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LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, idò començam si els sembla. Bones tardes senyores i
senyors diputats, començarem la sessió d’avui i, en primer
lloc, els demanaria si es produeixen substitucions?

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Salvador Aguilera substitueix Marta Maicas.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Sí, Juan Manuel Lafuente a Marga Prohens.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Moltes gràcies.

Proposició no de llei RGE núm. 5017/18, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca,
MÉS per Menorca, Podem Illes Balears i Mixt, relativa
a jutjats de violència de gènere.

Idò passam a l’únic punt de l’ordre del dia que consisteix
en el debat de la Proposició no de llei RGE núm. 5017/18,
presentada pels grups parlamentaris Socialista, MÉS per
Mallorca, MÉS per Menorca, Podem Illes Balears i Mixt,
relativa a jutjats de violència de gènere.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Silvia Cano, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. CANO I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, la veritat és que no és la
primera vegada que tractam aquest tema en el Parlament, el
problema de la manca de mitjans dels jutjats de violència de
gènere a les nostres illes, n’hem parlat en comissió
parlamentària, els diferents grups vàrem signar el 25 de
novembre de l’any passat una declaració institucional on totes
les forces polítiques sol·licitàvem la creació d’un nou jutjat
a les nostres illes davant la situació de saturació, manca de
mitjans i d’especialització, i aquesta proposició no de llei que
presentam el Grup Socialista, amb els altres grups que la
signen, vol anar en aquesta línia de denúncia d’una situació que
trobam que és greu davant els darrers esdeveniments que hem
viscut els darrers mesos i que, sens dubte, e l que fa és
menyscabar el dret de les dones víctimes de violència de
gènere i dels seus infants al dret a la tutela i protecció judicial.

Sabem de les mancances de la justícia a les nostres illes i
concretament dels jutjats específics de violència cap a les
dones. A aquesta situació li hem de sumar la situació  de
retallades els darrers anys a les partides de violència de gènere
i d’igualtat d’oportunitats per part del Govern d’Espanya, així
com també els incompliments en el pacte  d’estat contra la
violència de gènere, un pacte que des del meu grup hem
batallat fins el darrer minut perquè es pogués complir amb les
previsions pressupostàries dels 200 milions d’euros i que al

final, finalment, es va poder negociar i incorporar als
pressuposts generals de l’Estat.

Per tant, el que es fa palès és que en aquesta lluita contra
la violència de gènere no hem trobat a un Govern d’Espanya
massa predisposat a lluitar d’una manera efectiva.

Dit això, cal recordar que va ser la Llei Orgànica 1/2004,
de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra
la violència de gènere, la que va possibilitar la creació de
centenars de jutjats específics de violència cap a la dona, tres
concretament a les nostres illes. Sense cap mena de dubte la
creació d’aquests jutjats, dirigits a donar una resposta a
l’actual demanda social de violència cap a la dona i intensificar
els mecanismes judicials  de protecció de les víctimes de
violència de gènere, són d’un gran valor. Ara bé, perquè
aquests jutjats puguin funcionar correctament han de ser
dotats i tenir la formació adequada dels professionals per
actuar davant d’aquests casos de violència de gènere.

Fa uns anys en aquest mateix Parlament ens commocionava
una notícia, un tràgic succés, com va ser el de Sara Calleja, una
dona eivissenca que va arribar d’un altre indret d’Espanya,
fugint de la seva parella i que aquí no va tenir la resposta
judicial efectiva en el cas de resposta de la seva situació de
maltractament. Va estar molts de mesos esperant una
resolució, molts de mesos esperant que la justícia actués i, al
final, desesperada es va suïcidar. Això ens va fer encendre
totes les alarmes, perquè darrera vàrem veure que hi havia una
situació de manca de mitjans, de baixes que no es cobrien,
d’un conflicte laboral molt enquistat i fins i tot la baixa no
coberta del jutge titular del Jutjat d’Eivissa.

Pensàvem que això més o manco s’havia arreglat, però fa
un parell de setmanes vàrem poder veure a través dels mitjans
de comunicació que la situació continua enquistada i que tres
anys després, lluny d’haver-se arreglat aquest problema, hi ha
vacants sense cobrir i que aquesta situació afecta la seguretat
de les dones.

Desgraciadament aquest cas d’Eivissa no és l’únic cas. La
situació de precarietat del Jutjat de Violència sobre la Dona
número 1 de Palma, que a principis del mes d’abril va haver de
prendre una dràstica decisió de suspendre de manera temporal
el torn de guàrdia, davant la manca de funcionaris, també ha
estat ja la gota que vessa el tassó. Segons la Sala del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, aquesta era l’única
solució viable per intentar evitar un risc extraordinari de
possibles disfuncions en un dels únics jutjats de violència
existents a Palma.

Aquests fets varen ocasionar el posicionament del titular
del Jutjat Número 2 sobre la dona a Palma, que va expressar la
seva preocupació per les repercussions que tendria aquesta
suspensió davant el jutjat que ell dirigeix. Amb aquesta alarma
social generada i els greuges també generats en aquest altre
jutjat, la Sala del govern del Tribunal Superior de Justícia, amb
bon criteri, va acordar deixar sense efecte la suspensió del
repartiment dels assumptes de guàrdia, restablint el torn de
guàrdies del Jutjat Número 1. S’ha incorporat una funcionària
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de baixa, s’ha ampliat la plantilla amb una nova funcionària.
Ara bé, aquesta plantilla encara no està coberta com correspon
en els 10 llocs de feina necessaris.

Aquesta viscuda al Jutjat Número 1 de Violència de la
Dona de Palma ha deixat al descobert el dèficit de mitjans i
del personal del Jutjat de Violència cap a les dones. Una
manca que el nostre senador Francesc Antich ha denunciat en
el Senat i que, a més, el mateix Tribunal Superior de Justícia
ha recordat al Govern d’Espanya, ja que la borsa d’interins du
sense obrir-se des del 2011, i  almanco de la meitat de la
plantilla és interina perquè no es cobreixen les vacants i,
malgrat les nombroses gestions i sol·licituds realitzades al
Ministeri de Justícia, aquest dèficit de plantilla du mesos
pendents de solució.

La nostra comunitat autònoma és una comunitat que té uns
alts índexs de violència cap a les dones. En el 2017 va
registrar una taxa de 95,65% front el 66,65% de la mitjana
nacional, segons l’Observatori contra la Violència de Gènere
del Poder Judicial. En els òrgans judicials amb competències
en violència contra les dones, comptabilitzaren en el 2017 un
total de 5.412 denúncies per violència masclista, el que
suposa més de 14 denúncies diàries. 

La situació que nosaltres tenim a les nostres illes justifica
perfectament la proposició no de llei que presentam i les
propostes d’acord.

La primera és instar e l Ministeri de Justícia del Govern
d’Espanya a dotar en el menor termini de temps possible el
Jutjat Número 1 de Palma amb una plantilla suficient i estable
-i és important que sigui estable- per poder desenvolupar les
seves funcions i taques amb total normalitat i diligència de
manera continuada.

La segona proposta és instar el Ministeri de Justícia a
crear un Jutjat Número 3 de Palma de Violència contra la
Dona, tal i com ja ha sol·licitat el Tribunal Superior de
Justícia a les nostres illes i tal i com hem reivindicat en aquest
Parlament a la declaració institucional.

El Parlament insta el ministeri a dotar i garantir
l’estabilitat de la plantilla del Jutjat de Violència sobre la
Dona d’Eivissa, així com dels mitjans i materials necessaris
per poder desenvolupar les seves funcions i tasques amb total
normalitat i diligència de manera continuada.

Instar el ministeri a impulsar mesures incentivadores i
fidelitzadores de les plantilles, per garantir aquesta estabilitat.
Els funcionaris quan parteixen és per motius que no tenen res
a veure amb el català i, si volem que les plantilles quedin aquí
a les nostres illes per garantir la seguretat, l’estabilitat i la
continuïtat, haurem de repensar, haurem de pensar fórmules
compensatòries perquè a aquests funcionaris els valgui la pena
quedar-se a nostres illes.

I la darrera proposta és instar el ministeri a impulsar les
mesures del Pacte d’estat contra la violència de gènere,
referides a tot el tema de la formació específica, l’adquisició

de coneixements, capacitats en matèria antidiscriminatòria en
la carrera judicial i fiscal. Necessitam jutges i fiscals formats
en aquesta perspectiva de gènere i en la violència de gènere,
no només perquè no es torni repetir mai més una sentència
vergonyosa com la de “la manada”, sinó per entendre
correctament el fenomen de la violència de gènere i arbitrar
les mesures judicials oportunes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cano. Per a la seva defensa, per part
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula l’Hble.
Sra. Agustina Vilaret, per un temps de deu minuts.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Bon dia a tothom. Gràcies, Sra. Presidenta. I bon dia també
a tothom. A veure, en aquests moments hi ha tres jutjats
exclusius de violència contra la dona i evidentment que són
d’un gran valor a una societat on la violència de gènere és una
xacra, és una malaltia social general i on, com ha dit, haurien
de sonar totes les alarmes a la comunitat de les Illes Balears
perquè és on hi ha el major nombre de víctimes i també, com
ha mencionat ja la Sra. Cano, jo no ho tornaré a repassar, ella
ho ha fet prou bé i no hem de ser pesats, però en el 2017 ha
mencionat que hi havia 5.412 denúncies, això són 14
denúncies diàries. És, per tant, que els jutjats tenen molta
feina. Per tant, la manca de personal o  de dotació no ha de
poder provocar cap més ni suïcidi, com va passar a Eivissa, ni
assassinat de dones, vull dir que a la integritat física és al que
tenim més dret, el primer de tot, per tant, és una llàstima que
la manca de dotació pugui provocar morts.

També som conscients i fem la reflexió que els jutjats no
són la solució final, però sí que no podem permetre que morin
més dones víctimes de violència de gènere. És evident que
serà l’educació, saber el que passa i tal per poder solucionar
per què tenim aquesta malaltia social, però ja que la tenim
l’hem de curar el més ràpidament possible i no pot haver-hi
una mort més.

Per tant, donam suport a tots aquests punts, tant el de dotar
de plantilla suficient i estable al Jutjat número 1; tant com al
de crear un jutjat de violència de la dona número 3 perquè fa
falta; estabilitat de plantilla al Jutjat de violència sobre la dona
a Eivissa; prendre i impulsar mesures incentivadores i
fidelitzadores de les plantilles dels jutjats; i sobretot també la
formació específica en matèria de violència de gènere, que
això la sensibilitat s’educa i és evident que fa falta a tots els
cossos de seguretat, dels jutjats i de la societat en general.

Per tant, trobam molt necessària aquesta proposició o
aquesta PNL.

Moltes gràcies. 
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per a la seva defensa, per part del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, té la paraula l’Hble. Diputat
Josep Castells, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, i moltes gràcies altra
vegada a la Sra. Cano, que la veritat sempre lidera aquestes
propostes d’interès comú i que nosaltres li agraïm que ens
doni l’oportunitat de participar-hi i que vam subscriure perquè
s’ha adreça a un problema molt important i, a més a més,
planteja les solucions d’una forma molt concreta, és a dir,
s’adreça a qui s’ha d’adreçar, que és al Ministeri de Justícia,
que és qui les pot resoldre, i assenyala a cada un dels seus
punts les diferents problemàtiques a resoldre.

Per tant, crec que és una proposició no de llei molt ben
plantejada, totalment necessària, necessària en el sentit més
ampli de la paraula, és a dir, que si no la féssim estaríem
faltant a la nostra responsabilitat. Per tant, no cal que
reprodueixi tots els arguments que ha dit la Sra. Cano, em
sembla que és inexcusable votar-hi a favor.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Per a la seva defensa per part
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula
l’Hble. Diputada Laura Camargo, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, presidenta. En la mateixa línia del Sr. Castells ,
que m’ha precedit, i  també de les diputades que han parlat
prèviament, consideram, des de Podem, que és una iniciativa
més que necessària davant d’aquestes circumstàncies i davant
el fet que, segons aquestes darreres dades de l’INE, 874 dones
varen ser víctimes de violències masclistes l’any 2017, la qual
cosa indica precisament que lluny de trobar-nos en vies de
solucionar aquest problema de les violències masclistes el
nombre de dones que la pateixen són cada any més. Llavors,
com que aquesta part, és a dir, la part judicial és una de les
branques per les quals hem d’acotar i hem de fer front a
aquesta terrible situació que les dones encara patim pel fet de
ser dones, aquesta iniciativa, torn a dir i reiterant les paraules
del Sr. Castells i les ja dites per les meves companys, és
totalment necessària i imprescindible.

Crec també que haver de fer una proposició com aquesta
és també un símptoma de la desatenció en matèria econòmica,
perquè al cap i a la fi això no deixen de ser recursos que no es
dediquen a combatre les violències contra les dones, però sí
que es dediquen a altres qüestions que es consideren
prioritàries, deia que és un símptoma de la desatenció
econòmica i en tots els àmbits que encara patim les dones i
que pateix en concret una qüestió cabdal i és el fet d’impedir

que siguem maltractades, assassinades per les nostres parelles
o exparelles.

Llavors, només reiterar la necessitat, el fet que és
imprescindible seguir desenvolupant, augmentant el nombre
de jutjats i de persones que fan feina a aquests jutjats
preparades i ben formades en aquesta matèria de violències
masclistes per tal d’aturar aquest fet que se’ns continuï matant.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Camargo. En torn de fixació de
posicions pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.
Diputada Sandra Fernández, per un temps de deu minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. Desde nuestro grupo
parlamentario  daremos apoyo a todos los puntos de esta
propuesta. Sí que me gustaría hacer una serie de precisiones
o una opinión en general. La primera es que evidentemente la
protección de las mujeres víctimas de violencia de género es
una responsabilidad de las administraciones, pero también es
el último paso en la lucha contra la violencia de género, en el
sentido de que cuando ya llegan a ser víctimas es que han
fallado todos los pasos previos, ¿no?, evidentemente además
de luchar contra la violencia de género a través de la
protección de la víctima, pues, lo que deberíamos también
esforzarnos, y yo creo que se están dando pasos importantes,
es precisamente en prevenirla.

Pero, hablando de las mujeres víctimas de violencia de
género, es decir, cuando ya se ha producido esta violencia, en
alguna parte de la PNL que han presentado, y se dice siempre
mucho y en especial nuestra comunidad autónoma siempre
lidera todos los rankings de denuncias de mujeres víctimas de
violencia de género y esto muchas veces se asimila con
víctimas de violencia de género cuando sabemos, a pesar de
que no hay datos específicos, que hay muchas mujeres que no
denuncian, y muchos expertos y expertas en esta materia
siempre hablan que el caso de Baleares pueda tratarse que aquí
las mujeres denuncian más por un apoderamiento que siempre
ha tenido la mujer en Baleares mayor que el de otras
comunidades autónomas por una independencia económica
mayor. Basta ver por ejemplo nuestra compilación civil, ¿no?,
que es diferente a la de otras comunidades, incluso de las que
lo tienen, y esto creo que deberíamos hacer una reflexión en
el sentido de si lo que se está produciendo es que hay más
mujeres que denuncian significa que, evidentemente aparte de
esta cuestión ya más tradicional, que también tienen confianza
en el sistema que hay en Baleares y se sienten seguras con el
sistema, yo creo que es algo positivo, porque desde luego si
fuese lo contrario creo que tendríamos un problema de por
qué hay tanta violencia de género en nuestra comunidad
autónoma.

Dicho esto que era una reflexión, evidentemente los datos
de denuncias son alarmantes, aunque sean mujeres que
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denuncian y quieren dar ese paso, son datos alarmantes y
debemos trabajar precisamente para esa protección. 

El presupuesto de justicia en los dos últimos años ha
aumentado, en el 2017 aumentó un 7%, en este año 2018 los
presupuestos aumentan más de un 3,5%. Recientemente se ha
firmado el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y en
un primer momento a pesar de no venir dotado en los
presupuestos generales pues finalmente a través de las
enmiendas sí que estará dotado. Pero es evidente que esto no
es suficiente, ¿no?, se suele decir que cuando la justicia es
lenta no es justicia, aquí podríamos añadir que si la justicia es
lenta, pero tampoco es efectiva y, en este caso, pues por la
falta de infraestructura y de personal tampoco es justicia.
Especialmente es algo que afecta a todos los ámbitos
judiciales, pero cuando estamos hablando de áreas como, por
ejemplo, pueda ser la protección de menores o, en este caso,
la de mujeres víctimas de violencia de género pues
evidentemente todavía se agrava muchísimo más la situación.

Por este motivo, nosotros daremos apoyo, como ya he
dicho, a todos los puntos. Nos parecen, la verdad, los cinco
puntos que presentan muy razonables y evidentemente pues
esperamos que se puedan cumplir y que al menos la parte de
protección de las víctimas a través del sistema judicial pues
pueda tener todas las garantías.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Fernández. Pel Grup Parlamentari El
Pi PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula l’Hble. Diputada
Maria Antònia Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Jo,
bàsicament, repetiria una mica el que han dit i  jo  crec que
l’explicació que ha donat la Sra. Cano complementada amb la
resta de portaveus és més que suficient.

Jo també estic d’acord amb la reflexió que ha fet la Sra.
Fernández, crec que sí que és cert que el poder de la dona aquí
és més elevat, fins i tot jo altres vegades ho he dit, així com
moltes vegades parlam de cultures patriarcals, la nostra
comunitat es basa en una cultura més matriarcal i això també
crec que fa que la dona doni una passa endavant.

De totes maneres també pens que això no vol dir que no
faci falta molta feina per fer, fa falta encara, i que amb aquesta
proposició no de llei es dóna una passa per sol·licitar sobretot
que hi hagi els mitjans necessaris per poder donar abast a totes
les denúncies de les víctimes de violència masclista que ens
trobam a la nostra comunitat.

És un tema molt seriós i crec que des de l’Estat s’han de
posar els recursos... o s’ha de disposar dels recursos per
intentar resoldre el màxim possible aquesta xacra. 

Per tant, nosaltres, com no pot ser d’altra manera, donarem
suport a aquesta iniciativa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Tenen la paraula ara per
contradiccions els grups proposants, pel Grup Parlamentari
Socialista, per un temps de cinc minuts té la paraula.

LA SRA. CANO I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, escoltant les paraules de les
diferents representants és evident que la violència de gènere
s’ha d’afrontar des de diferents fronts i el front judicial és el
darrer, i tan de bo no hi hagués ni un únic jutjat de violència
sobre la dona perquè significaria que totes les altres mesures
i la prevenció han funcionat de manera correcta.

Crec que aquí el veritable cavall de batalla que hem de fer
és en el tema cultural, educatiu, i que crec que la Llei
d’igualtat que vàrem aprovar en aquest parlament defineix un
full de ruta important per aquest canvi de cultura feminista,
no?, i que... eviti la violència de gènere.

També s’han establert les bases per a la inserció laboral de
les dones en garantir  des del Govern un any de feina a les
dones víctimes de violència de gènere que no tenen recursos
o tota la feina que es fa als instituts de coeducació on hi ha
d’haver un responsable directe en matèria de coeducació per
intentar anar sembrant aquesta cultura de la igualtat.

Crec que en aquest camí de la prevenció, no anar a les
mesures quan ja el mal s’ha produït, sinó en el camí de la
prevenció el Govern de les Illes Balears, a través de la
Conselleria de Presidència, Institut Balear de la Dona i amb el
pla transversal de 13,6 milions d’euros, un Pla contra la
violència masclista és un exemple en el conjunt de l’Estat
espanyol de cap on han d’anar les polítiques d’igualtat
d’oportunitats.

Les reflexions que s’han fet i s’han posat damunt de la
taula són reflexions molt interessants. Evidentment sabem,
pels estudis que es fan i les estadístiques, que només denuncia
una petita part del que suposarien en realitat les dones que són
víctimes de violència de gènere. I és veritat que a la nostra
comunitat tenim unes xifres elevades i això és una mala
notícia, però la notícia positiva també la deia la Sra.
Fernández, les dones confien en les institucions i confien que
poden sortir d’aquesta situació i que l’administració les pot
ajudar i per tant, això crec que també, en si mateix, és l’altra
cara de la moneda.

I crec que... bé, que hem de fer feina perquè ni una sola
dona es quedi tota sola i confiï que pot sortir d’aquesta
situació de violència i que pensi que l’administració realment
li donarà una mà quant a cases d’acollida, d’inserció laboral, de
canviar l’escola del seu fill si té un problema, és a dir, que li
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solucionarà la vida en aquest canvi radical que ha de fer per
sortir de la situació de violència.

Crec que aquesta PNL va en la línia de les coses que ja
hem debatut en aquest parlament, no demanam res que no
demanin els mateixos jutges, pens que és molt bo el consens
i la unanimitat en aquest tema. 

I esperem que el ministeri, esper que el nou ministre de
Justícia o la nova ministra de Justícia ens pugui donar resposta
a la situació que tenim als jutjats de violència contra la dona
a les nostres illes i pugui ser més sensible a les nostres
reivindicacions i necessitats. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Cano. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Totalment d’acord amb la
diputada Sílvia Cano, el més important és la prevenció i amb
l’educació, no hi ha altra sortida, però ara estam tallant,
diguem, un camí que és el que tenim i que les dones s’han de
sentir segures perquè, si no, no són lliures. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

 Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca
té la paraula, Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, no intervindré més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, Sra.
Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, presidenta, no faré ús del meu torn de paraula.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò acabat el debat passam a votar la Proposició no de llei
RGE núm. 5017/18.

Vots a favor?

Bé, unanimitat.

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 5017/18, relativa a jutjats de violència de gènere.

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

Gràcies.
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