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LA SRA. PRESIDENTA:

Començarem la sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria
si es produeixen substitucions.

LA SRA. LLINÁS I WARTHMANN:

Bon dia, presidenta, Isabel Llinás substitueix Misericòrdia
Sugrañes.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Mabel Cabrer substitueix Rosa Estaràs.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Maria Torres Xico Tarrés.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Marian Suárez substitueix Esperança Marí.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Josep Carretero substitueix Joana Barceló.

I. Elecció del càrrec de vicepresident/a de la comissió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, si no hi ha més substitucions, el primer punt de
l’ordre del dia d’avui consisteix en l’elecció del càrrec de
vicepresident o vicepresidenta d’aquesta comissió i, si els
semblava bé a tots els grups parlamentaris, podríem fer-ho per
la via de l’assentiment amb la proposta que realitzàs el Grup
Parlamentari Popular.

Els pareix bé? Idò si és així, pregam al Grup Parlamentari
Popular que faci arribar a aquesta presidència el nom de diputat
o diputada que proposa per al càrrec de vicepresidenta d’aquesta
comissió.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta.

El Grupo Popular presenta a Catalina Soler.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies. La proposta del Grup Popular, per
tant, és la Sra. Soler.

Es pot donar aprovada per assentiment?

Idò li pregam a la Sra. Soler que pugi a la Mesa i faci ús del
càrrec al qual l’acaben de nomenar.

II. Compareixença RGE núm. 7679/08, solAlicitada per
quatre diputats membres de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, adscrits al Grup Parlamentari
Popular, de l'Hble. Conseller de Presidència, per tal
d'informar sobre les transferències de justícia a la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

I passam al segon punt de l’ordre del dia que consisteix en
la compareixença RGE núm. 7679/08, del conseller de
Presidència, solAlicitada per quatre diputats membres de la
Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals, adscrits al
Grup Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre les
transferències de justícia a la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

Agraïm la presència del conseller de Presidència, Sr. Albert
Moragues, i de les dues persones que l’acompanyen: la directora
general de Relacions amb el Parlament i la directora general de
Justícia.

Benvinguts a la Comissió d’Assumptes Institucionals i quan
vulgui el conseller de Presidència té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Crec
que parlar de transferències de justícia avui és molt important
abans de res fer un breu repàs de l’estat actual de la Justícia a
les Illes Balears, tenir una fotografia, encara que pugui estar un
poc desenfocada o ser un poc borrosa, d’un servei públic que és
receptor reiterat de crítiques per lentitud, per poca transparència
i fins i tot per poca eficiència.

Des del primer moment hem de ser conscients que els
operadors jurídics en general fan feina en condicions que
s’allunyen del que s’exigeix a altres serveis públics que han de
tenir un mínim de qualitat contrastada. Les infraestructures que
allotgen els nostres jutjats i tribunals es troben disseminades i en
general són insuficients: dels sis partits judicials que hi ha a les
Illes Balears no n’hi ha cap que tengui tots els òrgans judicials
concentrats a un mateix edifici. I també estan saturades aquestes
infraestructures, els tres nous jutjats que a final d’any es crearan
a Palma, un de Registre Civil i dos de Primera Instància, no
tenen ara per ara cabuda a cap dels edificis que té
l’administració de Justícia a la ciutat de Palma. I també algunes
d’elles són obsoletes, només en el Palau de Justícia, a la
Gerreria i a l’Avinguda d’Alemanya s’han fet actuacions
puntuals per poder posar en marxa el Pla pilot d’implantació de
la nova Oficina Judicial.

A més a més, s’han detectat incompliments de la normativa
autonòmica de barreres arquitectòniques o una manca
d’organització dels arxius, val a dir que només hi ha un arxiver
per a tots els serveis d’arxius a la Comunitat Autònoma del
conjunt dels jutjats; o que la vigilància i la seguretat dels
edificis són manifestament millorables a segons quins immobles
i a alguns d’ells ni tan sols hi ha aquests mínims de servei de
seguretat.
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Si parlam de personal, ens trobam també amb un grau
d’interinitat que pot arribar al 30% de la plantilla i açò es
tradueix en ineficiències i fins i tot en prolongacions i retards de
tràmits en oficines judicials.

Hi ha també un important nombre de baixes laborals, moltes
de les quals no es cobreixen. No hi ha una política clara de
recursos humans, ni de prevenció de riscs laborals, ni de
controls d’horaris, per posar exemples. La Gerència Territorial
del Ministeri de Justícia no està suficientment dotada i,
actualment, com tots vostès coneixen, la plaça de gerent és
vacant, la qual cosa dificulta encara més aquest procés de
negociació que té obert la Comunitat Autònoma.

I si a tot açò hi afegim que a les Illes Balears estam per
damunt de la mitjana estatal en litigacions, encara que hem
passat de ser la segona a la cinquena comunitat autònoma en
nombre de litigis de tot l’Estat.

Dit tot açò, hem de reconèixer també que seria injust que,
reconeixent les deficiències no reconeguéssim també alhora
l’esforç que ha fet el Govern central i el Ministeri de Justícia per
tal de millorar l’exercici d’aquest servei a la nostra comunitat
autònoma. De l’any 2004 al 2008 s’han creat quinze nous
òrgans judicials, comptant els tres que es constituiran a final
d’any seran divuit jutges i magistrats més, tres dels quals són els
nous magistrats que s’han integrat al Tribunal Superior de
Justícia i a l’Audiència Provincial.

També és destacable que durant aquest període s’hagin creat
set noves places de fiscals i les seccions de fiscalies adscrites als
jutjats de menors i als de la violència contra la dona.

Els he exposat aquesta breu diagnosi per demanar-los, com
ja he fet en altres ocasions en aquesta cambra, que especialment,
durant aquest debat, es faci ús dels valors clàssics que
acompanyen les idees del dret i de la justícia: prudència,
imparcialitat, racionalitat i equitat.

Ara ja fa poc més d’un any que mantenim negociacions amb
el Ministeri de Justícia, interrompudes, com és conegut, pel
procés electoral. A diferència del plantejament de l’anterior
Govern, nosaltres vam reprendre els contactes sense fixar
condicions prèvies; des del primer dia hem manifestat
públicament el nostre convenciment ferm d’assumir les
competències en matèria de justícia, açò sí, en un marc adequat
de suficiència financera. Per açò mateix vam acceptar la
quantificació del cost efectiu que ens va presentar en el seu dia
el ministeri, com a xifra de partida, mai com a xifra tancada o
d’arribada, aquesta xifra l’hem anada actualitzant a mesura que
hem anat examinant amb detall els béns, els drets i les
obligacions inherents a la transferència.

Dia 7 de juliol passat, ens vam desplaçar a Madrid per
reprendre les negociacions amb el nou equip de Justícia, bona
part del qual continua la labor de la legislatura anterior. Això
ens ha permès poder reiniciar les converses en el punt on les
havíem deixat. De fet, en aquesta darrera reunió, el secretari
d’Estat de Justícia, Julio Pérez, ens va presentar un càlcul
detallat del cost efectiu que supera els 51 milions d’euros i que
deixa de banda un grapat d’inversions reconegut ja pel
ministeri, amb infraestructures, concretament les noves seus
judicials d’Eivissa, de Ciutadella i de Maó.

Les primeres manifestacions públiques que vaig fer a la
sortida d’aquesta reunió del ministeri van anar en la línia de dir
que aquesta proposta em semblava insuficient, això no obstant,
vaig subratllar que la meva era una declaració basada en
suposicions, perquè fins llavors no havíem disposat de totes les
dades concretes que ens permetessin analitzar en profunditat el
cost real de la transferència. A partir d’aquell moment, i amb els
números a la mà, hem constituït les meses de treball d’Obres i
Patrimoni, Tecnologia, Recursos Humans i Cost Efectiu i
Finançament que integren membres del Govern i del Ministeri
de Justícia.

Per facilitar les tasques complicades que comporta tota
transferència competencial, el Govern de les Illes Balears
comptava amb un gruixut estudi elaborat durant l’anterior
legislatura, sobre la justícia que les Illes Balears tenien i
necessitaven, i que xifrava les necessitats de finançament de la
justícia a la Comunitat Autònoma en un escenari temporal entre
2007 i 2015 en uns 720 milions d’euros, la qual cosa suposava
una mitjana anual d’uns 80 milions d’euros. Aquest estudi podia
constituir, sempre ho he reconegut així, un punt de partida per
debatre un model alternatiu a la justícia que tenim avui, però
que amb dificultats serveix per avaluar el seu cost efectiu, que
és al que ens obliga la llei a l’hora de debatre el traspàs de
qualsevol competència. I els recordaré que ens serveix poc
perquè darrera aquest estudi no hi ha un treball de camp, no hi
ha un llistat de personal ni de retribucions, no hi ha un llistat
d’immobles ni consta enlloc la seva situació, no sabem quin és
el grau de compliment de la normativa, les mancances que es
tenen, les necessitats d’obres amb un cert detall, ni tampoc
recull, i segurament que té lògica que no ho faci així, el llistat
de contractes que el Ministeri de Justícia té per a la gestió
quotidiana dels seus serveis a la Comunitat Autònoma.

Però hem de pensar que l’endemà d’assumir les
competències haurem de respondre a les necessitats de
manteniment, de neteja, de vigilància d’immobles i a tot un
seguit d’obligacions que comporta el dia a dia de la justícia i
que aquesta responsabilitat l’endemà d’assumir les
competències serà responsabilitat del Govern de les Illes
Balears.

Tota aquesta feina és la que estam elaborant ara des de la
Direcció General de Justícia, perquè precisament, quan ens
arribin les competències, puguem gestionar adequadament les
funcions i els serveis que ens pertocaran. Perquè a banda dels
recursos econòmics que ens transfereixin, el primer mes haurem
de pagar les nòmines, haurem de continuar o no amb els
contractes que ara té subscrits el ministeri, haurem de proveir
els jutjats i la resta d’òrgans dels materials que requereixin, en
definitiva, haurem de fer possible la gestió quotidiana de
l’administració de justícia, i difícilment ho podríem fer si
negociéssim el traspàs a partir d’un model ideal basat, entre
d’altres coses, en la construcció de bell nou de totes les
infraestructures existents i que, per tant, no toca de peus a la
realitat.
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I que consti que si fos possible a nosaltres també ens aniria
bé aquest model, però, a diferència del Govern anterior, estam
disposats a rebre les competències ja. Per açò intentam aixecar
cada rajola de l’edifici judicial, més ben dit, intentam analitzar
cada un dels més de vint edificis judicials que hi ha a les
Balears, i ho fem perquè volem saber amb certesa, o almanco
amb tota la certesa de què siguem capaços amb els mitjans que
tenim, quina cosa ens trobarem l’endemà de rebre les
competències.

També és cert que la informació que ens remet el ministeri
per poder disposar d’aquesta feina prèvia i necessària és
insuficient i fraccionada, fet que ens ha obligat a destinar bona
part dels nostres esforços i recursos a aquesta feina de recerca
i coneixement. Un equip tècnic ha recorregut tots els edificis
judicials per analitzar amb detall l’estat de les estructures i
infraestructures i la seva capacitat d’atendre el servei públic de
justícia. Pensam que d’aquí a algunes setmanes tindrem aquest
estudi acabat, el qual pensam que serà exhaustiu i que ens
servirà bastant per poder encarar la darrera part del procés de la
negociació de transferències.

Després de l’aturada estiuenca i per tal de reprendre les
conversacions, fa uns dies vaig remetre una carta al secretari
d’Estat de Justícia demanant-li una propera reunió, precisament
abans d’entrar avui de matí m’han confirmat la data, que serà,
si no ho record malament, dia 23 d’octubre. Perquè pensam que
els procediments formals estan endarrerint les negociacions i
perquè a hores d’ara encara es troben sense solució alguns dels
grans esculls històrics en parlar de justícia a les nostres illes, i
també he tingut oportunitat de dir-ho en altres compareixences,
l’escull més important que té la justícia a Balears en aquest
moment es diu Eivissa i les seves necessitats de resoldre una
situació que no vull qualificar, però que és absolutament
deficitària. Cosa que ens impedeix, mentre no resolguem aquest
escull, ens impedeix avançar a un ritme relativament ràpid en el
conjunt de la negociació. Vull recordar també, i crec que he
tingut oportunitat de dir-ho a alguna de les meves
compareixences, que vam condicionar, el Govern balear sí que
va condicionar tirar endavant la negociació mentre no es
resolgués el tema d’Eivissa; és a dir, nosaltres vam deixar
meridianament clar al ministeri que no podríem avançar molt
més en el tema de l’assumpció de competències mentre no es
resolgués d’una vegada per totes el tema d’Eivissa, i quan dic
d’una vegada per totes no dic tant donar la solució definitiva, la
qual sabem que tardarà temps, com donar una solució a l’estat
actual de les infraestructures judicials a Eivissa.

I açò no vol dir que des de la Direcció General de Justícia no
s’hagin fet passes amb el ministeri per avançar conjuntament en
aquest tema. D’entrada hem aconseguit que l’Ajuntament
d’Eivissa posi a disposició del Govern central el solar d’Eivissa
Centre, amb l’afegit de l’escola de la Graduada, per construir-hi
la nova seu judicial. Sembla que aquesta proposta final, que el
ministeri veu amb bons ulls, podrà resoldre la manca d’espai
que representava la primera oferta de l’ajuntament quan era
només un edifici, l’edifici conegut com a Eivissa Centre. Però
encara manca per negociar una permuta de solars i aquí hi ha
d’intervenir Patrimoni de l’Estat, en un procés que,
forçosament, ha de congeniar interessos de distints ministeris i
institucions: per una banda, el Ministeri d’Hisenda,
d’Administracions Públiques i de Justícia i, per altra banda, els

interessos i els plantejaments de l’Ajuntament d’Eivissa i del
Consell Insular d’Eivissa.

Per aquest motiu, a la carta que he remès al secretari d’Estat
de Justícia li deman que entre tots trobem una solució que
consider que és inajornable per al deteriorament que viuen els
edificis judicials de l’illa d’Eivissa. En aquest cas concret els
hem proposat, a més a més, que lloguin algun immoble que
permeti ubicar les dependències judicials mentre no es faciliti
una nova i definitiva seu judicial, perquè tots sabem que la
solució final encara tardarà, encara que ens posem d’acord molt
ràpidament tardarà alguns anys a ser efectiva. I l’actual situació,
com he dit abans, de la justícia, de les infraestructures judicials
a Eivissa no es poden mantenir ni un minut més. Per açò, des de
la Direcció General de Justícia del Govern s’està fent feina en
aquesta línia, perquè quan arribi el cas puguem proposar un
local i donar una sortida, encara que sigui provisional, als temes.

On també és necessària una solució urgent és als Jutjats de
Manacor i d’Inca. Les infraestructures judicials ubicades en
aquestes ciutats tampoc no responen als paràmetres mínims per
a una prestació digna d’un servei públic. Els puc dir que tant el
ministeri com el batle de Manacor estan d’acord a ubicar la
nova seu judicial al carrer Pilar, van arribar a aquesta entesa en
una reunió que va tenir lloc a Manacor fa algunes setmanes
entre representants del ministeri i el batle Antoni Pastor i a la
qual eren presents la directora general de Justícia i el president
del Tribunal Superior de Justícia. Ara estam pendents que
l’ajuntament faci una modificació, una petita modificació del
planejament i pugui cedir formalment el solar, perquè tots
vostès saben que el ministeri no programa la inversió fins que
no disposa del solar, per tant com més prest estigui disponible
el solar més prest podrem negociar la partida econòmica per
disposar dels nous jutjats a Manacor.

En el cas d’Inca som conscients, perquè la directora general
també era present en aquesta reunió, de la bona predisposició
del consistori, on el batle Pere Rotger, qui ens honra amb la
presència en aquesta comissió, ha presentat un seguit de
propostes sobre on edificar la nova seu judicial que ara el
ministeri estudia i que, per les notícies que tenim, molt
ràpidament prendrà una posició. Els urgirem també a una
resposta definitiva per la nostra part el més aviat possible.

El cas de Ciutadella ens preocupa també molt, d’entrada
perquè aquest és un dels edificis que el ministeri ja s’havia
compromès a pagar abans del cost efectiu que tenim en aquest
moment damunt la taula, però la situació d’ingovernabilitat que
viu en aquests moments la institució impedeix que la cessió i les
modificacions del planejament urbanístic que s’han de fer
puguin avançar; pensin que, naturalment, com els he dit abans,
el solar l’ha de cedir el ministeri i moltes vegades el propi
ministeri es troba fermat per a no prendre decisions perquè els
tràmits urbanístics s’endarrereixen molt i nosaltres, com a
Govern, només podem fer moltes vegades de mediadors i en
aquesta tasca ens hi volem involucrar i ens hi involucrem
sempre que ens ho demanen, però és cert que la situació de
Ciutadella en aquests moments doncs fa que un tema que estava
molt avançant, que no tenien problema pressupostari, que
estaven disposats a colAlocar la partida immediatament en el
pressupost, està ara en un estat d’stand bye perquè l’Ajuntament
de Ciutadella no respon als requeriments ministerials.
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En el mes de maig passat, a Maó, es va presentar el projecte
redactat per l’equip de l’arquitecte Joan Navarro Baldeweg,
contracte que es va fer per concurs i que inclou la redacció de
l’avantprojecte de remodelació de l’edifici existent, les obres
del qual s’executaran en una segona fase i que sembla que
començaran abans de final d’any. El nou edifici s’ha programat
per donar cabuda a set òrgans judicials, els quatre que hi ha en
l’actualitat, més tres de reserva.

Pel que fa a la creació del nou partit judicial a Formentera,
he de dir-los o recordar-los més aviat, perquè crec que són
coneixedors d’açò, que hem instat, que el Govern va instar el
Govern d’Espanya, mitjançant un acord del Consell de Govern,
a impulsar la revisió de la Llei de demarcació i planta judicial
perquè, d’acord amb el que pensen totes les institucions de la
nostra comunitat, una vegada constituït el Consell Insular de
Formentera, hi esdevé inajornable la creació d’un jutjat de
primera instància i instrucció. Mentrestant, i per evitar que els
formenterencs es desplacin a Eivissa per dur a terme algunes
gestions o tràmits judicials, la celebració d’aquests tràmits
judicials a través de videoconferències es va presentar fa molts
pocs dies a l’illa i que ens sembla una bona solució temporal,
sabent que òbviament no està a l’alçada dels requeriments i de
les necessitats de l’illa de Formentera.

L’altre dia també vam signar un conveni per posar en marxa
un pla pilot d’informatització dels jutjats de pau a Menorca. El
Govern destina a aquest afer 8.000 euros per a l’adquisició dels
equips informàtics i aquest projecte, com l’anterior que hem
comentat de l’illa de Formentera, han estat impulsats a iniciativa
del president del Tribunal Superior de Justícia, a qui vull agrair
públicament en aquesta cambra els seus desvetllaments per
ajudar a millorar i a avançar en la modernització del servei de
justícia, del qual n’és competent encara el Ministeri de Justícia.

En tot cas, des del Govern no ens hem aturat de fer feina,
com veuen hem fet d’interlocutors, hem intentat millorar el
possible, sense trepitjar competències, i hem entrat a analitzar
cada detall de la transferència. Dins aquesta anàlisi també hi
entra la visita a comunitats autònomes que tenen transferida la
competència en matèria de justícia o que estan a punt de rebre-
la. I finalment esperam que en aquestes negociacions no es
repeteixi l’escenari que es va viure a finals de desembre del
2001, quan el Govern d’Espanya va convocar la comunitat
autònoma de les Illes Balears perquè acceptàs el traspàs de la
competència en matèria de Sanitat que en aquells moments es
negociava i que també es negociava, com he tingut oportunitat
de dir en alguna ocasió, també es negociava el nou sistema de
finançament; en aquell moment el Govern central va obligar que
entrés dins el sistema de finançament la transferència de la
competència de Salut o de Sanitat i que s’ha demostrat, per
activa i per passiva, que va ser una competència assumida amb
dèficit de finançament.

A nosaltres no ens agradaria arribar a aquest escenari, però
tampoc no el podem descartar perquè naturalment el Govern
central funciona amb els seus interessos, independentment de
colors polítics, i el Govern central té molt clar que vol acabar
amb el procés de transferència d’aquesta competència a les set
comunitats autònomes que encara no la tenen com més aviat
millor, i per tant no podem prescindir que aquesta idea és
possible. Estam en un marc paregut al que hi havia a l’any 2001,
de negociació d’un nou sistema de finançament, estam en una
negociació d’una competència i per tant la temptació que pot
tenir el Govern central de ficar dins aquest sac de la negociació
del finançament aquesta competència és evident. A nosaltres no
ens agradaria arribar a aquest escenari perquè pensam que no és
el millor per als interessos de les Illes Balears.

Dins el capítol de contactes polítics, dir-los, senyores i
senyors diputats, que la directora general s’ha reunit amb
representants del Govern de Castellà-La Manxa, un govern que
va negociar el traspàs fa molt poc temps i que es troba en una
fase molt avançada de la negociació, perquè sempre pensam que
d’experiències paralAleles en podem extreure algun exemple.
També s’ha entrevistat amb l’equip judicial de la comunitat
autònoma de Cantàbria, que ha estat la darrera comunitat,
juntament amb Aragó, que va rebre la competència,
concretament dia primer de gener d’enguany. I també ha tingut
reunions amb la Conselleria de Justícia de Catalunya, per saber
com funciona o per conèixer de primera mà com funciona una
comunitat que té la competència absolutament consolidada. Els
puc dir que de tots aquests contactes hem arribat a la mateixa
conclusió: que el traspàs de les competències de justícia a les
comunitats autònomes millora els mitjans materials, però no
millora necessàriament l’eficàcia dels recursos humans, la qual
cosa provoca una insatisfacció generalitzada.

Com vostès saben aquesta és una competència molt especial,
la qual, una vegada transferida, continua compartint molts
aspectes amb el Ministeri de Justícia i alguns temes també amb
el Consell General del Poder Judicial. Per aquest motiu la gestió
de la Comunitat Autònoma es produeix en un context
especialment complex. Per açò els he de dir que des de la
Direcció General de Justícia, a més de valorar els béns i els
drets i les obligacions objecte de traspàs, analitzam també
quines fórmules de coordinació entre les administracions que
compartirem la gestió s’han d’establir i quin és el cost que
representarà per a la Comunitat Autònoma gestionar recursos
que ara es gestionen de forma centralitzada des de Madrid.

Els problemes associats a l’administració de justícia no es
poden resoldre ni es resolen simplement incrementant el nivell
de recursos econòmics que el ministeri posa a la disposició de
la comunitat autònoma a qui transfereix les competències. Per
poder modernitzar la justícia, i aquest és el nostre gran repte, es
requereix un gran pacte d’àmbit estatal que permeti reformar les
lleis de demarcació i planta, la Llei Orgànica del Poder Judicial
i algunes altres normatives processals, algunes de les quals, com
coneixen vostès, que són molts de vostès professionals del dret,
són vertaderes antiguitats. Sembla que després de molts anys
d’enfrontaments es treballa en la configuració d’aquest anhelat
pacte per la justícia, el qual esperam que pugui començar a
donar fruits ben aviat.
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En definitiva, senyores i senyors diputats, encara que el
panorama pugui semblar poc encoratjador i complicat, els he de
dir que des del Govern estam plenament convençuts que la
recepció de les competències ajudarà a millorar el servei de
justícia i redundarà en benefici dels operadors interns i externs
del món judicial, i en darrer terme, que és el principal, en
benefici de la ciutadania. La proximitat és un plus afegit, perquè
sempre permet disposar d’una visió més encertada de la realitat
i per tant ajuda a trobar solucions més adequades a les
problemàtiques que es generen; per aquest motiu som
conscients, ara ja els puc dir que ho som més que mai, de
l’embalum de feina que acompanya aquesta competència. Tot
i això els puc assegurar que intentarem negociar fins a tancar un
acord que satisfaci ambdues parts.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 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 una suspensió de la sessió o si es pot continuar.

Molt bé, idò continuam i per tal de formular preguntes o
observacions, tot seguit es procedeix a la intervenció dels grups
parlamentaris i té la paraula, en primer lloc, per part del Grup
Parlamentari Popular, l’Hble. Diputat Sr. José María Rodríguez,
per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta, gracias, Sr. Conseller, por
comparecer, acompañado de la directora general de Justicia, a
la que felicito por su nombramiento, y también de la directora
general de Relaciones con el Parlament de la Conselleria de
Presidencia.

Creo que hemos asistido hoy a algo que se dice que la mejor
defensa es un buen ataque y el conseller ha tenido un rasgo que
le honra, porque ha reconocido la situación impresentable de la
justicia en Baleares, ha reconocido al inicio de su disertación
cómo nos encontramos los ciudadanos de Baleares recibiendo
uno de los poderes del Estado, el poder judicial, que no es
asumible en el año 2008, que es impresentable en el año 2008
y que cualquier gobierno que defienda las Islas Baleares tiene
que plantarse ante el Gobierno de Madrid, para reclamar que
acabe esta situación, porque esta situación es dolorosa, es
insoportable y evidentemente es algo que nos avergüenza cada
día, no por las personas de la judicatura o de los trabajadores de
justicia, sino por los sistemes, los medios y las dotaciones que
tienen para aplicar la justicia en Baleares, que, lógicamente, por
este sistema no es justicia sino más bien es injusticia.

Dicho esto, tengo que decirle dos cuestiones previas al inicio
de la intervención que hemos de matizar. En primer lugar,
decirle que yo estaba presente cuando en el último trimestre de
2007 iniciamos las transferencias de Justicia con el ministerio
y nosotros no pusimos ninguna cuestión previa diferente a la
suya, dijimos que íbamos a aceptar las competèncias siempre
que fueran aceptables, no pusimos ningún statu quo, dijimos lo
que ustedes, sólo aceptaremos la justicia si está bien dotada,
adecuadamente, y se palia lo que lógicamente está sufriendo
Baleares en estos momentos.

Y por supuesto hay otra comparación que es el modelo de
transferencias de Sanidad, el año 1991. Tiene usted que irse al
año 1991 para ver una transferencia de Sanidad, hubo antes
otras, hubo también la de Educación, hubo también otras de
transferencias que, lógicamente, tenían dos sistemas: un sistema
de aplicación en aquél momento y un sistema de aplicación del
sistema de transferencias. Si evidentemente este sistema dice
que cuando normalmente el 3% de la población escolar o el 3%
de la población asistida sanitariamente se ha de modificar el
sistema y el Gobierno actual en los últimos cinco años no lo ha
modificado, aquí cuando Baleares incrementa población en un
25% se produce un desfase que es el que estamos pagando, a
pesar de que tuviese inicialmente disfunciones o no fuese
perfecto el sistema, pero el sistema se agrava cuando no se
cumple lo que dice el acuerdo de transferencias, que cuando una
población sube el 3% de población escolar o el 3% en población
asistida sanitariamente se tiene que modificar en su favor el
sistema, y el Gobierno actual no lo ha querido modificar en los
últimos cinco años.

Dicho esto, yo le recuerdo a usted su comparecencia del día
2 de abril, que vino aquí y afirmó lo siguiente, Sr. Conseller, yo
estoy seguro que lo afirmaba convencido de que iba a ser así.
Mire usted, ni el 2008, ni el 2009, y dudo que en esta legislatura
tengamos la transferencia de justicia, a pesar de todas las
razones que hay para pedirla y para exigirla. Dijo usted: “(...) el
nou govern, (...) la qüestió de la transferència de la
competència i que com ja he informat altres vegades encara
durà feina perquè la distància que hi ha entre el plantejament
que fa el Govern de les Illes Balears i el que ofereix el Govern
central són (...), però efectivament, com més aviat millor la
transferència sigui a Balears i que puguin atendre les
demandes de justícia”. Això és el que va dir vostè, és a la
comissió on vostè va comparèixer.

Hoy, seis meses después de formarse el nuevo gobierno, le
voy a decir con un símil futbolístico lo que usted acaba de decir
hoy, hemos jugado como nunca y hemos perdido como siempre.
Han negociado como nunca, con uñas y dientes, pero estamos
donde estamos, señores. No nos han hecho caso los nuestros.
Els nostres amics de Madrid no ens han tengut en compte.
Estamos en una situación, Sr. Conseller, yo creo que será de
dudosa repetición, no creo que ningún partido en Baleares
vuelva a tener el gobierno de las instituciones que tienen ustedes
hoy, el Govern de les Illes Balears, mayoría en el Parlament, los
tres consells insulars, el Gobierno de España, el Fiscal General.
Lo tienen todo, esto si los ciudadanos quieren se repetirá, pero
es difícil que en los sistemas democráticos se repita esto aquí.
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¿Qué está ocurriendo? Usted ha hecho hoy aquí un análisis
de lo que es la justicia en Baleares, que sólo eso plantearía una
acción del Gobierno ante el Ministerio de Justicia para decirle,
oiga, no estamos dispuestos a continuar ni un segundo más en
esta situación. Y ustedes no hacen esto. Aquí nos dicen, si
somos la quinta comunidad en el número de litigios,
efectivamente, pero lo que no dice es que somos la primera en
el número de litigios por número de habitantes, la primera, en
número. Pero evidentemente tenemos menos que Madrid,
menos que Cataluña, menos que Andalucía. Pero tenemos un
sexto de su población de cada una de estas ciudades. O sea,
Madrid, Cataluña, Andalucía, Castilla-León, Castilla-La
Mancha, Galicia, País Vasco, Canarias, Extremadura, Murcia y
Aragón tienen más habitantes que Baleares. Somos los quintos
porque tenemos muchísimos más litigios, porque nuestra
comunidad es más emprendedora, porque nuestra comunidad es
más vitalista y lógicamente genera conflictos que se tienen que
solucionar.

Hoy por ejemplo Castilla-La Mancha está negociando su
competencia, igual que Castilla-León. Pero con una gran
diferencia, cuando Castilla-La Mancha reciba la competencia
tendrá una audiencia provincial en Ciudad Real, una en Cuenca,
una en Guadalajara, una en Toledo, una en Albacete y una en
Castilla-La Mancha, no sé si me he dejado alguna, pero me
parce que son (...). Nosotros cuando tengamos la competencia,
con más conflictos, con más asuntos judiciales que Castilla-La
Mancha, tendremos una audiencia provincial. Ibiza, sólo Ibiza
tiene más conflictos que Albacete, que Toledo, que Guadalajara
y no tiene nada más que una planta de los juzgados de primera
instancia o de instrucción. Esto está ocurriendo en Baleares,
claro, el traspaso no es igual, no es el mismo. La planta judicial
que traspasan a Castilla-La Mancha no es la nuestra, es
diferente, y el número de conflictos es diferente el de aquí que
el de allí. No somos igual.

Pero hay algo más, usted ha dicho que no aceptará la
transferencia sin resolver el problema de Ibiza, y se olvida de
algo que es muy importante. El peor tratado judicialmente de
España es el ciudadano de Formentera, no el de Ibiza, porque al
agravante de la situación de los juzgados Ibiza, hay de añadir
que ha de salir de su territorio para que le administren justicia.
Y esto no es posible, ser la única isla de España en que ocurre
esto. Mientras esto no se arregle, no habrá justicia en Baleares.
Mientras yo pueda ir a mi juzgado, a mi audiencia con mi
coche, con mi transporte propio, y un ciudadano de Formentera
tenga que salir de su isla para que le administren la más
elemental de las justicias, no será justo. 

Lo que queremos, Sr. Conseller, es que se haga la
demarcación de Formentera, pero ¡ojo!, no como la de Calvià
que hace cinco años que está hecha y el actual gobierno no la ha
puesto en marcha, cinco años. Se hizo en el último trimestre del
2003, desde el 2003 no hay los juzgados de Calvià que tienen
que ponerse. Por lo tanto, a mí no me garantiza que haya un
juzgado en Formentera, para que lo haya tiene que haber
voluntad de poner el juzgado. Me gusta más el sistema de
Canarias, los canarios lo tienen mejor. En Canarias, que tiene
más islas, ningún ciudadano tiene que salir de Canarias para que
le administren justicia, es la justicia la que va allí. ¿Y cómo lo
han hecho? Muy sencillo, han creado tres juzgados de primera
instancia e instrucción en Santa Cruz de Tenerife, pero los han
puesto cada uno en la Gomera, en Hierro y en la Palma. Es un

acuerdo del Consejo de Gobierno, modificando la Ley de planta
y luego tomando un acuerdo el Consejo de Gobierno. Es más
sencillo y está bien.

Pero yo quiero continuar con lo que está pasando hoy. Mi
pregunta es, nosotros efectivamente con los medios que
teníamos en aquel momento en el último trimestre del año 2006
hicimos un estudio, pero yo desconozco el suyo, usted dijo que
de nuestro estudio podríamos discrepar, pero yo desconozco el
suyo, me gustaría conocer su estudio, yo creo que la directora
general desde el día 11 de abril está trabajando en algo de esto.
No se ha enviado nada todavía, espero que nos envíe todos los
estudios que la directora general o su equipo están haciendo
sobre el tema de competencias que creo que es muy importante
que sepamos todos. 

Es algo reiterativo. Mire, cuando nosotros fuimos a hacer la
transferencia de... al ministerio, el ministro que tenía una gran
(...) porque lo querían candidato a Canarias y no quería, (...),
luego se lo contaré si quiere usted, nos dijo una cuestión, el
problema de Baleares estaba en que no avanzaba el proyecto
Ibiza Centre para poner el tema del juzgado en Ibiza Centre. Y
nosotros le dijimos, o sea que llevan 15 años el tema de Ibiza
para los juzgados y resulta que el tema de Ibiza Centre es una
cuestión urbanística. Bueno, ha desaparecido el tema porque
ahora ya es el Consell de Ibiza del Partido Socialista y en el
Ayuntamiento de Vila también gobierna el Partido Socialista.
Hace un año y pico que esto ha ocurrido y continuamos sin tener
resuelto el tema de Ibiza.

Y usted ha hecho lo mismo hoy. Es una pena pero en
Ciudadela no podemos hacer los nuevos juzgados por el
gobierno de Ciudadela. Mire, la crisis que hay en el
Ayuntamiento de Ciudadela se produjo el mes de julio o de
agosto de este año, hace mes y medio. El tema de los juzgados
de Ciudadela lleva más 1, 2, 3, 4 o 5 años, no será por eso. A
usted le viene bien traerlo aquí ahora, para señalar que hay crisis
en Ciudadela. Yo me callo otras crisis que pueda haber. Mire
usted, en Ciudadela dentro de su consistorio hay fuerzas
democráticas que tienen mayoría suficiente para aprobar si esto
es bueno para Ciudadela y para la justicia de Ciudadela, sólo
falta que ustedes lo propongan. Hay fuerzas suficientes para
hacer esto, estoy seguro de que mi partido respaldará ese
traspaso, porque es bueno para Ciudadela que haya mejor (...).
Por lo tanto, Sr. Conseller, yo creo que es algo que tenemos que
mirar.

Hoy me voy con dos cuestiones, satisfecho porque veo a un
miembro del Gobierno que reconoce efectivamente, que algo
está fallando en la aplicación de la justicia en Baleares. Algo
está fallando en los servicios que el Estado proporciona a los
ciudadanos de Baleares, que somos solidarios, somos generosos,
aportamos caudales al Estado, pero que éste a veces se comporta
con nosotros como una mala madrastra. Pero también hoy
constato su fracaso, un año después de estar usted en el
Gobierno y después de cinco años de Gobierno socialista, la
planta judicial en Baleares sigue igual de mal o peor que hace
cinco años y seguimos sin tener referencias. Esto quiere decir
que usted no tiene suficiente peso en Madrid, esto quiere decir
que el Gobierno de Baleares, aunque cuando vienen aquí los
miembros del Gobierno de Madrid se llenan la boca de
reconocer lo mal que nos tratan, pero no hay propósito de
enmienda. Yo creo que aquí uno ha de reconocer lo que existe,
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pero decir, mañana haré esto para remediar lo que ha ocurrido.
Esto no está pasando, Sr. Conseller, vienen aquí, se llenan la
boca de decir que esto no está bien, vamos a rectificar, pero
pasan meses y meses y esto no se modifica, esto no se subsana.
Tenemos una justicia, usted mismo la ha calificado.

Por lo tanto, Sr. Conseller, yo creo que aquí tenemos que
hacer algo, tenemos que hacer alguna cosa y yo le invito a que
usted tome la iniciativa porque si no la tomaré yo y estoy seguro
que es mejor que la tome usted, que el Govern de les Illes
Balears ponga algo en marcha, que posibilite, o que al menos
haga concienciar a  todo el mundo, no entre nosotros, de que
algo mal está la justicia en Baleares. Algo está ocurriendo mal
cuando somos la excepción de la regla, cuando la primera
comunidad en número litigios por cada mil habitantes es la peor
tratada, cuando somos la única comunidad en la que tienen que
salir sus ciudadanos de su territorio para que les administren la
más elemental de las justicias.

La presidenta me está haciendo señales. Gracias por su
amabilidad, Sr. Conseller, espero sus respuestas para poder yo
fijar posiciones.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Portaveu. Per part del Grup Parlamentari
Mixt té la paraula el Sr. Mayans per un temps màxim de cinc
minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. Li anuncio que ens repartirem el temps
els dos portaveus del Grup Mixt. Primer de tot, entre la
compareixença, l’exposició inicial, del Sr. Conseller i la del
portaveu que m’ha precedit, crec que han fet un diagnòstic molt
extens i complet del que és la justícia a Balears, amb metàfores
futbolístiques incloses. 

A mi m’agradaria saber si el diagnòstic dels edificis del
tema d’infraestructures, el tema estructural de la justícia, que
vostè ha dit que tendrà acabat en algunes setmanes, ens
agradaria saber alguna cosa, si té alguna dada provisional,
algunes xifres provisionals o algun balanç provisional de com
està el tema i en què redundarà això en la possible demanda cap
al ministeri per part del Govern balear.

També ha fet un diagnòstic per illes, s’agraeix. També
comparteix que hi ha assumptes més importants que altres, tema
d’Eivissa per exemple. Reconec que és un tema molt important.
Però també li he de dir que, com a diputat de Balears i també de
la Pitiüsa menor, aquest no és l’escull més important a resoldre,
n’hi ha d’altres, ho ha dit el diputat que m’ha precedit i jo ho
torn a repetir. Hi ha altres esculls que tal vegada a nivell de
volum no siguin igual d’importants, però sí a nivell d’igualtat i
d’equitat, com vostè deia al principi del seu discurs, tema del
jutjat mixt de Formentera.

Per tant, amb tot això que ja he esmentat com a introducció
m’agradaria saber si té alguna xifra provisional a partir de la
qual vostès s’asseurien a parlar o a negociar amb el ministeri.
Vostè mateix ha reconegut que 51 milions són insuficients. No
sé si ha comentat, no me’n record ara, la xifra que va proposar
el Partit Popular. M’agradaria saber a partir de quina xifra
vostès consideren que seria acceptable per començar a parlar de
transferir adequadament les transferències de justícia.

Vostè quan parlava també de la Llei de planta judicial, va
afirmar que possiblement l’any 2009 ja s’hauria obert la caja de
Pandora perquè les comunitats que poguessin o volguessin
demanar els jutjats ho poguessin fer, i aquí hi havia el jutjat de
l’illa menor de les Pitiüses. M’agradaria saber si quan va
afirmar que el 2009 estaria resolt aquest tema, ho afirmava amb
coneixement de causa, o simplement era per donar expectatives
o ilAlusions que es pogués complir aquesta data. 

Jo crec que és important que a les futures transferències, dic
futures perquè encara no les tenim, ja es tingués en compte la
possibilitat que la futura modificació de la Llei de planta
establís nous jutjats a Balears i concretament el de Formentera.
Jo ara mateix no m’atreviria a dir si ha d’estar ubicat en algun
edifici existent o ha de ser en un edifici de nova planta. És igual,
jo crec que s’hauria de fer una previsió, si és que es pot fer
legalment dins les transferències, per habilitar alguna partida o
algun compromís de partida quan això estigui fet, que no
depenguem després de tornar modificar les transferències, una
vegada que tenguem la Llei de planta modificada. Jo faria
aquesta petició, m’agradaria que em contestés.

Igualment valor positivament les passes que es fan, vostè
mateix va reconèixer que eren provisionals, temporals o
intermèdies cap a la solució final, que és el tema dels judicis per
videoconferència i (...) del jutjat de pau. Són, crec, solucions
provisionals, tots ho vàrem dir. Però al final deriva dels dos
aspectes que s’han discutit avui aquí, el tema de les
transferències i el tema de la modificació de la Llei de planta.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. Té la paraula la Sra. Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Conseller; benvinguda,
Sra. Socias, directora general de Justícia. Senyores i senyors
diputats. Sr. Conseller, jo en primer lloc voldria fer un
comentari, una coincidència i una discrepància bàsica pel que fa
a la descripció que ha fet de l’estat de la justícia. Coincidència
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bàsica en la diagnosi, estic absolutament d’acord amb vostè que
la situació de les infraestructures, del personal i del
funcionament en si de la justícia és millorable, no hi aplicaré
tampoc cap qualificatiu. 

I una discrepància bàsica també pel que fa..., vostè ha
valorat l’esforç inversor del ministeri del Govern central,
nosaltres també el valoram, però nosaltres consideram que ha
estat clarament insuficient, per una raó molt senzilla. Si en tot
aquest temps haguéssim pogut observar una millora de la
situació de la justícia podríem dir que ha estat insuficient, però
es podria valorar positivament. Nosaltres pensam, i parl en
aquest cas..., faig una referència a la situació d’Eivissa, en els
darrers temps simplement assistim a un deteriorament
progressiu d’aquesta qüestió. Per tant, ho sento, però he de
discrepar en aquest sentit.

Feta aquesta reflexió, jo li faria un seguit de preguntes,
algunes perquè no les hem aclarit bé en la seva exposició,
probablement és un problema meu, substitueixo la meva
companya i probablement em falta informació i, per tant, el
millor és demanar. Vostè ha dit que a la darrera reunió que es va
fer el mes de juliol, el ministeri els va lliurar un document i
després, també consta en declaracions públiques, que vostès
procedirien a fer una anàlisi tècnica d’aquest document. Quan
vostè va sortir d’aquesta reunió, ho ha dit ara també, havia
afirmat que considerava que aquestes quantitats eren
insuficients, aquests pocs més de 51 milions d’euros. Jo li
demanaria si s’ha fet aquesta anàlisi i si ara continuaria dient el
mateix. Jo no entraré en el tema de les xifres, entre altres coses
perquè tampoc no tenc un criteri, però m’agradaria saber si
vostè amb la informació que tenen ara mateix manté aquesta
opinió.

Una segona qüestió. També per informacions de premsa, no
sé si aquest document del ministeri inclou un capítol específic
d’inversió en infraestructures. La pregunta és, hi ha aquest
capítol específic d’inversió en infraestructures o preveu
l’existència d’un document annex que faci referència a les
infraestructures?

Tercera qüestió. També crec que va ser a la sortida d’aquesta
reunió del mes de juliol, vostè va dir que mantenia com a
objectiu que les transferències de justícia arribessin a la nostra
comunitat l’1 de gener del 2009. Considera que està en
disposició de poder seguir mantenint aquest objectiu?

Una quarta qüestió. Quan vostè parla..., jo hi estic
absolutament d’acord, que segurament una vegada que es
tenguin les transferències s’hauran de fer inversions afegides al
marge de les transferències per part de la nostra comunitat, si
això és així i es manté aquest objectiu de tenir les transferències
a principis de l’any que ve, està quantificada aquesta possible
inversió inicial? I sobretot a mi em preocupa pel tema de
l’elaboració dels pressuposts, entraran al Parlament a finals del
mes que ve, hi ha una previsió pressupostària en aquest sentit?
I com encaixa això?

Una darrera pregunta. Jo estic d’acord que als jutjats
d’Eivissa s’ha de fer alguna cosa, no podem esperar la solució
definitiva que vindrà, com vostè molt bé ha dit, d’aquí a uns
anys. Aquesta solució provisional, qui hauria d’assumir-la,
l’actual ministeri? Es contemplaria també com un afegit al
procés de transferència? Qui en tindria la responsabilitat, en
definitiva?

Per acabar simplement, com hem fet sempre, des del nostre
grup donar-li suport en aquesta negociació, sempre hem
defensat que s’ha de fer amb rapidesa i això és necessari
combinar-ho, lògicament, amb una suficiència financera.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Vull
agrair en primer lloc la presència en aquesta comissió del Sr.
Conseller de Presidència i dels dos membres del seu equip que
l’acompanyen. Intentaré ser breu en la meva intervenció, jo crec
que seré breu perquè, de fet, crec que no ha canviat gairebé res
respecte de la darrera vegada que vàrem parlar d’aquest tema.

Coincidim plenament amb el diagnòstic de la situació que ha
fet el Sr. Conseller, perquè de fet n’estam parlant paraula per
paraula des de fa molts d’anys, dispersió, l’antiguitat dels
edificis, el malestar, l’incompliment de la normativa,
problemàtica de personal, són temes recurrents ja dins aquesta
cambra. Tot açò sense entrar en la concreció de cadascun dels
jutjats, moltes vegades ja hi hem entrat i la veritat és que la
situació és límit en molts de casos.

Sí vull fer una precisió a un portaveu que m’ha precedit en
l’ús de la paraula, parlant de Ciutadella. És cert que fa dos
mesos que a Ciutadella hi ha una crisi, però fa cinc anys que hi
ha un desgovern total i absolut. Per tant, és bo saber que les
coses no avancen des de fa dos mesos, sinó que fa molt de
temps que ja estan endarrerides. 

No faré preguntes, Sr. Conseller, em limitaré a plantejar
dues consideracions que jo crec que són les que centren el que
hauria de ser un debat a fons i de futur. En primer lloc, crec que
tots els grups parlamentaris, el nostre sens dubte ho fa, li hem de
donar suport, té la nostra confiança perquè és un procés de
negociació difícil, més complicat del que desitjaríem, i creim
que el representant del Govern de les Illes Balears que porta la
negociació hauria de tenir el suport de tots els grups de la
cambra i, sens dubte, el del nostre el té.

També tindrà el nostre suport, el té ara, per no acceptar cap
transferència que vengui mal dotada. No pot passar amb justícia,
ja s’ha dit aquí, el que va passar amb educació. Per cert,
educació va ser acceptada per un govern en aquell moment del
Partit Popular, per molts de milers de milions de pessetes
d’aquell moment manco dels que tots els estudis deien que eren
necessaris, sense cap increment posterior de la població. No
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confonguem, es va acceptar assumint una mala dotació que hem
hagut de pagar tots durant anys després, sense tenir en compte
per a res futurs increments. En la situació d’aquell moment ja
era insuficient.

Tampoc no voldríem que passés el que va passar amb la
transferència de sanitat, es va haver d’assumir via xantatge i de
fet, Sr. Conseller, li vull dir que m’ha intranquilAlitzat molt que
vostè no descarti que ens puguin tornar a posar en una situació
d’aquestes característiques i seria molt mala de suportar, digerir
i acceptar per part del meu grup parlamentari.

Esperem que les diverses comissions que s’han posat en
marxa, segons ens ha explicat, que aquests estudis de necessitats
que s’aprofundeixen i els mateixos contactes amb altres
comunitat autònomes i altres sectors per fer una radiografia
clara del que és necessari, esperem que això siguin passes claus
per culminar amb èxit aquest procés, ho esperam tots. 

Però, i vet aquí la segona consideració que vull fer, no ens
hauríem d’enganar a nosaltres mateixos, almanco des del nostre
grup parlamentari ho tenim ben clar. L’actitud de Madrid, quan
dic Madrid vull dir Govern de l’Estat, sigui qui sigui qui
governa, sempre ha estat de maltractament per a les Illes
Balears, sempre, en justícia, però també en moltes altres
temàtiques. Repetesc, sigui qui sigui qui governa. Teníem
esperances, no ho vull negar, que el Govern del Sr. Zapatero
canviés aquesta actitud, algunes declaracions seves ens ho feien
esperar. Però de moment, i esper que només sigui de moment,
no veim cap avanç substancial, les coses continuen, de moment,
esperem que sigui només de moment, com sempre.

Ja per acabar, Sr. Conseller, des del nostre grup parlamentari
li demanam que continuï negociant, que no cedeixi de cap de les
maneres si no s’aconsegueixen les condicions adequades de
dotació econòmica. En definitiva, que faci el que vostè pugui,
sabem que moltes vegades no es pot fer més, tenint en compte
qui hi ha davant en unes negociacions d’aquestes
característiques. Té vostè el nostre suport. Però també crec, ho
vull dir clarament aquí, que cap grup parlamentari d’aquesta
cambra no hauria de descartar altres mesures unitàries si aquesta
negociació, esper que no sigui així, acaba en fracàs.

En tot cas, n’haurem de tornar parlar, crec que serà un
procés lent i li assegur que malgrat el meu escepticisme, desig
que acabi amb èxit.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Riudavets. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Sra. Maria Torres.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc agrair la
presència del Sr. Conseller i de les persones que l’acompanyen.
Jo en primer lloc el que volia manifestar és que agraesc
l’honestedat del Sr. Conseller en nom de tota la conselleria i en
definitiva d’aquest govern, perquè efectivament, tal i com han
manifestat els altres portaveus, ha expressat i ha exposat la
situació actual de la justícia amb una total honestedat i sinceritat
en relació amb aquesta situació i ha mostrat una responsabilitat.

És a dir, l’actual govern actua amb total responsabilitat
davant una situació veritablement complexa, que necessita
d’una feina molt acurada, una feina que està relacionada amb
moltes parts implicades, hi ha moltes parts implicades dins
aquesta negociació. Tal i com s’ha manifestat en diverses
ocasions, hi ha per exemple situacions municipals. Llavors hi ha
situacions que no depenen en exclusiva del Govern de la
comunitat, sinó que, com ja s’ha dit, hi ha diferents institucions.
Vull destacar l’honestedat, la responsabilitat perquè ha
manifestat reiteradament el nostre conseller de Presidència que
aquest govern no acceptarà una transferència de competències
en justícia que no vengui ben dotada. Evidentment això seria
hipotecar-nos i anar cap a un camí sense sortida.

Davant d’aquesta actitud vull destacar la posició del Partit
Popular. Es va deixar de manifest durant la interpelAlació per
aquest mateix tema al ple i a la moció que es pot contrastar que
mentre aquest govern, en sis mesos, ha mantingut com a mínim
cinc reunions bilaterals amb el ministeri, el Partit Popular durant
cinc anys va mantenir cinc reunions, també, és a dir, les
mateixes reunions es varen mantenir però en un espai temporal
molt diferent, i dins aquests anys que el Partit Popular va
mantenir les mateixes reunions que en sis mesos ha mantingut
el nostre govern actual, durant un any o més, poc més d’un any,
coincidia plenament el Partit Popular tant en el Govern central
com en el Govern de les Illes Balears. És a dir, no pot donar
lliçons d’eficàcia el Partit Popular, no pot eludir la seva
responsabilitat, i jo per això vull agrair especialment aquesta
honestedat i aquesta actitud responsable per part del nostre
govern.

Ja entrant un poc en concreció, bé, jo també m’he manifestat
en diverses ocasions en relació als jutjats d’Eivissa. Em consta
l’esforç i l’interès del Govern de les nostres illes per resoldre i
destacar aquest escull que tenim pel tema de la negociació. Ens
consta, perquè així ha sortit en premsa i sempre que s’ha
pregunta al Govern ha donat tota la informació, que és una
preocupació constant d’aquest govern, independentment que
també, evidentment, li preocupen altres situacions com
Ciutadella, con Formentera.

En relació a Eivissa la situació és de total emergència, i no
vull ser cridanera, però la situació és de total emergència.
Necessitam urgentment que es prenguin les mesures oportunes,
venguin del ministeri o venguin d’on sigui. Nosaltres el que
sabem és que des d’aquest govern s’està picant la porta del
ministeri, s’estan fent coses, però necessitam que mentre arriba
la solució definitiva del nou edifici dels jutjats, que s’ha avançat
en el tema de l’edifici nou dels jutjats, necessitam que mentre
no tenguem aquest nou edifici es prenguin mesures provisionals
que emparin la situació dels ciutadans, del personal dels jutjats
i de totes les persones que estan vinculades i de tots els
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operadors judicials que operen a Eivissa perquè, insistesc, la
situació és de total emergència, no es pot esperar més temps. Per
tant simplement volia deixar constància d’aquesta situació.

De la mateixa manera que s’ha actuat a Formentera. Vull dir
que jo dono l’enhorabona al Govern perquè s’ha fet,
independentment que tots estam d’acord que es demana al
Govern central la modificació de la Llei de planta per tal que hi
hagi un jutjat mixt a Formentera, que tots hi estam d’acord i em
consta que el Govern està fent força perquè això siga finalment
així. S’ha donat una passa, una passa que certament és
provisional però és un passa important que podrien haver donat
altres persones que abans varen estar en el Govern i no la varen
donar. Per tant siguem optimistes amb aquesta situació perquè
Formentera almenys ja té un mitjà, que és la videoconferència
per tal que no hagin de desplaçar-se a l’illa d’Eivissa per
determinades qüestions.

Llavors simplement encoratjar el Govern per seguir
treballant en aquest sentit, donar-li l’enhorabona perquè ens
consta que estan veritablement preocupats, que s’estan donant
les passes i simplement, bé, que segueixin per aquest camí i
esperam que més prompte que tard tenguem les solucions que
tots esperam. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el conseller de
Presidència per donar resposta a les preguntes i als
suggeriments.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Crec que, abans de contestar alguna
de les qüestions concretes que m’han plantejat els portaveus,
crec que hauríem de centrar algunes coses per veure si estem
d’acord.

Jo no he vingut aquí a defensar-me de res, Sr. Rodríguez,
entre altres coses perquè aquesta és una competència que no és
del Govern. I açò és la primera cosa que vull dir. Estem parlant
d’una competència de l’Estat, i nosaltres estem en un procés de
negociació de la transferència. És cert que ens hem involucrat
en algunes qüestions, perquè pensam que des de la presència
física a Balears és més fàcil resoldre algunes qüestions que si es
fan des de la llunyania de Madrid, que a vegades és molt enfora,
i açò ho sabem tots i el Sr. Riudavets ens ho recorda cada
vegada que intervé; ho sabem tots, Madrid a vegades és més
enfora que Auckland, és cert. Però vull recordar que la
competència és del ministeri i nosaltres no ens defensam. Jo he
vingut..., seguint el..., la figura que ha utilitzant el Sr.
Rodríguez, crec que el millor atac és un bon atac; el millor atac
a una situació de la justícia que a ningú no satisfà és un bon
atac; jo no m’he defensat, en la qüestió de la justícia perquè a
més seria absurd, perquè jo no he dit res nou que tots vostès, si
segueixen el tema judicial, no sapiguessin. 

Les memòries del Tribunal Superior de Justícia, les
memòries de la Fiscalia any rere any fan un retrat d’una situació
de la justícia, governant el PP aquí, allà o allà deçà, o el PSOE
aquí, allà o allà deçà, que és descoratjadora. Ara ho qualificam;
ho podríem qualificar més fort, però descoratjadora. Açò vol dir
que el ministeri, del PP, del PSOE o del sant que el vetlla, no fa
coses per millorar?, segur que sí. No és suficient, segur que no
és suficient, i per açò la situació de la justícia de Balears
requereix un atac, la situació de la justícia requereix un atac en
el sentit que o atacam les condicions en què es fa feina o la
situació es va deteriorant cada vegada un poc més, i açò és
descoratjador per als agents judicials, per als professionals de la
justícia i fonamentalment és descoratjador per al ciutadà, que
naturalment veu que la justícia no respon a les expectatives que
tot el servei públic, i aquest concretament que és molt delicat,
ha de tenir.

Jo he vingut a fer una fotografia de la situació que no es pot
edulcorar i, com dic, estic absolutament d’acord amb les
memòries que reiteradament expliquen aquesta situació.

Davant aquesta situació, què fa aquest govern?, que estic
segur que també estava en l’ànim del govern anterior, jo tampoc
no vull entrar en contradiccions amb el govern anterior, que el
govern anterior va plantejar una solució a un tema que el
preocupava, com a bon govern que s’ha de preocupar dels
problemes dels ciutadans, és a dir, nosaltres el que volem, i ho
manifest i ho he manifestat reiteradament, el que volem torn a
manifestar l’interès del Govern per assumir les competències
com més prest millor; tant de bo fos dia primer de gener del
2009, tant de bo. És possible?, és previsible?; jo crec que no, jo
crec que no és previsible que dia 1 de gener del 2009
pacíficament s’assumeixin les competències, crec que és així,
pacíficament s’assumeixin les competències. Per què?, perquè
la valoració, com em demanava la portaveu del Grup Mixt, la
valoració que se’ns va fer, que se’ns va donar com a definitiva
el mes de juliol, que en una primera lectura jo vaig expressar la
meva sensació, evidentment després que la Direcció General de
Pressuposts i la Direcció General de Justícia hagin analitzat les
partides, idò no respon a les nostres demandes.

També vull dir aquí que el tema de la transferència de
competències sempre té un rerafons complicat i que, també com
deia el Sr. Riudavets, no ens haurien de fer trampes en el joc.
Tots ho sabem, encara que tots ho oblidam moltes vegades a
posta: els processos de transferències de competències a les
institucions sempre són deficitaris per a qui les rep, sempre,
perquè parteixen d’una situació o d’uns condicionants normatius
que fan que sigui així, que és quan parlam de cost efectiu.
Parlam d’un cost efectiu d’un estat central, centralista, que té
una sèrie d’avantatges de caràcter econòmic; la gestió única de
la justícia o de qualsevol altra competència des de Madrid fa un
munt d’economies d’escala que no té quan nosaltres rompem
aquesta organització. Però l’Estat des del primer moment, en
totes les transferències de competències que ha fet, està obligat
a negociar el cost efectiu, és a dir, el que costa a l’Estat en
aquest moment gestionar la justícia a Balear és una cosa distinta
del que ens costarà a nosaltres, sense tenir en compte el que
nosaltres hi haurem d’afegir, que està clar que hi haurem
d’afegir coses, també en recordaré algunes que hem tengut
ocasió de dir-los altres vegades, el que significa que nosaltres
rebem..., i, d’açò, el govern anterior n’ha tingut moltes
experiències, en el moment que tu reps una competència hi ha
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una cosa tan senzilla com l’homologació salarial; tu no pots
tenir administratius, per dir alguna cosa, que cobrin menys que
la resta dels altres, i açò òbviament no ho pagarà Madrid, eh?,
no ho pagarà Madrid perquè açò són coses que nosaltres
afegirem, i totes les coses que nosaltres aquí vulguem afegir: el
català als jutjats, etc., etc., un munt de coses que a tots segur que
se’ns acudeixen.

Per açò deia que les expectatives finals del cost mai no
respondran a les nostres demandes, n’estic convençut, com mai
no han respost a cap demanda de cap competència..., de cap
negociació de competències. 

Quin sistema té l’Estat per resoldre aquest dèficit?, és el
sistema de finançament, evidentment; el sistema de
finançament, la negociació en aquest moment també és molt
complicada perquè la situació econòmica és molt complicada i
tampoc no podem ser excessivament optimistes, però el sistema
de finançament el que fa precisament, el que intenta fer o té com
a objectiu fer, és equilibrar els desequilibris que provoquen
entre altres coses les negociacions de competències, i jo crec
que allà dintre..., per açò deia que és possible que Madrid, com
va passar l’any 2001, el Govern de Madrid -el Govern central,
val més dir que el de Madrid-, el Govern central que està a
Madrid, pugui fer el mateix que va fer l’any 2001, és a dir, dins
el context de la negociació del finançament pugui tenir la
temptació de dir: “Bé, aquí ho posam, aquí dintre, i intentam
resoldre algun dels dèficits de finançament que nosaltres
pensam que té la darrera oferta del ministeri dins el context
general”, i açò és possible que passi, i si açò passa evidentment
podem tenir la competència dia primer de gener del 2009.

Ara per ara és el millor escenari teòric aquest? Jo crec que
no, jo crec que a Balears no li aniria bé, però és molt possible
que sigui així; és molt possible que sigui així però crec que no
seria el millor, el millor seria que evidentment poguéssim
continuar avançant a atracar posicions amb les xifres que ells
manegen i les que nosaltres manejam.

En el tema d’Eivissa, concretament, i lligat un poc també al
tema de Formentera, jo crec que evidentment la situació
d’Eivissa és una situació molt complicada, que crec que no té
per on aguantar-se més temps. Certament que la situació...,
tampoc no em vull remuntar en la història ni vull fer una
confrontació de qui és que va enredar més o manco aquest
procés; aquest és un procés que mirat des de fora i amb
objectivitat és un procés molt complicat que segurament té
moltes responsabilitats a repartir entre molts, certament moltes
vegades sembla un vertader despropòsit. La solució que es va
intentar donar i l’equilibri institucional que hi havia dins
Eivissa, aquest contrapès que quan un volia fer una cosa l’altre
no permetia fer-la; açò supòs que forma part del joc polític però
jo no vull entrar en aquesta qüestió. El que sí està clar és que
açò ha retardat durant molts d’anys una solució final, que ara és
possible que s’acceleri, però quan una cosa comença malament
perquè és molt complicada tampoc no sol tenir solucions molt
fàcils i molt ràpides, i crec que estem caminant el darrer trajecte
de la solució però que no serà d’avui per demà. 

Què feim mentrestant nosaltres? Intentam, d’acord amb el
ministeri, trobar una ubicació provisional, que tampoc no és
fàcil pel mateix dèficit d’immobles que hi ha a Eivissa, que és
una ciutat amb molts de problemes de capacitat i d’ubicació,
estem fent feina en açò. Sembla que en els pròxims dies
tinguem alguna proposta a fer que permetés treure totes les
dependències judicials d’allà on són, traslladar-les a una altra
banda si el ministeri òbviament està d’acord amb les ofertes que
nosaltres li puguem fer o que li puguin fer altres institucions en
els propers dies, però pens que es pot resoldre, provisionalment,
dic, en un termini breu de temps.

Clar, el cas de Formentera i tota aquesta disquisició que ha
fet el Sr. Rodríguez sobre la justícia, els desplaçaments i si
s’han de desplaçar no és just, etc., jo vull recordar al Sr.
Rodríguez que açò, els que vivim a illes menors, no només
històricament hem passat açò, és que encara ho passam. A
Menorca, per exemple, no hi ha jutjats del mercantil, per dir
alguna cosa; i no hi ha hagut jutjat del social fins fa poquíssim
temps. I açò què vol dir? Home!, vol dir que cada demanda
d’aquestes coses s’ha de desplaçar a Mallorca, i vull dir que els
governs en aquestes illes majoritàriament han estat governs
conservadors, estic segur que coneixien aquesta qüestió però
mai no van dir que la justícia, si s’ha de desplaçar, no és
justícia. Jo crec que açò és un poc..., bé, supòs que és un recurs
retòric que està bé però crec que és un poc exagerat, no?

Evidentment Formentera requereix, i en açò estam tots
d’acord perquè hi ha hagut unanimitat de totes les institucions,
requereix que es faci un pas endavant, però també he tengut
ocasió de dir-los que tampoc no serà fàcil donar estabilitat al
funcionament d’un jutjat a Formentera, perquè sap que açò..., la
creació o no i el desplaçament o no de jutjats a Formentera
tampoc no ha estat pacífic mai; continua sense ser pacífic
perquè no hi ha la càrrega de feina suficient, és cert que hi ha
una petició fonamentada, com recordava el Sr. Rodríguez, en un
tema geogràfic ben resolt a Canàries històricament, però, clar,
a Canàries fa molts d’anys que estan els jutjats així, cosa que no
hi estan a Balears. Però vull dir que segur, com passa a altres
bandes, que podem tenir problemes per cobrir places, etc., etc.;
i els advocats tampoc no estan molt..., els professionals del dret
en general tampoc no tenen molt clar que la solució sigui
aquesta, sense que jo pugui en dubte ni un sol segon el dret, la
necessita i la urgència que Formentera compti amb una... Les
coses són com són i per tant no les hem de discutir, però vull dir
que tampoc no serà un tema fàcil de resoldre.
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Evidentment jo, quan se’m va demanar el tema de si..., quan
pensava que seria possible, jo vaig fer una previsió més guiada
per la meva experiència parlamentària que per les idees que té
el ministeri per fer-ho, que no sé quines són. Sé quina és la
voluntat, perquè jo he parlat amb el ministeri; ells tenen la
voluntat, i així se’ns va assegurar, que aquesta proposta sorgida
de Balears serà tinguda en compte quan ells presentin una
proposta de modificació de la Llei de demarcació i planta, que
sembla ser, segons em va dir el secretari d’Estat, que pot haver
entrat dins el Parlament a finals d’aquest any. Si açò és així hem
de pensar que al llarg de l’any 2009 açò estigui resolt, s’hagi
creat, si tot va bé i sembla que sí perquè no hi ha cap força
política i el mateix ministeri hi està d’acord, si açò va bé idò
allò lògic és que l’any 2009 estigui resolt. Ara, jo tenc la
seguretat que açò sigui així?, doncs no, no la tenc, però crec que
serà així si no hi ha problemes que, en aquest cas, no són
previsibles.

Però jo els vull dir que pensin, senyors i senyores diputats,
i especialment Sr. Diputat de Formentera, que la constitució
de..., que la modificació de la Llei de demarcació i planta no
resoldrà per si sola els problemes de Formentera, hi haurà
moltes feines posteriors que dic que no seran ràpidament
solucionades, se solucionaran però segur que no seran
ràpidament solucionats perquè totes les coses tenen algun
problema més.

Crec que també ha estat generalitzat per part dels que han
intervingut, i que jo hi estic d’acord, que el Ministeri de Justícia
segurament, a pesar de tots els esforços que ha fet, que jo els hi
he volgut reconèixer i els reconec, a aquest ministeri i a
qualsevol altre ministeri de Justícia segur que els esforços han
estat insuficients, no? Ho constatava la portaveu del Grup Mixt.
Jo crec que, clar, la insuficiència dels esforços del ministeri han
fet i fan que la situació es vagi continuant deteriorant, i per tant
aquest és un cercle que hauríem de rompre definitivament, i per
tant aquest també és un esforç que nosaltres plantejam i
demanam dins el context de la negociació; nosaltres demanam
algunes coses que sabem que amb la llei a la mà és molt difícil
que ens les donin, però aquestes illes necessiten que per part del
ministeri es faci un esforç, i nosaltres ho hem plantejat i ho
estam defensant, que és que es faci un esforç especial amb un
llistat d’inversions en immobles, és a dir... La resposta del
ministeri, tradicional, és que per fer front a les necessitats
d’infraestructures el que ha de fer la comunitat autònoma, en
aquest cas la nostra però qualsevol altra, és fer una projecció del
capítol 6 durant 20 anys; és a dir, el capítol 6 diu que ens posen
6 milions i busques d’euros per a inversions i per tant el que
nosaltres hem de pensar és que les necessitats fem una projecció
a 20 anys i per tant aquests ingressos ens permeten, com qui
paga una hipoteca, hipotecar-nos per resoldre els dèficits
d’infraestructures.

Però naturalment nosaltres, amb aquesta anàlisi, no hi estam
d’acord; no hi estam d’acord per una senzilla raó: les necessitats
actuals, avui, 2008, que eren les mateixes que l’any 2007 i
segurament un poc més grosses que les de l’any 2006, etc., la
projecció del capítol 6 a 20 anys vista no ens permeten pagar el
dèficit d’infraestructures que tenim avui, i per tant nosaltres no
només ens hem de preocupar del dèficit d’avui sinó també de la
projecció dels 20 anys, perquè per als pròxims 20 anys les
demandes, previsiblement, del servei de justícia a Balears
creixeran. Per tant nosaltres tenim una frontal oposició amb el

ministeri, ja quantificada, en relació al capítol 1, al capítol 6,
perdó, que és que el seu argument de projecció a 20 o a 25 anys
no és permet atendre les necessitats de la justícia d’avui, i
nosaltres hem de pensar que no podem hipotecar el capítol 6 20
anys perquè també lògicament algunes necessitats d’inversions
tindrem al llarg dels 20 anys; no podem gastar-nos totes les
previsions de 20 anys en actuacions a curt termini perquè açò no
té cap sentit.

I no és fàcil donar solució a aquesta història perquè nosaltres
hem repassat de quina manera s’han fet les transferències a les
comunitats autònomes, i a cap comunitat autònoma no se li ha
fet un annex d’inversions, i açò ja sé que vostès em poden dir
que açò és el meu problema, però també jo els vull recordar que
els precedents en les negociacions tenen molt de pes quan
negocies amb l’Estat, aquesta cosa i moltes altres coses,
òbviament; quan nosaltres anam a l’Estat amb un problema, el
Govern de l’Estat ha anat i vingut amb aquest problema
multiplicat per 17 autonomies per totes les competències, per
tant ells sempre tenen molts més arguments per intentar aturar
les nostres reivindicacions, però en aquest cas concret per a
nosaltres és absolutament..., no es pot justificar de cap manera
que nosaltres assumíssim aquesta cosa, no es podria justificar de
cap manera més que la imposició. Per tant la imposició no es
justifica, la imposició s’imposa i s’ha acabat.

Tampoc no estem d’acord amb el capítol 1. Vostè em
demanava..., jo els don xifres perquè no tenc xifres concretes,
però el que tinc clar és que les deficiències de plantilles tampoc
no estan contemplades, i per tant a nosaltres ens sembla que no
són acceptables les xifres del capítol 1. I tenim dificultats també
per acceptar, com és natural, les xifres del capítol 2, que és tot
el dia a dia, lloguers, etc., que, clar, no tenen previstes
situacions com la creació de nous jutjats. El Sr. Rodríguez
parlava dels jutjats de Calvià, que estan creats però no estan
dotats; idò imaginem-nos quina situació seria aquesta; així com
està la negociació a nosaltres ens diuen 51 milions d’euros però
amb uns jutjats que estan creats i no estan dotats. Ara
imaginem-nos que ve així la negociació; a nosaltres l’any que
ve ens demanarien que dotéssim els jutjats de Calvià i no estan
ni dins el capítol 1, ni el 2, ni el 4, ni el 6. Miri, açò no pot ser,
açò és la realitat de la negociació.

Per tant, bé, jo crec que..., en aquests moments pacíficament
el Govern de la comunitat autònoma no pot acceptar aquesta
valoració i, per tant, aquesta competència. Sempre hem de dit
que la competència ha de venir suficientment ben dotada, idò
ara no hi està. Per tant açò és el que jo avui els puc dir.

La previsió pressupostària pròpia del 2009 no té res a veure
amb aquesta qüestió. Nosaltres, com he dit al principi, aquesta
és una competència central, per tant nosaltres no la podem
preveure dins els pressupostos. Quan vengui la transferència, la
incorporarem als nostres pressuposts. Per tant, així passarà quan
hagi de passar.
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Dir que..., una qüestió que no ha quedat molt entesa, jo no
ho he entès molt bé, del Sr. Rodríguez, sobre la litigiositat, etc.
Jo les xifres que tenc, perquè quedin també clares aquí damunt,
és que la litigiositat de Balears segons les darreres dades del
mateix Consell General del Poder Judicial ha passat de ser, a la
memòria del 2006 la primera, en aquest moment és la cinquena,
199,7 litigis per cada 1.000 habitants. Açò és la situació que
vivim segons diu la memòria del Consell General del Poder
Judicial, que té una contrapartida i per tant aquest és una dada
a favor de la comunitat autònoma, per tant un reforç a
reconèixer en el mateix ministeri, que en nombre de jutges per
100.000 habitants estam en el tercer; és a dir, Balears està a
l’11,35, la mitjana estatal en el 10,05; en litigiositat ens tocaria
estar en el número 5 i estam en el número 3; per tant estam un
poc per damunt... Açò són xifres sense debatre, senzillament
perquè jo no he entès molt bé el que em deia el Sr. Rodríguez
quant a litigiositat, però jo li don les dades que tenc a la meva
disposició.

En definitiva, senyores i senyors diputats, jo he vingut a
explicar com estava la situació de la justícia, quina era la feina
que nosaltres fèiem, i per acabar sabent que efectivament no
descobria res nou quan deia que la justícia estava en una mala
situació física; també els volia expressar, i ara ho vull reiterar,
que pens que la justícia pot millorar molt en mans del govern
que sigui a la comunitat autònoma, perquè, com he dit, el valor
de la proximitat fa que entenguem molt més els problemes i que
intentem resoldre’ls molt més ràpidament, i per tant només per
aquestes coses, a part també de la voluntat del govern actual,
una voluntat que jo també vull reiterar, pens que com més aviat
sigui la justícia en mans del govern abans podrem resoldre una
part molt important de les preocupacions dels nostres ciutadans.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(La Sra. Vicepresidenta substitueix la Sra. Presidenta en la
direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Ara en el torn de rèplica, per un
temps de cinc minuts, té la paraula el portaveu del Grup
Popular, el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÀ:

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sr. Conseller, por su
respuesta a mi intervención. Yo quiero dejar dos cuestiones
nada más de principio para que el acta también conste mi
respuesta a dos alusiones que he recibido. 

En primer lugar el gobierno de municipio de Ciudadela lo
eligen sus ciudadanos, y en el año 2003 y 2007 los ciudadanos
dieron la victoria al Partido Popular. Ellos sabrán, posiblemente
más que usted, Sr. Diputado, si lo hacían mal o lo hacían bien,
pero ésta es la realidad. Y en segundo lugar hay otra portavoz
que ha aludido..., porque, claro, aquí parece que comparece el
Partido Popular. No, no, el que comparece es el conseller del
Govern de les Illes Balears, del PSOE, y lo que se está
enjuiciando es una competencia del Govern de España que
desde hace..., desde el año 2004, hace casi cinco años ya, es del
Sr. Zapatero, ellos son los responsables. Y no se trata de
reunirse, se trata de llegar a acuerdos, y hasta hoy por desgracia,

y lo lamento, han tenido ustedes tanto éxito como nosotros. Lo
lamento, porque si fueran de los míos yo posiblemente
escucharía de ustedes otros reproches si yo fuera el gobierno y
en Madrid estuvieran los míos, (...) que hoy tiene usted
conmigo. Yo creo que lo que tiene que hacer es tratar de traer
aquí las competencias de justicia, por lo que acaba de decir el
conseller y que ya dije en la comparecencia del día 2 de abril, y
es que desde aquí podremos seguramente dar mejores
soluciones, más rápidas y más eficaces que desde Madrid.

Yo, Sr. Conseller, como usted ha dicho muy bien, ha hecho
usted una fotografía correcta, terriblemente dramática de lo que
es la justicia en Baleares, y ante esto yo me rebelo, y yo creo
que el gobierno, que es un gobierno que se preocupa por todos
los ciudadanos, (...), tenga o no tenga esa competencia pero
tiene usted una directora general de Justicia y la competencias
de justicia están en su conselleria, ha de defender a los
ciudadanos ante la situación actual de la justicia en Baleares.
Por eso le he pedido antes y le pido ahora: haga usted algo,
tome usted alguna iniciativa desde el Gobierno para reivindicar
alto y claro públicamente que no estamos conformes con la
actual administración de justicia que tenemos en Baleares, que
no es culpa de los magistrados, que no es culpa de la judicatura,
que no es culpa de los funcionarios, es culpa de que Baleares no
recibe en este aspecto tampoco la inversión necesaria y
suficiente para (...).

Usted ha hecho una referencia antes que creo que... No, mire
usted, en Menorca no están como en Formentera, están mucho
mejor, ¿eh? Tienen ustedes juzgado de primera instancia,
juzgado de instrucción, no solamente en Mahón sino también en
Ciudadela, y además la Audiencia se desplaza un mes como
mínimo o más veces a Menorca anualmente. A Formentera no
va nadie, no va ni el juez de instrucción, ni el juez de primera
instancia, ni la Audiencia. Y lo que yo le pido a usted es el
mismo trato que en Menorca y que en Canarias. En Canarias,
los ciudadanos de La Gomera, de Hierro y de La Palma no se
desplazan a Santa Cruz de Tenerife, son los juzgados de primera
instancia de Santa Cruz de Tenerife los que van a La Gomera,
a La Palma i a Hierro. Desde hace un año el Gobierno, este
gobierno de España de ahora, del Sr. Zapatero, acordó crear tres
juzgados con el número x de Santa Cruz de Tenerife, pero
radicados, con base en Hierro, en La Gomera y en La Palma, y
eso sería una buena solución y a lo mejor sería conveniente que
su directora general hiciera un viaje a Canarias para ver qué
ocurre allí y por qué tienen ese trato los de Hierro, La Gomera
y La Palma, distinto al que tienen los de Formentera, porque no
es normal que un ciudadano de Formentera... 

Y mire usted, el actual sistema de videoconferencia en los
juzgados, creo que obedece más a un gesto y a una voluntad que
a eficacia, dentro de un año podremos valorar cuántas
actuaciones correctas se han hecho desde este sistema y si es
mejor, porque para nosotros creo que hemos de aspirar a lo
mejor, es mejor la solución de Canarias, no la de ahora, la de
siempre, en Canarias -como vuelvo a repetirle- los jueces de
primera instancia e instrucción se desplazan a la isla, no los
administrados de la isla al juzgado, no, no, se desplazan a la
isla, pero han radicado uno nuevo en cada una de las islas que
son un consejo de gobierno, no es como la demarcación de
planta que hay que modificar la ley en el Parlamento y luego
tomar el acuerdo para crear el juzgado, es mucho más rápido
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éste hasta que viene el otro, pero hay más todavía, la carga del
juzgado de Formentera. 

Mire, también su directora general ha dicho usted que está
haciendo gestiones con Castilla-La Mancha, ¿no?, pues si usted
coge Castilla-La Mancha y pide en Sigüenza o en otro juzgado
de primera instancia, verá como posiblemente haya menos carga
en estos juzgados de primera instancia que llevan cien años
creados que la que tendrá posiblemente el próximo juzgado de
Formentera. Por tanto, quiero decir que no se preocupe de esto,
que seguro que tendrá carga en Formentera por la cantidad de
personas que allí viven y por la cantidad de actos litigiosos a los
que da origen Formentera. Y esto es fácil de saber, con que
hagan un estudio en los juzgados de Ibiza de los casos que hay
en Formentera verán enseguida si hay carga o no hay carga
suficiente para hacer el tema éste, pero yo, Sr. Conseller, vuelvo
a repetirme para concretarle las tres cuestiones que quiero
pedirle. 

En primer lugar, le pido una acción de gobierno que
demuestre fehacientemente que estamos en contra de la actual
situación de la justicia en Baleares, de los medios que tenemos,
de las dotaciones que tenemos y de las inversiones que se hacen.
En segundo lugar, le pido que usted haga un informe, que lo
envíe a esta cámara, de todo lo que la directora general, desde
el mes abril que la nombraron hasta hoy, ha conseguido de
información de la justicia en Baleares y, si es posible, de la
justicia en Baleares en comparación con otras comunidades
autónomas para que todos manejemos los mismos documentos,
todos manejemos los mismos datos, todos dispongamos de la
misma información y así poder todos, de una forma adecuada,
encarar esta negociación y encarar esta transferencia, que creo
que a todos nos conviene, a ustedes hacerla bien y a nosotros
que se haga bien porque lógicamente repercutirá en beneficio de
los ciudadanos de las Islas Baleares.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Rodríguez. Ara no (...) perquè (...)
d’intervencions del portaveu del Grup Mixt.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Sí, gràcies, presidenta. Molt breument, som conscient, Sr.
Conseller, que la Llei de planta no ho esmenarà tot, en som
plenament conscient i s’ha de ser realista. També ha esmentat
vostè que una vegada que, si s’aconsegueix modificar la Llei de
planta, s’incloguin els jutjats que s’han demanat i entre aquests
els que es demanen a Balears, sé també que hi ha el problema de
personal, el problema de dotar-lo, el problema dels
professionals. Crec que -i puc dir-ho així, perquè ningú no se
senti alAludit- va ser mèrit de tots que, per exemple, l’hospital és
quant a personal la demanda és molt més grossa, s’ha
aconseguit dotar i que funcionàs bé. Per tant, crec que això no
ens ha d’aturar, hem d’anar per passes, la primera passa és
modificar la Llei de planta o bé estudiar solucions com la que
s’ha explicat ara mateix perquè es palAliïn progressivament les
mancances.

Per acabar, ha deixat entreveure o m’ha semblat entreveure
que -i ho ha repetit moltíssimes vegades, moltíssimes, no sé
quantes, no les he comptat- que “pacíficament no acceptarem
les competències”. No sé què volia dir amb això, no sé si era un
aviso a navegantes o què passava, però li demanaria que, si s’ha
de demanar pròrroga, demanàssim pròrroga utilitzant el símil
futbolístic, però em pareix que els penals seran el gener i la
tanda de penals la perdrem perquè també vostè ha dit que és
molt previsible, o previsible no sé molt bé com ho ha dit, que el
gener del 2009 ens encasquetin -diguem-ho així- les
competències i ens les haurem d’empassar. 

Gràcies, conseller.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mayans. En torn de rèplica si el Sr. Riudavets
vol intervenir... no, gràcies. La Sra. Marí tampoc.

Per tant, per concloure la seva compareixença té el torn el
Sr. Conseller, gràcies.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. També molt breument, el
tema de Formentera, crec que en definitiva estam tots d’acord,
el que dic és que la modificació de la Llei de planta és un pas,
és imprescindible per a la creació del jutjat. La possibilitat d’un
jutjat desplaçat és una cosa que s’ha estudiat, no és una idea
nova, és una idea antiga, s’ha tingut en compte pel Tribunal
Superior de Justícia, s’ha parlat amb els jutjats d’Eivissa i és
una possibilitat que s’ha descartat per qüestions professionals
més que res, però, particularment, no hi estic en absolut tancat,
a mi ja m’encantaria, però és clar quan dius a Eivissa que es pot
crear un jutjat i que aquest jutjat s’ha de colAlocar damunt
Formentera, idò Eivissa no hi està molt d’acord, al partit judicial
d’Eivissa em referesc, perquè és clar, les càrregues de feina que
sustenten els jutjats d’Eivissa són enormes, molt més grans de
totes maneres que les de Formentera i per tant si al partit
judicial d’Eivissa se li diu “escolti, ara crearem això, però serà
per desplaçar...” idò, miri no hi estan d’acord, no es vol dir que
no es pugui imposar també aquesta solució, però en principi
sembla més lògic anar cap a la creació del jutjat de Formentera
i dotar-lo correctament. 

Crec que és el camí que hem plantejat, el conjunt de forces
polítiques i d’institucions de Balears, que té el vistiplau del
ministeri i que crec que és una qüestió que, tanta sort s’hagués
resolt abans, però crec que està en camí de la solució.
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He vingut aquí a explicar -com he dit abans i ho torn a
repetir- quina és la situació de la justícia i quina és la situació de
la negociació de la transferència de competències. He dit
clarament que la situació de la justícia no és bona i que la
negociació de la competència és complicada i vénc a demanar,
ja els deman expressament, l’ajuda de les forces polítiques del
Parlament. Crec que la força que té el Govern per negociar la
transferència és la força que vostès em poden donar. Nosaltres
farem feina, hem fet feina i continuarem fent feina reiterant la
necessitat que siguin aquí les transferències com més prest
millor perquè això -he dit i repetesc- redundarà en benefici del
servei públic de justícia i, per tant, de la qualitat de vida dels
ciutadans, però, és clar, nosaltres hem de defensar també la
nostra comunitat i els interessos de les institucions de la nostra
comunitat. I els interessos de la nostra comunitat, del Govern de
la nostra comunitat són que aquesta competència vengui el més
dotada possible i per això crec que estaria molt bé que es veiés
que el Govern compta, amb totes les diferències que puguem
tenir entre les forces polítiques, amb el suport, amb l’impuls que
les forces polítiques aquí representades ens puguin donar. 

Jo els faig una demanda clara, expressa, necessitam que
vostès també ens donin una mà perquè aquesta negociació acabi
el millor possible i el més prest possible també.

Quan he plantejat aquestes paraules que tal vegada no són
les més encertades, “pacíficament no acceptarem les
transferències” jo volia dir també d’una manera molt gràfica
que, evidentment, perquè ja en tenim antecedents, es pot produir
una situació que no és la millor per a les Illes Balears, i dic que
no serà pacífica perquè no serà acceptada. No serà acceptada,
serà imposada, i això no ens va bé. Ara, és possible que passi?,
jo dic que sí, és el millor?, no. Per tant, crec que com més clar
quedi evidenciat que el conjunt de les forces polítiques de les
Illes Balears en relació amb la justícia estem juntes i demanem
la millor transferència possible, crec que ajudarà no el Govern,
sinó a resoldre un problema dels ciutadans. 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

Sense res més, s’aixeca la sessió.
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