persecució de tot el que
són les xarxes socials, internet, etc., això crec que com a
Parlament hem de... alguna activitat i a veure si podríem tenir
alguna reflexió amb vostès.

Allò de 12 i 13 anys, ens ha cridat l’atenció igual que al
Grup Socialista, perquè a veure si això suposa una proposta o
darrera això hi ha una proposta de reducció de l’edat penal, amb
la qual cosa nosaltres políticament no hi estaríem d’acord, no ho
expressa així, és cert que no ho expressa així el fiscal de
Menors, però sí que insinua una reducció per introduir dins la
reforma aquests alAlots que ara no hi són, que seria fins als 14
anys. Per tant, si darrere això hi ha algun pensament en Fiscalia
d’una possible reducció de l’edat penal actual.

També ens ha cridat l’atenció el tema de la necessitat de
regular el policia tutor. El policia tutor com ho ve a explicar,
així com jo ho he entès i m’agradaria aquesta informació...
comentar-ho amb vostè, perquè efectivament aquí hi ha el
Parlament i podem regular i podem legislar, perquè és clar, ha
vingut a dir que el policia tutor a vegades pot suplir les funcions
que hauria de suplir el fiscal de Menors, no?, i és clar això em
sembla que és una regulació necessària, si això passa, perquè
podem tractar diferent a menors davant un mateix presumpte
delicte, si ho tracta un... si té policia tutor a la zona o no té
policia tutor. Això crec que és un tema sobre el qual també
hauríem de reflexionar i que prové d’aquesta lectura.

Ens ha preocupat també i crec que hauríem de mirar la
necessitat de treballar d’ofici d’un tema que és reiteratiu, que...
primer, les denúncies presentades per dones joves en temes de
violència masclista o violència de gènere o domèstica en
general, no? Vull dir, el fet que siguin dones joves les que
pateixen encara aquesta violència masclista, vull dir que es
relacionen amb joves que han nascut en democràcia, amb certs
valors i que això encara estigui present, però més ens ha cridat
l’atenció que un..., i vostès ho posen: “se ha observado un
elevado número de asuntos en los que la víctima perjudicada
ha comparecido en las diligencias a renunciar a las acciones”,
això a vostès els dificulta el que és la dificultad de la prueba, és
clar, això és un problema perquè vostès podrien actuar d’ofici
i com... com podem reflexionar o com ens pot ajudar a
reflexionar perquè això no passi, no?, vull dir, perquè això cada
vegada es redueixi més, o la constatació que fa la Fiscalia en la
seva memòria que “igualmente se ha constatado por lo que
respecta a las órdenes de protección que la finalidad que éstas
suponían para proteger a la perjudicada se ve en gran medida
ineficaz por diversas causas, entre ellas la dificultad de
controlar su cumplimiento por parte de los cuerpos y fuerzas
de seguridad del Estado” i per una altra banda assenyala “por
el incumplimiento voluntario de” la víctima, de l’afectada, no?,
és un tema més de treballar la part emocional de la víctima, però
sobretot l’incompliment per part dels cossos i de les forces de
seguretat de l’Estat en el tema de la protecció som a la pàgina
33- quan li coment això, això sí que a nosaltres ens preocupa,
no?
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Després, dues cosetes més i en tot cas ja... al debat posterior,
la suspensió de judicis, a mi m’ha cridat l’atenció, a la pàgina
22, que hi ha molts de judicis que se suspenen, no sé si és una
cosa normal o si es pot comparar amb altres..., vostès que tenen
l’experiència (...) amb altres fiscalies d’altres comunitats
autònomes, si hi ha aquest percentatge o aquest important
nombre de suspensió de judicis.

Després, una de les coses que m’ha xocat i crec que és
positiva i vostè també l’ha ressenyada, és el percentatge tan
elevat, un 69% -assenyalen vostès- de conformitat prèvia,
nosaltres ho valoram positiu. M’agradaria saber la seva
valoració, que això suposa entre altres coses que els mitjans
estan funcionant perquè hi ha una declaració prèvia de
culpabilitat, no?

I després, un altre dels indicadors que ens preocupa i que
voldríem comentar amb vostè és que diuen que tot un nombre
-i no hi ha la xifra ni el percentatge- de delictes diguem o
d’acusacions que fa la Fiscalia en aquest cas han quedat
exclosos perquè assenyala que, sent delictius, no se n’han pogut
identificar els responsables, però que sí que hi ha reconeixement
de delicte, però no hi ha la possibilitat d’identificar el
responsable, és clar, això no és..., és per reflexionar amb vostè.
Crec que socialment tenim un problema, que es produeixi un
delicte, però que no hi hagi la possibilitat de responsable, on
fallam socialment perquè això succeeixi?

Després, una darrera pregunta que a nosaltres ens..., crec que
ha estat un moment de debat social, és un poc en relació amb el
"cas Infanta" i li ho volia comentar. Vostè ha dit que és més
important..., -el conegut com "cas Infanta", no?-, és més
important un fiscal, és l’acusació i m’agradaria..., amb
l’experiència que vostè té si és habitual o quants de recursos
d’apelAlació contra el jutge instructor ha fet Fiscalia per demanar
una reducció del que normalment el jutge proposa, si això és
molt habitual o si és excepcional i m’agradaria també que ho
comentassin.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Contestació del fiscal superior, per un temps
màxim de deu minuts.

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

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Igualment, ja li he dit a la
representant del Partit Socialista, li he donat les gràcies per les
seves paraules d’agraïment a l’actuació de la Fiscalia, també les
hi vull donar a vostè.

Començaré també, com que em fan moltes preguntes al
mateix temps i jo no estic acostumat a contestar-ne tantes a la
mateixa vegada, però intentaré també contestar-les-hi. 

En primer lloc, si ens amplien la plantilla de fiscals cercarem
el lloc on els puguem colAlocar, en la seu de la Fiscalia en el
moment en què es va fer sobraven despatxos, però avui  dia ha
tornat petita perquè des de 2006 que vàrem anar allà, s’han
cobert places i s’han creat places, naturalment places de fiscal
i ara ja ens ve justa. Però si se’ns donés més..., si s’augmentés
la plantilla de fiscals cercaríem, com no pot ser d’una altra
manera, el lloc aquí on poden estar. Els vull anticipar que
s’estan fent gestions des de fa molts d’anys perquè es creï una
secció territorial de fiscalia del partit judicial d’Inca. Pareix ser
que en aquest moment està ben encaminada i que possiblement
es creï l’any 2015, dic possiblement perquè encara no hi ha res
segur, però les notícies que tenc són que està ben encaminada.

Efectivament, quan me parla que (...) en els jutjats socials i
altres, per a l’any 2016 és una autèntica barbaritat. Una justícia
lenta és sens dubte injusta, pel simple fet de ser lenta. Estic
totalment d’acord, però les coses són així, no hi ha temps
material en els jutjats per fer front als assenyalaments que hi ha
i han d’anar assenyalant un rere l’altre els judicis que van
entrant. Per tant, és una cosa que jo crec que s’hauria de fer allò
que es pogués fer per augmentar el nombre de jutjats, o posar
els jutges de suport, o el que sigui, per donar suport a la feina
d’aquells jutjats i que les sentències sortissin més aviat.

És un problema el que deien de la pornografia, és un
problema seriós, molt seriós el tema de la pornografia infantil
a través d’internet. La pornografia infantil a través d’internet
està pujant. Aquí precisament des de la Fiscalia General de
l’Estat es va crear un fiscal de sala, que és el coordinador de
delictes informàtics i una de les prioritats que té precisament el
fiscal de delictes informàtics és lluitar, sense (...) desatendre si
hi ha estafes o hi ha altres activitats delictives, naturalment
actuar contra la pornografia infantil. Té molts d’inconvenients,
perquè moltes vegades no se sap d’on surt. I això és un dels
problemes greus amb què topen els cossos i forces de seguretat
quan es dediquen a aquesta activitat.

Quant a la reducció de l’edat penal. No, no s’ha dit en cap
moment, l’edat penal dels 18 anys, no se n’ha parlat en cap
moment ni a la memòria, ni crec que sigui..., tampoc no és un
tema de la Fiscalia, és un tema com li deia la seva companya del
Partit Socialista, és una qüestió legislativa, això és una qüestió
que s’ha de debatre a un altre lloc. Simplement estam parlant de
reforma de menors, no d’actuacions penals pròpiament dites de
repressió, sinó de reforma, i hi ha casos aquí on... tengui en
compte una cosa que és important, dins el procés de menors hi
ha el que no hi ha dins el procés de majors i és el principi
d’oportunitat. És a dir, el fiscal pot no acusar, no demanar les
mesures i arxivar una cosa d’escassa importància. Per tant, crec
que els menors..., perquè evidentment la infància, i és bo de
veure, any rere any els alAlots són més madurs, cada any que
passa veim que els alAlots més joves són més madurs que abans.
Per tant, incloure dins la possibilitat d’adoptar mesures de
reforma de persones menors de 14 anys i majors de 12, ja li ho
he dit abans, el fiscal delegat de menors ho considera així i és
una postura a la qual jo també don suport.
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Policies tutors. En el tema de policies tutors hi ha hagut
problemes, no només aquí, sinó a nivell nacional. És necessari
que es reguli d’una forma adient si es vol o no es vol.
Evidentment la feina si es fa ben feta del policia tutor és una
feina que es lleva a la fiscalia. Per tant, s’ha de fer de totes
maneres una regulació adequada, no com s’ha fet fins ara, sinó
una regulació adequada sobre els policies tutors i en aquest cas
pot tenir la seva efectivitat i que sigui una funció positiva.

Quant a la renúncia de les víctimes de violència de gènere.
És un problema greu, és un problema greu perquè no és un cas,
és molt habitual, molt habitual. Un cas, i no m’agrada posar
exemples, però un cas molt sonat ha passat fa poc temps a Sa
Pobla, hi va haver fins i tot tirs amb la Guàrdia Civil per un
assumpte, en principi, de violència de gènere. I després la dona
va dir que no li havien fet res, després que ella cridàs a la
Guàrdia Civil, va dir que no li havien fet res i crec que va
presentar una denúncia per la forma en què varen detenir el seu
home. Si la víctima, que és la que pateix el delicte, no vol
contestar -que, a més, té dret a no contestar-, no contesta, no
aporta la prova que és necessària perquè el fiscal continuï
l’acusació, és un obstacle imprevisible que evidentment suposa
l’absolució d’un culpable.

Les suspensions dels judicis és un mal també a nivell
nacional. Tota la prova, com saben, s’ha de practicar en el
moment del judici. Per tant, quan falla qualsevol tipus de prova,
bé sigui una prova de la defensa o bé sigui una prova del fiscal
o de l’acusació, es demana si és necessari la suspensió del
judici. Són moltes les proves que es practiquen cada dia dins els
distints òrgans judicials i, per tant, quan falta practicar una
prova que es considera necessària, es demana la suspensió del
judici i si és, i el jutge ho considera, necessari, se suspèn el
judici.

Quant a les 69..., jo ja li ho deia abans, les conformitats..., jo
som defensor de les conformitats. Jo crec que és millor
assegurar la condemna del culpable, que no, pel motiu que sigui,
per defectes de forma, o per defectes..., maldament que la pena
sigui més baixa, jo crec que és millor que es condemni a una
pena, encara que sigui més baixa, que a una pena més alta al cap
d’un parell d’anys, perquè hem de pensar que no només és el
judici, sinó que hi ha els corresponents recursos contra la
sentència que es dicti. Per tant, això s’allarga en el temps i el
que dèiem abans, el que jo mantenc i el que jo crec és que una
justícia per ser tal ha de ser ràpida i fer-se al moment. Per tant,
tot això que es pugui allargar en el temps perjudica la societat
en general.

El tema de la Infanta. El tema de la Infanta és un tema que
no em toca a mi, és de la Fiscalia especial anticorrupció. I el que
concretament em demanava era el recurs del fiscal. No, habitual
no ho és, és possible? Està a la llei? És legal? Sí. Per tant, el
fiscal té... Una cosa que vull dir, sempre es veu perquè..., jo crec
que de vegades, sobretot la gent que no és de dret, té la imatge
moltes vegades que li transmeten les pelAlícules del que és un
fiscal americà i un fiscal americà no és un fiscal espanyol.
Tenim unes funcions similars, però hi ha els principis
d’oportunitat en el sistema americà, aquí tenim el principi de
legalitat, però sí que té una cosa el fiscal d’aquí, que té
l’obligació d’acusar quan creu que hi ha delicte i d’oposar-se a
una acusació quan considera que s’ha acusat qualcú i considera
que no s’ha comès un delicte. És a dir, no podem entrar..., això

seria una polèmica eterna, jo crec que ja no és ni necessària,
perquè ja s’ha dit tot el que s’havia de dir i encara més, respecte
de si la Infanta sí o la Infanta no. Però sí que és habitual que
davant acusacions..., per part d’acusacions particulars o
populars que es presentin contra una persona, si el fiscal creu
que no ha comès un delicte, que faci un escrit de conclusions
absolutòries i vagi a judici defensant l’absolució de la persona
que creu que és injustament acusada.

Crec que amb això li he contestat més o manco al que m’ha
demanat.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Ara en torn de rèplica per part de la
Sra. Fina Santiago per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Gràcies, Sr. Barceló. Efectivament, el
text de la memòria no és que insinuàs una reducció de l’edat
penal, parlava d’incorporar els menors de 14 anys en el sistema
de reforma, però com que hi ha hagut en el conjunt de l’Estat un
debat polític sobre una possible reducció de l’edat penal, i és ver
que és el legislatiu qui ha de marcar i vostès han de complir,
però l’opinió del fiscal o de la Fiscalia és una opinió qualificada
i m’ha agradat escoltar que no hi ha una proposta darrera, sinó
que simplement són temes de reforma.

Després el tema de la violència i de les víctimes que després
decideixen tornar enrere, crec que és un problema social perquè
tenim morts cada setmana i hem de cercar fórmules crec jo per
poder continuar d’ofici, tot i que hi hagi dificultats o que la
dona, la víctima, es pugui retirar. A la mateixa pàgina 33, la
fiscal parla que no hi ha unitats de valoració integral i ella diu
que això és molt important, perquè en el moment que entrés la
dona, si es pogués fer el peritatge tècnic que, efectivament ha
estat maltractada i tal, tal vegada amb aquest peritatge i l’atestat
de la policia, es podria continuar d’ofici amb suficient prova,
sense que hi hagués aquesta dificultat de prova, perquè crec que
entre la Fiscalia i el Parlament en aquest moment, o els partits
polítics que integram aquest parlament, hem de fer una reflexió
social important sobre com hem de modificar això, perquè jo
crec que és una xacra, igual que la corrupció és una xacra que
no hi ha manera i a més, afecta les persones majors que no han
nascut en democràcia, sinó que afecta joves que han tengut
accés a l’educació, als valors democràtics, a conviure amb una
certa igualtat, però perdura. 

Després també vostè, a la pàgina 22, comenta que el nombre
de delictes ha disminuït respecte de l’any anterior, en temes
d’integritat física, però a la memòria les diligències prèvies
sembla que han augmentat. M’agradaria conèixer aquesta
discrepància en la valoració, tant lesions, homicidis han
augmentat. No sé si vostè es refereix més als delictes ja
sentenciats o a les diligències prèvies, perquè en les diligències
prèvies sí que hi ha hagut un augment dels delictes.
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I finalment el cas de la Infanta. Jo no som advocada, però
conec una mica les funcions del fiscal i estic d’acord amb el que
vostè ha dit, és absolutament legal, però no és habitual. Jo crec
que estam davant una situació extraordinària, no dubt que els
fiscals ho hagin fet, però estam davant d’una situació
extraordinària.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Fiscal per un temps
màxim de cinc minuts.

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

Bé Sra. Diputada, miri, efectivament estam d’acord, és una
qüestió que no es planteja cada dia el fet que es recorri o no es
recorri. El que passa és que aquí hi ha un problema i és que,
precisament pel fet de tractar-se de qui es tracta, aquest
assumpte es mira amb lupa i es mira amb lupa per part de
tothom. I tothom ho mira des d’un punt de vista o des de l’altre
punt de vista. Això és un tema en què nosaltres no hi hem
d’entrar. És a dir, el fiscal fa el que creu que ha de fer, el fiscal
creu que ha actuat en aquest cas, ha actuat per convicció pròpia,
això sí que ho puc dir, ha actuat perquè creu que és així, ha estat
un fiscal i és un fiscal que ha lluitat d’una manera seriosa contra
la corrupció, i ell -i ho puc dir allà on sigui-, no hem de veure
fantasmes on no n’hi ha, li ho dic amb tota l’estima, cercar,
pensar que l’han obligat..., no, no, no, ha fet el que ha volgut
fer, ha actuat d’acord amb la seva consciència. 

S’ha equivocat?, bé. Ho ha fet bé?, bé. És ell, però sense cap
tipus de pressió ni part meva, ni per part del fiscal en cap de la
Fiscalia Anticorrupció, ni per part del Fiscal General de l’Estat.
Quan es du un assumpte com aquest a la Fiscalia, naturalment
que el fiscal que ho du té una pressió social, mediàtica
important, això ho duim tots damunt les espatlles cada vegada
que hi ha un assumpte d’aquests i feim el que creim que hem de
fer. I això és el que ha de fer el fiscal, el fiscal no ha d’entrar
dins discussions polítiques. El fiscal és com el jutge, no estam
nosaltres per començar a debatre, els debats polítics no s’han de
fer dins les institucions que conformen el poder judicial. Els
debats polítics s’han de fer a altres llocs. 

Per tant, jo crec que és importantíssim que es deixi actuar els
fiscals perquè en definitiva, qui decideix no és el fiscal, és el
jutge. I contra la decisió del jutge hi ha uns recursos i qui no hi
està d’acord pot recórrer. Per tant, som dins un estat de dret i
pensar que hi pot haver una conspiració del jutge, fiscal, sala,
etc., això avui en dia és absolutament impossible. No és
possible. A més, amb assumptes d’aquesta envergadura,
d’aquesta transcendència, en què estam sent observats punt per
punt i on es posa cada una de les comes, no hi ha cap
possibilitat, cap, de poder-se fer un contuberni per dir, ho
enfocarem d’aquesta manera o ho enfocarem d’aquesta altra.
Per què?, perquè són tantes les persones que hi intervenen que
és impossible tenir un control de totes i això és precisament una
de les garanties importantíssimes que té l’Estat on vivim, que és
un estat de dret.

Allò que deia de la violència de la dona. No és una seu per
contar anècdotes, però només diré una cosa perquè vaig quedar
impressionat una vegada que vaig anar a una declaració a un
jutjat d’instrucció d’una víctima de violència de gènere que
l’havien... estava molt mal parada, i em va dir una cosa que
m’ha marcat, em va dir: miri, vostè pot tenir por de qualsevol
cosa, però quan tanca la porta de ca seva, se sent segur, i a mi
em passa el contrari, quan tanc la porta de ca meva, és quan
començ a tenir por. I efectivament era ver, tenia raó i tenia
motiu. És una lluita, estam fent el que es pot, dins naturalment
les limitacions de prova, perquè de vegades ens trobam, com li
deia abans, que es renuncia a les accions, a l’ordres
d’allunyament no, perquè es volen veure i es veuen, per tant,
s’incompleix l’ordre voluntàriament. Aquest és un problema
social importantíssim, però cercar una solució ho veig bastant
difícil, perquè si la víctima no vol seguir endavant, el fiscal poca
cosa pot fer.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Passam al Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Miguel Jerez, per un temps màxim
de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Benvingut, Sr. Fiscal Superior i moltes gràcies en nom del Grup
Parlamentari Popular per no faltar vostè a la seva cita, cosa que
celebram i crec que és un bon símptoma de normalitat
democràtica que vengui vostè any rere any aquí a sotmetre’s a
preguntes dels diputats i a explicar la memòria de la Fiscalia.

En primer lloc dir-li que moltes de les qüestions que jo tenia
pensat plantejar-li, ho faré, tal vegada més amb caràcter de
reflexió i no una pregunta, perquè els portaveus ja ho han fet i
ja tenc la resposta, començaré per les qüestions estrictament
organitzatives. Dins la situació de precarietat sostinguda que en
aquest moment té la Fiscalia en relació amb mitjans materials,
vostès han complit la seva feina amb moltíssima diligència i
moltíssima responsabilitat i convençuts de la importància del
seu paper dins un règim democràtic com el nostre.

En relació amb els recursos humans, pràcticament no trobam
que hi hagi hagut incidències. Les vacants i les substitucions les
han suplert vostès, com dic, amb moltíssima diligència,
intentant cobrir totes les presències possibles de la Fiscalia en
tots els procediments allà on han entès que el paper de la
Fiscalia és fonamental i imprescindible. Detectam en aquest
sentit alguna mancança a Maó i a Ciutadella, on hi ha quatre
fiscals, i aquestes feines s’han de desenvolupar amb una mica
més de mancança, però en qualsevol cas crec que -de la
memòria es desprèn- estan a l’alçada de les circumstàncies.
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I en relació amb les seus i instalAlacions judicials, dins
aquesta mancança sostinguda a què ha fet referència, crec que
a Manacor s’han detectat insuficiències, crec que és important
incidir en aquesta qüestió, però a la vegada crec que és una bona
notícia que vostè anunciï que a Inca és possible que disposin en
breu, o no sé en quin termini de temps, de noves instalAlacions
a fi que la Fiscalia pugui desenvolupar les seves funcions allà on
pertoca.

I una cosa que em crida moltíssim l’atenció en aquest
aspecte; jo no m’esperava que vostè avui ens ho comentàs, però
veig que vostè ho ha portat aquí, ho torna a reiterar, i crec que
és important que vostè ho faci fins que aquesta qüestió no
estigui resolta definitivament. Jo he tengut l’oportunitat de
portar aquesta compareixença en tres ocasions, si no ho record
malament, i en les tres vostè fa incidència en la mateixa qüestió,
que és la necessitat d’un gabinet de premsa a la Fiscalia. Jo crec
que a hores d'ara aquesta qüestió hauria d’estar resolta, sense
imputar-li a vostè cap tipus de responsabilitat en aquest sentit,
només faltaria. 

Per tant crec que en certa manera el Ministeri de Justícia en
aquest sentit hauria de fer-se ressò d’aquesta qüestió i habilitar
aquesta qüestió el més aviat possible, però per una qüestió
fonamental: en primer lloc per dar a conèixer, que crec que és
important, les funcions de la Fiscalia, que crec que si bé són
conegudes crec que és important que encara es coneguin més;
i, en segon lloc, per evitar -cosa que passa- filtracions
innecessàries, i això vostè d’aquesta qüestió ja va dar resposta
en el seu dia i crec que és important preservar la informació de
la Fiscalia, i abans que l’afectat o l’interessat, en aquest cas,
conegui la qüestió no la conegui un mitjà de comunicació. Crec
que és una situació d’indefensió absoluta i crec que en aquest
sentit hem de posar tots els mitjans al seu abast perquè això no
succeeixi.

I dit això i plantejades aquestes qüestions relacionades amb
els aspectes organitzatius volia centrar-me en l’evolució dels
procediments penals. Hi ha una pregunta que li vull fer perquè
no sé si és una qüestió..., o si és una contradicció, però en
qualsevol cas voldria que m’ho aclarís. És cert que hi ha una
tendència a la baixa de les diligències prèvies, 101.971 se n’han
registrat en el darrer exercici, se n’han sobresegut 87.000, però
això no significa, això no significa que dins els procediments
que s’han continuat, abreujats, urgents, sumaris..., hi hagi hagut
una davallada dels escrits d’acusació del fiscal. Aquí davallen
les diligències prèvies, davallen els procediments en
conseqüència, però incrementen els escrits d’acusació. Per tant
la pregunta és si, amb independència que davallin les diligències
prèvies, procediments, si la criminalitat augmenta d’acord amb
el nivell a l’alça dels escrits d’acusació de la Fiscalia.

I en segon lloc vull plantejar-li una qüestió en relació amb
les sentències. Ja s’ha dit aquí i no vull ser reiteratiu, però ens
crida l’atenció la magnitud i la quantitat de sentències de
conformitat que hi ha; és un 69%, és una qüestió que crec que
hem de tenir present, i efectivament crec que aquí estalviam
recursos, crec que és important aquest tipus de sentències de
conformitat, vostès les ha valorat i per tant no li tornaré a
demanar aquesta qüestió perquè crec que està suficientment
explicada per vostè, i a més s’ha manifestat favorable a aquest
tipus de qüestions, però simplement faig la reflexió perquè

efectivament pensava preguntar-li en aquest sentit però els meus
companys ja ho han fet.

I relació amb la tipologia dels delictes crec que és
interessant fer referència a la tipologia delictiva, la criminalitat
en relació amb la crisi econòmica; crec que té certament una
incidència directa. Però ens crida l’atenció el fet que, per
exemple, en els delictes contra les relacions familiars
l’impagament de pensions hagi davallat; per tant és possible que
hi hagi una incidència en relació amb la recuperació econòmica
respecte dels procediments de pagament de pensions. Això és
una reflexió que li vull deixar damunt la taula. 

En relació amb els robatoris en força és cert que són els
delictes, i vostès ho diuen molt bé a la memòria, que tenen més
incidència social i tenen més repercussió i donen una sensació
de criminalitat més estesa, perquè evidentment són molts més
que es perpetren que altra tipologia de delictes, i certament, i
afortunadament, davallen. Vull saber si efectivament aquesta
davallada és conseqüència també o entenen vostès de..., o hi té
incidència una sensible recuperació econòmica en aquest sentit.
Vostès apunten que no, però m’agradaria que vostè em fes una
reflexió més profunda en aquest sentit. Vostès diuen que és
conseqüència de la presència policial, és conseqüència de
l’actuació dels cossos i forces de seguretat de l’Estat; no dic que
no, no ho neg, crec que les forces i cossos de seguretat de l’Estat
i la presència policial són importantíssims perquè davallin
aquest tipus de delictes, i de fet crec que té certa incidència,
però m’agradaria que de la qüestió econòmica vostè també en
fes esment.

I aquí també s’ha parlat de la violència de gènere. Crec que
és una xacra social que hem de combatre des de l’àmbit polític,
des de l’àmbit social, però també des de l’àmbit jurídic i
jurisdiccional, i en particular de la Fiscalia, i és molt difícil, i
s’ha dit, i s’entén que sigui extremadament complicat quan la
facultat de disposició del procediment o de continuació del
procediment està en mans de la mateixa víctima. Crec que en
aquest sentit hem de reflexionar, crida molt l’atenció el volum
de renúncies de víctimes a continuar amb el procediment, i
també entenem que té certa incidència, si m’ho permet,
l’aspecte econòmic. Crec que moltes dones es veuen obligades
a retirar denúncies perquè tenen una dependència econòmica i
per tant es veuen en aquesta necessitat. Per tant no sé si aquí hi
ha mecanismes a posar en pràctica a fi que aquesta qüestió es
pugui corregir en algun sentit.

I en relació amb la violència de gènere ens ha cridat
l’atenció una qüestió: la mancança dels metges forenses; és a
dir, sembla ser que adscrits als jutjats de violència de gènere
manquen metges forenses, que els que hi ha hi són per atendre
no només aquestes qüestions sinó altre tipus de pràctica
delictiva, i en conseqüència crec fonamental la necessitat
d’habilitar aquests mitjans humans, perquè si bé és una
especialització dins la pròpia jurisdicció també en aquest sentit
entenem que ho hauria de ser, perquè l’atenció a la víctima de
violència de gènere ha de ser absolutament immediata, i en
conseqüència crec que aquest apunt és important a fi que
s’intenti corregir aquesta precisa qüestió.
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En matèria de menors crec que hi ha hagut certament
avanços en relació precisament a una qüestió que ja es recollia
l’anterior memòria, que vostès recullen en aquesta també, i és
en relació amb aquelles places que mancaven per internar
menors. Després de les gestions fetes de la Fiscalia amb la
conselleria s’habiliten vuit, nou places en el centre
d’internament d’Es Pinaret, però crec que la veritable notícia és
la creació d’un nou centre o la construcció d’un nou centre a fi
que es pugui cobrir aquesta demanda o llista d’espera que hi ha
de menors a efectes de ser internats, un centre que si no vaig
equivocat preveu la creació o l’habilitació de 35 noves places.

I també volia fer referència -ja se n’ha fet aquí- a la figura
del policia tutor. Apunten vostès al fet que hi ha hagut
possiblement un extrem de zel, un extrem de zel en les funcions
del policia tutor. Crec que la figura és positiva, crec que la
figura és certament important, però m’agradaria si pot concretar
més on troba vostè el límit d’allà on ha d’actuar la Fiscalia i les
funcions pròpies de la Fiscalia en relació amb aquesta qüestió,
i on han d’acabar precisament les funcions del policia tutor.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, per favor.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, vaig acabant, Sr. President. I en relació amb una altra
qüestió, i molt breument, perquè em queda molt poc temps, crec
que és de celebrar l’activitat de la Fiscalia en els delictes contra
la corrupció i la hisenda pública i el frau fiscal; crec que és
cridanera la memòria quan anam precisament a aquest apartat,
perquè és veritablement extens, i estic convençut, i a més
coincidesc amb vostè, que la reflexió i la lluita contra la
corrupció l’hem de fer entre tots, crec que el poder legislatiu té
molt a dir en aquest sentit, i crec que hem d’habilitar mesures
perquè la corrupció quedi com més atrapada millor.

Per tant acab amb una reflexió final. No sé si vostè em
contestarà o no em contestarà, perquè a la reflexió que ha fet
una portaveu no l’ha resposta, i s’entén, i ho entenc, però
m’agradaria, si li pareix, que fes esment amb relació a la nova
reforma del Codi Penal i amb relació a l’enduriment de penes en
matèria de corrupció. No sé si això vostè en aquest sentit es vol
pronunciar o no, però crec que són importants els esforços en
aquesta matèria, en matèria legislativa, donada la repercussió
que tenen avui en dia els delictes de corrupció.

Res més, Sr. President. Agraïm la seva presència i moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Fiscal per un
temps màxim de deu minuts.

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

Sr. Diputat, moltes gràcies, moltes gràcies especialment per
les seves paraules d’elogi cap a l’actuació de la Fiscalia. Li
agraesc sincerament que també des del seu grup considerin que
s’està fent una feina dins els límits bons per part de la Fiscalia.

Quant a..., em deia a l’organització i a les instalAlacions i
seus, crec que -ja ho deia abans- és necessari i és fonamental,
perquè hi ha hagut moltes queixes quant als advocats i quant...,
sobretot per part d’advocats i quant a particulars també, que en
el partit judicial d’Inca no hi hagués una unitat de Fiscalia que
d’acord amb l’estatut orgànic es diu secció territorial. Sembla
ser, com deia abans, que està ben encaminada i que
probablement s’aprovi durant l’any 2015. Això suposarà per una
part tenir els fiscals a prop dels jutjats i a prop dels ciutadans
quan es tracta del partit judicial d’Inca. Per tant... I això no
només això, sinó que també afavoreix l’actuació de la Fiscalia
a Palma, perquè primer de tot evita els desplaçaments dels
fiscals de Palma a Inca, i a més..., no només això, sinó que
també evita que s’hagi d’enviar el paper d’Inca a Palma amb el
consegüent risc que qualque causa important, o no important,
perquè totes són importants, s’extraviï. I per altra part aquests
fiscals que estan desenvolupant les seves funcions a Palma que
ara han d’atendre els jutjats d’Inca passaran a atendre únicament
assumptes dels jutjats de Palma. Per tant això serà important per
a l’actuació de la Fiscalia, per donar més serveis als ciutadans
dels que està donant.

El gabinet de premsa. El gabinet de premsa és una cosa que
tenc, des que vaig assumir la direcció d’aqueixa fiscalia, ho tenc
entre cella i cella; ho tenc entre cella i cella no perquè sigui un
capritx, no és un capritx; si miram els mitjans de comunicació
veurem que hi ha moltíssimes, moltíssimes, moltíssimes
notícies que directament o indirecta afecten la Fiscalia. Crec que
naturalment s’ha de respectar i crec que s’ha de respectar, i cada
dia som més partidari que no es donin informacions dels
processos penals que s’estan instruint, perquè això produeix uns
perjudicis gravíssims de cap als ciutadans, no només els que
estan involucrats dins el procés penal sinó de cap a l’opinió
pública en general, perquè no ens hem de... Avui en dia encara,
maldament que la Llei d’enjudiciament criminal sancioni amb
una multa de 250 a 2.500 pessetes revelar el secret sumarial, té
la seva importància, que és que la informació que es dóna d’un
procediment que s’està instruint és una informació ilAlegalment
obtinguda. Això té una importància bàsica.
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Però jo crec que és necessari d’una vegada per totes regular-
ho d’una forma seriosa per part del legislador, que faci una
regulació d’aquest tema i que decideixi el que s’ha de decidir.
Però el que no és possible és que es faci, com no es pot fer
d’una altra manera, un puzzle i d’aquest puzzle surti una
informació perquè s’han tret unes dades d’aquí, unes dades
d’allà deçà. La informació o es dóna bé o no es dóna. Si es dóna
bé, idò donam la informació; si no es dóna bé, idò que es
prohibeixi, però el que no pot ser és que els periodistes -que està
passant, està passant- van demanant a un i a l’altre “escolta, què
saps de no sé què?, què saps?”, i tal, i van rebent informació de
distints llocs fins que fan un article, i aqueix article moltes
vegades té uns defectes importants. Per tant jo crec que això
s’ha de resoldre d’una forma..., de la que sigui però d’una
forma..., amb una llei s’ha de dir fins aquí es pot arribar, això es
pot fer i això no es pot fer.

Quant a les sentències de conformitat, bé, ja he dit abans la
meva opinió quina era, que a les sentències de conformitat la
conformitat agilita l’administració de justícia i a més assegura
la condemna del culpable, i això jo crec que és molt important
per garantir un estat de dret.

Quant a la criminalitat i la crisi econòmica, a veure, hi ha
molts de delictes que són delictes, naturalment, però que no
repercuteixen en la seguretat ciutadana; delictes..., els mateixos
delictes de corrupció, per exemple, la corrupció no
repercuteix..., enrabia l’opinió pública, però no se sent una
persona més o menys insegura. Ara, si se sap que hi ha hagut
dos robatoris en ganivet a un carrer de Ciutat la gent ja té por de
circular per aquell carrer. A això és al que em referesc quant al
fet que allò que repercuteix més en la seguretat ciutadana sens
dubte són els delictes contra el patrimoni, els delictes contra la
persona, integritat física i vida.

I el que també em demanava: el problema és que quan es rep
un comunicat mèdic de possibles lesions o tal i tal, s’incoen
també les diligències, així com deia abans amb els delictes
d’homicidi, quan hi ha una mort en estranyes circumstàncies
s’incoen unes diligències prèvies per delicte d’homicidi, perquè
no es pot incoar un altre tipus de procediment; quan es rep un
comunicat mèdic que tal..., resulta després que no és així com
s’ha dit o no hi ha proves suficients per considerar que s’ha
perpetrat aquell fet que és constitutiu d’un homicidi o d’un
delicte de lesions. Per tant els nombres, sí, els nombres s’ha de
tenir en compte que moltes vegades s’incoen procediments per
delictes de lesions o per delictes d’homicidi que en realitat no
són delictes de lesions ni delictes d’homicidi.

Efectivament també el problema dels metges forenses, s’ha
detectat que s’estan dilatant els informes dels metges forenses,
i naturalment és per la mancança de mitjans, especialment
personals, que tenen els metges forenses. Han d’atendre molts
de jutjats i la plantilla dels metges forenses és bastant limitada.

Allò dels policies tutors estam en el mateix. Els policies
tutors és un tema que és polèmic a nivell nacional, i és un tema
que també s’ha de regular i s’ha d’especificar quines són
exactament les funcions que ha de tenir, en cas que s’admeti, la
figura del policia tutor, en cas que s’admeti, quines són
exactament les funcions, però això en virtut d’una disposició
normativa, sigui reglamentària o sigui amb rang de llei. 

I el que li deia de l’enduriment de les penes en matèria de
corrupció. Això tampoc no li ho puc contestar; no li ho puc
contestar perquè estam en el mateix, és a dir, el fiscal no està
per fer lleis, per fer lleis hi són vostès, hi ha els diputats del
Congrés i els senadors. Són ells, són vostès els que tenen la
paraula sobre això i són vostès els que han de sotmetre al debat
polític si és més convenient o no endurir les penes per tràfic de
drogues, per la corrupció, per assassinat o per robament amb
violència. Aquesta és una qüestió de la qual jo els puc donar la
meva opinió personal, encantat i el dia que vulguin, però no crec
que sigui el moment adequat perquè represent en aquest
moment una institució i, com a conseqüència, jo no puc dir com
a fiscal superior si crec o no que s’han d’endurir les penes en
matèria de corrupció.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Jerez per un temps
màxim de cinc minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. No els empraré òbviament,
simplement el que faré és agrair novament la presència del
fiscal superior en aquest parlament, agrair-li tota la feina també
i reconèixer tota la feina que es contempla dins la memòria. I
simplement sigui aquesta intervenció de cortesia per reconèixer
simplement això, la feina i la dedicació a la funció que vostè
desenvolupa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Fiscal, vol afegir alguna cosa
més?

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

Moltes gràcies, Sr. Diputat, per les seves paraules. I agraesc
a tots els altres també les paraules de suport que han tengut cap
a l’actuació de la Fiscalia d’aquesta comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Agrair la vostra presència.

I sense més assumptes, s’aixeca la sessió.
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