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LA SRA. PRESIDENTA:

Començarem la sessió d’avui. En primer lloc els demanaria
si es produeixen substitucions.

EL SR. GARCÍAS I SIMÓN:

Sí, Antoni Garcías substitueix Joana Barceló.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Catalina Soler substitueix Misericòrdia Sugrañes.

EL SR. SERRA I TORRES:

Antoni Serra substitueix Rosa Estaràs.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Encarnación Pastor a Miquel Àngel Jerez.

EL SR. BONED I ROIG:

Joan Boned substitueix Xico Tarrés.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Joan Flaquer substitueix Assumpta Vinent.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. El primer punt de l’ordre del dia d’avui consisteix
en les preguntes RGE núm. 2467, 2627, 2628, 2630 i
2631/2007, aquestes preguntes estan contestades per escrit pel
Govern de les Illes Balears, dia 14 de febrer, per la qual cosa
jo deman al Sr. José María Rodríguez, autor de les preguntes,
si vol formular-les o bé les dóna per contestades.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÀ:

Efectivamente, las preguntas, que fueron realizadas el día
19 de octubre, fueron contestadas el día 13 de febrero, pero yo,
anteriormente, había pedido a la Cámara que fueran orales ante
comisión.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Assisteix l’Hble. Conseller de Presidència, el Sr.
Albert Moragues i Gomila, acompanyat de la directora general
de Relacions amb el Parlament i Coordinació, la Sra. Joana
Maria Socias i Camacho, que són aquí per contestar les
preguntes del Grup Parlamentari Popular.

I.1) Pregunta RGE núm. 2467/07, de l'Hble. Diputat Sr.
José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a dotació del traspàs de la competència de
Justícia.

Per formular la primera pregunta relativa a dotació del
traspàs de la competència de Justícia, té la paraula l’Hble. Sr.
José María Rodríguez, per un temps de deu minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, en primer lugar
muchas gracias por acudir a la comisión tanto usted como la
directora general de Relaciones con el Parlamento, a mí me
gustaría, lógicamente, pedirle al conseller una información lo
más amplia sobre el proceso de traspaso de competencias.

Es cierto que ya hace ocho meses que se inició la gestión
del Gobierno, más de ocho meses, y que lógicamente pues ha
habido contactos con Madrid que yo desconozco, la verdad, he
tenido información por la prensa del procedimiento que han
seguido y a mí, lógicamente, me gustaría como diputado de este
parlamento conocer cómo está la situación, inclusive he llegado
a leer alguna vez que el proceso de transferencias se
encumbraría antes de las elecciones de marzo, seguramente no
será así, estoy seguro que habrá sus razones para ello y por esta
razón yo quería escuchar de boca del conseller los argumentos
que tiene para que no se haya producido este aumento y si,
efectivamente, se manifiesta como dice la pregunta que ya ha
sido, más o menos, acordado el importe de la transferencia y si
ésta corresponde al estudio que había realizado el anterior
gobierno o por el contrario es inferior.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Té la paraula l’Hble.
Conseller.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Bon dia a tothom. M’agradaria demanar a la Presidència de
la Mesa si m’he de cenyir a les preguntes que jo duc preparades
per contestar o a aquesta espècie d’interpelAlació que se’m fa
sobre un tema que, evidentment, té a veure amb les preguntes
presentades, però que no és exactament el tràmit que jo estava
preparat per contestar. 
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Per tant, només un aclariment, si jo he de tancar això i fer
una contestació ho puc fer tranquilAlament.

LA SRA. PRESIDENTA:

El Sr. Conseller ha de contestar les preguntes que estaven
per escrit, però, evidentment, amb l’explicació del diputat
s’allarga perquè té deu minuts per poder-la plantejar, per tant,
un poc al seu criteri, però el bessó de la qüestió és la pregunta
formulada per escrit.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

La pregunta formulada per escrit, la 2467, diu textualment:
“Quina és la quantitat anual amb què es preveu que vagi dotat
aquest traspàs de la competència de justícia?” La contestació
que vàrem fer arribar a la Cambra sobre aquesta qüestió diu
literalment: “No es pot preveu a priori una valoració de les
càrregues financeres del traspàs dels mitjans personals i
materials al servei de l’administració de Justícia, sense
concretar abans, en el transcurs de la negociació i de comú
acord entre les dues administracions que hi estan implicades,
les funciones i els serveis que s’han d’assumir; les necessitats
d’inversió en infraestructures, edificis, seus d’òrgans judicials
i tecnologia de la informació de l’administració de Justícia a la
comunitat autònoma, com també els nous requeriments de
finançament que es derivaran de la posada en funcionament
d’efectiu de la nova oficina judicial”.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Vol torn de rèplica el diputat?

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, usted ha sido
diputado en el Congreso de los Diputados y tiene cierta
experiencia parlamentaria. Cuando un diputado le hace a usted
una pregunta para contestar en comisión no es estrictamente
aquella pregunta y usted lo sabe, y cuando las preguntas decaen
de ser orales a ser escritas, porque cierra el Parlamento, tiene
usted un período para contestarlas y, si no, vuelven a ser otra
vez escritas como es este caso. Yo sé que a usted le viene mal
que hoy le preguntemos por esto, sé que le viene mal porque
estamos en unas circunstancias que, lógicamente, son
cambiantes cada día. Hoy la Justicia en Baleares es noticia
desgraciadamente para mucha gente porque no puede atender
y beneficiarse de los servicios de Justicia, pero usted no puede,
desde aquí, como un político que es remitirme a mostrarme lo
que usted dice en la carta. A mí este escrito no me va bien, en
primer lugar no me va bien porque usted me contesta fuera de
plazo y no me va bien que me conteste cuando usted ya sabe
que tiene señalada la comparecencia en esta cámara, usted me
contesta el jueves y el miércoles la Mesa de la Cámara, la Mesa
de la comisión, señaló su presencia aquí en esta cámara. 

Por lo tanto yo, Sr. Conseller, no me doy por satisfecho,
usted ha manifestado ya, y se hacen eco inclusive los medios,
el Colegio de Abogados, que había aceptado usted 50 millones
por el traspaso de competencias, y yo le pregunto: ¿En qué se
basa usted? Si hay un informe jurídico, hay una auditoría

realizada por el antiguo gobierno en donde cifra la necesidad
de la Justicia en Baleares en 80 y pico millones de euros, por
qué se basa usted en que son 50 nada más. Eso es lo que yo
quería preguntarle a usted y políticamente le pregunto y espero
que tenga la valentía de contestarme políticamente por qué son
50 y por qué no son 80 y pico como decía el estudio y por qué
en estos ocho meses que usted dijo anteriormente, que pensaba
y que creía que iba ha haberse realizado el traspaso, no se ha
realizado. Ésta es mi pregunta política, si usted quiere me
contesta y, si no, me vuelve a leer la respuesta oral que me
parece fantástica.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per tancar el debat d’aquesta
pregunta té la paraula el conseller.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Diputat,
evidentment, jo tenc una certa experiència com vostè també té
la seva i, evidentment, tothom utilitza a favor això que diuen
aquesta prodomosua, a favor dels seus interessos, les
possibilitats reglamentàries. Per tant, jo respecto que vostè faci
això, jo, naturalment, m’he de cenyir a la convocatòria que tenc
per comparèixer davant de la comissió que, concretament, em
planteja cinc preguntes que, evidentment, haurien d’haver estar
contestades en termini, i per tant, jo vull demanar disculpes al
Parlament perquè els meus serveis tècnics han contestat amb
alguns dies de retard una pregunta que era oral i es va convertir
en escrita i que no es va contestar dins els trenta dies de
termini, alguns dies més tard del que toca, res excepcional per
una altra banda, com vostè sap molt bé, perquè jo abans de
venir també m’he oblidat quina és la pràctica parlamentària, i
jo he vist contestar preguntes a l’anterior govern setze mesos
més tard que es convertissin en orals a comissions, per tant, res
nou, no més important.

Però vostè em planteja una pregunta que, evidentment, jo
crec que tampoc sense que hagi de fer apelAlacions a la meva
valentia, senzillament amb una relació normal, política, doncs
jo crec que, evidentment, la preocupació d’avui no són les
preguntes aquestes plantejades fa quatre mesos sinó el conflicte
de la Justícia, quin és l’estat de negociació evident de la
competència i, evidentment, jo puc anar a algunes coses, no
massa coses perquè com vostè sap molt bé açò està plantejat,
no està acabat. 

Nosaltres no hem acceptat cap xifra definitiva de res,
senzillament la xifra de 50 milions d’euros que es planteja és la
xifra de costos efectius que planteja el Ministeri de Justícia en
relació amb açò, als costos efectius a l’exercici de la
competència de justícia a Balears en aquest moment. Ha
acceptat el Govern aquesta xifra? No. Sí hem acceptat que
aquesta xifra sigui objecte de debat, contràriament al que va fer
l’anterior executiu que davant la xifra d’abans de cost efectiu
que es va posar damunt la taula vostès van treure aquest estudi
sobre l’Administració de Justícia a Balears que planteja un
model ideal de justícia i que es xifra en 80 milions d’euros
anuals, jo no critic açò, dic, senzillament, que és un model ideal
de justícia que va posar damunt la taula per a negociar el cost
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efectiu. Què pensa aquest conseller que els parla? Que açò és
un error de plantejament de la negociació, si volem, cosa que
jo dubt, si volem, realment, assumir la competència de
transferència, la competència de justícia. Perquè, naturalment,
si nosaltres el que volem és assumir la competència de
transferències hem d’assumir el mètode racional, lògic i normal
amb el qual l’Estat transfereix a les comunitats autònomes
aquesta competència o qualsevol altra, i que és un mètode que
consisteix a posar damunt la taula cost efectiu i a partir d’aquí
discutir representants de l’Administració autonòmica i
representants de l’Administració de l’Estat si aquest cost és més
real o menys real. 

Què hem detectat nosaltres, en principi? Que el cost real, el
cost efectiu, segurament, que s’acosta molt a la realitat, però
nosaltres partim, i l’estudi que vostès varen fer en aquell
moment, que jo sempre he parlat bé d’aquest estudi perquè
planteja, jo crec, un model ideal, que per mi, per tant, és un
model que ens pot servir de model cap al futur, però nosaltres
pensam que la situació de justícia, el problema més gran que té,
és el dèficit d’infraestructures, d’immobles, que està molt ben
replegat en aquest estudi, per tant, nosaltres el que hem dit,
podem acceptar discutir la xifra que vostès ens posen aquí de
cost efectiu, però nosaltres volem obrir la possibilitat d’un
annex d’inversions que permeti que la situació, com dic,
d’infraestructures judicials a Balears millori, perquè ha de
millorar substancialment. 

Des d’aquí, no hi hagut més acords, hem tengut algunes
reunions, crec que un total de tres reunions abans dels plenaris
i no hem avançat més perquè tenim, com vostè sap perquè ho
hem contat moltes vegades, el tema, l’entrebanc del palau de
justícia d’Eivissa que nosaltres hem pensat que no era
convenient continuar amb el debat de la transferència
mentrestant no es resolgui un problema molt més important que
és el de les infraestructures judicials d’Eivissa que estan en una
situació que, realment, necessiten una solució ja.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

I.2) Pregunta RGE núm. 2627/07, de l'Hble. Diputat Sr.
José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a model d'administració de justícia a les
Illes Balears.

Per formular la pregunta RGE núm. 2627/2007, relativa al
model d’administració de Justícia a les Illes Balears, té la
paraula l’Hble. Sr. José María Rodríguez, per un temps màxim
de deu minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÀ:

Sí, yo estoy seguro que ningún diputado de esta Cámara, y
menos el conseller, se extrañará de que el Govern de les Illes
Balears en aquel momento, al que yo pertenecía, plantease al
gobierno una justicia, exactamente óptima, la que necesitan
estas Islas Baleares. Una justicia que tenga en cuenta las
características de las Islas, con cuatro islas pobladas, una
justicia que tenga en cuenta el gran número de actos judiciales
en el que intervienen extranjeros y que precisan traductores,
una justicia que precisa de instalaciones cómodas y
lógicamente adecuadas a sus necesidades, una justicia que
necesita de profesionales estables, una justicia que necesita,
evidentemente, una singularidad como así tiene reconocida esta
comunidad en la Constitución Española. No necesitamos la
misma justicia que Zamora, ni que Cuenca, ni que Albacete,
necesitamos otro tipo de justicia, posiblemente más dispersa,
posiblemente con secciones de audiencia en algunas islas
menores, necesitamos una justicia que, efectivamente, está
planteada en este estudio y ésta es nuestra reivindicación al
ministerio cuando fuimos y cuando pudimos hacer este tema.

Yo creo que es preciso que tenga nuestro apoyo porque
mire usted, cuando nosotros planteamos este modelo, y usted
acaba de decirlo hace un momento, posiblemente sea el modelo
al que tengamos que ir, sea el modelo que necesite, todo
aquello que no consigamos que transfiera el Gobierno a este
modelo lo tendrá que poner antes o después la comunidad
autónoma, porque los ciudadanos de la comunidad autónoma
se merecen una justicia en relación a los impuestos que pagan,
y en Baleares se pagan muchos impuestos porque es una
comunidad productora, de vanguardia, de mucha iniciativa y
que genera muchos conflictos. Es la comunidad, me parece que
era, que tenía más índice de coflictividad judicial en relación al
número de habitantes que tienen las Islas.

Esto es lo que precisamos y, lógicamente, un gobierno
responsable y un gobierno consciente de esta responsabilidad
hace un planteamiento óptimo de justicia que va a caminar
hacia él, posiblemente no lo consigamos (...), usted nos tendrá
a su lado si quiere denunciar este modelo de justicia y nos
tendrá a su lado si usted quiere implantarlo después, pero la
verdad es que éste es el modelo de justicia que necesita
Baleares, una justicia que sea fuerte, que sea ágil, que esté
descentralizada y que no suponga para ningún ciudadano de las
Islas, viva en la isla que viva, ninguna dificultad para poder
obtener una justicia rápida y eficaz. 

Esto es lo que queremos, una justicia que tenga unas
plantillas estables, que tenga unas plantillas que estén
remuneradas adecuadamente, que no se vean discriminadas, y
que esta discriminación sea objetivo y sea objecto de ese
movimiento excesivo entre los funcionarios porque,
lógicamente, al ganar menos aquí que lo que ganan en Valencia
o que ganan en Cataluña o que ganan en Madrid, pues es muy
fácil el cambiarse de plaza cuando uno ya está metido aquí y
tenemos una justicia que tiene excesivas plazas vacantes y que
tiene excesivos, digamos, centros de justicia que no son aptos
para impartir la justicia y que no es justo que en el año 2008
estemos así. Al principio creíamos que era una desintonía entre
gobiernos, al ser el gobierno de aquí un gobierno del Partido
Popular, el Gobierno de Madrid un gobierno socialista,
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creíamos que había una sintonía no adecuada, que era una
cuestión de política, pero vemos que estos ocho meses no han
servido de nada, siguen sin ponerse de acuerdo, siguen ustedes
aquí gobernando, el Partido Socialista allá en Madrid y siguen
sin conseguir un acuerdo bueno para la justicia y bueno para los
ciudadanos de Baleares. Esto es lo que me extraña y esto es lo
que quería preguntarle, ¿cómo ve usted este punto de vista?

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per donar resposta té la paraula
l’Hble. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, el Govern de les Illes Balears
no considera models ideals abstractes per a l’Administració de
Justícia la nostra comunitat sinó que pretén aconseguir, quan es
materialitzi el traspàs dels mitjans personals i materials a la
comunitat autònoma, una assignació de recursos adequada que
possibiliti, en la concertació dels esforços i voluntats de tots els
operadors jurídics externs i interns que intervenen en la
prestació d’aquest servei públic, una administració de Justícia
més eficient i propera amb la confiança de la ciutadania. La
intenció és aconseguir, per tant, un servei públic, de justícia, de
qualitat mitjançant el traspàs dels mitjans personals i materials
que siguin adequats i suficients.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la
paraula el diputat.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÀ:

Sí, vuelvo a quejarme ante la Mesa de la respuesta oral
leída por el Sr. Conseller, para esto no importaba que hubiese
venido hoy, con que hubiera enviado a alguien hubiera sido
suficiente y si no una cinta grabada. Yo creo que esto no es
correcto, ni es un respecto adecuado a la Cámara, Sr. Conseller.
Yo le he preguntado a usted y yo creo que está usted en
condiciones de contestarme qué modelo de justicia quiere usted
implantar en la isla, ¿El que hay actualmente o el que refleja el
estudio? Y eso es capital, mire usted si es fácil de decirlo, usted
quiere implantar la justicia que tenemos actualmente en las
Islas Baleares, con falta de medios, falta de dotación
económica, falta de recursos humanos, falta de productores,
falta de peritos, o por el contrario quiere usted una justicia que
tenga una plantilla estable en las Islas Baleares, que esté
adecuadamente remunerada, que tenga instalaciones conforme
se merecen los ciudadanos, que sea una justicia que vivas en
Menorca, en Mallorca, en Ibiza o en Formentera no tengas
ningún inconveniente más que el justo y necesario, que no
tenga la Audiencia, no tenga (...) de justicia, no tenga otras
instalaciones en el mismo recinto, que no estén vigilados, que
estén controlados, que no estemos a expensas de que pueda
haber un desastre y se pierda algo importante para la historia de
Baleares. Yo creo, Sr. Conseller, que está usted en condiciones

de decirlo, si usted quiere volver a repetirme la lectura del
escrito, fantástico.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per tancar aquest debat té la
paraula l’Hble. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Gràcies, Sra. Presidenta. No entraré a la manera com
planteja cada grup i per suposat cada diputat la seva pràctica
parlamentària, no em correspon. Jo li tornaré a dir el mateix, he
estat aquí citat per a contestar preguntes i venc a contestar
preguntes. I estic disposat en el torn de rèplica contestar
qualsevol cosa que se’m plantegi, però jo li respondré en
primer torn cada vegada la pregunta que vostè em plantegi,
després podem entrar, ho ha fet abans i ara també ho faré, però
no per manca de valentia, ni importa que faci evocacions
èpiques, ni coses rares. Li contestaré en rèplica qualsevol cosa,
però permeti’m que en primera rèplica, sense faltar al respecte
ni al parlamentari, ni al Parlament, que respongui en el tràmit
pel qual he estat citat a aquesta cambra. No vull tornar a
discutir qüestions de procediment, però vostè cada vegada que
intervé m’ho posa sobre la taula.

Anant a la qüestió que vostè em planteja i que no té res a
veure amb la pregunta concreta. Sí que té a veure perquè tot té
a veure amb la justícia, però vull dir literalment, en termes
literals em referia, Sr. Rodríguez, no, no, jo entenc el que vostè
fa, no el critic, no es pensi. Jo crec que de tota manera vostè
amb la rèplica em planteja una qüestió que en aquests moments
no ens estam plantejant des del Govern, no estam discutint, el
Govern, quin model de justícia volem, estam a una passa
prèvia, nosaltres estam discutint amb el Govern central el
traspàs de la competència de justícia, i el traspàs d’aquesta
competència, com la de qualsevol altra competència, està
emmarcat per regles, per normes, per procediments. I vostè sap
perfectament que quan una comunitat autònoma planteja a
l’Estat, al Govern de l’Estat, el requeriment d’assumir una
competència, s’ha de fer d’acord amb aquesta normativa i
aquesta normativa el que diu és que l’Estat posarà damunt la
taula el cost efectiu de la transferència, i en aquest debat estam.

Jo li he dit abans, i li torn a dir, crec que l’estudi sobre
l’Administració de Justícia a Balears, en general, a mi em sona
bé, em fa bona olor, ja ho he dit altres vegades i ho continu
dient. Certament no podríem fer d’aquest estudi una bíblia
perquè algunes de les coses posades aquí estan posades fent
previsions absolutament aleatòries, i algunes absolutament
exagerades. Per què? Perquè el Govern el que plantejava, quan
va plantejar aquesta transferència, el que plantejava, vostè ho
ha confessat ara, no tant que es traspassi la competència amb el
cost efectiu sinó que ens traspassi la competència amb la millor
dotació possible, cosa que jo li alab i que jo intentaré fer
exactament el mateix, però tots hem de ser conscients que
aquest estudi està fet sobre exageracions, perquè són
presumpcions que no estan basades en la realitat, i podem
comentar les que trobi, en tenc algunes d’apuntades aquí, però
no m’interessa debatre aquestes. Jo crec que, efectivament, aquí
es planteja un model que amb les modificacions que sigui,
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etcètera, aquest és un model, a més, que també jo he de
reconèixer que va ser un estudi fet amb un ample consens de
tots els agents que es mouen dins el món de la justícia, per tant,
a mi em serveix, al Govern el serveix, però li torn a repetir, Sr.
Rodríguez, que estam en un estadi interior, nosaltres no
discutim amb l’Estat i no discutim interiorment quin model de
justícia volem per a les Illes Balears l’any 2008, sinó que estam
a una passa prèvia: quina és la dotació de la transferència que
el Govern central farà a la comunitat autònoma, i he de dir que
fins a aquests moments no és satisfactòria. Per tant,
evidentment, el Govern de l’Estat no mira que siguin del mateix
color polític els que negocien a una banda i l’altra de la taula,
perquè ells han de defensar la seva posició i torn a repetir que
la seva posició és que la transferència es faci d’acord amb els
costos efectius i l’altra banda de la taula que són nosaltres que,
encara que siguem del mateix color, volem, com vostè fa una
estona, que sigui la millor dotada possible. 

Quina diferència, entenc jo, hi ha entre la posició de
l’anterior govern i el nostre? Crec que nosaltres plantejam una
sortida més possibilista, nosaltres hi anam amb voluntat més
clara d’assumir la competència i, per a nosaltres, si això se’ns
dota d’un cost efectiu i d’un annex d’inversions suficient,
independentment que no arribin els 80 milions d’aquest model
ideal i exagerat, si em permet que utilitzi l’expressió, nosaltres
acceptarem aquesta transferència, però no és el moment encara.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

I.3) Pregunta RGE núm. 2628/07, de l'Hble. Diputat Sr.
José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a darreres intervencions del Ministeri de
Justícia a Balears.

Per formular la pregunta RGE núm. 2628, relativa a les
darreres intervencions del Ministeri de Justícia a les Illes
Balears, té la paraula l’Hble. Sr. José María Rodríguez, per un
temps màxim de deu minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Sí, efectivamente, yo creo que le
voy a hacer una confidencia a usted, que nuestra voluntad era
tan importante y tan valiosa como la suya, yo no tengo por qué
pensar que usted no tiene voluntad de asumir las competencias
y usted ha hecho un juicio gratuito sobre la voluntad del
gobierno anterior, sobre si quería o no la competencia. Lo que
sí le digo a usted es que el gobierno de Rodríguez Zapatero no
tenía ninguna voluntad de pasar las competencias al gobierno
Matas, no tenía ninguna voluntad, porque los 50 millones nacen
de ese estudio, pero nacen a partir del estudio, antes eran
muchos menos, antes eran muchísimos menos. Es más todavía,
yo me acuerdo cuando tuve la reunión con la Sra. Rosa Estarás
y el ministro, he tenido diversas con el Estado pero con el
ministro, que nos dijeron que el problema, nosotros le dijimos,
mire usted aborde dos cuestiones, las competencias cuanto
antes, pero inviertan ustedes en Baleares, sea de quien sea la
competencia no es de recibo que los ciudadanos de Ibiza tengan

las instalaciones judiciales que tienen actualmente, no es de
recibo, por tanto, mire usted, no nos traspase la competencia,
inviertan ustedes en Baleares. Nos pusieron un problema, es
que no puede ser porque el Partido Popular está bloqueando el
proyecto Eivissa center que es donde va el solar de los
juzgados. ¡Oh Dios!, ¡qué mala pata! Ahora resulta que en Ibiza
está aprobado el proyecto y el solar no es bueno para los
juzgados, mire usted si había voluntad de traspasar las
competencias a esta comunidad autónoma. 

Pero yo quiero decirle a usted algo que es importante ¿cree
usted que de esa sintonía que usted dice se deduce bien cuando
digo yo y cuando dice todo el mundo que este año el Ministerio
de Justicia ha disminuido su inversión en Baleares un 23%?
¿Cree usted que como está la justicia en Baleares, las
instalaciones, la falta de seguridad, la falta de accesibilidad a
los edificios públicos de justicia en Baleares, es normal que se
haya reducido de los presupuestos generales del Estado un 23%
la inversión del Ministerio de Justicia en las Islas Baleares?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per contestar té la paraula l’Hble.
Conseller:

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Mirin, sense deixar de
reconèixer un repunt especialment en els darrers anys de la
despesa pública estatal a l’àmbit de l’Administració de Justícia
a les Illes Balears, els dèficits històrics en infraestructures que
rossega aquest servei públic a la nostra comunitat autònoma,
juntament amb altres també tradicionals mancances i
disfuncions que condicionen la prestació del nivell
corresponent al que estam, totes aquestes qüestions fan
insuficient l’assignació de recursos destinats en aquests
moments a aquest sector d’activitat administrativa a les Illes
Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la
paraula el diputat.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Vuelvo a protestar por la respuesta del conseller, no voy a
recriminar más, está asentando un precedente que es bueno
pero que al final los gobiernos cambian y entonces cada uno
puede aplicar su método como mejor estime. 
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Pero mi pregunta es reciente, Sr. Conseller, no me ha
contestado ústed. ¿Usted cree que es lógico que esta comunidad
tenga una desinversión del Gobierno del Estado de un 23% en
las ya de por sí pequeñas inversiones del Estado en esta
comunidad? ¿Eso manifiesta la voluntad de mejorar los
servicios públicos en Baleares, los servicios de la
Administración de Justicia? Esa es mi pregunta, Sr.Conseller.
Usted puede venirme con las palabras más grandilocuentes y
más altisonantes del mundo, me parece muy bien, pero al final
son palabras huecas y discurso leído y discurso meditado para
no decir nada. Usted no está diciendo nada en esta
comparecencia, por lo tanto, no tendré más remedio que
hacerle comparecer otra vez y entonces sí que vendrá usted a
comparecer, a decirme, al menos, no conoceré su respuesta
primera por escrito anteriormente fuera de plazo. 

Yo le pido que me diga si esto es verdad, si es normal que
la Administración de Justicia en Baleares tenga un descenso del
23% en su inversión del año 2008. Como está la
Administración de Justicia en Baleares, en las condiciones que
está. Es la pregunta, si usted quiere contestarme alguna cosa y,
si no, léame otra vez la respuesta que me va muy bien.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per tancar aquesta pregunta té
la paraula l’Hble. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Gràcies, Sra. Presidenta. Un parell de precisions, la primera
és sobre la voluntat de la transferència que tenia, que podia
tenir el govern socialista quan aquí governava el Partit Popular,
dir-li que la negociació es planteja per primera vegada amb el
govern popular a Madrid, no amb el govern socialista, és a dir,
la primera valoració de la transferència es planteja l’any 2003
amb el Sr. Aznar allà, a Madrid i aquí amb el pacte de govern.

La primera valoració de l’any 2003 eren 27 milions d’euros,
govern del PP, 27 milions d’euros, ara, govern socialista 50
milions d’euros, cinc anys, és cert, i per tant, s’ha fet feina, no
em poso medalles, senzillament, dir que la proposta inicial, la
valoració inicial que va fer el Govern de la nació, en aquell
moment, el Sr. Aznar l’encapçalava, eren 27 milions i el govern
del Partit Popular i el govern socialista, que l’ha substituït, no
va acceptar aquesta negociació, va continuar negociant, i hem
aconseguit que els 27 pràcticament es doblin, en aquest
moment s’han doblat, però li ho dic per esvair aquest fantasma
que hi pot haver sobre si teníem o no voluntat. Jo he dit que si
la negociació, i mantenc aquesta cosa, però sense cap tipus
d’acritud ni altisonància, si el govern anterior planteja una
negociació en termes no, lògics segurament no és la paraula
perquè té una lògica aquesta negociació, però en termes de
normalització, de normativa, és a dir, no parlam amb l’Estat
d’un model de justícia ideal, sinó que parlam de coses
efectives, si vostès plantegen aquesta qüestió és obvi que sigui
molt difícil d’entendre’s, per això, la meva conclusió que el
Partit Popular quan planteja la negociació no té tant d’interès
a assumir la competència com a debatre un model ideal de
justícia que jo dic que l’aroma del qual a mi em va bé. 

Fent, ara, contestació concreta al tema de les inversions li
vull dir que els pressuposts generals de l’Estat 2004, els darrers
pressuposts del Partit Popular en el Govern de Madrid,
inversions, capítol 6 a Balears, 55.000 euros; 2005, primer
pressupost del govern Rodríguez Zapatero, 423.000 euros.
2006, 2.262.000 euros i 2007, 3.336.000 euros. Açò són les
xifres que crec que són absolutament aclaparadores i crec que
contesten, efectivament, que la seva preocupació per la inversió
no té massa base real.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

I.4) Pregunta RGE núm. 2630/07, de l'Hble. Diputat Sr.
José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a manca de mitjans dels professionals de
l'administració de justícia.

Per formular la pregunta RGE núm. 2630, relativa a manca
de mitjans dels professionals de l’administració de Justícia, té
la paraula l’Hble. Sr. José María Rodríguez per un temps
màxim de deu minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias. Efectivamente, como ya he dicho otras veces hay
necesidades que son perentorias en esta comunidad autónoma
y que lógicamente (...)

Mire Sr. Conseller, es verdad que en el año 2004 había
menos inversión que los años siguientes. Es verdad que la
transferencia la planteó en su momento el Ministerio de Justicia
en 20 y pico millones del año 2003, no del año 2008. Es verdad
que entre tanto se ha construido algo que antes no había, los
juzgados de Sa Gerreria. Si el Ministerio de Justicia hubiese
invertido ya, hubiese sacado ya a subasta los juzgados de Ibiza,
no (...) ustedes 50 millones, les darían menos, de aquí tendrían
que detraer la inversión de los juzgados de Ibiza. Como el
Ministerio de Justicia hizo la inversión de los juzgados de Sa
Gerreria, evidentemente la inversión era menor, en caso
contrario hubiera sido mayor.

Sr. conseller, lo que le pido y lo que le estoy ofreciendo es
algo que es muy importante para un gobierno; parece que usted
no lo quiere ver, pero sí que es importante. Yo creo que sería
conveniente que pensasen un poquito, un poquito, después de
las transferencias ¿qué?, no sea que haya transferencias y que
tengamos que empezar a decir: ahora vamos a estudiar qué
vamos a hacer. El gobierno del Partido Popular sí que lo hizo,
hizo un estudio, hizo un informe, y en base a este informe, a
este modelo, que evidentemente no es el completo, no es el
idóneo, es el estudio de unos técnicos que lógicamente habrá
que ver luego cómo esto se materializa y cómo esto se dosifica
y cómo se pone en marcha, pues hizo unas reclamaciones. 
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Pero es evidente que la justicia en Baleares tiene unas
carencias de infraestructuras tanto técnicas como humanas, o
sea, tanto mobiliarias como urbanas, que son importantísimas.
Se precisa de una audiencia provincial, o se precisa de una sede
nueva para el Tribunal Superior de Justicia. Lo que no es
normal es que estén juntas las dos, ¿no? Hemos solucionado el
problema de la Oficina de la Fiscalía a base de que el convenio
anterior hizo un convenio con el (...) anterior y le regaló un
edificio. Bueno, ya está bien, si no tendríamos también la
Fiscalía metida en el mismo saco que tenemos la Audiencia y
que tenemos el Tribunal Superior de Justicia, lo que para la
justicia esto no es bueno. Tenemos deficiencias en todos los
juzgados comarcales, en todos. Cuando digo comarcales digo
a media distancia, digo Manacor, digo Inca, digo Mahón, digo
Ciudadela, digo Ibiza. Y tenemos un déficit importantísimo, y
es que hay un nuevo distrito judicial, que es el de Calvià, que
está sin (...) todavía. Hace unos años que está hecho y no
tenemos ni siquiera sede del juzgado, de ninguno, de juzgado
en Calvià. 

Mi pregunta es bien clara, Sr. Conseller: ¿cree usted que la
justicia en Baleares, y está usted dispuesto como gobierno a
poner los recursos necesarios que sean, transferidos o no
transferidos, para que los ciudadanos de Baleares tengan una
justicia digna, eficaz y rápida? (...) la pregunta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contestar la pregunta té la
paraula l’Hble. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Sí, Sra. Presidenta. La pregunta exactament diu: “Està
informat el Govern de les Illes Balears de la manca de mitjans
que sofreixen cada dia els professionals de l’Administració de
Justícia?”; i jo contest a aquesta pregunta que sí, que
efectivament el Govern està informat de la manca de mitjans
que sofreixen cada dia els professionals de justícia i que per
açò negocia amb l’Administració de l’Estat dins el marc del
procés de transferències, com també ho farà en qualsevol altre
escenari de concertació perquè els operadors jurídics interns i
externs implicats en la prestació del servei públic de justícia
disposin dels mitjans adequats per dur a terme les seves
funcions.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat, té la paraula.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Vuelvo a protestar. Si esto lo hubiera hecho un gobierno del
Partido Popular posiblemente la oposición se hubiera levantado
y se hubiese ido. Yo no voy a hacerlo porque me interesa
mucho comprometer al conseller en sus respuestas, para tener
ejemplo de lo que es burlarse o mofarse del Parlamento. Yo
voy a hacerlo otra vez, porque yo, Sr. Conseller, en mi libertad
de expresión como diputado he de decir lo que pienso de su

actitud hoy. Le reprocho y le reprendo que usted se comporte
así con un diputado de la Cámara que representa a la mitad de
la Cámara, casi, a 29 diputados de 59 que tiene este
parlamento, a 28 más 1. Por lo tanto quiero decir que no es
correcto (...). Su portavoz otras veces ha hecho, con mucho
menos, mucho más algarabía que estoy haciendo yo. Yo creo
que esto no es correcto pero es igual, usted mismo verá cómo
se gasta su caudal político.

Yo creo, Sr. Conseller, que usted se está remitiendo al
proceso de transferencias, y aquí le pregunto por algo más, le
pregunto por algo más. Cualquier cosa que afecte a Baleares,
a los ciudadanos de Baleares, tengamos o no tengamos
competencias, es nuestro problema, es el problema del
Gobierno y de este parlamento y de cualquier de sus diputados,
y hoy la justicia es una vergüenza las instalaciones y las
dotaciones que tiene para cumplir con su cometido, un poder
tan importante como es la justicia, impartir justicia, que muchas
veces, justamente por estas faltas que tiene, en vez de justicia
ya no se dice justicia, se dice inclusive pues lógicamente pues
que no es justicia porque no es justa, porque no es ni eficaz ni
rápida.

Yo le vuelvo a decir otra vez, Sr. Conseller, con
independencia de las transferencias, ¿está usted dispuesto a
poner los medios materiales que hagan falta para paliar las
deficiencias de infraestructuras tanto en edificios como en
instalaciones que tiene la justicia en Baleares? Solamente le
pregunto que me diga sí o no, mire si es fácil, el tema.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula l’Hble. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Gràcies, Sra. Presidenta. A pesar que jo no volia tornar a
insistir en el tema de la forma, crec que expressions com que jo
he vingut aquí amb ànims de burlar-me o mofarme, li vull dir,
a vostè i a tota la resta dels diputats d’aquesta comissió que en
absolut. Jo he vingut aquí a complir estrictament el Reglament,
que és la garantia que tenen vostès, els que estan a l’oposició,
i que tenen els altres grups i per suposat el Govern, és la
garantia de compliment de les nostres competències en el
Parlament. Per tant jo no li puc acceptar que jo hagi vingut aquí
a fer burles i tal; jo li he dit de quina manera contestaria, perquè
vostè em fa preguntes que no són les que jo he vingut a
contestar, que va plantejar vostè, que no m’he inventat jo, que
va plantejar vostè. 

Per tant jo he vingut amb aquest tràmit parlamentari, he
estat citat aquí pel Parlament per contestar unes determinades
preguntes, i a açò he vingut, i he dit i faig, en totes les seves
preguntes, qualsevol contestació a temes que vostè em plantegi,
jo ho vaig en torn de rèplica. Açò és així de senzill. Però en
absolut, i no accept, Sr. Rodríguez, que jo hagi vingut aquí a
burlar-me de ningú, perquè no és la meva manera de fer les
coses, ni personalment ni políticament. Vostè ho sap perquè fa
molts d’anys que ens coneixem. Mai no m’he burlat de ningú



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 7 / 20 de febrer del 2008 93

 

i mai no m’he enfrontat perquè sí amb ningú, però jo he vingut
aquí amb uns requeriments que m’ha fet la Mesa d’aquesta
comissió i jo he vengut a contestar aquestes qüestions. I en
segon torn, quan vostè em planteja les coses, jo he intentat
contestar-les-hi. Que no li agradi la contestació o no o que
estiguem més d’acord o manco, òbviament açò forma part del
joc parlamentari.

Li contest a les preguntes que vostè em feia sobre
mancances i deficiències en tots els jutjats. Efectivament,
aquest és el nostre problema, aquest és el problema de la
comunitat autònoma. Jo he acceptat des del primer moment,
com vostès ho van fer en seu moment també, que la justícia a
Balears no està al nivell de la demanda que té. Efectivament
vostè donava una xifra que a mi em sembla important: Balears
és la segona comunitat autònoma en nivell de litigació de
l’Estat, i açò significa que hem de tenir unes infraestructures
suficients per respondre aquesta demanda, i no la tenim, i
efectivament açò és el que impedeix que efectivament abans de
les eleccions, com havíem dit al principi de..., quan vam
reprendre la negociació, abans de les eleccions haguéssim
tancat el procés de transferència, perquè és que nosaltres
exigim al Govern de l’Estat que posi més inversions en
infraestructures, que efectivament aquest és el gran problema.

En té més, de problemes, eh? Fa una estona sentíem els
xiulets de la gent que protesta perquè considera que el seu sou
no és suficient. N’hi ha més: hi ha problemes perquè la Llei de
demarcació i planta ha de ser modificada, perquè per exemple
no té cap sentit que Formentera, que té ja consell insular, no
tengui jutjat, no té cap sentit. Però jo vull recordar que açò no
és nou, que açò van governar vostès i no ho van resoldre, i van
governar vuit anys el Partit Popular a Madrid i no ho van
resoldre; i és cert que Formentera, que té consell insular,
necessita jutjat perquè no té jutjat, clar que necessita jutjat. Que
no és fàcil de resoldre; la modificació de la llei és molt fàcil de
resoldre; la modificació de la Llei de demarcació i planta farà
possible, segur, enguany o l’any que ve, quan sigui, que hi hagi
un nou jutjat, i mentrestant nosaltres estam fent feina perquè hi
hagi alguna solució provisional, és a dir, desplaçant alguns dels
jutjats de nova creació a Eivissa, desplaçant aquest jutjat dins
el seu mateix terme judicial a Formentera. No és fàcil, eh?,
perquè als professionals -i també vostè ho sap molt bé, amb la
seva llarga experiència de govern en aquesta comunitat- als
professionals els agrada molt anar a Formentera els mesos
d’estiu, però segurament fer tot l’hivern allà, amb totes les
dificultats que açò comporta, no és fàcil. Però nosaltres estem
fent feina per a açò.

Estem fent feina per altres coses. Vull dir que hi ha..., ens
implicam en la solució d’alguns dels problemes que té la
justícia a Balears: el tema aquest de Formentera; el tema dels
jutjats de pau: nosaltres hem posat damunt la taula a la darrera
reunió, hem posat damunt la taula un conveni que està firmant
en aquests moments l’Estat, el Govern de l’Estat, amb les
comunitats que tenen transferida la competència de justícia, un
programa que estén instruments informàtics per tal de
digitalitzar els registres, etc., per tant fer més fàcil la gestió de
justícia que en aquests moments tenen encomanada els
ajuntaments, també sigui extensible a la comunitat autònoma de
Balears. És la primera comunitat autònoma que no té
competències transferides que planteja al Govern central que

aquesta iniciativa, que està adreçada, com dic, a les comunitats
que tenen les competències pròpies, també sigui possible
estendre-ho a Balears.

Li he posat dos exemples de la implicació que té el Govern
a solucionar problemes, encara que açò sigui competència
exclusiva, i no ho podem oblidar, sigui competència exclusiva
del Govern de l’Estat. Però nosaltres ens hi implicam perquè
des del moment que demostram voluntat d’assumir la
competència també hem de demostrar voluntat per resoldre
problemes. Una altra implicació que tenim és el tema de
resoldre definitivament la ubicació dels jutjats d’Eivissa que,
com vostè recordava també a una de les seves intervencions, fa
molts d’anys que sobrevola la negociació de la competència.

Però jo li accept sense cap tipus de problemes que
efectivament la comunitat autònoma té mancances importants
i dèficits d’infraestructura molt importants perquè funcioni la
justícia que ens mereixen i que nosaltres reclamam.

Dit açò també li vull dir que s’ha fet un esforç per part del
Govern de l’Estat. Des de l’any 2004 a l’any 2007 s’han creat
16 noves unitats judicials a les Illes Balears, que no és
intranscendent, 16 noves unitats judicials. I a més, a partir de
tota aquesta nova estructura judicial que s’ha creat en aquesta
legislatura, si es compara la relació existent entre les unitats
judicials per cada 50.000 habitants, la tercera comunitat
autònoma més afavorida és la de les Illes Balears: estam en
aquests moments a una unitat judicial..., perdó, estam en el
5,89. I per la mateixa raó les Illes Balears se situen en els trams
més alts, lluny dels trams més alts quant al nombre d’assumptes
judicials per unitat judicial. És a dir, després de la creació de
les 16 noves unitats judicials la càrrega de feina a cada un
d’aquests jutjats és 935, que està per davall de la mitjana
nacional. Açò ho dic senzillament per donar una dada. Al llarg
de la legislatura s’han posat -de la legislatura, em referesc, del
Govern central, que és com dic el competent exclusiu en
aquesta matèria- s’han fet avanços, s’han creat 16 noves unitats
judicials i s’ha rebaixat el nombre d’assumptes per unitat
judicial. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

I.5) Pregunta RGE núm. 2631/07, de l'Hble. Diputat Sr.
José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a fugida de jutges i personal judicial a les
Illes Balears.

Per formular la pregunta RGE núm. 2631, relativa a fugida
de jutges i personal judicial a les Illes Balears, té la paraula
l’Hble. Sr. José María Rodríguez.
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EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, según su filosofía yo
tendría que dir-li ara, a vostè, què pensa fer respecte a la
fugida de jutges i de personal judicial que sofreix
l’administració de Justícia a Balears, que provoca una quasi
paralització de l’activitat judicial? I segons aquesta filosofia
és el que hauríem de fer en aquesta comissió. Pero no es así;
ésta es la pregunta, pero cuando (...) aquí un conseller, en
comisión, el espíritu de la comparecencia no es ceñirse al texto
exclusivo de la pregunta, es ceñirse al tema que dice la
pregunta. 

Y yo, en este ceñimiento al tema que dice la pregunta,
justamente ahora, estos días, somos noticia, somos noticia
porque tenemos una huelga indefinida, no sé cuánto durará, una
huelga indefinida; veo que el señor delegado del Gobierno se
jacta de que no podrán aguantar y que tendrán que
reincorporarse y luego después de las elecciones se podrá hacer
esto; me parece una actuación desmesurada de este
representante del Estado en esta comunidad autónoma, que se
jacte de esto. Yo le pregunto a usted si usted cree que es justo
y cree usted que es motivo de esto que los jueces y el personal
de justicia que está en Baleares ganen menos, perciban menos
dinero que los que están en las comunidades que tienen
transferidas las competencias. Si esto es producto de que haya
tanta movilidad en las plantillas; si esto es producto de que
haya tantas vacantes.

Y efectivamente, Sr. Conseller, és verdad que la litigiosidad
en Baleares es la segunda, no es la primera, pues han creado 16
nuevas unidades, ¡ojo!, sin correspondencia en cuanto a
infraestructuras de espacio, ¿eh?, 16 nuevas unidades pero con
espacio..., no se han aumentado el doble los edificios de los
juzgados, son los mismos ¿eh?, los edificios de los juzgados,
no hay más. Y evidentemente la comunidad somos la segunda,
pero el distrito de Ibiza, el de Ibiza-Formentera, es el primero
de España en litigiosidad, y el que tiene las peores
instalaciones.

Mi pregunta es: cree usted que es motivo de esta
discriminación crematística que tienen jueces y fiscales y tiene
también el personal de justicia el que haya tantas vacantes, el
que haya tanta movilidad y el que los funcionarios duren tan
poco en Baleares?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula, per contestar, l’Hble.
Conseller. 

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Gràcies, Sr. Presidenta, i a pesar que em faré, segurament,
(...) altra vegada alguna qualificació per part del portaveu del
Grup Popular, contestaré exactament la pregunta. 

La pregunta -vostè la recordava al principi- té aquesta
resposta: en principi s’ha de fer una precisió; en una situació de
normalitat és un tant desmesurat parlar de quasi paralització de
l’activitat judicial. És cert que ara no estem en una situació de

normalitat, hi ha una vaga plantejada, però abans de la vaga,
que és quan es va fer la pregunta, home, és un tant exagerat que
abans de la vaga es pugui parlar d’una paralització, d’una quasi
paralització de l’activitat judicial. Certament ara els
esdeveniments són clars, ara està absolutament paralitzat
l’exercici de la justícia.

Dit això vull dir que és cert que el nombre de vacants és
important en determinats casos judicials. Hi ha molta mobilitat
per distintes causes, probablement complexes i diverses. En
alguns casos és el mateix sistema de carrera i en altres casos
són diferents factors que segurament són inherents a la
insularitat. En tot cas és un problema que afecta el sistema
judicial en conjunt, la resolució del qual s’ha de plantejar
conjuntament entre diferents instàncies polítiques i
institucionals. 

Jo deixaré aquí la resposta i a la rèplica contestaré alguna
de les coses que vostè m’ha posat damunt la taula.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la
paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. En la próxima comparecencia
procuraré que la pregunta sea más amplia para que no se ciña
usted tanto a la pregunta y... 

Mire, se nota, Sr. Moragues, que usted no ejerce el derecho,
pero en la misma mesa hay personas que ejercen del derecho,
y aquí también, y le podrían hablar a usted muy mucho de si
está casi paralizada o no la justicia en situaciones normales.
Ahora está paralizada. Cuando se reanude la actividad estará
hibernada, congelada, porque para este paro que ha habido
aquí, de 10-15 dias, en seis meses no se retornará otra vez al
modelo de justicia que había antes, que no era bueno, que era
un modelo atrasado, y si no pídalo usted a quien tenga causas,
sin ir más lejos, en Manacor, en Inca, en Ibiza; pídalo usted a
los procuradores que van a estos juzgados y le dirán si está
paralizada o casi paralizada o no, si tienen la agilidad
suficiente, se es el modelo de justicia que ellos desearían. 

Es una vergüenza, Sr. Moragues, es una vergüenza. La
verdad es que hoy la justicia en Baleares no se puede poner
como ejemplo de un país democrático, de la décima potencia
del mundo económicamente, y lógicamente en esta comunidad,
dinámica económicamente, y que lógicamente tiene muchos
contenciosos, precisamos de una justicia que sea más ágil, que
sea más rápida, que sea más eficaz. Es lo que pedimos
únicamente, y aquí nos tendrá, pero mi pregunta es: ¿cree usted
que si los miembros de la judicatura y el personal a su servicio
ganasen igual que ganan en la Comunidad Valenciana, en
Cataluña, en Madrid, en el País Vasco, en Andalucía, que
tienen las competencias de justicia transferidas, habría la
movilidad que hay o habría mejor servicio y más agilidad?
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per tancar aquest debat té la
paraula l’Hble. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, jo continuu pensant que és
un tant exagerat pensar que en situacions de normalitat la
justícia estigui paralitzada. Que la justícia és lenta està clar.
Que és molt lenta a Balears, està clar. Jo li vull dir que açò no
és nou, i ja ho he dit fa una estona i ara li ho torn a repetir. És
que açò ho hem inventat des que els socialistes o aquest pacte
de govern està governant en aquesta comunitat? Què passava
fa vuit mesos en la justícia a Balears?, és que era molt eficaç la
justícia a Balears? Fa vuit anys, què passa amb la justícia a
Balears quan governava el PP a Madrid, competent exclusiu en
aquesta matèria? Què ha fet el Partit Popular... -sí, un (...),
efectivament, un model ideal- què ha fet el Partit Popular en el
Govern de Madrid i en el Govern de Balears per resoldre un
tema tan dramàticament exposat ara per vostè fa cinc minuts?

No, ara jo li contest, Sr. Rodríguez, (...).

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, un poquet d’ordre.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Hi estam d’acord, és a dir, en la diagnosi estam d’acord;
ara, no em digui, Sr. Rodríguez, que açò és una cosa
sobrevinguda perquè ara els dolents de la pelAlícula estan
governant, perquè vostè sap que açò no se sosté. Vostè sap que
efectivament aquest és un problema desgraciadament històric
a la justícia, desgraciadament històrica a la justícia, i que
tothom fa el possible perquè creixi. 

I jo li he posat algunes dades aquí que li vull recordar. 16
unitats judicials noves aquesta legislatura, que vostès no poden
posar xifres que contestin amb aquesta contundència els
esforços de la legislatura del Govern central. Per tant vull
deixar clar açò perquè em sembla una exageració, i vostès jo
entenc que en el joc polític s’han de dir les coses que s’han de
dir, però aquí, que som poquets i que açò no transcendeix gaire,
idò ens hem de dir les veritats, aquí no venim a fer mítings, crec
jo, vaja jo almenys no venc a fer mítings.

En la qüestió concreta que em planteja de sous, vostè sap o
ha de saber que els sous dels jutges, dels fiscals, dels secretaris,
és una competència de Madrid, del Govern central de Madrid,
i continuarà essent una competència. Els sous els fixen el
ministeri i el Consell General del Poder Judicial; cap comunitat
autònoma, ni Múrcia, ni Andalusia, ni Canàries, ni Catalunya,
no fixa sous especials per a aquesta gent. Aquesta gent funciona
amb el mateix sou a tot Espanya; per tant continuaran, una
vegada transferida la competència, ells continuaran tenint el
mateix sou, perquè el sou, com dic, no el fixa la comunitat
autònoma, els el fixen, perquè ells no depenen, és personal no
transferible, no es transferirà el personal (...), o sigui el

personal es regeix per unes normes que vigilen, com vostè sap
molt bé, encara que ara s’ha oblidat de dir-ho, el ministeri i el
Consell General del Poder Judicial, que és el que vetlla per les
carreres judicials, per tant pels moviments que genera
l’obligació que si un vol promocionar dins la carrera judicial
s’ha de moure per jutjats diferents, etc. Açò és una competència
que no es transferirà i per tant aquesta nosaltres no la
resoldrem.

Si els jutges, els fiscals o els secretaris es mouen, ho faran
pel seu interès professional, pel que sigui, independentment que
efectivament després es puguin estudiar sortides distintes. Però
vostè sap que en aquest cas la competència és exclusiva de
l’Estat i continuarà essent exclusiva de l’Estat.

Quant al personal, el personal té dues qüestions. Avui el
personal s’està manifestant a tot el territori no transferit del
Ministeri de Justícia, s’està manifestant perquè reclama a
l’Estat que se’ls equipari amb el sou mig que cobren a les
comunitats autònomes. Açò segurament que té tota la lògica del
món des del punt de vista dels sindicats convocants i dels
participants a la vaga, però açò té una conseqüència per a
l’Estat que no deixa de ser una conseqüència no desitjada, és a
dir, que qui marqui la política d’augments salarials al personal
de l’Estat siguin concessions fetes per comunitats autònomes.
Açò tampoc no té cap sentit des de la lògica de l’Estat, perquè
què passa en aquests moments amb les reclamacions salarials
que té plantejat el personal?, que una vaga que va muntar
justícia de Madrid poc temps abans d’unes eleccions va ser
absolutament contestada afirmativament pels responsables de
justícia de Madrid, que tenien por que la situació política que
es podia muntar a partir d’aquesta vaga perjudicàs les seves
expectatives salarials; els va acceptar totes les reivindicacions
salarials i a sobre no els va deduir ni tan sols als que feien la
vaga els costos, els descomptes que la legislació té previstos. 

A partir d’aquí s’ha desencadenat a totes les comunitats
autònomes una política d’augment, perquè naturalment la gent
transferida demana que volen ser tractats igual que el que s’ha
fet a la comunitat autònoma de Madrid, i ara, quan ja s’ha
aconseguit que totes les comunitats autònomes una per una
vagin augmentant, arrossegat per un acord que jo crec que va
ser un bon acord per als funcionaris però un mal acord per als
interessos generals d’aquest país, ara aquesta conseqüència es
planteja a l’Estat, però l’Estat sap, el Govern de l’Estat sap que
si s’augmenta el sou als funcionaris de justícia no té cap raó per
no augmentar-lo a tot el conjunt de funcionaris de l’Estat, i
òbviament açò planteja problemes que avui per avui no són
resolubles.

Per tant aquest és el problema, i aquesta és la dificultat de
resoldre el problema, a pesar que el Govern central, davant les
reivindicacions salarials d’un augment de 200 euros en un any,
els ha contestat amb un augment de 180 euros en dos anys, i
açò troben els sindicats que és insuficient, cosa que jo no vull
qualificar. El conflicte està plantejat en aquests termes en tot el
que he dit abans.
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Per la comunitat autònoma, què significarà, quan es faci la
transferència de personal? Home, per a la comunitat autònoma
el millor que podria passar és que efectivament el Govern
central acceptàs i augmentàs tot el que sigui, perquè açò ja ens
evitaria, a nosaltres, que quan haguem de fer, com ha passat
amb cada transferència, una homologació salarial d’un personal
que després sí serà de la comunitat autònoma, ens costi menys.
Açò ha passat amb educació, ha passat amb sanitat, ha passat...,
etc., que nosaltres, quan rebem, el Govern rep una dotació de
personal, òbviament ve dotada amb els costos efectius, però
després nosaltres no podem tenir un auxiliar administratiu de
justícia que cobri menys que un auxiliar administratiu de la
meva conselleria, i per tant açò obliga el Govern, obligarà el
Govern a augmentar-los, fer un acord salarial d’homologació.
Idò evidentment com més li pagui l’Estat, a aquesta gent, més
barat ens sortirà a nosaltres, i per tant egoistament jo he de
pensar que en va molt bé que l’Estat els pagui no 200 euros
sinó millor 500, però jo sé que dins la lògica de govern, per tant
de servei públic, que ha de tenir el ministeri, té dificultats per
assumir aquests augments.

Per tant açò és el problema com està enfocat i la dificultat
que en aquests moments té el Govern central per resoldre la
qüestió.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Rodríguez, ja no hi ha
torns.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Hacer una protesta, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

¿Una qué?

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Una protesta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Cíñase a lo que quiere protestar, no entre en debate.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Un minuto. Quiero protestar por la locuacidad del conseller
en la última pregunta, en el último tiempo de uso de su palabra
cuando yo ya no tengo tiempo de réplica, la locuacidad que ha
tenido y la implicación de comunidades autónomas porque las
gobierna el Partido Popular. Se ha olvidado expresamente que
este problema del tema nació en Cataluña.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rodríguez, això no..., Sr. Rodríguez, Sr. Rodríguez...

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Sra. Presidenta, muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

S’han de cenyir al Reglament tots els diputats i les
diputades d’aquesta cambra.

Esgotat el primer punt de l’ordre del dia, com deia, agraïm
la presència de l’Hble. Conseller de Presidència i de la
directora general que l’acompanya i de les explicacions
donades a aquesta comissió.

II. Compareixença RGE núm. 460/08, solAlicitada per
quatre diputats membres de la comissió, adscrits al Grup
Parlamentari Popular, de l'Hble. Consellera de Treball i
Formació, als efectes d'informar sobre la seva presumpta
incompatibilitat per tal d'exercir el càrrec de consellera i
portaveu del Govern de les Illes Balears.

Passam al segon punt que consisteix en la compareixença,
RGE núm. 460/2008, de la consellera de Treball i Formació
solAlicitada per quatre diputats membres de la Comissió
d’Assumptes Institucionals i Generals adscrits al Grup
Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre la seva
presumpta incompatibilitat per tal d’exercir el càrrec de
consellera i portaveu del Govern de les Illes Balears.

Assisteix l’Hble. Sra. Consellera de Treball i Formació, Sra.
Margarita Nájera i Aranzábal, la Sra. Maria Alarcón, cap de
Gabinet. Els agraïm a les dues la seva presencia a aquesta
comissió. 

Té la paraula l’Hble. Sra. Consellera, per un temps
ilAlimitat.

LA SRA. CONSELLERA DE TREBALL I FORMACIÓ
(Margarita Nájera i Aranzábal):

Gràcies, molt amable. Si em permeteu ordenar els meus
papers...

Bon dia, buenos días, Sra. Presidenta. Agradezco la
solAlicitud del Partido Popular y especialmente, que pueda venir
a esta comparecencia precisamente para explicar una serie de
informaciones que aparecieron en un medio de comunicación,
informaciones que no fueron contrastadas y que dieron lugar,
precisamente, a una rueda de prensa por parte del Partido
Popular y también a la petición de comparecencia. Por lo tanto,
agradecer en este caso que lo que tenía un sentido, creo, de
crítica y peyorativo, finalmente, pueda servirme como persona,
como política que está en estas cuestiones y, desde luego, como
consellera de este govern, la posibilidad de poder estar aquí
ante ustedes para poder explicarles, poder concretar y desde
luego poder someterme al interrogatorio, a las cuestiones que
ustedes tengan a bien.
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Yo creo firmemente en la nobleza de la política y de la
democracia y, desde luego, agradezco de verdad,
profundamente, poder tener la oportunidad de defender mi
honradez. Y también, si ustedes me lo permiten, rechazar
algunos comportamientos indignos y miserables que no
favorecen en nada el funcionamiento de la política en el ámbito
del todo vale. 

La información que salió publicada en este medio de
comunicación y al que se le hizo referencia después en la rueda
de prensa del PP, planteaba que la empresa que yo creé en el
año 2003, inmediatamente después de salir de Calvià, en el
último trimestre del 2003, creé  una empresa que se llama
Innova 21, una empresa nueva, una empresa que puse en
marcha como un proyecto profesional y un proyecto personal
que me permitiera poner en valor el trabajo, el conocimiento,
la profesionalidad de una economista con veinte años de
experiencia al frente de la gestión pública y también con unos
cuantos años de experiencia en el ámbito del trabajo de la
administración y de la gestión privada.

Esta empresa se constituyo allá por el mes de agosto o
septiembre del año 2003 y cuando el 5 de julio de este año fui
convocada por el presidente, entonces no presidente, entonces
candidato Xisco Antich, el 5 de julio, donde se me hizo una
propuesta que de nuevo estimuló pues, por decirlo de alguna
manera, mi aliento político, en ese mismo momento decidí,
convencida que era una apuesta interesante y que era un
proyecto en ese aspecto fortalecedor, importante para esta
nueva etapa, en esta comunidad, ese mismo día se realizó el
acuerdo del consejo de administración, y el día 6 de julio, como
consta en escritura notarial levantada por el notario de Calvià
Raimundo Fortuny Marqués, número 2.870, se produjo el cese
como administradora de la empresa Innova 21, pero es que,
además, en el propio cajetín del registro mercantil -lo digo
también para que ustedes lo tengan claro y no sé si se aporta
documentación o hay que dejar documentación, pero desde
luego la traigo para esto- viene exactamente planteado que la
fecha de cese de la función como administradora única que
tenía en la empresa es del 5 de julio del año 2007 y, como
saben ustedes, bueno, pues el momento en que juramos nuestro
cargo, prometimos nuestro cargo en el Gobierno, fue
exactamente el 9 de julio. Por lo tanto, creo que esta cuestión
está contestada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera, per la seva explicació.

Procedeix ara la suspensió de la sessió per un temps màxim
de 45 minuts, per tal que els grups parlamentaris puguin
preparar la formulació de preguntes o observacions, per la qual
cosa es demana als portaveus si volen la suspensió de la sessió
o si podem continuar. Podem continuar.

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit
procedeix la intervenció, doncs, dels grups parlamentaris. Per
part del Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Sr.
Joan Flaquer per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
Sra. Consellera, moltíssimes gràcies per la seva presencia. Jo
li vull, en primer lloc, aclarir que aquesta solAlicitud de
compareixença no s’incardina ni vull que l’emmarqui vostè en
un tot val de la política ni molt manco. Vostè ens agraeix que
nosaltres haguem solAlicitat aquesta compareixença per poder
explicar aquesta situació. Jo li agraesc les seves explicacions,
per tant, li agraesc el seu agraïment, però també li he de dir que
hagués pogut vostè, voluntàriament, solAlicitar la seva
compareixença en el moment que vostè hagués volgut i venir
aquí a explicar-ho. 

El que m’agradaria remarcar en aquesta primera intervenció
és que no es tracta d’un todo vale com vostè deia. Es tracta,
senzillament, d’intentar aclarir una qüestió d’un mitjà de
comunicació, que com qualsevol altre ens ha de merèixer una
certa credibilitat, i, per tant, volem que vostè vengui aquí i ens
expliqui la realitat dels fets. Naturalment nosaltres no podem
dubtar de la seva paraula ni dels documents que vostè ens
presenta.

Malgrat això i malgrat que vostè ens digui que,
efectivament, abans de la seva presa de possessió vostè ja va,
en document públic i davant notari, renunciar al seu càrrec com
a administradora, hi ha una sèrie de qüestions que sí ens
agradaria conèixer d’acord amb la Llei 2/1996,
d’incompatibilitats d’alts càrrecs. En primer lloc, aquesta llei,
per garantir l’objectivitat i la imparcialitat en les actuacions
dels alts càrrecs del Govern, estableix un règim de dedicació
absoluta i exclusiva dels consellers i, per tant, incompatible
amb l’administració a una societat limitada. Com vostè molt bé
ha assenyalat, va fer efectiu el seu cessament abans del
nomenament, però, a més, nosaltres creim que hi ha una sèrie
de qüestions que també s’haurien de conèixer.

La primera, hi ha també una obligació -que marca l’article
4 de la llei- de desfer-se’n, d’aquestes participacions, en el cas
que hi hagi contractes, concerts o convenis, ja siguin econòmics
o de qualsevol altre tipus, que s’hagin pogut fer amb
l’Administració pública autonòmica o amb entitats vinculades
o dependents d’aquesta. M’imagín, no som en aquest sentit tan
mal pensat, que és obvi que aquesta empresa no ha tengut cap
tipus de contracte amb l’Administració autonòmica o entitat
vinculada a aquesta, però no poden negar ni desconèixer que
vostè és avui la consellera de Treball del Govern, no podem
oblidar avui que vostè és la portaveu del Govern i que hi ha
altres tipus d’administracions, no només l’autonòmica, puc
pensar amb les administracions de caire insular d’aquestes illes,
administracions de caire local d’aquestes illes, administracions
d’altres comunitats autònomes, empreses o associacions que
puguin tenir relació amb la Conselleria de Treball. Crec
honestament -i li ho dic honestament, amb tota l’honestedat i
sinceritat de la qual som capaç- que no seria convenient que
tenguessin relacions, acord o convenis amb aquesta empresa de
la qual vostè va ser administradora o gerent fins fa molt poc i
crec que seria prudent i aconsellable -malgrat que la literalitat
de l’article 4 no l’obliga- que es desfés de les participacions
d’aquesta empresa, perquè vostè avui és la consellera de
Treball i portaveu del Govern.
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Insistesc, desconec si ja ho ha fet o no. Vostè fins ara ens ha
explicat que ha deixat de ser l’administradora, però creim que
una empresa de consultoria, una empresa d’assistències
tècniques, creim que no és, en aquests moments, compatible la
seva titularitat, la tenència de participacions d’aquesta empresa,
amb el seu càrrec de consellera i de portaveu.

Per tant, i com que no ho ha explicat, li demanaria si encara
manté aquesta titularitat, aquestes participacions en aquesta
empresa, vostè o qualque familiar directe seu. De la mateixa
manera, i donant per fet i donant per bo el seu cessament com
a administradora i com a gerent d’aquesta empresa, ens
agradaria conèixer si a la seva declaració d’interessos i
d’activitats que l’obliga i li marca la Llei 2/1996,
d’incompatibilitats d’alts càrrecs, va fer constància o no
d’aquests interessos, d’aquestes activitats, perquè tenia
l’obligació en el termini d’un mes de declarar les seves
participacions de la societat d’aquesta empresa. 

M’imagín que aquest és un tràmit que vostè ha complert, i
per la meva banda res més. No voldria, consellera portaveu,
que vostè pensàs que el Partit Popular vol fer d’aquesta qüestió
un todo vale com ha dit vostè al principi, senzillament hi ha
hagut una informació que ha recollit un mitjà de comunicació,
creim que és la nostra obligació com a únic grup de control al
Govern a aquesta cambra...Sí, Sr. Melià, com a únic grup de
control a aquesta cambra, no sé per què ha de capejar cada
vegada que es recorda aquesta qüestió, i ha d’entendre vostè,
per tant, Sra. Consellera i Sra. Portaveu, que la nostra obligació
i la nostra responsabilitat és, precisament, intentar que vostè
pugui venir aquí a aclarir-nos i a donar-nos les explicacions que
siguin oportunes. Ens les ha donat, les donam per bones i les
creim i li agraïm el gest que va tenir dia 6 de juliol, creim que
va ser un gest correcte. Voldríem conèixer en aquests moments
quina és, concretament, la situació de la Sra. Margarita Nájera,
consellera de Treball i portaveu del Govern, en relació amb
l’empresa Innova 21, Societat Limitada.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Flaquer. Per part del Grup Parlamentari
Mixt, té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. He d’agrair a la consellera la seva
compareixença i les seves explicacions. Explicacions que pens
que eren necessàries en ares a la credibilitat i la transparència
amb una gestió de govern i, per tant, pel sentit democràtic
d’aquest parlament, s’agraeixen tots aquest aclariments.

M’agradaria recordar una mica que un dels aspectes més
importants que té tot govern de cara a la ciutadania és que
l’actuació de qualsevol dels seus càrrecs ha d’estar lliure de
qualsevol sospita, però no només n’ha d’estar lliure, sinó que,
a més, ho ha de semblar. Pens que és molt important, no només
estar-ne lliure, sinó que també ho ha de semblar. Per tant,
demanaria, en aquest cas, a l’oposició una actitud seriosa, una
actitud responsable a l’hora de donar credibilitat a determinats
rumors que s’ha vist que no tenen massa fonament, perquè a la

fi, davant tota la ciutadania, a la llarga, en quedam tots afectats.
En queda afectada aquesta cambra, en queda afectat aquest
parlament i, per tant, en definitiva, en queda afectada la
democràcia d’aquestes illes. 

Res més, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Per part del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds, té la paraula l’Hble. Sr.
Diputat Eduard Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vull agrair, en primer lloc, la seva
presència a la consellera i a la membre del seu equip a aquesta
comissió i senzillament fer una valoració, no entraré en
qüestions perquè, amb el que ha explicat la consellera, crec que
ja ha quedat més que aclarit. 

El que sí m’agradaria deixar clar és que vostè, Sra.
Consellera, ha agraït la petició de compareixença que li ha fet
el Partit Popular i això l’honora, però, certament, el nostre grup
parlamentari tenia l’esperança que aquesta compareixença no
es produís perquè crec que és seriós que s’hagin de produir
compareixences a partir dels rumors, rumors publicats, rumors
que vostè ja va desmentir per premsa, completament infundats,
amb dades comprovables i que, sincerament, és una tàctica, tal
vegada no es vol que es digui que el tot val, però sí creim que
l’única intenció era difondre sospites infundades. I això ens
sembla molt perillós perquè hem de tenir en compte que el dia
que s’anuncia a premsa la solAlicitud d’aquesta compareixença
es dóna per fet -i així està publicat- que les acusacions d’aquest
mitjà digital són certes i es llancen insinuacions textuals com
dient “a saber si ha habido algo más que un incumplimiento”.

Per tant, l’honora que hagi acceptat aquesta compareixença,
amb tant de savoir faire, però jo som més mal pensat que vostè
i crec que hi havia una intencionalitat política clara rere aquesta
solAlicitud de compareixença. En definitiva, res que ja no
coneguem. Vostè ha deixat, però, les coses ben clares i ara el
que no voldrien és que a partir de.., m’imagín, m’imagín, es
llançassin nous dubtes sobre vostè en aquesta línia que crec que
no pertocava. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Per part del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni
Diéguez.
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EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sra. Presidenta. Realmente este diputado cree
que esta comparecencia es completamente inútil. Inútil -ya
digo- no sólo porque no tenía por qué haber pedido la
comparecencia de la Sra. Consellera, sino que también tendría
que haberse retirado, o no pedido, la del Grupo Parlamentario
Popular ya que se ha demostrado, y se ha visto de forma
contrastada, que no existe ninguna incompatibilidad ni ningún
problema legal tal como ya digo se ha reconocido incluso por
el propio grupo que propone esta comparecencia. 

Podría pensarse que hasta llegar aquí hoy no se ha sabido
bien qué es lo que estaba sucediendo, si usted había cesado un
día u otro como administradora de la sociedad, pero es que la
publicidad del Registro Mercantil, donde está inscrito su cese,
dice exactamente, y así se hace constar, el momento y el día en
que se produjo su cese como administradora, que es anterior a
su toma de posesión. Quiero decir que los datos que nos ha
aportado aquí no son nada nuevos, estaban en el registro y la
mínima diligencia exigible por cualquiera que quiera mantener
una cuestión como ésta era la de comprobar en el Registro
Mercantil esta circunstancia, no? Porque todos sabemos -y es
un hecho notorio, no hace falta explicar más sobre ello- que
una cosa es cuándo se toma una decisión, cuándo se eleva a
público un acuerdo social y que entre que este acuerdo se eleva
a público y el momento en que es inscrito en el Registro
Mercantil pasa un lapso de tiempo que si, además, este Registro
no es el de la misma localidad donde se toma el acuerdo, pues,
suele ser incluso más largo. Todos también sabemos, o
debemos de saber, que el artículo 58 de la Ley de sociedades
limitadas expone en su apartado cuarto que el nombramiento de
los administradores surte efecto desde el momento de la
aceptación del cargo. Quiere decir ello que no cabe ninguna
duda legal, en absoluto, acerca de que no existía ninguna
incompatibilidad.

Lo que es peor es que eso era notorio para todos. Notorio
para todos, entonces ¿qué hacemos aquí?, ¿a qué viene que se
haga esta solicitud de comparecencia?, ¿a qué viene esta rueda
de prensa?, ¿a qué vienen estas publicaciones? Bueno, no le
puedo decir nada a lo que no esté usted ya acostumbrada desde
hace largo tiempo. Evitaré en este momento el rosario de
calumnias que ha tenido que soportar durante mucho tiempo,
entonces creo que no es una cosa correcta el haber tenido que
llegar a esta comisión. Si se pidió en un determinado momento,
se tendría que haber pedido la renuncia a esta comparecencia
ya que entre otras cosas, por parte del Grupo Parlamentario
Popular, no se ha expuesto tampoco ningún indicio de
vulneración legal por parte de su persona. Es decir, por el
mismo motivo que está usted aquí podría haberse llamado a
todos los consellers o podríamos haber llamado a todos los
consellers del antiguo gobierno del Partido Popular, a ver ¿no
tendrá usted algo por ahí? Vamos a ver qué podemos...
Hombre, si uno tiene un indicio sólido de algo, está bien que a
partir de ese indicio trate de averiguar si hay algo más, esto es
normal, pero a partir de nada, llamar a uno porque sí, pues sólo
podemos intuir que se está buscando un interés, que está -
cuanto menos entiende este diputado- alejado del interés
público.

Por eso, Sra. Consellera, le agradecemos su comparecencia,
vemos que está todo claro, vemos que no hay ni siquiera un
indicio de ninguna irregularidad, lo cual nos satisface, aunque
para nosotros no es ninguna sorpresa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contestar globalment les
observacions dels diferents grups parlamentaris, té la paraula
l’Hble. Sra. Consellera de Treball.

LA SRA. CONSELLERA DE TREBALL I FORMACIÓ
(Margarita Nájera i Aranzábal):

Gracias. Sr. Diéguez, no creo que sea inútil la
comparecencia, si los señores del PP la hubieran retirado, que
sabía que podía ocurrir, yo la hubiera pedido. Por lo tanto, en
eso comulgamos en la misma voluntad. Lo digo porque -no les
voy a contar mi vida, no he venido aquí a hacerlo, pero
conocen ustedes parte de la historia- han sido más de dos mil
noticias en los medios de comunicación, en determinado medio
de comunicación, a lo largo de seis años, donde se ha puesto
muy en duda mi honradez y yo diría que algo más que la
honradez, la mía, la de mi familia y la de mis amigos y del
equipo con el que yo, en su momento, pude contar en mis otras
responsabilidades anteriores. Por lo tanto, la condena no está
en lo que finalmente digan los jueces, sino que la condena ha
estado en el proceso. Ha estado en el proceso mediático y ha
estado en la utilización de las medias palabras y de -digamos-
singularizar en algún medio de comunicación que ha jugado a
esta historia, pues, bueno, de dejar caer ese tipo de referencias.

Yo quería venir aquí y además -de verdad, lo digo de todo
corazón- se lo agradezco a todos ustedes y, especialmente al Sr.
Flaquer, porque, además, yo estos días he oído y me han hecho
algún comentario -y me libraré muy mucho de decir quien- ,
pero el primer comentario de recepción en esta casa fue
“Margarita, vamos a por ti”. Entonces, de verdad que no sé lo
que yo he hecho para merecer esto, pero algo he debido de
hacer que no debía de hacer para que me tengan que decir esto.
O por ejemplo, ayer se me dijo algo parecido a “Margarita,
tienes el techo de cristal”, alguno de ustedes lo oyó y lo
escuchó. El techo de cristal en el ámbito del trabajo de las
mujeres supone que las mujeres tenemos cierta incapacidad
para asumir determinadas responsabilidades en el ámbito de la
dirección o en el ámbito de la representación. Supongo que me
lo dijeron en esa clave, no sé si hay otra clave en la que se
puede contar, pero es que además en el ínterin de todo esto,
alguien también me preguntó y me dijo “uy, el trabajo que tú
has hecho durante estos cuatro años, también se va a poner en
cuestión”.

En fin, que sepan ustedes que mi vida es un libro abierto, he
trabajado prácticamente fuera de las islas y la empresa no ha
tenido ninguna relación -como preguntaba el Sr. Flaquer-,
prácticamente en este momento, no, prácticamente no, en este
momento la empresa no tiene ningún tipo de actividad,
exclusivamente -también se lo digo, porque sé que determinado
medio lo va a publicar- tenía un compromiso de desarrollar un
curso con la Federación de municipios y se hizo el pasado,
creo, mes de noviembre por parte de otro equipo, por parte de
otra gente. Se hizo un curso de formación precisamente para
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directivos en el ámbito político. Es la única actividad que ha
tenido la empresa Innova 21 en los últimos seis meses y en este
momento está dormida, está en stand-by, está sin tener ningún
tipo de actividad.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA.

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, grups
que vulguin intervenir? Per part del Grup Parlamentari Popular,
el Sr. Flaquer té la paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies. Vull tornar agrair la intervenció de la
consellera, encara que he de discrepar de la resta de grups
parlamentaris. Crec que aquesta compareixença sí era
necessària i en això compartesc l’opinió de la consellera. 

Jo, la consellera, com a consellera, com a política i com a
persona, me mereix tot el respecte personal, humà i
professional i ella ho sap i ho coneix, però crec que aquí
discutim una altra qüestió i crec que tenim l’obligació
d’intentar aclarir una sèrie de qüestions que un mitjà de
comunicació, que m’ha de merèixer la mateixa credibilitat que
qualsevol altre, ha publicat sobre una determinada empresa i
sobre la relació de vostè com a consellera amb aquesta
empresa.

Crec que, per tant, la nostra actitud en aquest sentit ha estat
seriosa i responsable, malgrat el que s’ha dit des d’altres grups
parlamentaris. Hem recollit una informació i n’hem fet un
seguiment. No hem donat res per cert. No hem donar res per
cert, en cap moment no l’hem prejutjada. En cap moment no
l’hem condemnada. Repassi vostè les meves declaracions als
mitjans de comunicació, l’únic que vaig dir és que
necessitàvem que vostè comparegués al Parlament i donàs una
explicació. Això no és cap prejudici, això no és cap condemna
prèvia. Això és, senzillament, un voler estar informats perquè
creim que és la nostra obligació.

Miri, quan parlam de condemnes als mitjans de
comunicació i no als jutjats, crec que tots els partits polítics
duim bastants ferides, no només vostè. Hi ha persones també
del meu grup parlamentari, hi ha persones també del meu partit
polític que també han sofert un assetjament complet i absolut
de mitjans de comunicació, de partits polítics i després el
tribunal de justícia, senzillament, no han donat la raó ni a
aquests mitjans de comunicació ni a aquests partits polítics.
Però això és una part de les nostres servituds quan decidim
entrar en política i vostè ho coneix perfectament, tant com jo.
Per tant, estam obligats a conviure amb això i estam obligats a
saber que aquest és el nostre tribut o que aquest és el nostre...,
és un poquet el que hem de pagar per poder estar aquí, no?

Per tant, no vull entrar en aquest joc on han entrat
determinats grups parlamentaris avui aquí, de si hi ha hagut
condemna als mitjans o si no n’hi ha hagut perquè crec que
trobaríem exemples, Sra. Consellera, i vostè ho sap
perfectament, tant d’un grup polític com d’un altre en un sentit
i en l’altre. De la mateixa manera que no podem presumir sense

discutir, sense debatre prèviament aquestes qüestions. Jo crec
que no ha passat res pel fet que avui s’hagi produït aquesta
compareixença, ni jo l’he acusada de res, ni l’he dimonitzada
de res, senzillament li he demanat unes explicacions, entre
altres coses perquè a vegades tancam massa aviat els casos i
després passen coses, al cap d’una sèrie d’anys que, per
ventura, en aquell moment ja no tenen actualitat, però que en el
moment en què es plantejaren sí que eren importants.

A mi m’agradaria poder retreure avui aquí les actes
d’aquestes comissions i d’aquests plenaris respecte de la
presumpta incompatibilitat d’una exconsellera en el primer
pacte de progrés. Es va afirmar en rotunditat, amb tota la
rotunditat possible, que el Partit Popular estava desprestigiant
una consellera. Em referesc -per si qualcú no té memòria- a la
Sra. Aina Salom, exconsellera de Sanitat. Jo he estat present a
aquesta comissió parlant i debatent la compatibilitat de la Sra.
Aina Salom en l’exercici i l’ús de la seva farmàcia i, des del
Grup Parlamentari Socialista, se’ns han dit paraules encara més
gruixudes de les que hem sentit avui aquí, per què estàvem
discutint una cosa que era òbvia, que era la compatibilitat de la
Sra. Aina Salom amb el seu càrrec de consellera i la titularitat
d’una farmàcia. Ha resultat, cinc anys després, que el Tribunal
Superior de Justícia ens ha donar la raó i ha dit que no era
compatible el càrrec de consellera de la Sra. Salom  i la
titularitat de la seva farmàcia. Per tant, no crec que sigui tan
innecessari venir aquí.

Jo li vull agrair, Sra. Consellera, les seves explicacions, li
vull agrair que vostè m’hagi dit aquí, no a través dels mitjans
de comunicació, sinó aquí, on jo li he fet les preguntes, que
vostè va cessar com a administradora i com a gerent d’aquesta
empresa dia 6 de juliol. Li torn repetir que és un gest que
l’honra. Em queda per conèixer, és l’únic que li deman, li torn
a demanar perquè li he demanat a la primera intervenció, si
vostè manté o no manté titularitat de participacions en aquesta
empresa. Jo sé que la llei l’empara, jo conec la Llei 2/1996, sé
que vostè no està obligada a desfer-se d’aquestes participacions
si no manté en aquests moments, com diu la mateixa llei,
contractes, concerts o convenis ja siguin de caràcter econòmic
o de qualsevol altre tipus amb l’Administració pública
autonòmica o entitats vinculades o dependents d’aquella. Jo ho
sé, però crec, vostè mateixa ha fet referència que una de les
tasques o feina d’aquesta empresa és la de cursos de formació,
és una feina que frega, està fregant, amb les seves
responsabilitats com a consellera de Treball i Formació. La
meva opinió personal en aquests moments, no com a portaveu
ara d’aquest grup, és que crec que seria convenient que vostè
es desfés de la titularitat d’aquestes participacions, i que vostè
no només deixàs morta aquesta empresa, sinó que,
senzillament, aquesta empresa deixàs de ser seva, perquè crec
que la llei en aquest sentit no només hauria de marcar
administració autonòmica o entitats dependents, sinó altres
entitats, altres organismes, altres associacions que des del seu
càrrec de consellera de Treball i Formació i portaveu del
Govern podrien donar lloc, en el futur, a qualque tipus
d’informació, a qualque tipus de dubte, a qualque tipus
d’interrogant que a mi, particularment, no m’agradaria haver de
dur a aquest parlament.
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I no es preocupi, Sra. Consellera, i amb això acab, no està
en el meu ànim, no està dins el meu ànim ni dins el meu grup
el d’analitzar, estudiar, fiscalitzar l’activitat d’aquesta empresa
durant els darrers quatre any. Dins l’ànim del meu greu i dins
l’ànim meu particular està el de fiscalitzar la seva tasca com a
consellera de Treball i Formació i com a portaveu, i insistesc
i reiter una vegada més el meu agraïment per la seva informació
i -no sé si és un suggeriment o un consell- que mediti, que
mediti, que pensi en la possibilitat, si no ho ha fet ja, per
ventura ja ho ha fet, de desfer-se de les participacions d’aquesta
empresa perquè pens que amb el seu càrrec i en la seva
condició de consellera de Treball i Formació no és bo que
vostè mantengui la titularitat d’unes participacions d’una
consultora que es dedica a temes relacionats amb la formació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Flaquer. El Grup Mixt no vol intervenir.
Pel Grup BLOC-PSM-Verds té la paraula el Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, a mi em sap greu
trencar aquest clima gairebé versallesc que s’ha establert aquí
avui, però he de dir el que pens, el que pensa el meu grup
parlamentari, faltaria més.

Jo crec, sí, Sra. Consellera, que vostès tingués ganes
d’aclarir aquestes notícies sense fonament, falses i malicioses
que han aparegut a premsa, i entendria perfectament que hagués
demanat un petició de compareixença per..., si li va avançar el
Partit Popular. El que jo no crec -i, miri, ningú no m’ho farà
entrar dins el cap- és que el Partit Popular hagi demanat
aquesta compareixença per aclarir els dubtes sobre la seva
honorabilitat; no m’ho puc creure ni crec que no s’ho cregui
ningú amb un poc de seny i coneixent la situació política com
han funcionat. Malgrat el to institucional del Sr. Flaquer,
gairebé angèlic, diria jo, avui i aquí, jo crec que hi ha hagut
aquí una intencionalitat política: ell ha reptat que miréssim la
premsa, l’ha reptat clarament dient que en cap moment no l’ha
prejutjada ni l’ha condemnada, i jo justament tenc un retall de
premsa i m’agradaria poder-lo llegir, ja que ell ha fet un repte
públic. Diu: “Flaquer consideró que existe -existe- un
clarísimo incumplimiento de la Ley de incompatibilidades” -no
posible, no, existe- “y apuntó que las explicaciones de Nájera
deberán servir” no per aclarir l’honorabilitat, sinó “para saber
si ha habido algo más que este incumplimento”. És a dir, que
prejutjada i condemnada damunt premsa, ho van fer. Una altra
cosa és que no els hagi sortit bé i que hagin hagut de fer el que
es diu en bon mallorquí anques enrere, però la realitat, no ens
hem d’enganar i ens podem tirar moltes floretes, però tots
coneixem, com diuen a Menorca, el paño. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Sr. Diéguez, en nom del
Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta. Sra. Nájera, realmente no todo el
mundo pasa por lo mismo ni todo el mundo es igual, unos para
bien, otros para mal, etc. Usted ha tenido que pasar ya por
bastante; usted tiene una larga historia de tener que pasar por
una cosa y por otra. Usted ya en el año 1992 pusieron un precio
a su cargo, 100 millones de pesetas; el presidente y el
vicepresidente del Partido Popular de Calvià pusieron ese
precio, pusieron ese precio y acabó el asunto con condenas de
hasta tres años de cárcel y 100 millones de pesetas de multa, y
se decía en alguno de aquellos..., de aquella literatura judicial,
se decía: “Repugna a la ciudadanía la forma torticera e incluso
chapucera con la que se intentó el cambio gubernamental, por
cuanto supone de cercenación y desconfianza hacia los
principios democráticos y fraude del sistema electoral”. Esto
decía la literatura forense en aquel momento de lo que usted
estaba padeciendo.

Falló ese mecanismo. Se pasó a un segundo sistema, que
usted ya lo conoce bien, que es el sistema de la calumnia...

(Tall de veu a causa del micròfon)

Ahora. Sí, gracias. Continuaremos, ahora que ha vuelto la
batería. Quería decir que, como dijo uno de sus oponentes
políticos, hubo que hacer determinada cosa, y esa determinada
cosa para poderla quitar, a usted, de un puesto, era presentar
una serie de querellas: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete
archivos, siete archivos y ninguna disculpa hemos oído hasta el
momento. Uno se puede equivocar una vez, se puede equivocar
dos, todo el mundo se equivoca, tres, si queremos, pero siete es
mucho. Usted no ha hecho el menor caso a todo esto que ha ido
cayéndole encima una vez tras otra, no ha hecho el menor caso
ni ha contestado ni a los sobornadores en un determinado
momento ni al querulante en otro momento. Como dicen los
modernos, usted ha pasado de ellos; a mí, que me gusta más el
latín, diría aquila non capit muscas, el águila no caza moscas.

Durante muchos años, durante algunos años ha estado usted
después desligada de la vida política, y ni aún así sabe que no
la han dejado tranquila, que han continuado buscándola a usted,
a su familia, a los hijos..., y cuando tenga nietos pues también
irán a ver qué está pasando ahí. La persecución que ha tenido
ha sido constante, y lo que es peor es que cuando usted llega a
la cámara encima le dicen “vamos a por ti”. Yo realmente creo
que en la historia de la infamia de esta comunidad autónoma
pocas cosas hay peores que lo que se ha estado haciendo.
¿Cómo puede ir una persona a decirle, después de lo que han
hecho, desde sobornos hasta calumnias, querellas infundadas,
cómo pueden ir a decir todavía “vamos a por ti”?, cuando
tendrían que pedir perdón desde el primer momento. ¿Qué hay
detrás de esa frase que nos ha dicho? Hay odio, hay odio
porque usted ha sido más fuerte. Ni con sobornos de 100
millones de pesetas ni con calumnias escritas, informes (...) han
podido. El sentimiento de humillación de quienes han perdido
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siempre con usted, si lo mezclamos con la soberbia, forma un
cóctel explosivo: odio y rabia. 

Y ya hemos visto cómo funcionan. Recientemente hemos
visto en los medios de comunicación como algunos se dedican
a organizar campañas de desprestigio contra instituciones y
contra personas, y contra personas. Es triste tener que vivir en
una comunidad en la que suceden cosas de estas características,
es triste y usted lo ha sufrido en primera persona desde el año
92, ni más ni menos. Por eso le tengo que dar la más completa
enhorabuena por ver que llegamos al 2007 sin que nadie pueda
tener nada que decir contra usted, Sra. Nájera. Enhorabuena y
confiemos que esto de una vez por todas se acabe, que reine el
sentido común y que finalice este tipo de persecuciones
personales que nada traen a la vida política, nada bueno, por lo
menos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Per concloure aquest debat té
la paraula l’Hble. Consellera de Treball.

LA SRA. CONSELLERA DE TREBALL I FORMACIÓ
(Margarita Nájera i Aranzábal):

Gràcies, Sra. Presidenta. Bueno, a mí esto, de verdad, me
da un poco de vergüenza personal, porque, de verdad, sé que
no me debe dar pero ahí hay una vida que además..., es que más
pública es imposible, y ha habido un proceso y ha habido un
compromiso. Yo he disfrutado, disfruto y quiero disfrutar
mucho viniendo a esta sala a explicar proyectos y propuestas y
programas, y a discutir de política y de cuáles son nuestras
soluciones a los problemas que tenemos, y en eso creo que yo
al menos voy a disfrutar mucho, porque éste es un tema y creo
que es una responsabilidad que nos han dado los ciudadanos y
que merece la pena estar ahí y dejarse la piel en esto.

Venir a explicar estas otras cuestiones yo, de verdad, Sr.
Flaquer, creo que lo he hecho bien, porque además lo primero
que hice fue ir a mi abogado y decirle: “¿Qué tengo que hacer
para que las cosas queden claras?”. El mismo día que el
president me habló, por la tarde y al día siguiente el notario ya
hacía lo que tenía que hacer. La empresa está en stand-by, está
dormida, y por lo tanto no genera ningún tipo de problema. 

Yo ya sabía que estos cuatro años de trabajo personal, que
no podían ser en esta isla porque casi me echaron, tenía que
estar todo visto por lupa, y todo se puede ver por lupa. Por lo
tanto cualquier cuestión que les cuenten o noticia que aparezca
yo pediré venir aquí a dar la explicación, porque me parece
mucho más honesto, me parece más sencillo y me parece...,
como hemos estado sometidos, y todos estamos sometidos al
imperio de los medios de comunicación, que pueden opinar,
decir o sencillamente transgredir determinadas palabras que
nosotros digamos, pues a mí me parece mucho más honorable,
ya que somos honorables los consellers, me parece mucho más
honorable venir aquí y dar las explicaciones que tenga que dar,
aquí o donde ustedes, los señores del PP, quieran, necesiten o
me pidan.

Pero si me permite, Sra. Presidenta, yo quisiera decir unas
palabras en el sentido de que primero agradecerles a ustedes
este momento, agradecerle al Sr. Toni Diéguez..., nunca me
habían llamado águila, pero bueno, bien, en fin... Pero yo creo
que tiene que haber, señores y señoras diputados y diputadas,
dirigentes sensatos en los partidos políticos en Baleares; en
Baleares, en el mundo, en nuestro país, pero desde luego aquí,
que sean capaces de marcar los límites, de marcar los límites al
abuso injustificado. Pero un abuso que además está
previamente fabricado, y está fabricado para escandalizar, y
está fabricado para escandalizar con medias verdades o, si me
permiten, medias mentiras, con imprecisiones, a costa de
cargarse el buen nombre de una persona, la honorabilidad, su
imagen, su buen nombre, y eso llegan momentos en los que
pasa a la familia, a los hijos, esa confrontación política que
tendría que quedar precisamente en este ámbito o en esta sala.

Yo lo puedo decir..., no, pero yo lo puede decir, y creo que
ustedes me permitirán que yo lo diga, y lo digo en primera
persona porque, como al..., ¿cómo se dice?, al soldado se le
supone. Por lo tanto ustedes me suponen lo que ustedes
conocen.  Por lo tanto creo que precisamente yo estas cosas las
puedo decir. Yo pediría mucha sensatez, pediría que fuéramos
un poco más proporcionados y desde luego en estos temas que
todos, todos, lo digo en primera persona del plural y a mí la
gramática me gusta mucho, todos tuviéramos un poco más de
vergüenza.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sra. Consellera. 

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, només queda
agrair la presència de l’Hble. Consellera de Treball per la seva
assistència a aquesta comissió i les seves explicacions, igual
que a la seva cap de gabinet.

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