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JUSTÍCIA I ARBITRATGE
RESUM
L’activitat de l’Audiència Provincial ha experimentat, l’any 2008,
un cert augment dels assumptes registrats i un descens lleuger de
les resolucions dictades. El Partit Judicial de Palma s’organitza en
jutjats de primera instància, els quals tots augmenten llevat dels
jutjats de família; jutjats contenciosos administratius, que han
tingut un increment d’assumptes, cosa que planteja la necessitat
de crear un nou jutjat; jutjats de violència contra les dones, als
quals s’han presentat 3.064 denúncies, 883 renúncies, s’han
imposat 456 ordres de protecció i s’han dictat 650 mesures de
protecció a les víctimes; jutjats de menors, que han romput la
tendència alcista per experimentar una reducció d’assumptes; jutjats d’instrucció, en què s’aprecia un increment d’assumptes, i jutjats penals de l’1 al 7, en què hi ha un increment de certa
rellevància en el nombre d’assumptes. Al Jutjat Penal núm. 8 destaca l’increment del nombre d’executòries registrades, si bé s’ha
reduït el nombre d’assumptes a tràmit. Un any més, cal reiterar la
necessitat de crear un segon jutjat penal d’executòries. El Jutjat
de Vigilància Penitenciària no presenta cap problemàtica especial,
encara que hi ha hagut un increment lleuger en el nombre d’assumptes. El Jutjat Degà ha experimentat un descens en el nombre
d’expedients de consignació de renda. El Servei Comú ha viscut un
increment assumible, i en el Registre Civil persisteix la tònica d’increment de feina, si bé la situació ha millorat amb la creació del
Registre Civil núm. 2.
Pel que fa a la Fiscalia, les denúncies en casos de delictes contra la
vida i els relatius a lesions genèriques i contra la llibertat han
experimentat un increment lleuger. Quant als delictes contra la
llibertat sexual, els augments més notables han estat els relatius a
agressió sexual i a abús sexual i han disminuït els de prostitució.
Els delictes contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic han sofert
increments generalitzats. El nombre total de delictes contra els
drets dels treballadors s’ha reduït. A més, es manté el nombre de
denúncies per delictes contra l’ordenació del territori, llevat de les
relatives a medi ambient, que han disminuït. D’altra banda, els
delictes contra la seguretat col·lectiva han experimentat un increment de les denúncies per incendis amb perill per a la vida, tràfic
de drogues, conducció alcohòlica i negativa a passar la prova d’alcoholèmia. S’ha produït un augment generalitzat de les denúncies
per falsificacions, amb un notable increment de les relatives a la
falsedat de documents privats, que el 2007 varen experimentar un
descens destacable.

7.1.
INTRODUCCIÓ
Segons un estudi del Govern de les Illes
Balears, seria necessari invertir 121
milions d’euros en l’Administració de justícia de les Illes Balears per deixar-la en una
situació òptima.
Aquest estudi ha posat de manifest que
molts d’edificis ni tan sols compleixen la
normativa en matèria de seguretat, i si
abans la percepció que se’n tenia no era
gaire positiva, després els resultats han
superat les males expectatives.
D’acord amb això, les inversions que es
preveuen són les següents: un edifici per a
l’Audiència Provincial i un altre per als jutjats penals a Palma, una nova seu a Inca,
una nova seu a Manacor, una nova seu a
Ciutadella, una altra a Maó i la rehabilitació de l’edifici que hi ha, i una nova seu a
Eivissa. Tal vegada sigui la seu del Partit
Judicial d’Eivissa el paradigma del que no
hauria de ser un edifici judicial.
En aquests moments, a les Illes hi ha 26
immobles judicials que constitueixen la
seu de 131 òrgans judicials. El que preveu
l’estudi esmentat és reduir el nombre
d’immobles però augmentar-ne la superfície, que pràcticament es duplicaria. Un
altre aspecte que cal destacar és la previsió que gairebé tots els immobles serien
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en propietat, enfront dels 15 edificis que a
hores d’ara s’ocupen en règim de lloguer.
És igualment evident que una inversió d’aquesta importància no es pot materialitzar
de cop, sinó que s’ha de desplegar al llarg
de 15 o 20 anys. Malgrat això, l’estudi
d’inversions té un significat purament teòric, perquè els plantejaments del Ministeri
de Justícia a l’hora de concretar el cost
efectiu de les transferències en matèria de
justícia són molt lluny d’una xifra que
pugui permetre un procés viable d’adequació d’infraestructures a la nostra
Comunitat Autònoma. De fet, aquest
capítol és l’entrebanc més important, per
no dir l’únic, del procés de transferència.
Si es fan les transferències en aquestes
condicions, segons han expressat veus
autoritzades, “es transferirien els problemes de la justícia, però no les eines per
resoldre’ls”.
Sens perjudici del que s’ha manifestat fins
ara, no es pot caure en l’error d’entendre
que la solució dels problemes de la justícia
passa exclusivament per una dotació adequada d’immobles en particular, i de mitjans materials en general. En efecte, hi ha
moltes altres mancances, com ara oficines
d’atenció al ciutadà, un servei de registre i
repartiment d’assumptes dels jutjats d’instrucció, més dotació de perits i traductors,
i també de personal informàtic per resoldre àgilment els problemes que sorgeixen
amb els sistemes informàtics d’enregistrament i videoconferència.
En efecte, el nombre de jutges a Espanya
no arriba a la meitat de la mitjana europea. Però és cert que la dignitat de la funció d’un dels tres poders de l’Estat reclama
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que la justícia s’imparteixi en llocs mínimament dignes, i a hores d’ara aquest
objectiu no es pot entendre acomplert,
més encara si comparam la situació amb
els mitjans amb què funcionen els altres
dos poders.
Tampoc no podem perdre de vista que les
Balears és una comunitat que constitueix
una destinació eminentment turística, i
que de vegades, dissortadament, els edificis judicials donen la imatge de la nostra
comunitat a milions de turistes. Precisament per això aquesta degradació no és
una bona carta de presentació si volem
evitar impressions inapropiades que perjudiquen la imatge de les Illes.

7.2.
ELS JUTJATS 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
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- 51.)
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7.2.2. L’AUDIÈNCIA PROVINCIAL
L’activitat de l’Audiència Provincial ha
experimentat, l’any 2008, un augment
lleuger dels assumptes registrats, i un cert
descens de les resolucions dictades.
(Vegeu el quadre A III- 52.)

7.2.3. 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.
7.2.3.1. 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.
7.2.3.1.1. Els jutjats ordinaris
Els assumptes registrats han experimentat
un ascens notable (de 16.541 el 2007, a
21.025 el 2008), motiu pel qual és imperatiu crear nous òrgans judicials d’acord
amb el nombre d’assumptes i els mòduls
establerts pel Consell General del Poder
Judicial. (Vegeu el quadre A III-53.)
Pel que fa a les executòries, els jutjats han
d’assumir unes 370 demandes d’execució
anuals, si bé la infradotació de personal en
el Deganat no permet registrar de manera
centralitzada les demandes executives.
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La important càrrega d’assumptes que
pateix aquest ordre jurisdiccional s’ha
posat recentment de manifest als vocals
del Consell General del Poder Judicial
(CGPJ) assignats territorialment a aquesta
comunitat amb motiu d’una visita.
D’aquest informe s’infereix, vist el nombre
total d’assumptes que s’han d’atendre i el
mòdul ideal d’entrada fixat pel CGPJ, que
serien necessaris 14 o 15 magistrats més
per situar-se en la proporció ideal d’assumptes per magistrat.
7.2.3.1.2. Els jutjats de família
S’observa un descens en l’entrada d’assumptes, la qual cosa situa la càrrega de
feina dins la normalitat. D’altra banda, cal
destacar que aquests jutjats han d’assumir
aproximadament 300 demandes d’execució anuals. (Vegeu el quadre A III-54.)
7.2.3.1.3. El Jutjat Mercantil
Es manté la tendència d’increment d’assumptes, encara que la creació del Jutjat
Mercantil número 2 ha pal·liat la càrrega de
feina que fins al 2007 havia de ser assumida
per un sol jutjat. (Vegeu el quadre A III-55.)
Cal destacar el considerable augment en el
nombre de concursos tant necessaris com
voluntaris, fet que es preveu que continuï
per la situació de crisi econòmica. Aquest
increment pot provocar la saturació dels
jutjats malgrat les mesures de suport posades en pràctica (adscripció d’un jutge de
reforç al Jutjat Mercantil núm. 1).
Fixat el mòdul d’entrada pel CGPJ en 350
assumptes, la tendència alcista exigeix la
creació d’un tercer jutjat.
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7.2.3.1.4. Els jutjats socials

7.2.3.1.7. El Registre Civil

Hi ha un increment notable en el nombre
d’assumptes, entre els quals destaquen els
d’acomiadament i de reclamació de quantia. Es preveu que aquesta tendència continuï per la situació econòmica actual. Es
considera necessari crear, almenys, un
nou jutjat. El nombre d’assumptes registrats en relació amb el mòdul d’entrada
establert pel CGPJ (850) permet concloure
que serien més convenients dos nous jutjats. (Vegeu el quadre A III-56.)

La delicada situació dels darrers anys, en
especial pel que fa als expedients de
nacionalitat, s’ha vist pal·liada amb la creació del Registre Civil Exclusiu 2, que va
entrar en funcionament a final del 2008.
S’espera que així es recuperi la normalitat
en el servei.

7.2.3.1.5. Els jutjats contenciosos
administratius
El nombre d’assumptes en aquesta jurisdicció ha experimentat un ascens notable
que, juntament amb la problemàtica dels
assumptes que atenen, fa que calgui crear
un nou òrgan.
Aquests jutjats es traslladaren, al mes de
desembre, a una nova seu perquè hi
havia la necessitat que l’edifici de la
Gerreria albergàs els nous jutjats de primera instància 22 i 23 i el Registre Civil
núm. 2, amb els problemes que això
implica, vist que el Servei de Registre i
Repartiment i d’Actes de Comunicació es
troba a l’edifici de la Gerreria. (Vegeu el
quadre A III-57.)

Hi ha una iniciativa, encara no concretada, de digitalitzar els llibres del Registre
Civil, cosa que agilitaria els tràmits d’inscripció i de certificació de fets concernents a l’estat civil de les persones.
(Vegeu el gràfic A III-47.)
7.2.3.1.8. Jutjats d’instrucció
Hi ha un descens lleuger en el nombre
d’assumptes penals, si bé es mantenen els
civils, cosa que ens fa reiterar la necessitat
que es creï, almenys, un nou òrgan
segons el mòdul fixat pel CGPJ. (Vegeu el
quadre A III-59.)
7.2.3.1.9. Jutjat de Violència contra la
Dona
L’any 2008 s’han presentat 3.064 denúncies, 883 renúncies, s’han imposat 456
ordres de protecció i s’han dictat 650
mesures de protecció a les víctimes.
(Vegeu els quadres A III-60a i A III-60b.)

7.2.3.1.6. El Servei Comú
7.2.3.1.10. Jutjats de menors
Les càrregues de feina, si bé han experimentat un ascens lleuger, són assumibles.
S’hauria d’estendre la prestació d’aquest
servei a la jurisdicció penal, amb la
necessària dotació de personal. (Vegeu el
quadre A III-58.)
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Durant l’any 2008 s’ha experiment un
lleuger descens d’assumptes, cosa que
implica que la càrrega de feina pot ser
assumida normalment pels òrgans que hi
ha. (Vegeu el quadre A III-61.)
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7.2.3.1.11. Jutjats penals de l’1 al 7
L’any 2008 hi ha un increment de certa
rellevància en el nombre d’assumptes, de
5.223 l’any 2007 a 5.720 l’any 2008, si
bé, d’acord amb el mòdul d’entrada fixat
pel CGPJ (450), s’hauria de crear un nou
jutjat. (Vegeu el quadre A III-62.)
7.2.3.1.12. Jutjat Penal núm. 8
Continua l’increment del nombre d’executòries registrades, si bé s’ha de destacar que el nombre d’executòries en tràmit ha experimentat un descens notable
per les mesures de reforç adoptades.
Això no obstant, continua essent urgent
crear un nou jutjat penal d’executòries,
atès que el mòdul establert pel CGPJ és
de 2.655 assumpte anuals. (Vegeu el
quadre A III-63.)
7.2.3.1.13. Jutjat de Vigilància
Penitenciària
Hi ha hagut un notable increment d’assumptes en aquest jutjat, sense que es
pugui destacar cap circumstància en el
funcionament adequat que s’hi desenvolupa. En qualsevol cas, com que el mòdul
del CGPJ es fixa per a 1.000 interns, i la
població reclusa és de 2.000 interns,
aquesta proporció suposaria, en un pla
teòric, que fos procedent crear un segon
jutjat de vigilància penitenciària. (Vegeu el
quadre A III-64.)
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des presentades. A més és necessari adequar la dotació de personal a la càrrega de
feina. (Vegeu el quadre A III-65.)

7.2.4. PARTIT JUDICIAL D’INCA
Pel que fa a la jurisdicció civil (ordinària,
de família i voluntària), s’han registrat
un total de 5.407 assumptes, enfront
dels 4.233 del 2007. (Vegeu el quadre
A III-66.)
Amb relació a la jurisdicció penal, s’han
registrat 17.303 assumptes, davant els
15.835 de l’any anterior. (Vegeu el quadre
A III-67.)
I, pel que fa als assumptes de violència
domèstica, s’han presentat 3 denúncies
(enfront de les 108 del 2007) i s’han
imposat 2 mesures de protecció. (Vegeu el
quadre A III-68.)

7.2.5. PARTIT JUDICIAL DE MANACOR
Pel que fa a la jurisdicció civil (ordinària,
de família i voluntària), s’han registrat
un total de 4.813 assumptes, enfront
dels 4.221 del 2007. (Vegeu el quadre
A III- 69.)
En relació amb la jurisdicció penal, s’han
registrat 20.291 assumptes, enfront dels
19.556 de l’any anterior. (Vegeu el quadre
A III-70.)

7.2.3.1.14. Jutjat Degà
Hi ha un descens en el nombre d’expedients de consignació de renda i un increment en el nombre de queixes. També hi
ha un increment en el nombre de deman-

I, pel que fa als assumptes de violència
domèstica, s’han presentat 79 denúncies, se n’han retirat 5 i s’han imposat 2
mesures de protecció. (Vegeu el quadre
A III-71.)
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7.2.6. PARTIT JUDICIAL D’EIVISSA
Quant a la jurisdicció civil (ordinària, de
família i voluntària), s’ha ocupat de 5.093
assumptes, enfront dels 4.437 de l’any
2007. (Vegeu el quadre A III-72.)
Pel que fa a la jurisdicció penal, l’any 2008
s’han registrat un total de 27.586
assumptes, enfront dels 27.920 del 2007.
(Vegeu el quadre A III-73.)
Amb relació als assumptes de violència
domèstica, s’han presentat 73 denúncies,
1 renúncia i s’han imposat 36 mesures de
protecció. (Vegeu el quadre A III-74.)
Pel que fa als jutjats penals, s’ha registrat
un increment, atès que, enfront dels
1.079 assumptes registrats l’any 2007,
enguany se n’han registrat 1.378. (Vegeu
el quadre A III-75.)
I als jutjats socials hi ha hagut 1.459
assumptes, enfront dels 790 de l’any
anterior. (Vegeu el quadre A III-76.)

7.2.7. PARTIT JUDICIAL DE MAÓ
En la jurisdicció civil (ordinària, de família i
voluntària) s’han registrat 2.136 assumptes, enfront dels 1.692 de l’any anterior.
(Vegeu el quadre A III-77.)
En la jurisdicció penal, s’han registrat
7.134 assumptes, enfront dels 6.745 de
l’any anterior. (Vegeu el quadre A III-78.)
D’altra banda, els jutjats penals han registrat 446 assumptes, enfront dels 507 de
l’any 2007. (Vegeu el quadre A III-79.)
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I en relació amb els assumptes de violència
domèstica, s’han presentat 16 denúncies,
se n’han retirat 5 i s’han imposat 2 mesures
de protecció. (Vegeu el quadre A III-80.)

7.2.8. PARTIT JUDICIAL DE CIUTADELLA
En la jurisdicció civil (ordinària, de família i
voluntària) s’han registrat un total de
1.277 assumptes, enfront dels 1.090 de
l’any anterior. (Vegeu el quadre A III-81.)
En la jurisdicció penal s’han registrat
5.142 assumptes, enfront dels 5.882 de
l’any anterior. (Vegeu el quadre A III-82.)
Amb relació als assumptes de violència
domèstica, s’han presentat 15 denúncies, no
se n’ha retirada cap i s‘han imposat 2 mesures de protecció. (Vegeu el quadre A III-83.)
Finalment, en la jurisdicció social s’han
registrat 483 assumptes, enfront dels 309
de l’any anterior. (Vegeu el quadre A III-84.)

7.2.9. OFICINA D’INVESTIGACIÓ
PATRIMONIAL
L’any 2008 s’ha produït un descens lleuger en el nombre de sol·licituds tramitades
(10 assumptes). (Vegeu el gràfic A III-48.)
7.2.10. Oficina d’ajuda a les víctimes
del delicte
S’ha incrementat el nombre d’actuacions.
L’augment més destacat ha estat el de les
actuacions en cas de violència domèstica,
que han passat de 308 a 544. El nombre
de consultes generals s’ha reduït de 770 a
659. (Vegeu el gràfic A III-49.)
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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 les Balears sobre l’actuació de
la Fiscalia l’any 2008. 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 perquè el jutjat instructor els arxivi o perquè els tribunals
que hagin de jutjar el fet dictin una absolució. D’altra banda, s’indica l’activitat
delictiva denunciada a les Illes Balears
amb relació als delictes comesos més
habitualment o que tenen més incidència
o gravetat social.
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(42 enfront dels 25 del 2007) i d’assassinats, que passen a 6 quan el 2007
només n’hi va haver un. (Vegeu el quadre A III-85.)
7.3.1.2. Delictes de lesions
L’any 2008 es manté l’activitat de l’any
anterior, amb una lleugera tendència a
l’increment en la majoria dels delictes.
Les denúncies per lesions derivades del
maltractament familiar continuen estabilitzades, encara que mantenen un nombre particularment elevat de procediments incoats. Es manté l’assignació de
tres fiscals de Palma amb dedicació
exclusiva a aquest jutjat. Així mateix,
s’inclouen entre les lesions imprudents
les derivades d’accidents de trànsit (que
són la majoria) i les que són conseqüència d’una mala actuació professional.
(Vegeu el quadre A III-86.)
7.3.1.3. Delictes contra la llibertat
L’any 2008 s’ha produït un augment
generalitzat de les denúncies per aquests
delictes. (Vegeu el quadre A III-87.)
7.3.1.4. Delictes contra la llibertat
sexual

7.3.1.1. Delictes contra la vida
Per primera vegada s’inclouen els delictes d’homicidi per accident de trànsit
separats dels d’homicidi imprudent. Això
es deu a la incidència de la problemàtica
dels accidents de trànsit i de la seguretat
viària, que ha provocat que s’hagin d’assignar fiscals especialitzats als casos per
coordinar i incidir en aquesta matèria
delictiva. Destaca l’increment d’homicidis

Els índexs es mantenen, en general, amb
relació a l’any anterior, tot i que amb una
tendència generalitzada a incrementar.
(Vegeu el quadre A III-88.)
7.3.1.5. Omissió del deure d’auxili
L’any 2008 s’han produït 11 denúncies,
enfront de les 17 de l’any anterior. (Vegeu
el quadre A III-89.)
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7.3.1.6. Violació de domicili
L’any 2008 s’ha produït un increment
notable de casos, 71, enfront dels 29 del
2007. (Vegeu el quadre A III-90.)
7.3.1.7. Delictes contra l’honor
Les denúncies per aquest tipus de delictes
han augmentat l’any 2008 respecte a
l’any anterior (de 104 a 133), si bé han
disminuït pel que fa als de calúmnies (de
43 a 23). (Vegeu el quadre A III-91.)
7.3.1.8. Delictes contra les relacions
familiars
Es manté, en general, el nombre de
denúncies respecte a l’any 2008, tot i que
ha augmentat de manera significativa pel
que fa als casos d’abandó de família, si bé
les relacionades amb l’impagament de
pensions són les més nombroses. Pel que
fa als delictes de sostracció de menors, fan
referència als supòsits de pares o mares
divorciats que es queden o se’n duen els
fills menors malgrat que la guarda i custòdia havia estat assignada a l’altre progenitor. (Vegeu el quadre A III-92.)
7.3.1.9. Delictes contra el patrimoni i
contra l’ordre socioeconòmic
Els increments més destacables són els
relatius a furt, robatori amb violència o
intimidació, robatori o furt d’ús de vehicle,
estafa, apropiació indeguda, delictes contra la propietat intel·lectual i receptació.
Disminueixen les denúncies per robatori
amb força en casa habitada o local obert
al públic, extorsió, delictes societaris i
danys. (Vegeu el quadre A III-93.)

7.3.1.10. Delictes contra la hisenda
pública i la Seguretat Social
L’any 2008 han augmentat notablement
(de 6 a 19) les denúncies per defraudació
tributària amb relació a l’any anterior A l’igual que el 2007, no hi ha hagut cap cas
de frau comunitari. Pel que fa al delicte
comptable, s’ha presentat una denúncia
més que l’any anterior, ja que s’ha passat
de 6 a 7. (Vegeu el quadre A III-94.)
7.3.1.11. Delictes contra els drets dels
treballadors37
L’any 2008 s’ha produït un descens (de
692 a 462) en les denúncies contra els
drets laborals o de la Seguretat Social;
han incrementat les denúncies contra la
seguretat i higiene en el treball, i se n’han
produït dos per trànsit de mà d’obra,
quan el 2007 no n’hi va haver cap.
(Vegeu el quadre A III- 95.)
7.3.1.12. Delictes contra l’ordenació
del territori
L’any 2008 augmenten significativament
el nombre de denúncies per delictes contra l’ordenació del territori, torna a disminuir el relatiu a denúncies per delictes
contra el medi ambient i augmenten les
denúncies per delictes contra el patrimoni
històric. (Vegeu el quadre A III-96.)
La protecció del patrimoni històric i el
medi ambient ha estat un dels centres
sobre els quals ha volgut desplegar-se
l’activitat de la Fiscalia amb l’assignació
d’un segon fiscal especialista en aquesta
matèria. Els resultats estadístics són l’efecte d’aquest esforç.

37. Vegeu l’apartat 1.4 del capítol II sobre la resolució extrajudicial dels conflictes laborals.
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7.3.1.13. Delictes contra la seguretat
col·lectiva
L’any 2008 s’ha produït un increment de
les denúncies per incendis amb perill per a
la vida, per tràfic de drogues, per negativa
a passar la prova d’alcoholèmia i per conducció alcohòlica (de 943 a 2.573).
(Vegeu el quadre A III-97.)
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apartat s’inclouen les condemnes de privació del permís de circulació, les condemnes dictades en l’àmbit de la violència domèstica i d’allunyament i de comunicació amb l’exparella. Aquestes darreres són la causa principal de l’increment del nombre de denúncies. (Vegeu
el quadre A III-100.)
7.3.1.17. Delictes contra la Constitució

7.3.1.14. Falsificacions
L’any 2008 s’ha produït un augment
generalitzat de les denúncies per aquest
tipus de delictes, especialment pel que fa
a la falsedat de documents privats, que
han passat de 7 a 113. Han disminuït de
manera notable els d’intrusisme (de 55 a
5). (Vegeu el quadre A III-98.)

Es mantenen els baixos nivells dels anys
anteriors. (Vegeu el quadre A III-101.
7.3.1.18. Delictes contra l’ordre públic
L’any 2008 han augmentat significativament, en la línia de l’any anterior, les
denúncies per aquest tipus de delictes.
(Vegeu el quadre A III-102.)

7.3.1.15. Delictes contra
l’Administració pública

7.3.2. ELS JUDICIS RÀPIDS
En general, hi ha una tendència a l’augment respecte als nivells de l’any 2007.
Destaca el fet que s’ha potenciat la lluita
contra la corrupció en aquesta comunitat
autònoma amb la dotació, encara que
insuficient, de dos fiscals amb dedicació
exclusiva, i amb l’increment d’elements
personals i materials i els graus de coordinació amb la Fiscalia de les forces i cossos
de seguretat i els òrgans de la hisenda
pública. (Vegeu el quadre A III-99.)

A l’igual que l’any anterior, la Fiscalia
General de l’Estat no n’ha demanat a les
diferents fiscalies 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.

7.3.1.16. Delictes contra
l’Administració de justícia

7.3.3. LA VIGILÀNCIA PENITENCIÀRIA

L’any 2008 hi ha hagut un increment
generalitzat de les denúncies per aquests
delictes, en què destaca l’augment de les
denúncies per trencament de condemna,
que passen de 714 a 1.147. En aquest

L’any 2008, en general, hi ha hagut un
increment del nombre de tots els expedients, llevat de refoses de condemnes,
que han experimentat un descens lleuger.
(Vegeu el quadre A III-103.)
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7.3.4. LA JURISDICCIÓ DE MENORS

7.3.5. LA COMISSIÓ D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA GRATUÏTA

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
L’any 2008 s’han iniciat 3.523 diligències,
se n’han arxivat 1.322 i s’ha desistit en
137 casos. (Vegeu el quadre A III-104.)
7.3.4.2. Nombre de menors als quals
s’ha aplicat aquesta jurisdicció
L’any 2008 s’ha aplicat, en línia amb l’any
anterior, a 3.821 menors, 1.610 dels quals
tenien menys de 15 anys, i la resta (2.211),
entre 16 i 18. (Vegeu el quadre A III-105.)
7.3.4.3. Delictes jutjats en aquesta
jurisdicció
L’any 2008 s’ha jutjat un nombre superior
de delictes que el 2007, si bé l’increment
més destacable es troba en els delictes
contra la seguretat en el trànsit, que, de
15 causes el 2007, s’ha passat a 225 el
2008. (Vegeu el quadre A III-106.)
7.3.4.4. Mesures imposades als
menors condemnats
L’any 2008 s’han imposat mesures d’internament, llibertat vigilada i prestacions en
benefici de la comunitat, i s’han aplicat
solucions extrajudicials. A l’igual que el
2007, no s’ha aplicat cap amonestació.
(Vegeu el quadre A III-107.)
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Es desglossen a continuació aquestes
dades per illes.
7.3.5.1. Mallorca
Les dades es detallen en el quadre A III-108.
7.3.5.2. Eivissa
Les dades es detallen en el quadre A III-109.
7.3.5.3. Menorca
Les dades es detallen en el quadre A III-110.

7.3.6. L’ACTIVITAT DE LA FISCALIA
L’any 2008 la plantilla de fiscals (amb un
total de 53), es distribueix de la manera
següent: 1 fiscal en cap, 1 tinent fiscal,
34 fiscals a Mallorca (Palma), 5 fiscals
adscrits a la Jurisdicció de Menors
(Palma), 2 fiscals adscrits a la Fiscalia
Anticorrupció, 3 fiscals adscrits a la
Jurisdicció de Violència Domèstica
(Palma), 4 fiscals a Manacor, 8 a Eivissa,
4 a Menorca (Maó) i 1 fiscal de suport.
(Vegeu el quadre A III-111.)
L’aposta per l’especialització, és a dir,
assignar a determinats fiscals matèries
específiques amb especial incidència
social, ha comportat l’increment de l’activitat de cada fiscal, atès que no s’ha
incrementat la plantilla, sinó que s’han
afegit feines a la plantilla que ja hi havia.
D’altra banda, constitueix un gran repte
l’assumpció de l’activitat investigadora
de la Fiscalia, tradicionalment assumida

Capítol III. Qualitat de vida
i protecció social

pels jutjats d’instrucció, per mitjà de les
diligències informatives.

7.4.
L’ARBITRATGE
Aquest subapartat, dedicat a l’arbitratge,
l’hem desglossat en tres parts, segons si el
fa la Direcció General de Consum, la
Direcció General de Transports o la
Cambra de Comerç de Mallorca.

7.4.1. LA DIRECCIÓ GENERAL DE
CONSUM
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.
L’any 2008 ha augmentat el nombre de
les empreses adherides, de manera que
s’arriba a 968, amb 1.366 sol·licituds presentades. De les 860 sol·licituds resoltes,
298 han estat per mediació, i 423, per
laude. (Vegeu el quadre A III-112.)
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7.4.2. LA DIRECCIÓ GENERAL DE
TRANSPORTS
Segons les dades que ha aportat la
Direcció General de Transports, el nombre
de demandes de contractes de transport
ha augmentat. Hi ha un total de 38
demandes de contractes en el transport
de mercaderies, de manera que es redueix
en dues les de l’any anterior. Els impagaments d’imports s’han mantingut en 11.
Els retards en el lliurament s’han mantingut en els de l’any 2007, i els danys o les
pèrdues han baixat molt, d’11 demandes
a 7. Els laudes dictats varien en només
una unitat, ja que l’any anterior varen ser
28 mentre que el 2008 han estat 27.
(Vegeu el quadre A III-113.)

7.4.3. SERVEIS D’ARBITRATGE DE LA
CAMBRA DE COMERÇ
Durant l’any 2008 la Cambra de Comerç
de Mallorca ha administrat, en col·laboració amb l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de
les Illes Balears, un total de 38 arbitratges.
L’esquema de l’estat procedimental dels arbitratges administrats l’any 2008 és el següent:
Sol·licituds
Resolts/laude
En tràmit
No admesos
Transigits

38
12
19
0
5

Els assumptes objecte de litigi principalment són les resolucions contractuals i les
reclamacions de quantitat. (Vegeu el quadre A III-114.)
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