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EL SR. PRESIDENT:

Buenos días, señoras y señores diputados. Empezamos la

sesión de hoy y en primer lugar pediría si se producen

sustituciones.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Sí, Sr. Presidente, Montse Seijas sustituye a la diputada

Marta Maicas.

I. Debat de la Memòria sobre l'estat, el funcionament i

les necessitats del Tribunal Superior de Justícia de les Illes

Balears corresponent al 2015, escrit RGE núm. 2755/16.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias. Pasamos entonces a debatir el primer punto del

orden del día de hoy, que consiste en el debate de la Memoria

sobre el estado, el funcionamiento y las necesidades

correspondientes al año 2015 del Tribunal Superior de Justicia

de las Islas Baleares, escrito RGE núm. 2755/16. 

Asiste el Excmo. Sr. Antonio Terrassa García, presidente

del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, a quien

damos la bienvenida. Tiene por tanto la palabra el Sr. Antonio

Terrassa para hacer la exposición oral sin limitación de tiempo.

EL SR. PRESIDENT DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE

JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS (Antoni Terrassa i

Garcia):

Moltes gràcies, Sr. president. Honorables senyores i senyors

diputats, tenc la satisfacció de comparèixer en aquesta comissió

en representació dels jutges d’aquestes illes per donar compte

fonamentalment de la memòria de l’any 2015, també de les

memòries dels anys anteriors compendiosament.

Per a nosaltres aquest document de memòria anual és un

document cabdal, i ho és en primer lloc perquè saben tots

vostès, i ho saben perfectament, que som un poder difús,

perquè cada jutge exerceix amb plenitud, completament, el

poder per si sol, d’una manera independent, sotmès

exclusivament a la Constitució i a les lleis. Però també tenim

una característica essencial aferrada o afegida a aquesta, i és

que nosaltres ni dissenyam, ni aprovam, ni executam, ni

manejam un pressupost, sinó que la iniciativa governamental el

proposa, el Parlament l’aprova, i el Ministeri de Justícia

l’executa. Vull dir que els jutges som dependents dels recursos

i del personal que el poder executiu i que les cambres

parlamentàries, amb l’aprovació dels pressuposts, hagin

considerat adequats per al seu funcionament. I vull recordar

aquí la recomanació del Comitè de Ministres de la Unió

Europea als governs, millor dit, als estats, perquè prenguin les

decisions de caire polític necessàries per impulsar la credibilitat

del poder judicial i perquè cada jutge pugui fer la seva tasca

amb uns mitjans de personal i de suport adequats en cada cas.

I dic tot això perquè és el que dóna sentit a la informació

que posaré a l’abast d’aquesta comissió, perquè pugui aquest

parlament, perquè pogués aquest parlament dur a terme la tasca

de control governamental, si és que l’executiu autonòmic

tengués les competències en matèria de justícia, que no les té.

En qualsevol cas bo serà que posi a l’abast de la cambra

aquesta informació.

Ho he intentat fer amb una sèrie de gràfics; l’estadística és

antiliterària però és plàstica; també és enganyosa, és vera, però

per ventura això els permetrà fer-se una idea com a mínim de

conjunt pel que fa -aquí ho tenen- a les dades generals de la

comunitat autònoma no ja durant l’any 2015, sinó des de l’any

2009 endavant. En color vermell tenen les barres que

representen la quantitat d’assumptes que s’han resolt, i en blau

els assumptes que hem ingressat, que hem registrat. A baix de

tot l’any 2009 hi havia molta més quantitat d’assumptes

registrats que resolts; aquesta tendència a partir de l’any 2011

s’ha invertit, com poden veure, i la mantenim invertida;

d’aquesta forma podem concloure que durant aquests darrers

anys resolem més assumptes dels que entren, i per tant això

anuncia, de consolidar-se o de mantenir-se aquesta tendència,

una línia clara de recuperació, que és lenta però que és certa.

Tenim més jutges que la mitjana; la mitjana de tot l’Estat

està en 11,5 i nosaltres en tenim 13,3, però no ens hem de fer

gaires ilAlusions amb aquesta dada, perquè aquesta dada

simplement no és equiparable al que pogués significar a altres

territoris no insulars; nosaltres necessitam mantenir jutges per

espais insulars, i per tant l’aprofitament que podem fer

d’aquests òrgans unipersonals no és el mateix que se’n podria

fer si fóssim un territori no insular. En canvi la taxa de

litigiositat -a la dreta la tenen- està per damunt de la mitjana; en

això sí que clarament hi sortim perdent.

Podríem fer, si els ve bé, una dissecció de quina classe i

quantitat d’assumptes s’han registrat durant aquestes anualitats.

Dels gràfics que tenen a baix, que en definitiva són purament

expressió de..., expressió, això, gràfica o plàstica dels nombres,

poden veure que en general, llevat de Civil, que pràcticament

ha augmentat poqueta cosa amb alts i baixos, estam en una taxa

semblant a aquella en què ens situam l’any 2009, pràcticament

hem tornat allà mateix, en canvi a Penal, a Contenciós i a

Social hem davallat quantitat d’assumptes per any; a Social ha

davallat, a Contenciós i a Penal molt més espectacularment ha

davallat. 

Quant als assumptes resolts som allà mateix hem tengut

alçades i recaigudes, però en definitiva hem tornat a parar a un

nivell de resolució pràcticament similar, a vegades un poc més

amunt, com és Civil, però a Penal i a Contenciós i a Social

també una miqueta per damunt però poqueta cosa, estam més

o manco igual. 

En definitiva, assumptes pendents, al final, és el resum de

totes aquestes variables compendiades, i aprofit aquí per

recordar que tota aquesta estadística i aquests quadres que

tenen a la seva disposició s’expressen sempre de la mateixa

manera: assumptes que estaven pendents a dia 1 de gener,

assumptes que s’han registrat durant tot l’any, els que s’han

resolt durant tot l’any, i els que han quedat a 31 de desembre.

Aquesta estadística que tenen a la vista és dels assumptes que

han quedat pendents a 31 de desembre durant tots aquests anys.

Hem anat recuperant (...), ha davallat a Civil, a Penal i a

Contenciós, però no a Social, Social és l’únic ordre

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201602755
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jurisdiccional on els assumptes pendents no han arribat a

davallar sinó que han muntat d’una manera significativa. Per

què? Perquè els jutjats del Social, la jurisdicció social és la que

manté una situació de les més compromeses en aquesta

comunitat autònoma. Tenim, i aquí ho poden veure, jutjats del

Social a Palma, que són quatre; un el tenim amb seu a

Ciutadella, i un altre a Eivissa; en total tenim sis jutjats. He dit

abans i reiter que l’aprofitament és dispar, perquè així com els

de Palma tenen tota l’illa de Mallorca com a territori, el

d’Eivissa s’ha de reduir a aquella illa i el de Ciutadella igual

pel que fa a Menorca. En conseqüència tenen una distribució

territorial dissímil. 

Els problemes més aguts, més crítics, els presenten els

jutjats del Social a Palma; aquí tenen un resum del seu estat, a

baix de tot; és vera que si s’hi fixen totes les variables van

davallant; els acomiadaments, a la segona línia, d’una manera

també significativa, d’un any per l’altre han davallat un 200.

Veuran que des de l’any 2013 la tònica és de reducció

d’assumptes registrats, va minvant la quantitat d’assumptes que

entren, afortunadament. Vull dir que els efectes de la crisi

econòmica es van endarrerint, es van returant, però així i tot

mantenim encara unes taxes altes, importants, d’assumptes

registrats any rere any. Això fa que sigui necessària la creació

de més jutjats del Social a Palma, com a mínim en farien falta

dos a Palma. En l’actualitat és vera que aquests jutjats estan

reforçats, hi ha dues jutgesses de reforç, per tant són sis jutges

que estan traient sentències a allò Social, i això explica que la

dinàmica no s’hagi returat ni alentit, però encara mantenim uns

calendaris d'assenyalament massa allunyats, massa a llarg

termini. Són necessàries, per tant, mesures de creació o

mantenir en tot cas els reforços actuals, que passen perquè

siguin sis i quatre els jutges socials a Palma que dictin

sentències.

Quant al Jutjat Contenciós Administratiu també manté una

situació crítica. Per a tot el territori en tenim tres i tots tres

tenen seu a Palma. Aquests tres jutjats tenen un nivell d’ingrés

important d’assumptes i estan tots ells reforçats. Hi ha dos

jutges per jutjat i, per tant, sis jutges per a tres jutjats

contenciosos a tot Balears. També aquí és necessari la creació

d’un jutjat més i mantenir en tot cas aquestes mesures de suport

i de reforç, duplicant el nombre de jutges titulars, dos per a

cada jutjat. 

El Jutjat Mercantil també té una taxa significativa

d’assumptes. 

Enguany, com poden veure en el tercer quadre, de dalt a

baix, parl del tercer quadre 2015, el percentatge d’assumptes

registrats ha augmentat un 15,26%. És un percentatge

important, molt significatiu. És ver que seguidament davall

d’aquesta dada poden veure el 22,34 d’augment d’esforç

resolutori, hem resolt més del 22% d’assumptes. Però no basta,

no basta, continuen en una situació crítica i malgrat aquest

augment d’esforç resolutori, que com poden veure augmenta

any rere any, encara a finals d’any un 1,91 d’increment s’ha

patit. És necessari la creació almanco d’un jutjat més d’aquesta

naturalesa, mercantil.

Quant a la classe d’assumptes mercantils, tenen ressaltades

en color més obscur les solAlicituds de concursos de creditors,

tant voluntaris com necessaris. Poden veure que des de l’any

2013 s’ha produït una davallada espectacular, els efectes de la

crisi sí que s’han notat, com han disminuït clarament en aquest

sentit, de 529 hem passat a 141 i de 48 a 43. És significatiu pel

que fa a aquests tipus d’assumptes, que podrien ser

emblemàtics si volen. Però si miren a baix de tot, als totals, el

cert és que el nombre d’assumptes en global ha pujat 200, no

ha disminuït.

Podríem passar, si els pareix bé, al Jutjat de Violència sobre

la Dona -i m’estic referint als exclusius de Palma. A Palma

tenim dos jutjats exclusius amb aquesta competència, que

mantenen unes taxes altes de litigiositat, registren molta

quantitat d’assumptes. Podran veure pel que fa a assumptes

civils, que és el requadre de dades primer, que l’any 2015 prop

d’un 20%, un 18,54 varen augmentar els assumptes civils, que

no és poc. I un 5,70% varen augmentar els assumptes penals, en

el requadre de baix. En tots dos casos s’ha augmentat l’esforç

resolutori d’aquests jutjats, tant en matèria civil, un 22 i

busques, com en matèria penal, un 6 i busques. En definitiva,

s’ha pogut recuperar un 13% de pendència a civil, però se n’ha

incrementat un 18% a penal.

Jo diria que es miri com es miri, el problema d’aquests

jutjats és que han empitjorat a tots els indicadors, no molt,

poqueta cosa, però ha estat un empitjorament generalitzat pel

que fa a la quantitat d’assumptes penals que han ingressat i a la

varietat d’assumptes penals que han tengut.

A Eivissa necessitam també un jutjat de primera instància

més, com a mínim. Són jutjats sobrecarregats, que mantenen

taxes de litigiositat molt altes i que l’any 2015 la incrementaren

quasi en un 5% més. És ver que també en un 3% va augmentar

l’esforç resolutori, però així i tot, aquest 22% d’acumulació de

pendència final, com a resultat definitiu, no és un bon auguri,

no és una bona senyal. Hi ha una jutgessa d’adscripció

territorial a Eivissa destinada, que està prestant suport

actualment a aquest jutjat de primera instància; però insistesc

que se n’hauria de crear com a mínim un més i si no, mantenir

aquest reforç d’aquesta jutgessa, veurem què durarà, perquè

tots els jutges d’adscripció territorial i de suport de l’adscripció

territorial, estan prenent possessió en els seus propis destins i

estam acabant aquesta espècie de matalàs que tenim de

salvaguarda, per al suport dels jutjats. En definitiva, necessitam

com a mínim un jutjat més de primera instància a Eivissa.

Quant al Jutjat de violència sobre la dona d’aquesta mateixa

illa, veuran que va tenir una davallada d’un 30% d’assumptes

civils. Així i tot, manté incrementada en un 30% la pendència

d’assumptes civils. No és un tema preocupant perquè si veuen

a la columna de 2015 parlam d’entre 50-60 assumptes a l’any,

és una càrrega francament molt petita. És el jutjat que té menys

càrrega del territori.

Quant als assumptes penals ha incrementat quasi un 20%,

però com que ha mantingut una capacitat resolutària alta, el

resultat final ha estat de recuperació en un 35%. Vull dir que és

un jutjat que quant a quantitat d’assumptes, està estabilitzat

perquè té -insistesc- la mínima càrrega de tot el territori. Ha

passat per problemes i dificultats que estan actualment en vies

-jo crec- de solució idònia.
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I amb això, si els pareix, podem rematar o acabar aquest

petit resum de situacions crítiques, perquè hem deixat de banda

tot allò que funciona amb relativa normalitat i hem deixat pel

final el resum de necessitats, que vendrien a ser el que són

necessitats de creació. 

A Balears necessitam un magistrat més a la Sala Social,

només en tenim dos. Aquesta sala no es pot constituir per si

tota sola, amb dos magistrats, necessita suport permanent des

de la Sala Civil i Penal per poder fer feina.

També necessitam un magistrat més a l’Audiència

Provincial de Palma, perquè és ver que actualment mantenen

les seccions penals, cada una de les dues seccions penals manté

un contingent important de magistrats, però està dispar, la

secció segona en té un manco que la primera. Per tant, hem

d’equilibrar, i aquesta diferència de necessitat que és una plaça

de magistrat, també s’hauria de produir.

Quant als jutjats, ja he dit que Palma en necessita tres de

primera instància pel volum d’assumptes. No és que siguin

jutjats que estiguin malament, però per la càrrega. I sobretot

com a mínim un a Eivissa sí que el necessitam. En el

contenciós administratiu, ja ho he dit, necessitam un jutjat com

a mínim, i dos a allò social de Palma, i un jutjat mercantil més.

I aquest seria, si me permeten, el resum final quant a les

necessitats de creació de places de jutge o de magistrat en

aquest territori. He intentat fer una exposició sintètica, breu,

esper que abastament plàstica, perquè se’n poguessin fer una

idea de la situació de conjunt, especialment pel que fa

referència al que nosaltres diríem situacions crítiques, que són

-repetesc- els jutjats social, contenciós, mercantil a Palma i el

jutjat de primera instància a Eivissa, que en necessitam també

un més.

Agraesc l’amabilitat, la paciència per haver-me escoltat i

estic, com és natural, a la seva disposició.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Terrassa. Ahora para formular

preguntas u observaciones, toca la intervención de los distintos

grupos parlamentarios.

El Sr. Antonio Terrassa puede contestar globalmente a

todas las preguntas o a las observaciones formuladas, o bien

agrupando algunas de ellas, o bien puede contestar

individualmente después de la intervención de cada uno de los

distintos parlamentarios, de los distintos portavoces.

Por parte del Grupo Popular tiene la palabra el Sr. Juan

Manuel Lafuente, por un tiempo de diez minutos.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, presidente. Gràcies, bon dia Sr. Terrassa. En nom

del Grup Popular li volíem agrair expressament la seva

predisposició d’avui a venir a explicar les memòries del

Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears. Trobam que

és..., i estam, crec, tots d’acord que és fonamental, bàsic per a

la nostra comunitat autònoma que l’Administració de Justícia

funcioni correctament; açò és fonamental per a la convivència

dels ciutadans, és fonamental per a la vida econòmica, i és

fonamental per tenir una societat avançada, amb un bon servei

de l’administració de justícia.

Per tant hem trobat molt interessant la seva exposició i li

volíem agrair que sigui aquí i ens pugui donar informació de

primera mà d’un servei públic tan important com és

l’administració de justícia.

Tenim un parell de dubtes de qüestions, que tal vegada

podríem tenir un poquet més d’informació. Un seria com ha

funcionat a Balears la implantació de tot el sistema de

notificacions via telemàtica a través del sistema LexNet, si

aquest sistema ha funcionat correctament, si hi ha hagut

problemes de notificacions, problemes tècnics, que era ahir,

crec, que vaig veure per la premsa la queixa del ColAlegi de

Procuradors respecte del sistema de subhastes, si s’havien

detectat per part de vostè problemes en aquest sentit.

Després..., sempre quan llegim la memòria o les memòries

judicials es fa la comparació dels assumptes inicials i dels

assumptes en què hi ha resolucions i que estan acabats, i tenc

la sensació que un dels problemes fonamentals, i no sé quina

impressió té vostè, és l’execució després dels temes civils, és a

dir, la funció dels tribunals és dictar sentències però també és

fer complir les sentències, fer complir les resolucions judicials,

i una de les qüestions de què moltes vegades sentim la queixa

dels ciutadans és que tenc una sentència civil que em dóna la

raó però després a l’hora d’executar aquesta sentència civil

trobam problemes importants. Per tant l’índex d’execució de

sentències civils i mercantils, per exemple, per posar un

exemple de jurisdiccions concretes, a les memòries no surt, i jo

no he vist...; hi ha qualque dada a nivell nacional però costa

trobar informació en aquest sentit, i m’agradaria saber si tenen

dades en aquesta comunitat autònoma.

Després hem vist el que ja s’havia produït els darrers anys,

el problema de la saturació en els jutjats del Social, que és

preocupant, continua essent preocupant, la disminució i com ha

afectat la sortida de la crisi econòmica a la quantitat

d’assumptes tant socials com mercantils, però continua havent

una saturació important en els jutjats del Social que afecta

qüestions molt importants com són drets dels treballadors o

reclamacions de quantitats, que si es produeixen passat molt de

temps segurament hi ha situacions d’indefensió de ciutadans

que evidentment ens preocupa.

Per part del jutjat mercantil és cert que hi ha una disminució

dels concursos de creditors, tant voluntaris com necessaris,

però he observat un increment important de dos tipus de litigis,

que són els de transport, que és important també a una

comunitat autònomes illenca com la nostra, però també de

condicions generals de la contractació. No sé com han afectat

també uns debats importants com és el tema de les condicions

generals de la contractació amb entitats financeres, si ha tingut

una transcendència important en els jutjats mercantils de

Balears o no n’ha tingut. 
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I després quant a infraestructures també demanaria una

qüestió que ha sortit a la premsa, que és més una qüestions

d’instalAlacions que afecta Menorca, que és la situació dels

jutjats de Ciutadella. No sé quina és la situació en què es

troben, fa anys que s’estan donant voltes als problemes dels

jutjats de Ciutadella; hi havia una proposta de trasllat amb un

contracte d’arrendament a Can Saura; sé que darrerament

aquesta qüestió, que semblava que estava resolta i tancada, una

altra vegada queda enlaire, i la situació dels jutjats de

Ciutadella continua essent bastant precària.

I bàsicament aquestes serien les qüestions que plantejaríem,

i reiteram l’agraïment per part del nostre grup per la seva

exposició. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Por parte del Grupo

Parlamentario Podem Illes Balears té la paraula la diputada Sra.

Montserrat Seijas, por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Desde Podem también queremos

agradecerle su presencia aquí para dar luz a estas memorias de

cómo está la situación judicial en las Baleares, y como el Sr.

Lafuente fue el primero en participar pues me uno a la

preocupación por esta indefensión que hay en el tema de estar

tan sobrecargado el tema del juzgado de lo Social, que hace

que derechos de los trabajadores prescriban sin poder hacerlos

efectivos y la indefensión que esto trae.

Y después también, bueno, el tema de Ciudadela, como

menorquina, también, y ciutadellenca de adopción este caso

también es una cuestión que también quiero remarcar. Y,

bueno, varios puntos que ha tocado el Sr. Lafuente que

suscribo.

Lo que sí quiero es felicitarle por la exposición, porque ha

sido super clara y muy visual y muy entendible, y no sé si usted

tiene, porque es normal que no se vaya tanto al detalle, pero si

tendría algún detalle del número de desahucios por ejecución

hipotecaria que se han producido en el último año, por lo

menos en el último ejercicio, y, de los procesos del área de

Social, la cantidad que se deriva de escritos procedentes o

improcedentes, si hay algún tipo de estadística o no,

simplemente es hacer ese apunte.

Y nada, nuevamente queremos agradecerle su presencia

aquí y toda esta información que nos está facilitando.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo

Parlamentario MÉS per Mallorca tiene la palabra el Hble. Sr.

David Abril, por un tiempo de diez minutos.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia a totes i a tots, i bon dia, Sr. Terrassa, per ser aquí,

i volem agrair-li també la dedicació amb la responsabilitat

d’aquesta part, diguem, del poder i de l’equilibri del poders que

vostè representa, i sobretot per ser humil en les mancances que

d’alguna manera també posa en evidència la memòria i la

presentació que vostè ha fet avui aquí. També aprofit per

demanar-li disculpes per haver arribat tard; no m’agrada arribar

tard enlloc, però en la meva situació em costa el triple a

vegades fer les coses i no he tengut altra oportunitat; per tant li

deman disculpes.

Sobretot posaria èmfasi en aquesta necessitat que, tot i que

m’he perdut la primera part de l’exposició, sí que he recollit de

totes maneres la memòria, i la memòria sí que havia tengut

temps de fullejar-la, que també ha estat present en el resum que

ha fet, i al nostre grup, a part de tot el que s’ha comentat, el que

especialment ens preocupa, i de fet tenim preparada una

iniciativa parlamentària per registrar justament aquesta

setmana, era la situació dels jutjats del Social. Dins les

mancances generals, que jo crec que hem d’intentar no assumir

ja com un mal natural i estructural i que hem de seguir

reivindicant perquè si no, amb aquest equilibri de poders i que

aquest poder no pot estar infradotat en relació amb l’executiu

i al legislatiu, evidentment tot és millorable però per a nosaltres

allò que ens pareix especialment un assumpte sagnant és el

tema del Social, perquè fins i tot, malgrat pareix que han passat

els anys més durs de la crisi, clar, ens resulta un poc

lamentable, sobretot de cara a la ciutadania, que encara hi hagi

més expedients pendents de resoldre que resolts, i estic segur

que evidentment des d’aquests jutjats es fa tot el que es pot,

però és impossible que es pugui assumir tota aquesta tasca, i

això al final redunda sobre la situació real de la vida de

moltíssimes persones que segueixen afectades, entre altres

qüestions, per expedients de regulació, conflictes amb les seves

empreses i demés.

A més la comparació amb altres comunitats uniprovincials

com és el cas de Canàries és odiosa, vull dir que nosaltres

tenim sis jutjats del Social, la situació de Palma a més

particularment -vostè ho ha dit- és on més jutjats socials falten,

i a Canàries en tenen 21; és vera que tenen un parell d’illes més

que nosaltres, però de 21 jutjats del Social a sis hi ha

recorregut; no en demanam 21 però sí que és evident que hi ha

molt de camí per recórrer.

I no vull afegir res més, senzillament posar de manifest que

això que d’alguna manera recull la memòria jo crec que el

conjunt d’intervencions que feim els diferents grups sobre

aquestes necessitats reals que pateix el sistema judicial a

Balears no són cap caprici, no són cap luxe, són una qüestió

justament de justícia i de drets i de serveis públics per als

ciutadans i les ciutadanes. 

Moltes gràcies per la seva exposició.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Por parte del Grupo

Parlamentario El Pi PROPOSTA PER LES ILLES tiene la

palabra el Sr. Jaume Font, por un tiempo de diez minutos.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,

moltes gràcies al Sr. Antoni Terrassa per la seva presència aquí
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i a la vegada agrair-li la seva explicació que ha estat bona

d’entendre, una altra cosa és que dominem tots les xifres que hi

ha aquí.

No em reiteraré en segons quines coses, però m’agradaria

que em pogués confirmar que de la memòria de 2012 el que era

el nombre de jutges per a cada 100.000 habitants estava en 11,7

i vull entendre que hem tengut aquest increment per arribar al

13,3 aquests tres anys i els litigis veig que han baixat també

prop d’un 10%, un 9 i busques per cent.

Dit això, si la confirmació és aquesta, entenem perfectament

aquesta lluita del que vostè ha dit que tal vegada no funcionava

com volia, que és tenir més recursos humans tant als jutjats

social, com la creació de jutjats... com els jutjats mercantils,

com el contenciós administratiu com el tema que ha comentat

dels jutjats de primera instància d’Eivissa, en som conscients

i entenem aquest assumpte.

Jo li volia demanar dues coses distintes que pens que no han

sortit fins ara, una és el pressupost que tenien vostès a l’any

2015, pressupost inicial, si em pogués dir quin va ser el

pressupost final, és a dir..., per saber si hi ha desviaments. I

després, ja sé que vostè és jutge i no té per què opinar de

política, però hi ha polítics com jo, que a mi no em cauen els

anells per reconèixer-ho, que tenim dubtes de vegades de quin

és realment..., quins doblers s’han de menester per realment

tenir una justícia com toca a les Illes Balears, sense tenir en

compte el que seria el continent, l’edifici, que jo crec que tenim

edificis, i aquí hi hauria d’haver la voluntat de si volem que la

justícia sigui ràpida, de ser capaços tal vegada de nosaltres

posar el continent i els altres posar el contingut. Quin seria el

pressupost òptim per cobrir aquestes necessitats mínimes que

vostè ens està plantejant?

Perquè, és clar, crec que el que hauríem de fer és que fos

tangible, que jo poguéssim mesurar i després, ja no parl de si

la competència ha de continuar estant a Madrid o ha d’estar a

Balears, no, és que jo en aquest tema no hi entr, parl de quina

és la reivindicació real perquè això funcioni bé, perquè si això

són 2 milions d’euros, 1 milió d’euros, 6 milions d’euros, saber

mesurar aquest tema és la clau de l’èxit per a qualsevol cosa en

aquesta vida, i sobretot per als polítics poder posar la

incidència damunt això..., no hi ha una discussió, per exemple,

parlam de sanitat i deim, nosaltres invertim 1.100 euros per

persona, la mitjana de l’Estat són 1.258 i deim 158 euros per 1

milió de persones, hi ha 158 milions per poder arribar a la

mitjana, bé, tal vegada la comparança no és la mateixa, però,

quin és el pressupost mínim perquè no hagi de patir

l’administració com està patint?, i jo crec que vostè ho ha

expressat molt bé en el sentit que en el que funciona no hi entr

perquè funciona, els parl d’allò que seria fonamental per poder

“daixonar”... aquest era un tema.

I l’altre, sabem que s’ha posat en marxa el tema de paper

zero i la nova implantació d’aquest sistema informàtic, tot

telemàtic, s’han posat tots els mitjans per a la implantació?,

demanam, i després si els professionals hi estan a favor i si

funcionarà l’Administració de Justícia sense papers. Són tres

preguntes en una, com he dit, a veure si s’ha posat en marxa...

si s’han posat tots els mitjans per a la implantació, si els

professionals hi estan a favor i si funcionarà la justícia sense

papers.

Després, una altra cosa que ens preocupa, ens preocupa vist

des de fora, els deu preocupar més a vostès sense cap dubte, és

el que fa referència a la doble pantalla als judicis, que el jutge

disposa d’un ordinador per poder escriure i un altre per tenir

l’expedient a la vista, però els altres participants al judici si

volen saber s’han d’apropar al jutge i veure la pantalla, això pot

posar en perill el titular tenint en compte segons l’assumpte de

què es tracti? i la pregunta és: s’està emprant la doble pantalla?,

funciona?, els jutges hi estan d’acord?, i quin cost ha tingut, si

es pot saber.

I res més, agrair-li la seva explicació didàctica i a veure si

des d’aquí, des del Parlament, malgrat tenguem plantejaments

distints, crec que una cosa que és de tots, si tenguéssim clar

quin és el muntant que hauríem de defensar, el moment a pesar

que sembli de molt d’embull a l’Estat, crec que és un moment

molt oportú per posar el tascó on s’ha de posar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Por parte del Grupo

Parlamentario MÉS por Menorca tiene la palabra la Hble. Sra.

Diputada Patricia Font, por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, president. Moltes gràcies per la seva presència,

m’unesc també al comentari que ha estat una explicació breu,

aclaridora i sintètica i s’agraeix també.

A mi em crida l’atenció... perquè el tema de la justícia i la

seva mancança en tot el que és infraestructura, personal,

materials... és una cosa que sembla perenne a la nostra societat

i si alguna cosa ha quedat clara després d’aquesta crisi és que

la justícia ha estat fonamental per a la resolució de molts de

problemes i conflictes. M’uniria una mica també a la pregunta

que ha fet el Sr. Font ara mateix sobre què és el que

necessitaríem realment per poder anivellar i aconseguir tenir un

poder judicial com el que necessitam realment i en el qual

realment creiem.

Revisant la memòria dels diferents anys vaig veure un

comentari sobre el tema del personal interí, deia que hi havia

una problemàtica perquè hi havia un personal interí amb poca

formació mínima, m’agradaria que fes una mica més

d’explicació.

Respecte del descens d’assumptes pendents i registrats a

partir de l’any 2012 voldria veure si té alguna cosa a veure amb

les taxes que es varen aplicar durant dos..., els quasi tres anys

que va estar vigent i si en tenim... si es té calculat el seu

impacte, tant quant al que s’ha pogut recaptar, com si hi ha

tengut alguna incidència en aquesta reducció.

I ja per anar acabant, quan vostè ha explicat la mitjana de

jutges que hi ha, hem parlat que Balears està una miqueta per

sobre de la mitjana, són 13,3 amb una litigiositat forta, però
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m’ha cridat molt l’atenció Astúries; Astúries en té 14,5 amb

una població menor i amb una litigiositat menor també, 166,3.

És una curiositat només, no sé si vostè té alguna informació o

bàsicament com es calculen aquestes necessitats de cada

comunitat, tenint en compte... el fet nostre, per exemple, insular

i tots aquests aspectes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo

Parlamentario Mixto tiene la palabra la Sra. Diputada Silvia

Tur, por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. No tenc res a dir, molt amable.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del grupo

socialista tiene la palabra la Sra. María José Camps, por un

tiempo de diez minutos.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Moltes gràcies, president. Bon dia, diputats i diputades.

Molt bon dia, Sr. Terrassa, li vull agrair, per suposat, la seva

presència aquí i així mateix les explicacions que ens ha facilitat

i igualment les gràfiques que ens ha passat aquest matí.

Jo he de començar dient que, malgrat aquestes situacions

crítiques que han centrat la seva exposició i que realment

aquest examen, aquest diagnòstic que s’ha fet i aquesta

solAlicitud d’un increment sobretot de personal i de jutjats,

malgrat açò les dades en general ens diuen que l’Administració

de Justícia a Balears funciona bé, funciona relativament bé i

crec que és una bona notícia.

S’ha recuperat tendència en bastants de jutjats i sí que ens

crida una mica l’atenció el tema social amb la sensibilitat que

té aquesta jurisdicció concreta perquè... a vegades es tracta de

situacions personals de treballadors... bé, amb pocs recursos i

que igual una major o més àgil resposta de l’administració seria

desitjable, però també vostè ho ha explicat molt bé, la

comunitat autònoma no té competències en justícia, per tant

depenem del Ministeri de Justícia de l’Estat i, per tant, el

pressupost ens ve donat i tampoc no el gestionam.

Centrant-me en la memòria de 2015 i pel que fa als

assumptes, hi ha hagut un sensible increment dels assumptes

civils i bé, així com ha fet un altre portaveu, era demanar-li si

considera que la implantació en el seu moment de les taxes

judicials i la reducció posterior han pogut influir o no que hi

hagi hagut tal vegada un increment en aquest darrer any.

Després, he vist un decreixement a l’ordre penal, igual també

es pot veure aquest decreixement i, bé, quant als jutjats

especialitzats en violència sobre la dona també veim un

sensible increment de les mesures de protecció i lligat també al

tema de les taxes els recursos d’apelAlació sobretot a l’ordre

civil ja que la taxa era realment molt elevada per a aquells...

d’aquelles persones individuals que volien interposar un recurs

d’apelAlació. 

Ens ha parlat també dels mitjans tècnics i personals, ha fet

l’anàlisi, com he dit abans, d’aquestes situacions crítiques i

també ens ha cridat l’atenció aquest detall primer de les vacants

quant a cost judicial i, per altra banda, els interins amb igual

poca formació que poden suposar un problema en el

funcionament adequat de cada una de les oficines judicials. 

És cert que estam per sobre de la mitjana, però també

compartesc amb vostè, que ho ha explicat molt bé, que el espais

insulars són un escenari diferenciador que no té la resta,

excepte Canàries, de l’Estat espanyol i, per tant, es justificaria

aquest personal per sobre de la mitjana malgrat igual també

incrementam nosaltres la taxa de ligitiositat amb la qual cosa

tot ha d’anar en concordança.  

Clar, entenem que vostè aquestes situacions crítiques les ha

posades de manifest en els òrgans de més amunt, d’aquí on

depèn i, bé, suposam que ho reivindica, reivindica per a Balears

la solució d’aquestes situacions, però a veure si hi ha

esperances que això es pugui reconduir o no, segons el que li

hagin dit.

Quant als edificis també, com a menorquina, he detectat que

som quatre portaveus menorquins, per la qual cosa la pregunta

era inevitable, els jutjats de Ciutadella són realment, el nostre

coneixement és que fa ara poc més d’un any va signar el

Ministeri de Justícia amb l’Ajuntament de Ciutadella un

contracte de lloguer del Palau Can Saura que s’havia òbviament

d’adequar per poder albergar les instalAlacions judicials, els

jutjats continuen instalAlats on estaven amb una única sala de

vistes, amb barreres arquitectòniques, no hi ha espais per

expedients, ni funcionaris ni sala d’espera i, bé, si hi ha qualque

notícia que això pugui millorar o no. 

Després, tres aspectes més que hem vist a la memòria. Ens

ha cridat l’atenció les queixes que es recullen de la ciutadania,

això simplement és a títol anecdòtic, a veure si ens podria

explicar aquestes queixes com es recullen, com es gestionen i

de què es queixa la ciutadania, quins aspectes de

l’Administració de Justícia no agraden o són els que més

molesten.

Després la formació per a jutges també consideram que és

imprescindible perquè la societat i la vida evolucionen molt

ràpid, els assumptes són molt diversos i, per tant, creim que és

imprescindible aquesta formació judicial, també veim que es fa

i, bé, simplement saber la seva opinió a veure si és suficient o

no i a veure si té prou acollida entre els jutges. 

Després, del gabinet de comunicació volem destacar el

programa que tenen “Educant en Justícia” si ens pogués fer

cinc cèntims sobre aquest programa perquè també l’hem trobat

molt interessant. Fa uns anys ja que està instalAlat i, bé, és veure

quina acollida ha tengut.

Després, quant a altres qüestions que no surten en la

memòria si tengués a bé poder-me-les contestar. Referent

exclusivament a 2015 ha estat un any amb molta activitat

legislativa, hi ha hagut moltes reformes en aquest sentit i
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algunes d’elles processals molt importants, s’ha modificat la

Llei Orgànica del Poder Judicial i s’ha modificat també la Llei

d’enjudiciamemt criminal i la Llei d’enjudiciament civil. Quina

incidència ha pogut tenir açò a Balears quant a l’Administració

de Justícia? 

La jurisdicció voluntària si modificarà molt o no o ha

modificat o no o ha canviat la forma de funcionar amb la nova

llei de jurisdicció voluntària.  

Després una qüestió més que res perquè hi ha hagut una

recent sentència fa just un mes del Tribunal Superior amb

relació a la guarda i custòdia compartida, els temes de familia.

Hem vist l’especificació per temes de la jurisdicció civil, veim

que hi ha temes de divorcis de mutu acord, contenciosos, temes

de mesures paternofilials, modificació de mesures. Entenem

que malgrat no tenim una llei específica que entengui que la

guarda i custòdia compartida sigui la primera opció, sí que la

tendència judicial ha anat cap aquí i aquesta sentència de 29 de

març de 2016 del Tribunal Suprem, demana a les audiències

provincials que s’avenguin a la seva doctrina quant a aquesta

guarda i custòdia compartida. És saber si això ha fet o aquesta

tendència favorable a la guarda i custòdia compartida ha fet que

hi hagi un increment d’assumptes de modificació de mesures

d’aquelles guardes i custòdies exclusives que tenia un dels dos

progenitors amb un règim de visites de l’altre, si ha fet que es

presentin aquests tipus de procediments per tal d’evolucionar

cap a la guarda i custòdia compartida. 

D’aquí la següent reflexió és mediació familiar, tenim una

llei balear de mediació familiar i hi ha una llei estatal de

mediació civil i mercantil, és saber si realment els jutjats

interrompen procediment civil familiar per derivar a mediació

i quina valoració es fa d’açò, si és positiu o no a efectes de

judicialitzar el menys possible un àmbit tan sensible com és el

familiar. 

Igualment també es podria evolucionar un poquet més

aquest concepte de mediació i està recollit molt tímidament a

la reforma de l’estatut... bé, a la Llei d’estatut de la víctima del

delicte, com podem preveure la mediació dins l’àmbit penal i

en quin sentit s’hauria de fer si fos així o si vostè considera que

podria ser positiu o no. 

Valoració tal vegada dels temes de jurisdicció... de justícia

gratuïta, si hi ha hagut qualque tipus d’increment o no quant als

assumptes per litigar amb justícia gratuïta.

I per últim, també fer una reflexió quant al LexNet. Som

conscients que es va posar en marxa el paper zero a partir de

gener de 2016, per la qual cosa òbviament dades dins la

memòria de 2015 no en podem tenir, sí bé és cert que les

notificacions amb els procuradors telemàtiques ja es duen fent

des de fa més temps i veure si realment estam preparats o no,

tant els professionals com l’Administració de Justícia, per fer

possible aquesta notificació. 

Res més. Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Ahora para contestar las

cuestiones que se han planteado tiene la palabra el Sr. Antonio

Terrassa. 

EL SR. PRESIDENT DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE

JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS (Antoni Terrassa i

Garcia):

Muchas gracias, Sr. Presidente. Moltes gràcies a tots per la

seva amabilitat. Intentaré, i per ventura no ho aconseguiré,

respondre totes les qüestions que s’han plantejat. Si no ho faig

així, els preg que m’ho facin saber.

Jo no sé ben bé per on començar per fer-ho millor, però

crec que serà difícil mantenir un patró metòdic presentable, més

bé seran esquitxades de per aquí i per allà. Molts dels

assumptes que aquí han sortit a debat o qüestions que s’han

plantejat no són pròpiament nostres, són més bé de caire

administració de l’Administració de Justícia, però bé, és igual,

jo faré el que pugui amb les dades que dispòs, les posaré al seu

abast.

Una d’aquestes és LexNet, paper zero, doble pantalla, triple

pantalla, que si la veu, que si t’has d’atracar, que si no

t’atraques no la veus, l’altre que no s’aclareix, que tal i que

qual. Bé, tot això pertany a un àmbit de canvi tecnològic al qual

fa anys que ens acostam amb una velocitat que no és de

vertigen, no produeix vertigen, la veritat, però hi entram així

com podem amb certes dificultats perquè la quantitat i sobretot

la qualitat de les eines que tenim no són les millors, tenim un

sistema de gestió documental que és el Minerva per al ministeri

que és utilitzat allà, en Catalunya és un altre i allà és un altre i

un altre i que intenten reconduir tot això.

El Minerva no és una bona eina, ho sabem tots des de fa

molts d’anys, és un sistema que fa colAlecció de documents,

però no gestiona tràmits. I sobretot és difícilment compatible

amb qualsevol altre sistema. I això fa que, per exemple, les

aplicacions tipus LexNet, ha d’estar no incloses, no

incorporades a Minerva, sinó que funcionen en paralAlel i es

van relacionant. Per tant, necessitam uns servidors o uns

sistemes operatius que haurien de ser més ràpids per poder tenir

més agilitat a les consultes i tot això, que pateix. LexNet és un

sistema simplement de notificacions, res més. És una aplicació

que l’únic que fa és agafar una resolució i posar-la per via

intranet o internet..., intranet deu ser, a disposició dels

colAlegiats, siguin advocats, siguin procuradors, per fer-los

arribar la notificació i res més. I duim 3 o 4 anys fent-hi feina

de valent, amb moltes dificultats que es van superant així com

podem. 

Però clar, cada vegada afegim complicació a aquest banyat,

perquè començam a tirar bolles i en duim dues o tres i mira,

n’hi ficam una altra i ja són quatre i cinc i sis i arriba un

moment que el més fàcil és que et caiguin totes alhora damunt

el cap. Perquè ara a LexNet li hem d’afegir papel cero, més

Minerva, que s’han de correlacionar amb un servidor que ha de

fer molta via per anar a cercar dades de Minerva, dur-les a

lligar amb la resolució de LexNet, enviar la notificació, tornar
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enrere, tornar córrer, per veure com ho feim per gestionar allò

d’aquella manera. I clar, es produeixen errors i dificultats. 

El sistema s’ha de polir, de moment no tenim, ni aspiram,

ni aspira l’administració de justícia a l’expedient digital,

simplement paper zero, que no és el mateix. Per exemple, els

papers es poden escanejar i tu tendràs un PDF, una foto, la pots

digitalitzar com a tal, això és paper zero; però aquest paper

continuarà sent una foto, no té camps operatius, no podem fer

feina digitalment amb aquest document, simplement és una

aparença, una visió en el bon sentit, no és que vegem bellumes,

que també, però simplement és veure-ho. Paper zero és

digitalització del paper, però no és expedient digital.

També és ver que hem començat amb paper digital a 1 de

gener i que estam posant els grups d’implantació a Eivissa, que

s’ha constituït fa no-res. I constituirem, demà em pareix, el

grup d’implantació aquí, a Palma, per mirar de començar

l’expedient digital, que no és paper zero, que no és Minerva i

que no és LexNet. Com ho farem? Els escrits inicials i les

demandes no seran un paper escanejat, sinó que serà una

demanda digital, amb camps, camps digitals que es podran

tractar com a tals, i la documentació no susceptible de

tractament d’aquest tipus, sí que s’escanejarà amb PDF. 

Estam començant i estam intentant lligar unes coses amb les

altres. No s’estranyi que hi hagi dificultats i dificultats

poderoses, és el missatge que hem traslladat. Veurem demà

com s’inicia el grup d’implantació aquí a Palma, però la idea

que jo tenc és que farem tot el que puguem i si un moment

donat falla, imprimirem per continuar en paper, quan no ens ho

permeti d’altra manera el sistema. És complicat, partim de

sistemes diversos a diferents comunitats autònomes. Partim

d’aplicacions diferents, que són males de conduir i males de

combinar, i bé, hi ha dificultats serioses, però és qüestió

d’anant-hi fent feina. Allò que no podem fer és abandonar. I en

tot cas allò que hauríem d’intentar és que tot això no ens

impedís fer feina. Per tant, en cas de necessitat tornarem al

paper, malgrat sigui puntualment, per treure-ho endavant. No

podem deixar un assumpte aturat, perquè hagi embarrancat

aquest cúmul de barreges de sistemes que tenim a la nostra

disposició.

Paper zero... I crec que amb això, si jo no em descompt,

acabaríem amb tot allò que fa referència a tema de noves

tecnologies i coses paregudes.

Les executòries que ha plantejat el Sr. Diputat. No és que

no hi hagi dades, és que tradicionalment no s’han reflectit en

les memòries d’una manera més evident, perquè estam intentant

arreglar la fase declarativa i ja veu que recuperam amb molta

lentitud. Arribarà un moment que serà l’era de les executòries

quan la fase declarativa estigui recuperada, supòs que..., no és

que no s’hi estigui fent feina, el que passa és que de moment no

la feim visible. Si vol, n’hi faig cinc cèntims de com crec que

està la situació. El panorama, el mapa que poguéssim dir

d’executòria és dissímil, en funció de la classe, del tipus

d’òrgan i del tipus d’incidència de què parlem. No és el mateix

un jutjat de primera instància a Palma, que un jutjat mixt a

Ciutadella, que és el de l’àmbit més petit, perquè només en

tenim dos a Ciutadella. La capacitat que tenen les oficines

judicials, que és fonamentalment el problema que tenim en les

executòries, és molt variat. 

A un jutjat de primera instància per exemple, el 60-70% de

paper que circula, que es gestiona, són executòries. I

fonamentalment les ha de moure, per entendre’ns, l’oficina

judicial, perquè la decisió està presa i són tasques d’execució

amb incidents, on el jutge intervendrà, fonamentalment... -ho

estic descrivint d’una manera gruixuda-, intervendrà al final de

l’incident per resoldre-ho, tot d’una que l’incident es produeixi,

tipus liquidacions per poder continuar l’execució, etc.,

embargaments, subhastes, tota aquesta història. Moltes ja a

càrrec, fonamentalment tota aquesta tramitació del lletrat de

l’administració de justícia, els antics secretaris judicials. Són

els que duen el pes d’aquesta tramitació, ells i l’oficina i el

jutge intervé puntualment quan fa falta. Per tant, no és a

nosaltres fonamentalment als que ens correspondria donar...,

que ho faríem amb molt de gust, però retre aquests comptes en

un 70-80% serien comptes de l’administració, no dels jutges,

perquè nosaltres podem dir en quants d’incidents hem

intervengut, quants n’hem resolt i quants n’han quedat pendents

i tal, i aquí acabam la nostra feina. Tota la resta

fonamentalment és tasca d’oficina judicial.

Quant a planta i necessitat de creacions. Tots, i jo també,

crec que hem fet una incidència especial pel que fa als jutjats

socials, jo he començat per aquí precisament, perquè he tractat

de posar de manifest els punts calents de necessitats que tenim

i aquest és el primer de tots. Estam tots d’acord que és una

jurisdicció en aquest sentit problemàtica. Si es fixen en els

quadres de comparació que tenim aquí, entre ordre

jurisdiccional, resulta que francament la jurisdicció social,

assumptes pendents a final d’any és l’única que en té més que

no tenia. Totes han anat davallant, més o manco, no és que

sigui espectacular la davallada, però han anat més o manco

davallant assumptes a finals d’any. El calaix d’assumptes per

tramitar ha anat davallant, manco a la jurisdicció social. 

D’on provenen aquests assumptes? No provenen de la sala

del social, la sala del social té un funcionament tradicionalment

satisfactori, val dir pràcticament que és una sala que té els seus

assumptes ben agilitats. A més, també li hem donat suport amb

un jutge social que ha passat a ser magistrat de reforç, per

permetre que aquesta sala, que només té dos components, un

president i un magistrat, tengui un tercer magistrat per poder fer

feina autònomament. Perquè el patiment que tenen els

magistrats a la sala social, és que sempre han de fer feina amb

jutges que no són socials, magistrats de la sala civil i penal. 

Clar, deliberar i arribar a acords amb magistrats que no són

pròpiament socials, no és que sigui un calvari, però és més

complicat, fins que ja hi duen un temps, s’hi han avesat. L’idoni

seria que es creàs ja, d’una vegada per totes, la plaça que falta

a la sala social, per completar-la i ells puguin tenir un

desenvolupament, un funcionament autònom i no tenguin tanta
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necessitat d’enfrescar-se en deliberacions, perquè si són sempre

els mateixos, de la mateixa jurisdicció, fan molta més via per

unificació de criteris. Això és de lògica aclaparadora, no fa

falta insistir-hi més.

I quant als jutjats, el nòdul que ens dóna aquest mal resultat

el tenim a Palma. No són problemàtics els jutjats de Ciutadella

i d’Eivissa. Són problemàtics els quatre jutjats del Social de

Palma, que estan sobresaturats; fins i tot amb l’actual reforç,

que ja he dit que és de dos jutges més, per tant on hi havia

quatre titulars en tenim sis en total, i tots sis treuen sentències,

tots, anam pel bon camí, anam recuperant terreny, i més que

terreny temps, anar escurçant les dates d’assenyalament per

acomiadaments i per prestacions, etc., etc. Clar, ho anam

recuperant així com podem amb els mitjans que tenim.

És ver, i ho he de dir, que si es creassin dos jutjats més la

situació milloraria a llarg termini i probablement a mitjà, però

no a curt termini, perquè en definitiva no tendríem més jutges

dels que en l’actualitat tenim, que són sis; tendríem, sí, més

capacitat de gestió per a les executòries, probablement, és vera,

però no per al que estam ara pensant, que és en celebració més

ràpida o més agilitada dels judicis per les prestacions, pels

acomiadaments, etc. I aquest és la nostra situació real, igual que

passa a Mercantil i que passa a les altres bandes que he

mencionat. 

Resulta que durant aquests anys de crisi econòmica s’han

fet poques unitats judicials noves, s’ha creat poca quantitat no

dic ja de jutjats sinó de jutges, pocs; ho hem suplit, amb

avantatge no ho sé, però ho hem suplit gràcies al fet que a

l’Escola Judicial hi havia dues promocions o tres, dues molt

nombroses, que sortiren de l’escola sense plaça pròpia com a

jutges perquè no se n’havien creades, no se’n varen crear, però

sortien, la inèrcia de l’escola anava traient els jutges que hi

havien ingressat. Es varen colAlocar aquestes dues promocions

de jutges com a jutges d’adscripció territorial, una figura que

permet adscriure -sí, bé ho dic- un jutge no a un òrgan sinó a un

territori, i dins el territori anar jugant... -jugant no és una bona

paraula- anar emprant aquest jutge allà on més falta fa. On han

anat a parar?, substancialment han anat a parar a buits de

vacant o sobretot, sobretot, a reforços d’altres òrgans que ho

necessitaven. 

Hem viscut els reforços fonamentalment nodrits per aquests

jutges d’adscripció territorial i jutges de suport d’adscripció

territorial, que són categories no vull dir estranyes, però

innovadores, per dir-ho d’una manera suau, d’un jutge que no

té plaça pròpia. En principi els jutges d’adscripció es varen

idear per tenir un matalàs, un contingent disponible per atendre

situacions crítiques, i són un nombre determinat, en aquesta

comunitat en tenim quatre, però com que havien de sortir les

promocions que eren dins l’escola i no hi havia places perquè

no s’havien creat es varen fer places de suport dels jutges

d’adscripció, i són aquestes, però ara aquestes places estan

desapareixent perquè aquests jutges surten concursos i s’estan

colAlocant a les seves places pròpies. Bé, els deixarem de tenir;

començarem a demanar jutges substituts; no tenim ara mateix

jutges substituts a bastament perquè es varen minorar; hem

demanat augment del contingent. Ara mateix tenc problemes

puntuals, ara mateix, per colAlocar jutges substituts; els

resoldrem, serà qüestió de quinze dies, però hi estam fent feina.

Hem de prestar-nos a substituir aquests jutges de suport

d’adscripció territorial per jutges substituts i hem de canviar

una cosa per l’altra. 

Ho vaig dir l’any passat pel setembre, vaig demanar que

vengués la Inspecció: “Els jutjats d’instrucció de Palma que

duen causes anticorrupció necessitaran suport; n’hi ha que l’han

demanat, n’hi ha que el tenen. Que vengui la Inspecció, que ens

facin un pla; això ballarà per Cap d’Any”. Vengueren el febrer,

va venir la Inspecció, ha tret els comptes; efectivament, “de

quants de jutges d’instrucció disposa vostè?”; “home, ara

mateix en tenim tres; dels tres, dos se’n van d’immediat de

trasllat, per tant necessitam tres o quatre substituts més per

cobrir aquest forat”. “Hi estam fent feina”; “doni’m els noms”;

“no en tenc, esperi quinze dies que descongestioni per allà...”;

i això és la feina de cada dia, creguin-me, això és la feina de

cada dia que feim, el que se sol dir..., no és tapar forats, no és

això, però hem de preveure amb antelació necessitats que

probablement es produiran en un futur i intentar arribar-hi

d’hora, i sempre ens costa molt. Afortunadament ho

aconseguim però costa. És mal de moure tot això.

No estic segur de si en el quadre de Mercantil que tenc aquí

li puc donar la referència que em demana d’assumptes de

transport i condicions generals de la contractació. Sí que li puc

dir que no ens hem de confondre, o jo em voldria confondre,

vostè segurament no es confon, entre tema de consumidors, que

va normalment a primera instància, i temes civils, i aquestes

condicions general de contractació mercantils, quan parlam de

plets que fan referència a les condicions parlam de competència

mercantil; quan el que discutim és si les condicions generals de

contractació són vàlides o nulAles, si hem de discutir un

problema en concret anam al Civil; per tant se superposen les

estadístiques que en referència a una mateixa situació i a un

mateix problema són tractades jurisdiccionalment d’una manera

competencialment diversa per aquesta raó que li dic.

Desnonament. La cap de gabinet de comunicació em

proporciona dades que jo probablement tengui aquí, però si les

he d’anar a cercar encara serà pitjor. Gràcies, Maria.

Acomiadaments a Palma, si vol li ho dic, però més val que li ho

deixi perquè ho pugui mirar i ens posarem en contacte amb

vostè per si vol més detall de tot això. Sí que li puc dir que la

tendència és a davallar: de 2.000 l’any 2013 a 1.600 el 14,

1.400 el 2015; va davallant, afortunadament, però les taxes

encara són elevades. Y perdonéme, creo recordar que ha

intervenido en castellano.

Ejecuciones hipotecarias no son desahucios, ¿eh? Yo

normalmente en el tema de lo que quiere decir desahucios...,

que no vale la pena, total para qué, pero ejecuciones

hipotecarias son fundamentalmente, pues eso, hipotecas

impagadas que dan lugar a la ejecución de la garantía, de la

garantía del crédito o del préstamo correspondiente. De éstas,
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bueno, el 2014..., yo diría que esto está estable, va bajando

relativamente: en 2013 hubo 1.009; en 2014, 1.055; y en 2015,

1.026. Esto se mantiene estable, (...), no sube mucho ni baja

mucho. Luego si quiere más detalles se los podemos intentar

proporcionar.

Sí que le puedo decir que suscribimos un convenio con el

Ayuntamiento de Palma para este tema de los desahucios hace

dos años, y estoy en contacto con la Federación de Municipios

para ver si podemos hacerlo así también con la FELIB, la

Federación de Entidades Locales de les Illes Balears, para ver

si pudiéramos subscribirlo este mes, mediados del mes que

viene, para que ellos, cualquier ayuntamiento que quiera, sean

capaces de vehiculizar este protocolo, darles un poquito de

asesoramiento y poder cualquier ayuntamiento adherirse

porque nos viene muy bien.

Lo de la doble pantalla y lo que ha costado. Tornam a les

mateixes, per no fer-nos avorrits. Allò de la doble pantalla té

una explicació molt senzilla: si hem de funcionar amb

expedient electrònic o fins i tot (...), que és digitalització del

paper, si l’hem de veure electrònicament ens convé molt tenir

en una pantalla el document i poder continuar fent feina amb

l’altra; aquesta és la raó. Aquestes dobles pantalles ja s’estan

subministrant no sols als jutges sinó a tothom, perquè tothom

haurà de fer feina amb..., i el cost no sé quin serà perquè no ho

tenc, jo no som de l’administració i no tenc dades; la gerència

les hi proporcionarà, supòs, amb molt de gust i amb molta

facilitat, posarà el cost d’una pantalla per funcionari. 

Uns funcionaris que per cert, s’ha dit aquí amb tota raó, són

personal interí, són personal interí i aquest no és el problema,

és que tenim al voltant d’un..., quasi arriba a un 50% el

personal interí, i això sí que és preocupant, i és preocupant

perquè, per començar, el procés de formació, com aquí s’ha

apuntat, no és tan bo com nosaltres desitjaríem. No és cosa

nostra; ho hem de posat de relleu, ho hem de posat de manifest

en cada memòria i en cada ocasió que tenim, però és un procés

del qual s’ha d’encarregar l’administració, són funcionaris de

l’administració. A nosaltres ens arriben quan ens arriben, de la

manera que ens arriben. No som nosaltres els caps de personal,

són els lletrats de l’administració, antics secretaris, els que

s’han d’encarregar de gestionar tot això. Jo puc incloure

referències en aquesta memòria, però no és una memòria..., vull

dir, la memòria és del Poder Judicial, no és de l’administració,

no és... tenim en això un problema tradicionalment, i a punts

concrets aquest problema s’ha revelat àlgid, àlgid, intentam que

la formació el millorin i així anam.

Taxes. A veure si miram els assumptes que han ingressat,

miri, els assumptes ingressats han davallat substancialment a

penal i a contenciós, m’estic referint sobretot al darrer tram de

corba; a social, que no es cobra taxa, han davallat, ho veu?, si

no es cobra taxa haurien d’haver pujat o mantingut, han

davallat; a penal no es cobra taxa, haurien d’haver pujat o

mantengut, han davallat; a civil es cobra taxa o es cobrava

perquè ara ja no n’hi ha, però d’aquella manera, hauria d’haver

davallat, però ha pujat el darrer tram dels assumptes, i a

contenciós s’ha mantingut estable amb una alçada molt

insignificant, però ha pujat. On es cobra taxa ha pujat el

nombre d’assumptes; on no es cobra taxa ha davallat el nombre

d’assumptes, no deu ser per la taxa. El que sí li dic: la taxa no

val per a res, perquè l’objectiu de la taxa és, hauria de ser o

pens jo que era, alliberar-nos d’assumptes innecessaris. Per

tant, el fet d’aplicar-la..., perquè, és clar, el problema de la taxa

crec que és un problema de dosi i un problema no de quantitat,

sinó de qualitat, d’on la poses. 

És clar, la taxa no té per objecte una dissuasió sensata,

assumptes que no val la pena posar, carregar-los amb un plus

de pagament perquè dissuadeixi, per exemple, multes... al

contenciós de 50 euros, home, si has de pagar una taxa, per

l’amor de Déu, si te val més la taxa que la multa!, és un dir,

però és clar, generalitzar l’ús de la taxa, carregar-la

excessivament sobretot a tram de jurisdicció on hi ha una

litigiositat molt personalitzada i delicada, com pugui ser

família, idò no és una bona recepta, pens que no ho és, i

probablement tot això i moltes coses més han conduït a un

resultat que ha acabat amb l’aplicació d’aquesta taxa d’aquella

manera com es va idear.

En principi, la taxa és un mètode generalitzat als sistemes

per dissuadir i per evitar congestionar la jurisdicció amb

assumptes que no mereixen la pena. Probablement no es va

encertar amb la quantitat ni amb la qualitat sobretot de la taxa,

perquè es va aplicar a punts sensibles de la jurisdicció on no té

sentit que es carregui més.

Discriminat per trams de procediment..., ara si no ve

l’informàtic jo no sé si en sortiré, però..., no, no sé si som capaç

de canviar-ho, perquè jo duc les memòries..., la memòria

completa i el que voldria fer és... ara, si li puc mostrar... -moltes

gràcies, molt amable...-, si li puc mostrar de l’Audiència

Provincial, secció primera i segona... penals... aquí, tercera i

cinquena, és aquest requadre d’aquí... Seccions civils,

assumptes registrats, miri, l’any 2013 davallaren un 23, ho

veu?; el 2014 augmentaren amb taxa, i 2015 han davallat molt

poqueta cosa. No estic molt segur que en segona instància la

taxa hagi produït cap efecte perquè fonamentalment s’hauria

d’haver notat l’any 2014 i va augmentar un 15 i busques, quasi

un 16, més de 15 i mig, idò ja m’explicarà, si és per la taxa no

s’explica. Ja li dic, va estar mal organitzat això de la taxa, no es

va enfocar correctament ni es va aplicar on s’hauria d’haver

aplicat per aconseguir l’objecte que havia de tenir, i així estam.

Ciutadella, en concret. He parlat amb la batllessa de

Ciutadella un parell de vegades i ens vàrem entrevistar fins i tot

en una ocasió en què ella va aprofitar que venia a Palma i he

parlat amb la subdirectora general d’Obres i Patrimoni diverses

vegades, ara estam en una situació d’impàs perquè les idees que

tenen al consistori i les solucions que concordadament amb la

subdirecció general es podrien posar en marxa, com que el

Govern està en funcions, idò diguem-ne que no hi ha... no té

pols, aquesta correlació no té batec, sembla que haurem

d’esperar una miqueta més, i no seré jo qui expliqui aquí la idea

que té el consistori, l’explicaran ells, i la idea que tengui la
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subdirecció general no és competència nostra, nosaltres

simplement ens limitam a haver de davallar a prendre

declaracions al carrer quan les persones no són capaces de

pujar les escales.

 I té raó, crec, el Sr. Font quan diu que també fa falta posar-

hi d’aquí, també, no fa falta només dir que no desapareguin

determinats partits judicials, que els volem, que tal i qual,

també s’hauria de veure com es fa per donar una miqueta de

suport a la subsistència d’un partit judicial, aquesta és una bona

manera, que tengui un local adequat, un solar o un lloc on

poder desenvolupar les seves tasques.

En això... idò no anam bé perquè tenim manco que Astúries

per un costat, ja no dic a Canàries, que..., és clar, deu ser per

ventura un problema de decisió política i de força

parlamentària pel que veig jo, no sé si Astúries en té molta o

poca, però Canàries es veu que en té. A vegades les coses

vénen així. Nosaltres hem de jugar amb un desavantatge que és

la insularitat i hem d’explicar una vegada i una altra vegada,

escolta, no em facis els comptes d’aquesta manera perquè no

em surten, no em diguis que tenc aquesta ràtio o aquesta

proporció perquè no la tenc, aquell jutjat només fa feina a

Menorca o només fa feina a Eivissa, no el puc comptar... no el

puc mesclar i treure la mitjana, no em surten els comptes. 

Jutjats sectorialitzats, tipus violència sobre la dona,

territorial, regional, el que li vulguin dir, no els podem emprar,

no en podem tenir un enmig de la mar i anar-hi tots..., bé, fer

veure..., bé, i ja... i tenim aquests resultats poc eficients, tenim

un jutjat com el de violència sobre la dona a Eivissa que està

molt bé, però que no té càrrega, ho acabam de dir, 50, 60

assumptes a l’any, civils, així és que... no vull dir que faci riure,

però és molt poca cosa i l’hem de tenir, el tenim, cap problema,

però ens falta molts de jutges per a molts d’assumptes

importants, crítics a altres bandes i jo no ho estic dejectant, el

que dic és que tenim una dificultat d’aprofitament per raó que

som illes i fa mal lluitar perquè la distribució no només no ve

enfocada en aquesta percepció de les coses i aquí ho hem

d’intentar corregir i ens han de voler entendre i quan hi som

d’hora ja nedam.

Reformes legislatives i temes ja més propis. Les reformes

darrerament han estat moltes, francament, i profundes en

matèria civil i en matèria penal, també en temes de

descongestió, com pugui ser jurisdicció voluntària, també

estam fent feina en arbitratge i mediació. 

Quant a com van les reformes legislatives, idò miri, li puc

dir que en concret la de més alteració funcional, que seria la

penal, estam tractant d’absorbir aquesta diferència de tracte

procedimental, estam tractant en el jutjat d’instrucció de mirar

d’ajornar les instruccions pendents, perquè no sobrepassin els

terminis. I estam mirant d’adequar les estructures, sobretot

pendents de com respongui oficina judicial, per permetre aquest

funcionament. Tenguin en compte que, si jo ho he entès bé,

aquesta idea que es pot desprendre de la reforma processal

penal, és que en els jutjats de guàrdia hi entrin un cabal, un flux

d’assumptes i bona part, si no la major part d’aquest cabal, ja

no vagi a més, en el sentit de què el 60-70% d’assumptes que

ingressen, se’ls doni una sortida, no mecànica, però ràpida, de

tipus de sobreseïment, arxiu, conformitat a la mateixa guàrdia,

etc. Una altra part aniria a conformitat davant el jutge penal, el

que no seria judici ràpid. 

I en tot això s’hi ha d’involucrar l’actuació del ministeri

fiscal i l’actuació del lletrat de l’administració de justícia,

perquè també prenen decisions i hem de veure com canviam el

pas d’aquesta oficina, perquè el jutge despatxi i una vegada que

hagi despatxat aquest 60 o 70%, la gestió de tot això la faci

l’oficina. Ens hi haurem d’adaptar i haurem de veure com

respon una altra vegada, estam en mans de l’administració

nosaltres també. Aquí no tenim francament un problema de

decisió judicial, el tenim que l’oficina ha de poder pair tot això,

canalitzar-ho com toca. I amb això hi estam fent feina, veurem

com sortirà. Jo esper que bé, tot necessita un temps

d’adaptació, però esper que en puguem sortir.

Jurisdicció voluntària, és un dels llocs que ens permetrà

descongestionar, si aquestes competències que s’han donat a

notaris, es posen en marxa. També estam fent feina en mediació

i en arbitratge. En mediació en concret m’ha demanat per la

mediació familiar i penal, si no ho record malament. La

medicació familiar està ben avançada, jo crec que aquest tema

de la mediació és important. Hi estam fent feina d’una manera,

no sigilAlosa, però discreta. Hem tengut una reunió amb el grup

d’impuls de mediació aquí a Palma, amb els lletrats de

l’administració pel que fa a social i estam mirant de posar en

marxa en concret mecanismes de derivació a la mediació.

Funciona bastant bé des de fa anys mediació familiar i

incrementarem aquí els esforços amb nous instruments. 

I pel que fa a mediació penal, aquí el tema ja és un poc més

complicat. Jo crec que el tema de mediació en general és un

tema, perquè ens surti bé que és el que volem, és seleccionar

molt bé l’àmbit on es vulgui començar per estimular i que no hi

hagi frustració. No tot és apte per a la mediació, no tots els

assumptes són tributaris de dur-los a mediació. I en canvi, hi ha

àrees allà on la mediació sí que pot tenir un paper bastant propi

i destacat. Jo apostaria per seleccionar ben concretament

aquestes àrees i començar la tasca de derivació aquí, amb un

suport concret, cercant òrgans on hi hagi persones que estiguin

predisposades a remarcar aquesta tasca, impulsar-la i per

simpatia, els altres s’hi adheriran, si veuen que efectivament,

comença a donar resultats efectius la descongestió judicial, que

prové d’una mediació en condicions que produeix efectes. 

En penal és molt més complicat. Tengui en compte que, a

més, les reformes processals penals més modernes tendeixen a

reconèixer el paper de la víctima, el mateix estatut a què vostè

s’ha referit en concret, la contempla com un dels elements, un

dels actors d’aquest teatre, fonamentals per atendre, no deixar-

lo tan abandonat com tradicionalment feia, o li donava el

tractament del procés penal clàssic, per entendre-nos, i clar, tot

això suposa involucrament de la víctima, suposa contagi,

correlació, contacte amb la persona sotmesa a la investigació,
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al procediment o a la causa, en cada cas, i suposa que esforços

que havia de fer l’Estat per impulsar la persecució, perquè si es

deixa en mans del particular fonamentalment no funciona, ara

resulta que la volem tornar deixar en mans dels particulars,

entregada per via dispositiva, perquè entre l’acusat, per

entendre’ns, i la víctima es posin d’acord a veure què en podem

fer d’això. 

Com pot veure, això fa ballar substancialment els esquemes

del procés penal. Per tant, també aquí hi ha assumptes més

adequats per fer-hi feina i altres que francament no hi poden

tenir cabuda. Si ho mesclam a més amb temes de protecció de

garantia del dret de defensa, no pot seure la víctima amb una

persona que no té obligació de declarar si no vol, a parlar

d’aquell assumpte. I això ens complica un poc, però hi farem

feina, no es preocupi. Hi estam fent feina amb unes dosis

limitades, però efectives i sobretot mirant de trempar molt bé

la cosa, perquè si produïm interferències inconvenients, el

rebuig que això ens suposa, ens fa recular passes enrera. Hem

d’anar molt alerta per anar avançant, malgrat que sigui poquet,

però anar avançant. I en tot això hi estam fent feina.

Formació contínua, queixes i Educando en justícia. Aquest

àmbit de formació contínua es du centralitzat i descentralitzat.

Aquí vostè ha vist simplement el que feim nosaltres en aquest

territori, que és relativament poca cosa, però que no està

malament, sobretot ens és molt útil per posar en comú criteris.

La unificació de criteris és una tasca sempre pendent per a

nosaltres, perquè els jutges són d’allò més independent que hi

ha, no sols per estructura, per estatut, sinó fins i tot diria jo per

deformació. No hi ha manera que ens posem d’acord

absolutament en res, si un diu blanc, l’altre ha de dir negre, si

no verd i si no gris, perquè no hi ha forma. No som capaços de

dir, els interessos són moratoris a partir (...). És que ni amb

això ens posam d’acord, després ens vénen a contar de si han

influït. Bé, aquí cada un fa el que li passa pel cap, en el bon

sentit, no ho dic com una idea de bomber, sinó que fent

interpretació i aplicació de la Constitució i de les lleis, que és

el que ens pertoca, però bé les decisions quan deixen de ser

estrictament interpretatives i et deixen introduir més d’equitat,

aquí ja la cosa balla i cada un és molt gelós del seu propi

criteri, creguin-me.

Ens ve molt bé la formació, perquè ens permet centrar el

debat d’una manera menys rígida i sense tanta pressió per

l’assumpte en concret que s’ha de resoldre, per unificar criteris,

per això ens ve fantàstic. Avançam poc perquè és molt

complicat, són molt complicats, però ens ve bé. I amb aquestes

reformes també ens hem de posar al dia de veure els problemes

que ens dóna aquí i allà tota aquesta galàxia de noves

disposicions.

L’Educando és una tasca que fonamentalment descansa. de

fet, en braços de la cap del gabinet de comunicació, que és la

que s’encarrega de gestionar, organitzar, atendre, fer que

nosaltres atenguem els escolars que periòdicament vénen a

interessar-se pel que és l’àmbit de funcionament d’un judici,

d’allò que som i allò que no som. No estaria malament que això

s’explicàs també d’una altra manera, però en aquest àmbit es fa

el que es pot, jo crec que funciona francament bé i la gent, tant

professors, vull dir des de l’àmbit docent, des dels propis

escolars, jo crec que tenen intenció de voler venir, no vull dir

que s’ho passin bé, però tenen un dia distint almanco.

Queixes. No sé ben bé què vol que li digui, com funcionen

les queixes? O si n’hi ha moltes, poques? Bé, el reglament de

queixes és un procediment que es va encetar precisament per

esvair una resistència tradicional a queixar-se. Davant els jutges

no es vol queixar ningú. Idò això s’ha d’acabar, tothom s’ha de

poder queixar de tot el que vulgui, ordenadament perquè si no,

pot ser un desastre, però que es queixin del que vulguin.

Aquestes queixes normalment s’han de diferenciar del que són

pretensions davant el jutge. No podem mesclar unes coses amb

les altres. Allò que tu dedueixes com una pretensió davant el

jutge, davant el jutge ha de quedar i a ell li correspon. I no

podem interferir des de l’àmbit governatiu en allò que és

l’àmbit de decisió pròpiament judicial. Per tant, l’àmbit de les

queixes queda reduït a mals funcionaments, retards

essencialment.

Bona part són van destinades a demanar que es canviï la

resolució judicial, aquestes no s’admeten a tràmit perquè no

són admissibles, i la resta són temes de lentitud de tramitació.

Tothom té raó, tenen la raó, tothom que es queixi de lentitud,

tenen raó, va lent, però va lent aquí, va lent per la resta

d’Espanya, va lent per Europa i va lent per Amèrica, que no ens

facin creure una altra cosa. Són sistemes de comparança

dificultosa, però el retard i la lentitud és tradicional a l’àmbit de

la justícia, no només a la nostra, a la nostra acusadament, però

no sols la nostra.

Custòdia compartida, no li puc dir si hi ha hagut molts de

canvis. Vostès es devia referir, si ho entès bé, que règims no de

custòdia compartida que s’hagin demanat canviar en custòdia

compartida, un canvi de règim. No tenc dades perquè, entre

d’altres coses, nosaltres la comptabilització d’assumptes la feim

per tipus de procediment, no per incidències processals. Si vol

hi podem fer feina i podem tractar de donar-li alguna

informació, però haurem d’anar a cercar dins cada procediment

aquest tipus d’incident concret de canvi de règim per a veure

quants han estat i per què.

I no sé, crec que amb això substancialment he intentat

respondre totes les preguntes i si m’he deixat alguna dispensin-

m’ho i recordin-m’ho, per favor.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Antonio Terrassa. En turno de réplica

tiene la palabra por el Grupo Popular el Sr. Juan Manuel

Lafuente, per un tiempo de cinco minutos.
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EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, només per agrair-li les contestacions que ha fet a

les preguntes que havíem plantejat. Crec que s’han clarificat

aquestes qüestions i crec que han quedat contestades totes les

coses que havíem plantejat per part del nostre grup. Per tant,

donar-li les gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gràcies, Sr. Diputado. Por parte del Grupo

Parlamentario Podem Illes Balears tiene la palabra la Sra.

Monserrat Seijas, por un tiempo de cinco minutos.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Tampoco voy a hacer uso de la

palabra. Nuevamente agradecerle al Sr. Terrassa que estuviera

hoy aquí. 

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo

Parlamentario MÉS per Mallorca, el Sr. Abril no está presente.

Por parte del Grupo Parlamentario El Pi PROPOSTA PER LES

ILLES tiene la palabra el Sr. Jaume Font, por un tiempo de

cinco minutos.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Terrassa, per les

seves explicacions. Jo som d’aquells que pens, així com en

sanitat això és impossible, amb el tema de justícia és possible.

Mentre no s’aclareixi si aquí hi ha traspàs de competències o

no, però el que és evident és que hi ha unes mancances

estructurals, unes a vegades són de persones i aquesta depèn,

idò, del competent en aquest cas, que és el Ministeri de Justícia,

també depèn la infraestructura d’aquest mateix ministeri; però

hi ha hagut altres ministeris, com ha estat el d’Interior, que al

llarg d’aquests darrers deu anys, quinze anys, ha estat capaç de

fer convenis amb ajuntaments on els ajuntaments han posat el

solar per construir un quarter de la Guàrdia Civil, i la

competència no és del Govern balear ni de l’ajuntament, però

hi ha hagut aquesta possibilitat, per tant això ha arreglat el

problema que era haver de comprar un solar. 

Després, pens que si fóssim capaços de detectar aquelles

coses on realment aquesta comunitat, perquè ja està fet o

existeixen els solars o hi ha la infraestructura ja feta o tal

vegada hi ha municipis que en principi el ministeri no pensi

tenir un jutjat, també cal dir-ho, bé, però hi va haver

ajuntaments a pobles que el vàrem tenir i ens ho vàrem llevar,

ho podríem tornar a tenir, som espanyols també, crec que seria

bo compaginar aquests esforços perquè tal vegada hi hauria

unes infraestructures que a vostès els podria anar molt bé i això

també faria que el Govern central acceleràs segons quines

qüestions que serien cobrir les places i també lògicament la

despesa ordinària que després aquest nou edifici ha de menester

per funcionar. 

Això era l’únic que li volia expressar i agrair-li molt les

seves explicacions.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Por parte del Grupo

Parlamentario MÉS por Menorca tiene la palabra la Sra.

Patrícia Font, por un tiempo de cinco minutos.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. No en faré ús, només agrair-li les

seves explicacions.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo

Parlamentario Socialista tiene la palabra la Sra. María José

Camps, por un tiempo de cinco minutos.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Moltes gràcies, president. Només agrair-li la resposta a les

qüestions que li havíem plantejat, que no eren poques, per la

qual cosa moltíssimes gràcies i agrair-li aquest exercici de fer-

nos consciència a tots també de com funciona l’Administració

de Justícia i per què funciona d’aquesta manera i les mancances

que hi ha sobretot que són molt importants. 

Només una petita incidència en el tema de la mediació, crec

que hi falta també pedagogia en tots els àmbits, és a dir, els

usuaris també de vegades són reticents a la mediació perquè

molts tenim, i m’hi incloc, en el sentit que és bastant freqüent

la tendència que quan tenim un problema deixar-ho en mans

dels nostres representants, dels nostres advocats i després

deixar-ho en mans dels jutges. Al final és una manera de llevar-

nos responsabilitats sobre aquell tema i sempre estarem a

disposició de criticar aquella decisió judicial que no ens ha

agradat i que tal vegada aquí també ve aquesta confusió que

vostè deia quant a les queixes que es fan perquè òbviament hi

ha assumptes que la justícia no té més remei que resoldre

perquè se li plantegen, però que tal vegada el desitjable seria

resoldre-ho en un altre àmbit.

Quant a la mediació penal estic molt d’acord amb el que

vostè diu, és un àmbit molt sensible, a la víctima òbviament no

l’hem de doble victimitzar, l’hem de protegir i fer-la partícip a

vegades pot, a vegades pot, si es fa ben fet minimitzar aquell

mal que té i estic pensant en delictes que es qualifiquen com a

delictes imprudents. Pens, hi pot haver diferència quan hi ha

una intenció, quan hi ha un dolor una víctima pot ser més

reticent a poder-se comunicar amb l’agressor, per dir-ho

d’alguna manera, perquè hi ha hagut una intenció. Quan ha

estat una cosa imprudent, i estic pensant per exemple en
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accidents de trànsit que poden tenir resultats tan penosos, tan

dolents com la mort, de vegades la víctima, tal vegada un

familiar d’aquella persona que ha pogut morir en un accident

de trànsit té la necessitat de conèixer com va passar, per què va

passar o té qüestions que realment qui ha provocat aquella

situació no ho ha fet d’una manera intencionada i pot ser, ja sé

que és molt complicat, però potser siguin deures de cara al

futur mirar de minimitzar aquestes qüestions que al final

afecten molt la part emocional i profunda de la persona que

realment està fora de l’àmbit que pugui tenir la justícia reparar

açò, faltaria més, hi ha prou feina com per encara haver

d’incidir en aquests temes, però sí es pot minimitzar aquest mal

perquè cal tenir en compte que qui està vinculat o qui fa feina

dins aquest àmbit de la justícia és l’habitual, és el quotidià,

però els justiciables, els que van a l’Administració de Justícia

perquè es resolgui un conflicte que tenen, idò, de vegades

tampoc no ho passen molt bé, estic segura que no ho passen bé.

Per tant, tenir aquesta sensibilitat crec que serà molt positiu.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. En turno de contraréplica

tiene la palabra el Sr. Antonio Terrassa.

EL SR. PRESIDENT DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE

JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS (Antoni Terrassa i

Garcia):

Vale, pues, muchas gracias, Sr. Presidente. Agradecerles a

todos la amabilidad y la paciencia, sobre todo... ¿esto está

dentro del acta o...?, sí?, pues nada más.

(Algunes rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Antonio Terrassa. Acabado el debate

esta presidencia les informa que según la Resolución de

Presidencia, mediante la cual se regula la presentación de la

memoria anual del Tribunal Superior de Justícia de les Illes

Balears por parte de su presidente delante de este parlamento,

no se formularán propuestas de resolución sin perjuicio del

derecho de los diputados y diputadas y de los grupos

parlamentarios de presentar las iniciativas parlamentarias que

consideren oportunas siguiendo el trámite habitual. 

II. Debat conjunt de les Memòries sobre l'estat, el

funcionament i les necessitats del Tribunal Superior de

Justícia de les Illes Balears corresponents als anys 2011,

2012, 2013 i 2014, escrits RGE núm. 1584/12, 3186/13,

2313/14 i 2298/15.

Pasamos, por tanto, al segundo punto del orden del día que

consiste en el debate de las Memorias sobre el estado, el

funcionamiento y las necesidades del Tribunal Superior de

Justícia correspondientes a los años 2011, 2012, 2013 y 2014,

RGE núm. 1584/12, 3186/13, 2313/14 y 2298/15. 

Dado que la Presidencia del Tribunal Superior de Justícia

de las Islas Baleares ha cumplido cada año de una manera

escrupulosa con su obligación estatutaria de presentar las

mencionadas memorias ante del Parlamento de las Islas

Baleares; y dado que todos los grupos parlamentarios ya

pudieron hacer las preguntas y las observaciones que

consideraron oportunas en su momento al presidente del

Tribunal Superior de Justicia en una sesión pública en el seno

del Parlamento; y dado que todas las memorias hacen

referencia a asuntos de la legislatura anterior, esta presidencia

solicita o pide a los grupos parlamentarios si se pueden dar por

debatidas y acabado el trámite parlamentario, o si se ha de

proceder al debate previsto en la Resolución de la Presidencia

de día 9 de marzo de 2016 antes mencionada.

¿Se da por terminado? 

Pues, en este caso, acabado el debate, queremos agradecer

la presencia del Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia

de las Islas Baleares en esta comisión de Asuntos

Institucionales.

Y sin haber más asuntos que tratar, levantamos la sesión.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201201584
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201303186
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201402313
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201502298
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