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JUSTÍCIA I ARBITRATGE
RESUM
L’activitat de l’Audiència Provincial ha experimentat, l’any 2006,
un cert augment dels assumptes registrats, com també de les
resolucions dictades. El Partit Judicial de Palma s’organitza en jutjats de primera instància, tots els quals han patit un increment
quant a nombre d’assumptes d’entrada; jutjats contenciosos
administratius, que ha mantingut el nombre d’assumptes respecte de l’any anterior, dels quals destaca la creació del tercer jutjat
contenciós; nou jutjat de violència contra les dones, atès el nombre d’assumptes que sobre els quals es tracta i la peculiaritat de
les competències assumides per aquests òrgans; jutjats de
menors, amb un increment dels assumptes tractats; jutjats d’instrucció, en el qual s’aprecia un lleuger descens en el nombre d’entrades; jutjats penals de l’1 al 7, que mantenen pràcticament el
mateix nombre d’assumptes que l’any anterior; el Jutjat Penal
núm. 8, del qual any rere any destaca la problemàtica especial,
agreujada l’any 2006 a causa de l’increment en el nombre d’executòries registrades com en el d’assumptes a tràmit; el Jutjat de
Vigilància Penitenciària, amb un increment del nombre d’assumptes; el Jutjat Degà, en el qual es manté l’activitat de l’any anterior; el Servei Comú, amb un descens en el nombre de diligències,
i el Registre Civil, que continua la tònica de l’increment de la
quantitat de feina.
Pel que fa a l’activitat de la Fiscalia, els delictes contra la vida
mantenen els índexs dels anys anteriors. També es manté l’activitat de l’any passat dels delictes relatius a lesions genèriques. Amb
relació als delictes contra la llibertat, s’ha produït una disminució
significativa de les denúncies i un lleuger augment de les presentades per coaccions. Quant als delictes contra la llibertat sexual,
els índexs es mantenen, en general, en relació amb l’any anterior,
excepte pel que fa a les denúncies relacionades amb agressions
sexuals, abusos sexuals i prostitució. Amb referència als delictes
contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic, es mantenen els
índexs de l’any anterior. Respecte dels delictes contra els drets
dels treballadors, l’any 2006 es produeix un augment significatiu
de les denúncies per delictes contra els drets laborals o de la
Seguretat Social i es mantenen els nivells pel que fa als delictes
contra la seguretat i higiene en el treball o de tràfic de mà d’obra.
A més, els delictes contra l’ordenació del territori han augmentat.
D’altra banda, en els delictes contra la seguretat col·lectiva, es
mantenen els nivells de l’any anterior, tot i que s’ha produït una
lleugera disminució de les denúncies per delictes de tràfic de drogues i han augmentat les denúncies per conducció temerària. S’ha
produït un descens generalitzat de les denúncies per falsificacions, excepte pel que fa a la falsedat de documents privats i a la
usurpació d’estat civil.

7.1.
INTRODUCCIÓ
Si haguéssim de fer referència a dues circumstàncies que han marcat l’anualitat de
2006 en l’àmbit de la justícia, podríem dir
que han estat el començament de la iniciativa coneguda com la nova oficina judicial i l’intent o aproximació del Govern de
les Illes Balears cap a la transferència de
mitjans personals i materials de justícia.
Fruit de la reforma operada l’any 2003 a
la Llei orgànica del poder judicial, s’introdueix un nou criteri quant a la forma de
gestió i actuació de l’oficina judicial.
Aquest nou sistema implica la superació
dels antics esquemes, representats bàsicament per la figura del jutjat com a entitat
amb autonomia funcional pròpia, malgrat
que ja existien serveis comuns establerts
abans de la reforma.
El sistema de la nova oficina judicial es
fonamenta en la potenciació d’aquests
serveis comuns (registre i repartiment,
actes de comunicació, ordenació del
procediment, execució de sentències,
jurisdicció voluntària, etc.) que presten
el seu servei a tots el òrgans del partit
integrant-se en macrooficines, en contrapunt de les unitats processals de
suport directe, immediatament dependents del jutge.
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Igualment constitueix un dels eixos d’aquesta iniciativa la potenciació de la figura
del secretari judicial, a qui s’encarrega la
gestió i la direcció de la nova oficina judicial,
que es desvincula de la figura del jutge, de
manera que aquest pugui concentrar la
seva feina a la comesa constitucional de jutjar i fer executar el que s’ha jutjat.
Per una altra banda, la nova estructura
implica potenciar la dotació informàtica
amb eines d’aquesta naturalesa especialment potents, perquè es pretén la intercomunicació telemàtica entre les diferents
unitats i l’ús de les noves tecnologies a
l’hora de presentar escrits i notificar resolucions, i suprimir tant com sigui possible
el format paper.
Però el fet que l’any 2006 hagi representat el punt de partida d’aquesta iniciativa
no vol dir que estigui en vies d’implantació immediata. Tot i que han començat les
obres necessàries per adaptar els espais
físics dels edificis judicials a la nova organització, encara no s’ha resolt la qüestió
més problemàtica: obtenir les majories
parlamentàries adients per a la necessària
reforma de més de vint lleis processals a fi
que la nova organització sigui una realitat.
Aquesta iniciativa resulta engrescadora
en la mesura que implica superar uns
esquemes organitzatius desfasats, donar
cabuda plena a les noves tecnologies i
permetre al jutge concentrar-se en la
seva comesa més genuïna; però no pot
donar solució a tots els problemes de la
justícia. El plantejament és impecable des
d’un punt de vista teòric, però només l’efectiva posada en funcionament, des de
la generositat pressupostària donarà la
vertadera mesura de la iniciativa. Cal
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tenir en compte que el seu èxit, més
enllà dels aspectes tècnics i organitzatius,
el donarà el grau d’implicació i motivació
de tots els que prenen part en la tasca i
no només la disponibilitat dels mitjans
tècnics i econòmics.
Finalment, s’ha de fer una menció de les
veus crítiques respecte de la nova oficina
judicial, les quals es fan ressò del canvi de
concepte pel que fa a l’organització i la
racionalització de la feina. En aquest sentit, hi ha sectors que defensen que si els
jutjats han funcionat en la seva concepció
tradicional, amb totes les mancances, és
perquè s’han constituït en un petit grup
de treball fortament unit per la figura del
jutge i del secretari, que han assolit «l’empresa» com a pròpia. Davant d’això, el
nou sistema ens ofereix macroestructures
organitzatives totalment impersonals.
L’any 2006 també ha estat important,
com s’ha dit, per la iniciativa de l’executiu
autonòmic sobre la consecució de la
transferència dels mitjans materials i personals de justícia davant el Govern central. Més enllà de plantejaments purament teòrics, es va prendre la iniciativa
d’encarregar a una consultora un estudi
de detall del cost efectiu de la justícia a la
nostra comunitat com a document de
feina que va servir de suport dels plantejaments de l’executiu autonòmic.
El cert és que aquest informe incloïa, a
més de les partides corresponents, les despeses necessàries per a la dotació d’infraestructures als llocs de la nostra comunitat
autònoma on aquestes necessitats eren
ineludibles. El resultat d’aquest plantejament davant del Ministeri —que ho fonamentava en el cost efectiu—, va impedir
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que s’arribàs a un mínim consens. Es plantejaven, per tant, dues postures essencialment contràries a l’hora d’establir un criteri adient per al càlcul del cost de les
transferències: el valor del que hi ha i el
valor del que hi tocaria haver.
Podem dir, per tant, que a hores d’ara
aquesta iniciativa es troba totalment aturada, i esperant que es reprenguin novament les converses. Però podem mantenir
que cal fugir de precipitacions i assolir el
procés de transferències amb la deguda
calma, a fi d’obtenir les transferències
amb la dotació adient, la qual cosa redundarà sense cap dubte en benefici dels ciutadans d’aquestes Illes.

7.2.
ELS

JUTJAT I ELS TRIBUNALS

Els quadres estadístics i els gràfics que
s’exposen a continuació s’han confeccionat amb les dades que contenen les
memòries anuals del president del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears i els butlletins estadístics del
Consell General del Poder Judicial.

7.2.1 EL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS

2006

7.2.2. L’AUDIÈNCIA PROVINCIAL
L’activitat de l’Audiència Provincial ha
experimentat, l’any 2006, un cert augment dels assumptes registrats, com
també de les resolucions dictades. (Vegeu
el quadre A III-28.)

7.2.3. EL TRIBUNAL

DEL JURAT

L’any 2006 ha registrat, com l’any 2005, 8
assumptes i ha dictat 8 resolucions, 3
menys que l’any anterior. (Vegeu el quadre A III-29.)

7.2.4. EL PARTIT JUDICIAL

DE

PALMA

El Partit Judicial de Palma s’organitza en
jutjats de primera instància, jutjats contenciosos administratius, jutjats de violència contra les dones, jutjats de menors,
jutjats d’instrucció, jutjats penals de l’1 al
7, el Jutjat Penal núm. 8, el Jutjat de
Vigilància Penitenciària, el Jutjat Degà, el
Servei Comú i el Registre Civil.
7.2.4.1. Els jutjats de primera instància
Dins els jutjats de primera instància,
podem fer una subdivisió en jutjats ordinaris, jutjat mercantil, jutjats de família i
jutjats socials.
7.2.4.1.1. Els jutjats ordinaris

L’activitat del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears s’articula per mitjà de la
Sala Civil i Penal, la Sala Contenciosa
Administrativa i la Sala Social. Les dues
darreres són les que concentren més activitat, amb diferència respecte a la primera. (Vegeu el quadre A III-27.)

Davant la tònica sostinguda, pel que fa al
nombre d’assumptes l’any 2005 respecte
de l’any 2004, durant l’any 2006 s’ha produït un nou increment d’uns 1.300
assumptes en relació amb l’any 2005.
(Vegeu el quadre A III-30.)
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D’altra banda, s’ha de reiterar amb que
aquests jutjats superen àmpliament els
mòduls d’entrada i resolució. D’aquesta
manera, si l’any passat es calculava que
eren necessaris 4 o 5 jutjats més, amb la
manca de creació d’aquests jutjats i l’increment progressiu d’assumptes, les
necessitats actuals se xifrarien en 5 o 6
jutjats. Per tant, la càrrega de feina que
assumeixen aquests òrgans judicials és
excessiva i resulta aconsellable la creació
d’aquests 5 o 6 jutjats nous per obtenir
una tutela judicial efectiva dels ciutadans.
7.2.4.1.2. Els jutjats de família
Aquesta jurisdicció especialitzada ha vist
incrementat lleugerament el nombre
d’assumptes l’any 2006, i ha arribat a un
total similar al de 2004. Com a conseqüència de les reformes legislatives en la
matèria, continua la tendència a l’augment dels assumptes per divorci (especialment els consensuals), davant els processos de separació. La tònica d’aquesta
jurisdicció és de tendència cap a la normalització amb la creació d’un nou jutjat
el 30 de desembre de 2006. No obstant
això, s’ha de destacar la tendència especial que plantegen les execucions i la
necessitat de reforçar els equips psicoassistencials —que són els mateixos des de
1993— per obtenir una resposta jurisdiccional més àgil, la qual cosa ha motivat
que la Sala de Govern hagi formulat una
sol·licitud en aquest sentit al Ministeri de
Justícia. (Vegeu el quadre A III-31.)
7.2.4.1.3. El Jutjat Mercantil
El nombre d’assumptes d’aquest jutjat
segueix una tendència d’increment notable respecte de 2005 i previsiblement es
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veurà superada l’any 2007, ateses les
xifres que es manegen en els primers
mesos de l’any. D’altra banda, s’ha d’afegir el caràcter provincial d’aquest òrgan i
la complexitat i transcendència dels
assumptes de què tracta. Per aquest
motiu, és necessària la creació d’un segon
jutjat mercantil, com sol·liciten diversos
estaments. (Vegeu el quadre A III-32.)
7.2.4.1.4. Els jutjats socials
Igualment, s’han registrat 490 assumptes
que, sense haver assolit mediació o conciliació davant òrgans administratius, han
estat objecte de conciliació davant la jurisdicció social durant l’any 2006. Les càrregues de feina d’aquests òrgans es van
normalitzar amb la creació del Jutjat Social
núm. 4, tot i que cal destacar que l’any
2006 s’ha experimentat un increment en
el nombre d’assumptes. (Vegeu el quadre
A III-33.)
7.2.4.2. El Servei Comú
La càrrega d’aquest servei ha experimentat
un descens en el nombre de diligències,
per la qual cosa la quantitat de feina és, en
principi, assumible, tot i que es manté la
necessitat d’una programa informàtic adequat. (Vegeu el quadre A III-34.)
7.2.4.3. El Registre Civil
Persisteix la tònica d’increment en la quantitat de feina en el Registre Civil, tant pel
que fa al nombre d’expedients com a l’atenció al públic, la qual cosa fa que s’hagin
assolit nivells crítics d’activitat. Tot i que
s’ha aprovat un reforç dels funcionaris,
només cobreixen parcialment les vertaderes necessitats de la plantilla, que s’hauria
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d’incrementar en 10 funcionaris més. Tot
plegat evidencia la conveniència de la creació d’un segon jutjat del Registre Civil.
(Vegeu el gràfic A III-1.)

dible, atès el nombre d’assumptes que es
tracten i la peculiaritat de les competències assumides per aquests òrgans. (Vegeu
els quadres A III-37 i 38.)

7.2.4.4. Els jutjats contenciosos administratius

7.2.4.7. Jutjats de menors

El nombre d’assumptes en aquesta jurisdicció es manté, tot i que destaca l’establiment, l’any 2006, dels corresponents
reforços i la creació, el 30 de desembre de
2006, del tercer jutjat contenciós. En qualsevol cas, el nombre d’assumptes i la complexitat especial de determinades matèries
no permeten parlar de normalització en
aquesta jurisdicció. (Vegeu el quadre A III35 i el gràfic A III-2.)
7.2.4.5. Jutjats d’instrucció
S’aprecia un lleuger descens en el nombre
d’assumptes, la qual cosa permet mantenir la normalització de la càrrega gràcies a
la creació del Jutjat núm. 12. No obstant
això, s’ha de reiterar la necessitat de
reforçar la plantilla de perits oficials i
d’intèrprets. Igualment, s’ha de destacar
que el funcionament normal d’aquests
òrgans jurisdiccionals està condicionat per
les obres de condicionament de la seu
judicial de l’avinguda d’Alemanya per a la
implantació de la nova oficina judicial,
com també per importants problemes reiterats en el sistema informàtic, i de manera destacada en el serveis de guàrdia.
(Vegeu el quadre A III-36.)
7.2.4.6. Jutjat de Violència sobre la Dona
Destaca la creació, el 30 de desembre de
2006, d’un segon jutjat de violència sobre
la dona, la qual cosa resultava imprescin-

Tot i l’increment observat en el nombre
d’assumptes tractats l’any 2006, la càrrega de feina sembla assumible per part dels
dos jutjats d’aquest partit judicial. (Vegeu
el quadre A III-39.)
7.2.4.8. Jutjats penals de l’1 al 7
L’any 2006 es manté pràcticament el mateix
nombre d’assumptes que l’any anterior, per
la qual cosa la càrrega de feina es considera assumible. No obstant això, s’ha de destacar que, des de maig de 2006, gairebé la
totalitat d’aquests òrgans jurisdiccionals es
varen ubicar en una seu provisional per afavorir el desenvolupament de les obres de la
nova oficina judicial. Aquesta seu provisional, en condicions precàries, va motivar la
suspensió de l’activitat laboral per part de la
Inspecció de Treball, per la qual cosa el
retorn a la seu originària és urgent.
Igualment, el Jutjat Penal núm. 5 està situat
en unes dependències inadequades, mentre espera la ubicació definitiva. (Vegeu el
quadre A III-40.)
7.2.4.9. Jutjat Penal núm. 8
Any rere any destaca la problemàtica
especial d’aquest òrgan jurisdiccional,
agreujada l’any 2006 a causa de l’increment en el nombre d’executòries registrades com en el d’assumptes a tràmit. Com
va poder comprovar el Consell General del
Poder Judicial en una visita d’inspecció, la
plantilla actual, integrada majoritàriament
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per personal interí, és insuficient per atendre la càrrega de feina suportada.
Igualment, s’espera l’aprovació sol·licitada
del pla de reforç d’un magistrat i un secretari, que és indispensable. (Vegeu el quadre A III-41.)
7.2.4.10. Jutjat de Vigilància
Penitenciària
Malgrat l’increment en el nombre d’assumptes, aquest jutjat no presenta cap
problemàtica especial. Destaca que
actualment s’ha aconseguit la connexió,
mitjançant videoconferència amb el
Centre d’Eivissa, la qual cosa constituïa
una exigència ineludible. (Vegeu el quadre
A III-42 i el gràfic A III-3.)
7.2.4.11. Jutjat Degà
Es manté el nivell d’activitat de l’any anterior, amb 137 expedients de consignació,
20 queixes presentades al Deganat i 38
queixes presentades a la Bústia del
Consell General de Poder Judicial. (Vegeu
el quadre A III-43.)

7.2.5. PARTIT JUDICIAL D’INCA
Pel que fa a la jurisdicció civil (ordinària,
de família i voluntària) s’han registrat un
total de 4.066 assumptes, davant els
3.756 del 2005. (Vegeu el quadre A III44.) En relació amb la jurisdicció penal,
s’han registrat 16.821 assumptes, davant
els 17.193 de l’any anterior. (Vegeu el
quadre A III-45.) I, pel que fa als assumptes de violència domèstica, s’han presentat 140 denúncies, se n’han retirat 17 i
s’han imposat 27 mesures de protecció.
(Vegeu el quadre A III-46.)
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7.2.6 PARTIT JUDICIAL

DE

MANACOR

Pel que fa a la jurisdicció civil (ordinària, de
família i voluntària) s’han registrat un total
de 3.774 assumptes, davant els 3.837 del
2005. (Vegeu el quadre A III-47.) En relació
amb la jurisdicció penal, s’han registrat
22.571 assumptes, davant els 19.973 de
l’any anterior. (Vegeu el quadre A III-48.) I,
pel que fa als assumptes de violència
domèstica, s’han presentat 8 denúncies, se
n’ha retirat 1 i s’han imposat 7 mesures de
protecció (Vegeu el quadre A III-49.)

7.2.7. PARTIT JUDICIAL D’EIVISSA
Quant a la jurisdicció civil (ordinària, de
família i voluntària), s’ha ocupat de 4.660
assumptes, davant els 4.165 de l’any
2005. (Vegeu el quadre A III-50.) Pel que fa
a la jurisdicció penal, les dades disponibles
totals corresponen a l’any 2005, durant el
qual es registraren 30.482 assumptes
(Vegeu el quadre A III-51.) En relació amb
els assumptes de violència domèstica, no
hi ha dades disponibles de 2006. (Vegeu el
quadre A III-52.) Pel que fa als jutjats
penals, han registrat 1.080 assumptes,
davant els 898 de l’any 2005, i els jutjats
socials, 754, davant els 845 de l’any anterior. (Vegeu el quadre A III-53 i 54.)

7.2.8. PARTIT JUDICIAL

DE

MAÓ

En la jurisdicció civil (ordinària, de família i
voluntària) s’han registrat 1.614 assumptes, davant els 1.544 de l’any anterior.
(Vegeu el quadre A III-55.) En la jurisdicció
penal, s’han registrat 7.061 assumptes,
davant dels 7.224 de l’any anterior.
(Vegeu el quadre A III-56.) D’altra banda,
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els jutjats penals han registrat 563
assumptes, davant els 624 de l’any 2005.
(Vegeu el quadre A III-57.) I en relació amb
els assumptes de violència domèstica,
s’han presentat 26 denúncies, se n’han
retirat 11 i s’han imposat 7 mesures de
protecció. (Vegeu el quadre A III-58.)

7.2.9. PARTIT JUDICIAL

DE

CIUTADELLA

En la jurisdicció civil (ordinària, de família i
voluntària), s’han registrat un total de
1.024 assumptes, davant els 883 de l’any
anterior. (Vegeu el quadre A III-59.). En la
jurisdicció penal s’han registrat 5.999
assumptes, davant els 7.085 de l’any anterior. (Vegeu el quadre A III-60.) En relació
amb els assumptes de violència domèstica,
s’han presentat 59 denúncies, se n’han
retirat 6 i s’han imposat 26 mesures de
protecció. (Vegeu el quadre A III-61.)
Finalment, en la jurisdicció social s’han
registrat 278 assumptes, davant els 235 de
l’any anterior. (Vegeu el quadre A III-62.)

7.2.10. OFICINA D’INVESTIGACIÓ

PATRI-

MONIAL

Destaca la disminució en el nombre d’assistències, motivada pel desplaçament provisional de la seu dels jutjats penals a un
altre edifici. (Vegeu els gràfics A III-4 i 5.)

7.2.11. OFICINA D’AJUDA

A LES VÍCTI-

2006

7.3.
LA

FISCALIA

Aquest apartat es divideix en els subapartats següents: l’àmbit penal, la vigilància
penitenciària, la jurisdicció de menors, la
Comissió d’Assistència Gratuïta i l’activitat
de la Fiscalia.

7.3.1. L’ÀMBIT

PENAL

La informació estadística que es presenta
prové de la memòria elaborada pel fiscal
en cap de Balears sobre l’actuació de la
Fiscalia l’any 2006. Cal destacar que les
xifres no es refereixen a delictes comesos,
sinó a delictes denunciats o descoberts
d’ofici, de manera que part d’aquests
delictes poden desaparèixer al llarg de la
tramitació del procediment judicial corresponent, a causa que el jutjat instructor els
arxivin o a causa d’una absolució dictada
pels tribunals que hagin de jutjar el fet.
D’altra banda, s’indica l’activitat delictiva
denunciada a les Illes Balears en relació
amb els delictes comesos més habitualment o que tenen una major incidència o
gravetat social.
7.3.1.1. Delictes contra la vida
Es mantenen els índexs de l’any anterior.
(Vegeu el quadre A III-63.)
7.3.1.2. Delictes de lesions

MES DEL DELICTE

Destaca l’increment del nombre d’actuacions, tot i que s’ha obert una nova oficina a la seu judicial de sa Gerreria. (Vegeu
el gràfic A III-6.)

L’any 2006 es manté l’activitat de l’any
anterior. Les denúncies per lesions derivades del maltractament familiar sembla
que s’estabilitzen o que, fins i tot, s’han
reduït, tot i que es manté un nombre par-
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ticularment elevat de procediments iniciats per aquests fets, la qual cosa ha
motivat la creació a Palma d’un segon jutjat de violència contra la dona, amb dedicació específica a aquesta matèria, i es
manté l’assignació de tres fiscals de Palma
amb dedicació exclusiva a aquest jutjat
amb la previsió per a aquest any 2007 de
l’augment d’un fiscal més. D’altra banda,
s’inclouen entre les lesions imprudents les
derivades d’accidents de trànsit (que són
la majoria) i les produïdes en l’àmbit laboral o les sorgides per una mala actuació
professional. (Vegeu el quadre A III-64.)
7.3.1.3. Delictes contra la llibertat
L’any 2006 s’ha produït una disminució
significativa de les denúncies presentades
per amenaces condicionals i un lleuger
augment de les presentades per coaccions. (Vegeu el quadre A III-65.)
7.3.1.4. Delictes contra la llibertat sexual
Els índexs es mantenen, en general, en
relació amb l’any anterior, excepte pel que
fa a les denúncies relacionades amb
agressions sexuals, abusos sexuals i prostitució, que augmenten de manera més significativa. (Vegeu el quadre A III-66.)
7.3.1.5. Omissió del deure de socors
L’any 2006 s’han produït 8 denúncies,
davant les 6 de l’any anterior. (Vegeu el
quadre A III-67.)
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7.3.1.7. Delictes contra l’honor
Les denúncies per aquest tipus de delictes
han augmentat l’any 2006 respecte de
l’any anterior i de manera significativa pel
que fa al delicte d’injúries. (Vegeu el quadre A III-69.)
7.3.1.8. Delictes contra les relacions
familiars
Les denúncies han augmentat, l’any
2006, en relació amb aquests tipus de
delictes, i les relacionades amb l’impagament de pensions són les més nombroses.
(Vegeu el quadre A III-70.)
7.3.1.9. Delictes contra el patrimoni i
contra l’ordre socioeconòmic
L’any 2006 es mantenen els índexs de
l’any anterior, tot i que disminueixen sensiblement les denúncies per furt, robatori
amb força i contra la propietat intel·lectual, i augmenten de manera significativa
les denúncies per danys imprudents i per
defraudació de fluid elèctric i anàlegs.
(Vegeu el quadre A III-71.)
7.3.1.10. Delictes contra la Hisenda
Pública i la Seguretat Social
L’any 2006 han disminuït les denúncies per defraudació tributària en relació amb l’any anterior. (Vegeu el quadre A III-72.)

7.3.1.6. Violació de domicili

7.3.1.11. Delictes contra els drets dels
treballadors

L’any 2006 s’ha experimentat un increment respecte de l’any anterior, contràriament a la tendència de l’any 2004. (Vegeu
el quadre A III-68.)

L’any 2006 es produeix un augment significatiu de les denúncies per delictes contra
els drets laborals o de la Seguretat Social i
es mantenen els nivells pel que fa als
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delictes contra la seguretat i higiene en el
treball o de tràfic de mà d’obra. (Vegeu el
quadre A III-73.)

2006

7.3.1.16. Delictes contra
l’Administració de justícia

7.3.1.12. Delictes contra l’ordenació
del territori

L’any 2006 s’ha produït un augment
en aquesta classe de delictes, en totes
les seves tipologies. (Vegeu el quadre
A III-78.)

L’any 2006 han augmentat les denúncies
per delictes contra l’ordenació del territori
i contra el medi ambient per imprudència.
(Vegeu el quadre A III-74.)

7.3.1.17. Delictes contra la
Constitució

7.3.1.13. Delictes contra la seguretat
col·lectiva

Es mantenen els baixos nivells de l’any
anterior. (Vegeu el quadre A III-79.)
7.3.1.18. Delictes contra l’ordre públic

En general, l’any 2006 es mantenen
els nivells de l’any anterior, tot i que
s’ha produït una lleugera disminució
de les denúncies per delictes de tràfic
de drogues que causen danys greus a
la salut i han augmentat les denúncies
per conducció temerària. (Vegeu el
quadre A III-75.)

L’any 2006 han augmentat significativament les denúncies per atemptat i s’han
mantingut els nivells de l’any anterior pel
que fa a la resta de delictes. (Vegeu el
quadre A III-80.)

7.3.2. ELS

JUDICIS RÀPIDS

7.3.1.14. Falsificacions
L’any 2006 s’ha produït un descens
generalitzat de les denúncies per
aquest tipus de delictes, excepte pel
que fa a la falsedat de documents privats i a la usurpació d’estat civil. (Vegeu
quadre A III-76.)
7.3.1.15. Delictes contra
l’Administració pública
En general, es mantenen els nivells de
l’any 2005, exceptuant les denúncies per
prevaricació administrativa, que augmenten de 0 a 6 casos, i per desobediència a
un funcionari, que disminueixen d’11 a 6.
(Vegeu quadre A III-77.)

Per primera vegada des de la instauració
d’aquest tipus de judicis, la Fiscalia
General de l’Estat no ha demanat a les
diferents fiscalies, com s’havia fet en anys
anteriors, una estadística detallada, la
qual cosa demostra la plena incorporació
a la normalitat d’aquest tipus de procediments, que han passat de ser una de les
grans novetats del nostre sistema judicial
a ser considerat un procediment més, que
mereix el mateix tractament que la resta
de processos penals.

7.3.3. LA

VIGILÀNCIA PENITENCIÀRIA

Les dades es detallen en el quadre A III-81.
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7.3.4. LA

2006

JURISDICCIÓ DE MENORS

Aquest epígraf es divideix en els subapartats següents: diligències preliminars,
nombre de menors als quals s’ha aplicat
aquesta jurisdicció, delictes jutjats en
aquesta jurisdicció i mesures imposades
als menors condemnats.
7.3.4.1. Diligències preliminars
Les dades es detallen en el quadre A III-82.
7.3.4.2. Nombre de menors als quals
s’ha aplicat aquesta jurisdicció
Les dades es detallen en el quadre A III-83.
7.3.4.3. Delictes jutjats en aquesta
jurisdicció
Les dades es detallen en el quadre A III-84.
7.3.4.4. Mesures imposades als
menors condemnats
Les dades es detallen en el quadre A III-85.

7.3.5. LA COMISSIÓ D’ASSISTÈNCIA
JURÍDICA GRATUÏTA
Es desglossen a continuació aquestes
dades per illes.
7.3.5.1. Mallorca
Les dades es detallen en el quadre A III-86.
7.3.5.2. Eivissa
Les dades es detallen en el quadre A III-87.
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7.3.5.3. Menorca
Les dades es detallen en el quadre A III-88.

7.3.6. L’ACTIVITAT

DE LA

FISCALIA

L’any 2006 s’ha produït la designació,
decidida per la Fiscalia de Balears, d’un fiscal dedicat a la Fiscalia Anticorrupció i
l’augment d’una plaça per al destacament
de Manacor. Es manté, però, un notable
dèficit tant en la plantilla de fiscals com en
la dels funcionaris auxiliars, si bé, el més
remarcable són dues novetats d’una
repercussió evident.
La primera ha estat l’aposta per l’especialització, és a dir, per l’assignació a
determinats fiscals de matèries específiques amb especial incidència social, a la
qual cosa s’afegeix, en el cas concret de
la Fiscalia Anticorrupció, la relegació de
la resta de funcions. Aquesta especialització en matèries com la sinistralitat
laboral o el medi ambient són les que
justifiquen el augment produït de determinats delictes investigats, com succeeix amb els delictes contra els drets
laborals (s’ha passat de 295 a 690) o
amb els delictes contra l’ordenació del
territori (de 16 a 47), clarament lligats,
aquests darrers, a la matèria d’anticorrupció.
La segona gran novetat ha estat la inauguració el passat mes de novembre de
la nova seu la Fiscalia de Palma, que ha
implicat donar per acabada una situació
difícilment suportable. L’acord entre el
Govern de les Illes Balears, mitjançant la
cessió de l’ús de l’edifici, i el Ministeri
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de Justícia, ha fet que els fiscals de
Palma passin de tenir les pitjors
instal·lacions del país a tenir probablement la millor seu d’Espanya. (Vegeu el
quadre A III-89.)

7.4.
L’ARBITRATGE42
Aquest apartat, dedicat a l’arbitratge,
l’hem desglossat en tres parts, segons si el
fa Direcció General de Consum, la
Direcció General de Transport o a la
Cambra de Comerç.

7.4.1. LA DIRECCIÓ GENERAL
CONSUM43

DE

La Junta Arbitral de Consum de les
Balears va començar a funcionar efectivament a partir del 1995, i es constatà,
des del primer moment, una gran acceptació d’aquest sistema, tant entre els
consumidors com entre el sector empresarial, i una bona part d’aquests mostrà
des del començament del sistema una
voluntat inequívoca de col·laboració en
la difusió i en la progressiva implantació
d’aquest mecanisme de resolució de
conflictes. També és destacable la
col·laboració en la difusió del sistema
que han dut a terme les associacions de
consumidors.

2006

L’any 2006 va disminuir l’11,46% el nombre d’empreses adherides, de manera
que s’arribà a les 757, i de les 787 sol·licituds presentades, 15 foren no admeses i
772 admeses. D’aquestes sol·licituds
admeses, 51 han estat traslladades o arxivades, 68 desestimades i 653 resoltes. Els
sectors que reben més sol·licituds d’arbitratge són el de telefonia, amb 616
sol·licituds, i el sector de la tintoreria,
amb 60, seguits dels de correus, transport públic i aparells electrònics. (Vegeu
el quadre A III-90 i A III-91.)

7.4.2. LA DIRECCIÓ GENERAL
TRANSPORTS

DE

Segons les dades que ha aportat la
Direcció General de Transports, el nombre
de demandes de contractes de transport
ha augmentat respecte de les xifres del
2005. Hi ha un total de 29 demandes de
contractes en el transport de mercaderies,
tres més que l’any anterior. Les demandes
per danys o pèrdues i per retards en els
lliuraments són les que més han augmentat, amb un total de cinc i una, respectivament, l’any 2006, davant només una i
cap del 2005. Les que han disminuït,
encara que de manera poc pronunciada,
són les d’impagament de ports, ja que
han passat de vint-i-dues l’any 2005 a
vint-i-una el 2006. Els laudes dictats, han
augmentat de dotze a vint-i-cinc. (Vegeu
el quadre A III-92.)

42. Sobre la mediació i l’arbitratge de naturalesa laboral en l’àmbit de la comunitat autònoma, vegeu l’apartat 1.4
(«L’evolució de l’activitat del TAMIB») del capítol II («Mercat de treball i Seguretat Social»).
43. Sobre la reglamentació i les competències del sistema arbitral de consum a les Illes Balears, vegeu l’apartat
7.4.1 («La Direcció General de Consum») de la MEMÒRIA DEL CES DE 2004, p. 539-540.
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7.4.3. LA CAMBRA

2006
DE

COMERÇ

Durant l’any 2006, la Cambra de
Comerç de Mallorca, Eivissa i Formentera ha administrat, conjuntament amb
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes
Balears, un total de trenta-tres arbitratges, sis més que l’any anterior. Segons
la resolució dels procediments, els arbi-
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tratges es distribueixen en setze laudes:
vuit en tràmit, sis de transigits i tres de
desistides.
També es pot veure una evolució positiva
en la tramitació dels arbitratges institucionals des del 1992, amb quatre sol·licituds,
fins a les trenta-tres del 2006. (Vegeu els
quadres A III-93.)

