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EL SR. PRESIDENT:

Senyores diputades i senyors diputats, començarem la sessió
d’avui. En primer lloc, demanaria si hi ha substitucions.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Bon dia, president, Isabel Llinàs substitueix Antoni Serra.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Aina Rado substitueix Francina Armengol.

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, president, Joan Boned substitueix Xico Tarrés.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Maria Torres substitueix Joana Barceló.

I.1) Compareixença RGE núm. 1559/09, 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 el compliment de l'apartat 1.a) de la
Proposició no de llei RGE núm. 9402/08, aprovada a la
sessió plenària de dia 2 de desembre del 2008.

EL SR. PRESIDENT:

Si no hi ha cap més substitució començaríem la comissió, en
primer lloc començaríem a debatre el primer punt de l’ordre del
dia que consisteix en la compareixença del conseller ..., de la
consellera en aquest cas de Justícia i Interior, RGE núm.
1559/09.

Assisteix l’Hble. Sra. Consellera d’Innovació, Interior i
Justícia, Pilar Costa i Serra, acompanyada de les persones
següents: Núria Collado i Edo, secretària general de la
conselleria, Joan Marí i Serra, cap de gabinet de la conselleria,
Lluís Segura i Ginard, director de l’Institut d’Estudis
Autonòmics, i José Ramón Mateos Martín, assessor tècnic.
Agraïm a la consellera la seva presència. Té la paraula per fer
l’exposició oral sense limitació de temps.

LA SRA. CONSELLERA D’INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA (Pilar Costa i Serra):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats, la meva primera intervenció al dia d’avui efectivament
és en resposta a la solAlicitud de compareixença formulada pels
quatre diputats del Grup Popular per informar sobre el
compliment de l’apartat 1.a) de la proposició no de llei aprovada
per aquesta cambra el passat 2 de desembre del 2008 en relació
amb les denominades transferències de Justícia.

En aquest apartat de la proposició no de llei s’instava el
Govern a continuar les tasques de diagnosi de la situació de
l’Administració de Justícia a les Illes per tal de quantificar el
cost de les funcions i serveis corresponents al futur traspàs.
L’apartat també es referia a les actuacions per a la modificació

de la Llei de planta judicial per a la creació del jutjat de
Formentera. 

En caràcter previ, permetin-me assenyalar que ja des d’ara
em remet a la intervenció que un poc més tard exposaré amb
major profunditat...

(Tall de veu a causa del micròfon)

...negociador que la nostra administració manté amb
l’Administració General de l’Estat i que serà objecte d’aquesta
segona part o de la segona compareixença també solAlicitada.

Per això, em referiré ara concretament a les actuacions que
en els darrers mesos s’han dut a terme, actuacions que, ja puc
avançar-los, ens han permès bàsicament quatre coses: en primer
lloc, conèixer millor la situació actual de l’Administració de
Justícia a les Illes Balears pel que fa als òrgans judicials, càrrega
de treball, personal, infraestructures i despesa corrent; en segon
lloc, dissenyar una proposta d’inversions per a l’adequació del
patrimoni immobiliari actual i per a la construcció dels nous
edificis judicials; en tercer lloc, quantificar provisionalment les
necessitats relatives al cost efectiu del traspàs i a la proposta
d’inversions, i per últim, apropar postures amb els representants
del Ministeri de Justícia.

Com tothom ja sap al mes d’abril del 2008 va ser quan es va
crear la Direcció General de Justícia que està adscrita a la
Conselleria de Presidència i es va produir el nomenament de la
directora general la qual va iniciar tota una sèrie de contactes
amb els representants del Ministeri de Justícia i del Poder
Judicial, com també amb diferents batlles de les illes de
Mallorca, de Menorca i d’Eivissa. Des del juliol de l’any passat
les negociacions de representants balears amb el Ministeri de
Justícia es van reprendre amb més intensitat. El mateix secretari
d’Estat de Justícia va lliurar al conseller de Presidència un nou
document que reflectia el càlcul dels cost efectiu referit a la data
31 de desembre del 2007 i que se xifrava en 51.173.051 euros.

El conseller de Presidència va posar en relleu les necessitats
d’infraestructures i va proposar la signatura d’un acord
complementari denominat Annex d’inversions que hauria
d’incloure el cost dels projectes d’actuació especialment als
partits judicials d’Eivissa, de Maó i de Ciutadella. 

Al mes de desembre de l’any passat el conseller de
Presidència va comparèixer en aquesta comissió parlamentària
i va donar compte de la situació en què es trobava el procés
negociador. A mitjans del mes d’octubre del 2008 el conseller
de Presidència es va reunir novament amb el secretari d’Estat de
Justícia i això va suposar entre altres coses una major flexibilitat
en l’oferta estatal relativa al cost efectiu, l’obertura de noves
vies de solució per a allò que fins ara era la qüestió delicada dels
jutjats d’Eivissa i el compromís d’estudiar els casos dels jutjats
de l’illa de Menorca.
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ParalAlelament la tasca de diagnosi i de valoració duita a
terme pels equips de treball impulsats per la Conselleria de
Presidència i també per la Conselleria d’Economia i Hisenda ha
estat realment ingent, d’això en dóna fe el voluminós fons
documental que la nova conselleria d’Innovació, Interior i
Justícia ha rebut ara fa poques setmanes. 

Fruit de les reunions tècniques a diversos nivells, d’un
diàleg epistolar constant, dels estudis i de les valoracions
realitzats per la nostra administració i de la dedicació
encomiable de qui fins ara ha estat la directora general de
Justícia s’han aconseguit avanços significatius per allò que fa a
la quantificació del denominat cost efectiu, cost que engloba -
com tothom sap- les partides pressupostàries dels capítols 1, 2,
4 i 6.

En aquest punt convé recordar -com tothom ja sap- que el
capítol 1 es refereix a les despeses de tres tipus de personal:
personal funcionari, personal laboral de l’Administració de
Justícia i personal de la Gerència Territorial de Justícia; el
capítol 2 a les despeses corrents com puguin ser ara lloguers
d’edificis, contractes de manteniment, subministrament,
reparacions, etc.; el capítol 4 comprèn transferències i
subvencions, concretament i a dia d’avui les aportacions que es
fan al ColAlegi d’Advocats i al de Procuradors en concepte de
justícia gratuïta i les subvencions als ajuntaments pel jutjats de
pau, i, per últim, el capítol 6 que inclou el cost de les
infraestructures en obres i patrimoni i en noves tecnologies.

És molt important recordar que el cost efectiu dels capítols
1, 2 i 4 es calcula sobre la base d’allò que realment ha gastat per
a aquests conceptes el Ministeri de Justícia a les illes durant
l’any anterior a la data del traspàs. Hem d’afegir que el capítol
6 es calcula a partir de la mitjana de les inversions efectuades
pel Ministeri de Justícia durant els darrers cinc anys en tot el
territori al qual es gestiona. La quantitat resultant es distribueix
per comunitats autònomes en funció del nombre d’unitats
judicials que té la comunitat amb la qual es negocia. 

D’això podem afirmar que els representants estatals -i diria
que això és una novetat- han acceptat incrementar
aproximadament un 9% la xifra de partida comunicada al mes
de juliol de l’any passat. Per tant, si parlàvem d’una xifra de 51
milions d’euros aproximadament, amb aquest increment també
aproximat del 9% a dia d’avui parlaríem ja d’una negociació
amb un cost efectiu aproximat de 55 milions d’euros.

En el tema de les grans inversions que constitueixen i han de
constituir un annex separat del cost efectiu i per tant també
diferent d’allò que s’engloba al capítol 6 del pressupostos s’ha
produït una intensa negociació política basada en bona mesura
en el catàleg de necessitats que en el seu dia va exposar el
Tribunal Superior de Justícia de les Illes en les seves darreres
memòries, en les actuacions que l’Estat té programades i en un
estudi seriós d’aquests aspectes per part de la Direcció General
de Justícia. 

Cal entendre per tant que el Govern ha complert de manera
adient les exigències de la proposició no de llei que va ser
aprovada el desembre de l’any passat i que com explicaré més
endavant, en la segona intervenció en aquest cas de la propera
compareixença, és molt complicat parlar aquí ara de xifres
concretes, però puc assegurar que les tasques de diagnosi i de

valoració s’han dut a terme amb un gran rigor tècnic i que en
aquest sentit ha estat digne d’elogi el treball realitzat per
l’anterior directora general, la Sra. Capllonch.

Finalment i amb relació amb el Jutjat de Formentera al qual
també feia referència la proposició no de llei objecte d’aquesta
compareixença, també puc garantir que aquest és un objectiu
prioritari del Govern i que continuarem els contactes ja iniciats
per aconseguir la pertinent modificació de la Llei de planta.
Com tothom també sap per crear un nou jutjat d’Instància i
Instrucció a l’illa de Formentera..., això implica la modificació
de la Llei de planta, però podem dir que som optimistes perquè
el ministre en la presentació del Pla de modernització de
l’Administració de Justícia preveu la modificació de la Llei de
demarcació i planta. Per tant, des del Govern no escatimarem
esforços perquè en aquesta modificació s’hi pugui incloure un
fet, s’hauria d’introduir un element més per a la creació de nous
partits judicials com és el fet de la insularitat, això ens permetria
en el cas de Formentera la creació d’aquest nou jutjat
d’Instància i Instrucció.

Es tracta sense cap dubte d’una qüestió de gran
transcendència per als ciutadans de Formentera i no cal dir que
aquesta consellera, precisament lligada com se sap a les illes
pitiüses, és i serà especialment sensible a aquesta necessitat. 

Esper haver donat resposta en aquesta primera intervenció
a la solAlicitud de compareixença en aquest cas del Grup Popular
i qued a la seva disposició per a totes aquelles qüestions que el
grup que ha demanat la compareixença i la resta aquí present
puguin plantejar a aquesta consellera.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un termini 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
procedeix la suspensió o si podem continuar. Podem continuar.

Llavors per tal de continuar el Grup Parlamentari Popular...,
perdó, perdó, sí, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula
l’Hble. Sr. José María Rodríguez per un temps de deu minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, Sra.
Consellera, en primer lugar deseo expresarle mi satisfacción por
su nombramiento como consellera y también a las personas que
le acompañan hoy en esta primera comparecencia. 

Es verdad que para mí significa una pequeña frustración
porque esta comparecencia se pidió para que no viniese usted,
para que viniese la persona que ha estado meneando el garbillo
este año pasado. La última comparecencia del conseller de
Presidencia que antes tenía esta competencia fue el 24 de
septiembre, creo que hay tiempo suficiente, más de un año,
después de darle la confianza en el pleno parlamentario, el
soporte de todos grupos para que fuese a negociar a Madrid,
justamente hemos de pedir la comparecencia para que venga el
conseller. Nos encontramos que hay nueva consellera, estoy
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encantado de que sea usted, no es que tenga ningún reparo
contra su presencia, ni mucho menos, pero sí que es frustrante
que después de un año de alguna forma no venga la persona
responsable de que llevemos dos años y medio mareando la
perdiz y sin una consecuencia ni ningún objetivo conseguido.

Entiendo dos cuestiones que me gustaría... en primer lugar.
En primer lugar he oído dos cuestiones que son nuevas para mí
porque la primera parte de su intervención la conocíamos
perfectamente. Es la cuarta o la quinta vez que se repite aquí la
historia esta y a partir de que usted dice que ha sufrido un
incremento de valoración que antes estaba en 51 millones y algo
y ahora estamos en 55, es una partida que ha aumentado, mi
pregunta es: ¿está usted conforme con esta partida ya? O sea,
¿cree usted que es suficiente esta partida para el traspaso de las
competencias? Es interesante saber su opinión al respecto.

Segundo. ¿He entendido que ha cesado a la directora general
de Justicia?, ¿ha cubierto la plaza ya?, ¿piensa cubrirla? Porque
es la persona becada más importante que hemos tenido en esta
comunidad autónoma, nos ha costado para estos menguos
resultados hasta ahora, pues, 68.000 euros anuales, no es poco
dinero, solamente le supera el gerente de la construcción del
tranvía de la bahía de Palma de... personas que no tienen
competencia, tienen un buen sueldo. En época de crisis creo que
es importante replantearse esto. Creo que aquí es donde está el
meollo de la cuestión.

Soy muy crítico con el trabajo que hace desde la Dirección
General de Justicia, antes en Presidencia y ahora pues ya no he
visto ninguna actuación, porque hace quince días que es usted
consellera o veinte días, por lo tanto no puedo enjuiciar su tema,
pero soy muy crítico porque es que no se ha tenido ni respeto
por el Parlamento, como veremos más tarde, ni se ha tenido una
acción decidida de reivindicación ante Madrid. Cuando se hizo
un pacto de gobierno en el cual se marginó al Partido Popular en
apoyo al PSOE porque presidía la comunidad autónoma sin que
sea la formación más votada se dijo que había conexión con
Madrid porque eran los mismos y tendríamos ventajas. El Sr.
Zapatero ya es hace cinco años presidente del Gobierno del
Estado y no ha habido ni un avance siquiera en la transferencia
de Justicia. Aquí hace dos años y medio que gobiernan ustedes,
tampoco ha habido ningún avance en Justicia, ha habido gastos,
pero avances no ha habido, inclusive ha habido escatimo de
información al Parlamento cuando hemos pedido
documentación y lo veremos más adelante.

Yo quiero dos cuestiones, Sra. Consellera, voy a ser muy
breve porque lógicamente no es usted la persona a la que iba
dirigida la comparecencia y evidentemente no le puedo acusar
de lo que podría haber acusado al gestor anterior que sí era
responsable de la mala gestión que ha hecho de estas
competencias. 

Usted está muy esperanzada en el cambio de la Ley de
planta por el Juzgado de Formentera. ¿Es usted consciente que
desde el año 2003 estamos (...) la Ley de planta, se crea el
partido judicial de Calvià y en el año 2009 todavía no se ha
desarrollado el partido judicial de Calvià? Y en la moción sí que
lo decía, no ha dicho usted nada, pero la moción sí que decía
que había que tener en cuenta el desarrollo del partido judicial
de Calvià. Lo dice expresamente la moción y lo dicen los
debates que ha habido y todo el mundo lo aceptó
unánimemente. 

¿Es usted consciente que modificar la Ley de planta no
significa nada si no se acompaña efectivamente con el
desarrollo de la Ley de planta? Un ejemplo, se lo pongo ahora
mismo, en esta isla: Calvià, 2003, hace seis años que se
modificó la Ley de planta, todavía no hay ni un sólo juez en
Calvià ni un pedido de un solar ni un edificio hecho. Lo más
grave: ni siquiera ustedes lo tienen en cuenta a pesar de lo que
dice la moción que hicimos el día 2 de diciembre que decía que
había que tener en cuenta los juzgados de Calvià. 

Voy a incidir ahí, en primer lugar en si piensa usted nombrar
otro director general de Justicia sin competencias, como el que
tenemos ahora, en si cree usted que la cifra actual de (...)
millones es la adecuada y por último, en si es usted consciente
de que no se ha cumplido el acuerdo del Parlamento porque no
ha hecho ni mención ahora mismo del desarrollo de planta en
Calvià que hace seis años que espera aletargado su ejecución.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. M’ha de disculpar perquè no
ho he dit abans, però la consellera pot contestar globalment o
individualment després de cada intervenció, el que vulgui vostè.

LA SRA. CONSELLERA D’INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA (Pilar Costa i Serra):

Sí, no tenc cap inconvenient a contestar un per un als grups
parlamentaris per deferència bàsicament al grup que ha
solAlicitat la compareixença i per fer més àgil el debat.

Gràcies, Sr. President. Sr. Rodríguez , sent que no pugui...
no som l’anterior consellera de Presidència, vostè ho
comprendrà, però assumesc íntegrament totes les feines que
durant la creació de la Direcció General de Justícia s’han fet
perquè no puc estar d’acord que no s’hagi aconseguit res. 

Miri, només li posaré dos exemples del que s’ha aconseguit,
però no per mèrit només d’aquest govern, sinó per la implicació
de la resta d’institucions i de la coordinació. Gràcies a l’esforç
del Ministeri de Justícia, gràcies a l’esforç dels ajuntaments
implicats, als dos exemples que li posaré, i el mateix govern
hem aconseguit tant a l’illa d’Eivissa, en el tema dels jutjats
d’Eivissa, desembussar un problema fins ara molt greu que
impedia que poguéssim avançar en les negociacions en matèria
de Justícia. Per tant, diria que aquest no només és un avanç
important, sinó que és un avanç fonamental que ens permetrà
continuar i avançar positivament en aquestes negociacions. El
cas d’Eivissa -que en aquestes alçades ja quasi tothom
coneixerà- suposa que a dia d’avui s’hagi arribat a un acord en
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què l’edifici de Sa Graduada serà íntegrament per als jutjats i
que s’hagi aprovat definitivament el Pla general de Vila.
Aquesta aprovació -com dic- suposarà que es puguin construir
els jutjats d’Eivissa i que puguem continuar amb total
normalitat aquestes negociacions.

Parlava també del cas de Menorca perquè fa poques
setmanes, si no ho recordo malament, s’ha produït l’adjudicació
provisional ja de la construcció dels jutjats de Maó, uns jutjats
que també feia temps, feia anys que arrossegàvem, però això ja
és una realitat amb pressupost tant per a enguany com per a
l’any que ve, hi ha un pressupost fixat als Pressuposts Generals
de l’Estat.

Per tant, avanços sí, n’hi ha hagut, no com deia mèrit, no
vull posar mèrit a cap institució i menys a la que jo represent,
però sí que no em podrà negar que els avanços han estat
significatius gràcies a la coordinació i la colAlaboració de totes
aquestes institucions.

Si estam d’acord, aquest augment del 9% del cost efectiu.
Miri, jo no em conformaré amb la primera o amb la segona
xifra, sobretot tenint en compte que a dia d’avui, i donat els
pocs dies que port en el càrrec, vostès comprendran que encara
no ha existit aquest primer contacte d’aquesta nova consellera
amb el Ministeri de Justícia i per tant no em conformaré,
evidentment, amb unes xifres en les quals no he tengut encara
ni l’oportunitat de participar, però sí que no vull deixar de dir
que qualsevol avanç, i no diria que petit, que es produeixi, en
aquest cas un augment d’un 9%, no és un avanç petit des d’un
punt de vista econòmic i sobretot quan parlam de cost efectiu,
evidentment jo mostr la meva satisfacció però no ens
conformam a arribar a aquesta xifra.

Se’m preguntava si he cessat la directora general de Justícia.
No, Sr. Rodríguez, no l’he cessada. La directora general, per
motius estrictament de salut, em va presentar la seva dimissió
i això ha comportat precisament que no estava previst aquest
canvi de directora general i, repetesc, per motius estrictament de
salut i que ara no vénen al cas el que sí vull fer és un
reconeixement exprés a la feinada que durant aquest any i mig
ha realitzat qui fins ara ha estat la directora general, i que per
suposat sí substituirem o sí es produirà un nou nomenament de
director general, perquè entenem que a pesar de no tenir les
competències aquesta no només és una direcció general de
present sinó també de futur. Estam negociant en aquests
moments amb Madrid probablement una de les competències
més importants, una de les transferències més importants que
podrà arribar a gestionar en un futur aquesta comunitat, i per
tant pensam que està plenament justificada la inversió, la
despesa que puguem fer des de la direcció general.

Jo voldria dir una cosa al Sr. Rodríguez, que sàpiga que
tendrà en aquesta consellera una absoluta colAlaboració,
transparència en el procés negociador, i que des d’ara i des de
ja la meva mà estesa no només al Grup Parlamentari Popular,
sinó a tots els grups parlamentaris perquè en definitiva arribi a
bon port aquest traspàs de competències en matèria de justícia.

I per últim, i pel que fa al tema de Formentera, evidentment
que no només basta la modificació de la Llei de planta judicial,
sinó també el seu desenvolupament, però això és el que
exigirem, i vostè em parlava de l’any 2003 i del tema de Calvià
però, miri, és que del tema de Formentera puc recordar, i amb
coneixement de causa perquè jo llavors era senadora, que des de
l’any 1996 s’està demanant la creació d’aquest jutjat de primera
instància i instrucció i la modificació de la Llei de planta
judicial, però l’any 1996 probablement encara no existia tant la
consciència, la unanimitat de tots els grups parlamentaris, a
pesar que tots reconeixien aquesta necessitat; jo crec que
aquesta idea ha madurat fins al punt que el ministeri i els
diferents governs que des de l’any 96, governs de l’Estat, que
des de l’any 96 han anat passant, i els hem tengut de dos colors,
tant del Partit Popular com del Partit Socialista, he de dir que
ara sí crec que està molt més madura perquè arribi aquesta
reforma de la Llei de planta judicial, i nosaltres -li ho he dit
abans- no estalviarem esforços perquè el jutjat de primera
instància i instrucció de Formentera sigui una realitat.

Esper, Sr. Conseller, haver contestat més o menys les seves
preguntes, i qued a la disposició també de la resta de grups
parlamentaris. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Si el Sr. Rodríguez vol fer
ús del seu torn de rèplica... Perdó, per un temps de cinc minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÀ:

Gracias, Sr. Presidente, no lo emplearé. Efectivamente aquí
venimos a hablar a la Sra. Consellera del traspaso de justicia.
Los problemas que tenga el Ministerio de Justicia con su sede
actual en Ibiza, que son importantísimos y que lo condicionan,
entran dentro de la colaboración institucional, pero lo que
venimos a hacer aquí ahora es a hablar del traspaso de las
competencias de justicia, que todavía no se ha realizado. O sea,
a esto es a lo que venimos aquí hoy.

En segundo lugar es verdad que un aumento de un 10% es
importante. Depende sobre qué base. Sobre un euro son 10
céntimos, sobre 1 millón de euros son 100.000 euros. Es
importante un 10%, ¿pero sobre qué base? Nosotros
pensábamos que la base de 50 millones no era real y no es justa
ni es suficiente; un aumento del 10% es importante pero
seguimos considerando que con 55 millones de euros sigue
siendo imposible de sufragar todos los servicios que tiene
Justicia y que demandan los ciudadanos en Baleares en una
democracia del siglo XXI. 
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No me ha dicho nada de Calvià. Es verdad que usted estaba
luchando cuando era usted senadora para la modificación de
planta, pero vuelvo a decirle otra vez, y usted lo ha obviado, que
sobre Calvià hay unanimidad, todo el mundo apoyó esta moción
con Calvià inclusive, y exigía (...) Calvià. Usted no ha dicho
nada, pero hace seis años que está Calvià con la planta
modificada y usted todavía no ha hecho, parece ser, o el anterior
conseller, ni un gesto ante el ministerio para exigir que Calvià
tenga una sede judicial, como tiene que tener. Por lo tanto no es
lo importante modificar la planta, es tener claro qué queremos
y cómo se va a desarrollar la Ley de planta una vez esté
modificada. En Calvià no he escuchado nada. Yo le pido que me
diga algo sobre Calvià, que me hable sobre Calvià, sobre si ha
tenido o si usted ha encontrado algún documento donde se
valoren y se cuantifiquen las necesidades de Calvià, y
lógicamente ver lo que hay sobre el tema éste.

Gracias, Sr. Presidente. Y por supuesto desearle el mayor
éxito en esta gestión porque su éxito será el nuestro.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Per tancar el debat, la
consellera vol fer ús de la paraula?

LA SRA. CONSELLERA D’INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA (Pilar Costa i Serra):

Sí, molt breument per la referència a Calvià que feia el Sr.
Rodríguez. Bé, no puc admetre que no hi hagi ni un gest amb el
ministeri. Per suposat per la meva part de moment he pogut
tenir pocs gestos, bàsicament perquè no he tengut cap contacte
directe amb el ministeri, però sàpiga que Calvià, com
Formentera, com la resta de partits judicials que tenen pendents
no només infraestructures sinó altres tipus de mancances, és i
serà una prioritat per a aquesta consellera i per a aquesta
conselleria. I bé, com que ara tenim una segona compareixença,
no voldria ser reiterativa en molts de temes que segurament
poden sortir a la segona compareixença, i qued a disposició una
vegada més dels diferents grups parlamentaris.

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez, i moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Per continuar el debat el
Grup Parlamentari Mixt..., no vol intervenir. Pel Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds el Sr. Eduard
Riudavets té la paraula.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President, molt breument, primer per agrair la
presència de la consellera i del seu equip, i després, sense
esperar resposta de la consellera, perquè de fet jo crec que hi ha
hagut un poc de confusió entre les dues compareixences. Si no
ho tenc mal entès la primera compareixença era per donar
compte de l’acompliment d’un acord del Parlament que deia que
si s’havien acomplert els estudis per quantificar. Per tant
l’acompliment d’aquest acord del Parlament, des del nostre punt
de vista les explicacions de la consellera han deixat clar que era
absolutament satisfactori, s’han avaluat les necessitats de

personal, s’han avaluat les necessitats d’edificis, de
manteniment, tota la càrrega de treball, el cost efectiu, s’ha
avaluat la necessitat de grans inversions, s’ha parlat d’un annex
per incorporar... És a dir, bàsicament l’acompliment de l’acord
que era l’objecte de la primera compareixença creim que és
satisfactori, tot i entenent que aquest acord no demanava en cap
moment, no exigia en cap moment que s’aconseguís per a una
data ni allò del jutjat de Formentera i la implicació del jutjat de
Calvià, sinó que es continuàs fent feina en aquesta línia, com
per les explicacions de la consellera així s’ha efectuat.

Per tant des del nostre punt de vista, sense entrar en totes les
altres temàtiques de transferències concretes i de com estan les
negociacions, que jo crec que són objecte de la segona
compareixença, des del nostre grup parlamentari ens donam per
satisfets i l’encoratjam a seguir per aquest camí.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. No sé ara si vol intervenir o...

LA SRA. CONSELLERA D’INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA (Pilar Costa i Serra):

Sí, gràcies, Sr. President. Per cortesia parlamentària només
vull agrair la intervenció del Sr. Diputat. Compartesc
efectivament que s’ha complert aquesta proposició no de llei i
si de cas ja a la segona part d’aquesta sessió, a la segona
compareixença, per no ser reiteratius, probablement podrem ser
més extensos, fins i tot en les necessitats dels diferents partits
judicials.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Diputada Maria Torres per un temps de deu
minuts.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc vull agrair la presència
de la consellera i del seu equip, i agraïm la profusa explicació
que ens ha donat amb la seva intervenció. En la mateixa línia de
la persona que m’ha precedit en l’ús de la paraula consideram
que s’ha donat compliment, s’està de fet donant compliment
continu a l’acord parlamentari, i fent un poc d’història, o fent
referència, per no ser just tan breus en relació a les explicacions
que ens ha donat la consellera, sí que volem ressaltar que des de
l’inici d’aquesta legislatura podem constatar de manera
objectiva que hi ha hagut un impuls, que hi ha hagut un avanç
en relació al procés negociador de la transferència de les
competències de justícia. Només vull apuntar que hi ha prevists
debats; ha sortit un dels detalls, per exemple, i és que en el
primer any de legislatura aquest govern de la comunitat
autònoma va mantenir més reunions amb el Ministeri de
Justícia, un nombre major de reunions que en l’etapa de
l’anterior govern del Partit Popular. Això és innegable, és
incontestable. Llavors simplement quan es parla d’una manera
gratuïta del fet que no hi ha avanços, doncs sí, hi ha hagut
avanços i de manera objectiva.
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També volem referenciar la tasca ingent que ha suposat
l’estudi en relació a l’estat dels edificis judicials de totes les
Illes, una feina que ha estat immensa i que efectivament té una
complexitat evident, i volem agrair de fet i volem felicitar la
Direcció General de Justícia per tota tasca que dut a terme, que
és importantíssima perquè és un element que prepara el terreny
de manera adequada perquè puguem fer el camí de manera
seriosa, responsable, de cara a llavors, quan es rebin aquestes
competències de justícia.

No m’allargaré més perquè, com ha dit l’anterior orador, a
la segona compareixença ja farem més referència a altres
qüestions, i simplement agraïm la compareixença i les
explicacions que ens ha donat, que consideram que donen
compliment i que donen fet que s’està donant compliment al
manament parlamentari.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula la Sra.
Consellera per contestar. 

LA SRA. CONSELLERA D’INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA (Pilar Costa i Serra):

Gràcies, Sr. President, molt breument també per agrair la
intervenció de la portaveu del Grup Parlamentari Socialista.
Compartesc amb vostè que efectivament només amb la quantitat
o la ingent documentació que hem tengut pocs dies encara per
analitzar, que ens va deixar la direcció i l’anterior directora
general de Justícia, els puc assegurar que la feina d’anàlisi,
diagnosi, estudis fets també sobre no només la valoració sinó
l’estat de tots els immobles de tots els partits judicials de les
Illes Balears, aquesta és una feina que ens permetrà a més a
partir d’ara poden encarar les negociacions amb el Govern de
l’Estat no només amb molt més coneixement de causa sinó
també amb molt més rigor perquè tendrem la documentació
necessària, com deia, per encarar aquesta negociació no només
amb el cost efectiu, que és important, però igualment important
ha de ser aquest annex d’inversions que ens permeti elaborar
també un calendari de com afrontam per part de les dues
administracions, tant la de l’Estat com el nostre govern,
començarem, dic, les inversions en infraestructures pendents
que tenim en aquesta comunitat.

Moltes gràcies, Sra. Diputada.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. 

I.2) Compareixença RGE núm. 6866/09, 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 la situació del traspàs de competències de
justícia a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Conclòs el debat passam al següent punt de l’ordre del dia,
compareixença de la consellera RGE núm. 6866/09, solAlicitada
per quatre diputats membres de la Comissió d’Assumptes
Institucionals i Generals adscrits al Grup Parlamentari Popular,
per tal d’informar sobre la situació del traspàs de competències
de justícia a la comunitat autònoma de les Illes Balears. 

Té la paraula la Sra. Consellera sense limitació de temps.

LA SRA. CONSELLERA D’INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA (Pilar Costa i Serra):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, com
saben -i em perdonaran si potser reiteram alguna part o alguns
dels temes que han sorgit a l’anterior compareixença, però és
obvi que tenen una íntima relació-, com deia els canvis recents
que hem tengut a l’estructura de l’administració autonòmica
amb la introducció d’aquesta nova conselleria d’Innovació,
Interior i Justícia, el que posa de relleu és la ferma voluntat del
Govern d’aquestes illes de donar un nou impuls a l’acció
pública en matèria d’administració de justícia, i per a la
consellera que els parla això suposa no només continuar amb els
treballs preparatoris del futur traspàs de funcions i serveis en
aquesta matèria, sinó també l’exigència de comença a dissenyar
el marc normatiu i administratiu adient per afrontar amb rigor
noves responsabilitats en relació al servei públic de la justícia a
la nostra comunitat autònoma. I tot això d’acord amb les
coordenades constitucionals i estatutàries i amb el convenciment
que el projecte de país en el qual treballa aquest govern passa
per ajudar la justícia a servir en definitiva millor als ciutadans.
Afortunadament sé que per a aquesta tasca puc comptar amb la
colAlaboració, evidentment, dels membres del Govern, i també
dels diputats i les diputades d’aquesta cambra. 

En aquest sentit permetin-me recordar una vegada més en
aquest cas una altra part de la sessió del dia 2 de desembre del
2008, la proposició no de llei, en aquella part en què
s’expressava el suport al Govern en la negociació amb
l’Administració general de l’Estat. I també he pogut constatar
que hi ha en aquest àmbit de debat un elevat grau de consens
entre les forces polítiques representades en aquest parlament,
propiciat, també ho he de dir, per l’actitud, com aquí mateix
s’ha vist, l’actitud constructiva per part de l’oposició,
evidentment amb les diferències i amb el debat i la discussió
política que evidentment ha d’existir, i això és molt saludable
perquè al final arribem a una millora en aquestes negociacions
i que arribi a bon port el traspàs de competències en justícia.

Però hem de recordar, jo crec que és bo recordar les
coincidències de plantejament sobre alguns punts fonamentals.
En primer lloc estam tots d’acord amb la voluntat decidida
d’acceptar el traspàs de funcions i serveis en matèria de justícia
sempre que tenguem una dotació suficient i adequada de
recursos econòmics i materials que ens permeti encarar amb
eficàcia les responsabilitats que pertoquin i els reptes que es
derivin de la inajornable modernització de la justícia. En segon
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lloc també la necessitat de comptar amb detall d’una informació
completa, actualitzada i precisa sobre la valoració del cost
efectiu i de les inversions pendents i futures que ens permeti
afrontar amb tots els elements de judici el tram final d’aquesta
negociació.

En tercer lloc, l’exigència d’assegurar una solució adequada
per a les seus dels òrgans judicials en tot l’arxipèlag, essent
imprescindible per damunt de tot que l’Estat assumeixi un
plantejament eficaç, com ara ja he dit abans que hem
desembossat, el tema de jutjats d’Eivissa. I així mateix també
hem de situar en aquest mateix escenari les prioritats en els nous
edificis judicials de Maó i de Ciutadella, en el cas també ben
entès que a Maó ja s’han adjudicat provisionalment les obres i
per tant es troba més avançat aquest procés, sense oblidar els
greus problemes estructurals que afecten la majoria d’edificis
judicials i la necessitat de racionalitzar la despesa, que avui és
molt elevada, en diferents lloguers de diferents seus judicials; la
conveniència d’estudiar les actuals dotacions també d’espais,
així com també escometre les reformes de gran abast en
nombroses seus i dependències judicials o vinculades amb el
servei públic de justícia que es troben en una situació
lamentable de conservació i, en altres casos, de seguretat.

Un altre punt en el qual jo crec que hi ha coincidència és en
la necessitat d’apropar la planta judicial a les necessitats reals
d’una comunitat autònoma que presenta un alt grau de
litigiositat, com també -com recordava abans el Sr. Diputat- de
desenvolupar les previsions relatives al partit judicial de Calvià.
I per últim -ho hem dit també abans- consens en l’oportunitat de
dotar l’illa de Formentera d’un nou jutjat de primera instància
i d’instrucció.

Pens que hi ha acord, en definitiva, en el fet que hem de
treballar en una línia que ja es va encetar l’anterior legislatura
l’any 2006, una part continuada posteriorment pel conseller de
Presidència, el Sr. Moragues, i per tot el seu equip, és a dir,
treballar per un bon traspàs i no caure en el perill de la
precipitació, principalment pel que fa a les condicions jurídiques
i a les dades econòmiques que poden justificar l’acceptació final
d’aquest traspàs competencial.

Tots tenim el record a mà d’altres experiències de traspassos
en condicions lamentables de finançament i pens que tots hem
après la lliçó. Només si la dotació econòmica és raonablement
suficient, aquesta comunitat podrà assumir efectivament les
competències en matèria d’administració de Justícia. Una altra
cosa serà que ens posem d’acord amb allò que es considera
raonablement suficient. 

Per altra banda, la bona disposició a colAlaborar l’hem de
presumir amb l’actuació de l’Administració de l’Estat, la qual,
en els darrers temps, ve donant mostres d’una major sensibilitat
política i pressupostària en ares del servei públic de la Justícia.
Jo posaria com a exemple el recentment aprovat Pla estratègic
de modernització de la Justícia, pla 2009-2012, com també el fet
que les partides que el Ministeri de Justícia pot destinar durant
l’any 2010 en inversions reals superen els 4 milions d’euros,
xifra que triplica amb escreix la de l’any anterior. A més, el
Projecte de llei dels pressuposts generals de l’Estat preveu ja les
inversions per als jutjats de Maó que, com he dit abans, han
estat de moment adjudicats provisionalment, però també per als
jutjats de Ciutadella i d’Eivissa. Es tracta de previsions inicials,

però que en qualsevol cas constitueixen una molt bona dada que
reforça la nostra confiança amb els fruïts que poden oferir els
pròxims contactes amb el Ministeri de Justícia. 

Així doncs donaré resposta, esper, a les inquietuds dels
senyors diputats i de les senyores diputades que formulen les
preguntes o la solAlicitud de compareixença cap a aquesta
consellera. També amb caràcter previ, i no m’agradaria que
sonàs a excusa, permetin-me que posi de manifest que estam
tractant de qüestions certament complexes, posar-se al dia d’una
negociació llarga i tècnicament complexa no és una tasca fàcil,
per la qual cosa el nivell d’informació que jo puc traslladar en
aquests moments a aquesta cambra es pot veure, lògicament,
afectat per circumstàncies fàcilment comprensibles. 

La tasca no és senzilla i això no és només perquè la
producció documental generada en aquest procés de preparació
del traspàs és immensa, sinó també perquè aquesta consellera,
que acaba d’arribar a aquesta nova cartera de Justícia, vol fer les
coses bé, sense precipitacions i aprofundir en l’anàlisi, en la
comprovació de dades i en les propostes formulades pel
ministeri. És per això que esper obtenir de la Cambra un marge
per entrar en matèria i per oferir als senyors i a les senyores
diputats, un poc més endavant, una nova i més precisa
radiografia de l’estat de l’Administració de Justícia i del procés
de negociació amb l’Administració de l’Estat. Confio que puc
comptar amb la seva generositat que, des d’aquest moment, ja
agraesc.

Per una altra banda, d’entrada també -ho deia abans- mà
oberta a tots els grups parlamentaris, mà estesa, evidentment,
per al diàleg i disponibilitat plena per a l’intercanvi de parers i
d’informació. Això, com es comprèn, no és incompatible amb
el propòsit de dur a terme una negociació seriosa, pràctica i
efectiva on cada part ha de ser molt primmirada en el maneig de
les dades i dels càlculs. No vull dir que no es pugui parlar de
xifres aquí i ara, de fet ja hem parlat d’alguna i amb l’augment
del 9% que he anunciat abans també és una nova xifra. Allò que
vull transmetre és que és bo deixar als negociadors el marge de
discreció necessari per fer bé la seva feina. 

He comentat abans les actuacions principals que s’han dut
a terme amb vista al càlcul efectiu i de les inversions que
comporta el traspàs competencial que ara ens ocupa. Em referiré
molt breument a la línia negociadora plantejada davant el
Ministeri de Justícia. El punt de partida manifestat fins ara pel
Govern és que primer s’havien de solucionar les mancances de
l’illa d’Eivissa i després ja es podria parlar de la resta
d’inversions, en tot moment ha estat palesa la necessitat
d’inversions en els partits judicials de Maó, de Ciutadella,
d’Eivissa, de Palma, d’Inca i de Manacor. La idea defensada
pels negociadors del Govern és que en el moment de formalitzar
el traspàs han de quedar garantits els projectes d’actuació
relatius a les seus de tots aquests municipis assumint, també, el
Govern balear una part de les inversions.
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El ministeri s’ha mostrat sensible als plantejaments de la
representació balear en aquesta matèria i treballam en un annex
d’inversions sobre el qual estic convençuda que seran possibles
avanços. Ara bé, els representants ministerials també han
mostrat les seves objeccions als compromisos inversors que no
es basin en projectes en els quals els solars estiguin a disposició
de l’Administració de l’Estat i en els quals les obres ja es trobin
licitades, com és lògic. En l’actualitat aquesta doble condició
només es produeix o només és constatable en el cas dels jutjats
de Maó, ja hem mencionat abans adjudicats. Si bé sembla que
aquesta situació també esperam, que en breu temps, es pugui
estendre en els casos tant d’Eivissa com de Ciutadella. Com
deia també abans en els pressuposts del 2010 es preveuen ja les
quantitats necessàries per a les inversions destinades als nous
edificis d’aquests dos partits judicials d’Eivissa i de Ciutadella.

En aquests moments és complicat parlar de xifres, però puc
transmetre la meva opinió que el progrés, en aquest camp, és
lent, però constant i que, ara per ara, hi ha motius per a un
prudent optimisme. La línia de treball prioritària és
comprometre l’Administració de l’Estat, en les inversions
relatives a les noves seus de Maó, Eivissa, Ciutadella i Manacor,
en la reforma integral de la seu del Tribunal Superior de Justícia
i de l’edifici judicial de la via Alemanya de Palma i, finalment,
també en l’execució de les obres urgents en els Jutjats d’Inca,
Manacor i Ciutadella. Sabem que en un moment econòmic com
l’actual estam davant d’objectius difícils d’assolir, però alhora
també som conscients que la negociació comença a entrar en
una fase decisiva i que és fonamental continuar treballant
perquè el traspàs sigui un èxit. 

Permetin-me ara, molt breument també, que entri en el tema
de les infraestructures que es poden veure afectades pel traspàs.
Com comprendran no em referiré amb detall, per raons òbvies,
a cada un dels 26 immobles que integren el conjunt patrimonial
sobre els quals la comunitat autònoma exercirà en un futur les
corresponents competències gestores, em disposaré a exposar
les dades bàsiques següents. 

En primer lloc, hi ha 8 edificis propietat de l’Estat que estan
destinats a jutjats, 3 a Palma i 1 a cadascun dels següents partits
judicials: 1 a Inca, 1 a Manacor, 1 a Maó, 1 a Ciutadella i 1 a
Eivissa. Excepte el de Palma la resta d’edificis han de ser
substituïts tots per immobles de nova construcció i a Palma
calen reformes a la seu del Tribunal Superior de Justícia i als
jutjats de la via Alemanya.

Hi ha 2 immobles, com també se sap, en règim de cessió
d’ús. Un d’ells, la seu de la Fiscalia, que és propietat de la
comunitat autònoma, i l’altre que acull el Servei Anatòmic
Forense, la titularitat del qual correspon a l’Ajuntament de
Palma. Per altra banda, tenim 15 locals en règim de lloguer i un
altre immoble en règim de cessió d’ús distribuïts arreu de tots
els partits judicials. En general podem dir que són locals petits,
alguns d’ells són solucions transitòries fins que sigui una realitat
els nous jutjats que abans hem esmentat i de totes aquestes
dependències probablement la que presenta un millor estat és la
situada a la Plaça de Cort de Palma.

Pel que fa referència al partit judicial de Maó, a l’illa de
Menorca, el ministeri acaba de licitar, ho hem dit també abans,
el nou edifici judicial per poc més de 7 milions d’euros. En el
partit judicial de Ciutadella, una vegada que l’ajuntament tengui
la disponibilitat del solar o dels terrenys per poder cedir al
ministeri, aquests nous jutjats seran també una realitat tenint en
compte que el projecte de pressuposts de l’Estat ja preveuen
aquesta inversió. 

Quant al partit judicial de Manacor, i també en aquest cas,
hi ha un acord amb el ministeri quant al solar previst per ubicar-
hi l’edifici judicial i manca formalitzar la cessió municipal a
l’Administració General de l’Estat. 

Quant al partit judicial d’Inca l’edifici actual necessita, com
tothom sap, de reformes i es valora la possibilitat d’obtenir un
solar per ubicar-hi un nou edifici judicial. 

Amb relació al partit judicial d’Eivissa no reiteraré, perquè
a més ha estat objecte d’altres intervencions parlamentàries fa
poc dies, però hi ha bones notícies, s’ha aprovat el Pla general
de Vila i s’ha decidit que l’edifici de Sa Graduada es destinarà
íntegrament al Palau de Justícia d’Eivissa i, per tant, només ens
queda esperar que el ministeri, l’any que ve, procedeixi a fer el
projecte de construcció i, en definitiva, la licitació dels nous
jutjats d’Eivissa.

Quant al partit judicial de Palma s’han de reformar les
dependències del palau on es troba el Tribunal Superior de
Justícia, emprendre la reforma dels jutjats de via Alemanya i
dels locals del Servei Anatòmic Forense i finalment adquirir o
construir un nou edifici per a la jurisdicció penal. L’edifici dels
jutjats de Sa Gerreria són els més nous i estan en bon estat. 

Així mateix també puc afirmar que el futur decret de traspàs
de funcions i serveis en matèria de provisió de mitjans
personals, materials i econòmics per al funcionament de
l’Administració de Justícia inclourà, si les nostres propostes van
endavant, el següent, i això proposam: la transferència de la
propietat dels 8 immobles que ara pertanyen a l’Estat; en segon
lloc, la inclusió en el cost efectiu dels lloguers actuals, lloguers
actuals que pugen més d’1.100.000 euros, i del cost dels
lloguers transitoris fins l’obertura de les noves seus judicials;
l’assumpció, com no pot ser d’una altra manera, per part de
l’Estat dels projectes ja executats o en fase de licitació o
d’adjudicació, en el cas de Maó; la inclusió de les previsions
econòmiques d’Eivissa, Ciutadella i Manacor; i també
l’assumpció per part de l’Estat de l’execució de les obres
urgents en els edificis d’Inca, Manacor i Ciutadella.

Fins aquí, senyores i senyors diputats, unes primeres
impressions d’aquesta consellera sobre el procés negociador del
futur traspàs de competències. El nostre pla immediat de treball
mira, ara i avui, cap a objectius ben concrets: en primer lloc,
continuar els contactes amb el Ministeri de Justícia; en segon
lloc, redoblar els esforços per concretar, i això creim que és
molt important, un annex d’inversions satisfactori per a
ambdues parts i establir un calendari que ens permeti tancar en
un termini raonable i amb les degudes condicions el procés
negociador; en tercer lloc, mantenir els contactes amb les
administracions municipals que puguin facilitar l’adquisició o
la construcció dels béns afectats en les noves competències en
matèria d’Administració de Justícia; en quart lloc, iniciar les
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modificacions normatives i organitzatives pertinents com també
els estudis preparatoris que ens permetran començar a exercir
adequadament les responsabilitats inherents a aquesta matèria;
en cinquè lloc, mantenir les línies d’actuació que s’havien posat
en marxa per part de la Direcció General de Justícia des de la
seva creació, particularment també, en matèria d’Oficina
d’atenció a les víctimes dels delictes i en matèria de relacions
amb les corporacions jurídiques; i per últim impulsar les
relacions institucionals amb les autoritats, amb les
administracions, amb les corporacions i amb els colAlectius
implicats en el nou escenari competencial.

Moltes gràcies, Sr. President, senyors i senyores diputades.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Correspon ara la suspensió
de la sessió per un temps de 45 minuts, com preveu el
Reglament. Si els grups parlamentari volen continuar amb la
sessió? Continuam. 

Per tant, té la paraula, pel Grup Parlamentari Popular, per un
temps de deu minuts el Sr. José María Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÀ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados. Sra.
Consellera, bien yo creo que ésta sí que ha sido una
comparecencia interesante porque, evidentemente, lo que nos
preocupaba, a todos estoy seguro que nos preocupa, son los
bienes, derechos y obligaciones, objetos de traspaso, pero nos
preocupa mucho más cómo se encuentran y yo creo que la
consellera ha dado una explicación nominal, no cuantificada,
que es lo que nos interesa más todavía sobre, efectivamente,
como se encuentra la planta judicial en Baleares.

Mi pregunta es ¿hay voluntad por parte del Gobierno central
de transferir los recursos necesarios para poder poner esta
planta, o suplirla tal como indicaba la consellera,
adecuadamente?, ¿ o esto no es objeto de negociación con el
traspaso?, ¿se ha evaluado realmente la actual situación de
cómo está, de cómo debería estar?, ¿qué inversiones son las
previstas para poder dotarlas?, ¿cómo están los espacios, si son
los adecuados o no son los adecuados? En definitiva, ¿cual es la
opinión de la conselleria con respecto a la planta con
independencia de la que tenga el ministerio respecto a la planta?
Yo creo que el ministerio tiene una opinión que es aceptable y
nosotros podemos tener la misma opinión o diferir totalmente
de ella.

Creo que es importante el paso de Ibiza, pero mire, yo le
aconsejo una cosa, particularmente, si nosotros decimos, por
ejemplo, que el Juzgado de Ibiza la construcción son 12
millones de euros y se los dan a usted, cójalos y haga usted el
edificio, que lo hará antes y mejor que si lo tiene que hacer el
ministerio. Seguro. No es cuestión de que el ministerio haga la
inversión, la cuestión es que nos dé las transferencias de
recursos para poder hacer la inversión que necesitamos y si se
hace desde Baleares seguro estoy que será mucho mejor que si
se hace desde Madrid. 

Es verdad que hemos visto a veces traspaso de competencias
mal financiadas, como vemos acuerdos de financiación
autonómicos mal dotados. Hace unos días hemos negociado un
acuerdo autonómico que parece que será la gran pifia porque en
vez de recibir vamos a tener que dar, parece ser; ya veremos a
ver como acaba la cuestión, pero desde luego las cuentas no
salen. Acaba usted de decir que este año, el año 2010, parece
que hay prevista una inversión de 4 millones de euros en
Baleares en la planta, eso no es nada, eso no es nada, eso es
infame. La inversión del Estado en Baleares el año que viene,
vamos, no la defiende nadie, pero encima 4 millones en la
planta judicial en 40 y pico de edificios es que vamos, Sra.
Consellera, yo creo que esto no es para reivindicar yo creo que
es para posicionarse. Me gustaría saber si usted cree que es la
adecuada la inversión esta. Es importante saber el tema este.

Yo creo que de lo que se trata es de esto, de dar a la Cámara
información, pero no información nominal información relativa.
Mire usted. Nosotros tenemos cuantificado los edificios que se
transfieren en tal cantidad de dinero, que precisamos tal
cantidad de dinero para ponernos al servicio de los ciudadanos,
tal como se merecen, y el Estado sólo ofrece esto, sólo ofrece lo
otro. Ésta era mi pregunta, este era el motivo de la
comparecencia, todo lo demás podemos quedar fantásticos, con
buena voluntad, con el deseo de establecer, de reunirnos.
Efectivamente, es verdad, como decía antes la portavoz del
PSOE, que ustedes se han reunido más veces con el Gobierno
central de Madrid que nosotros. A nosotros nos invitaron el mes
de noviembre o de octubre a reunirnos y nos reunimos dos veces
o tres, el ministro de entonces estaba interino porque lo querían
mandar a Canarias de candidato a la comunidad autónoma y él
no quería y, bueno, hubo la discusión que hubo. La verdad es
que en sus diez reuniones y en las dos nuestras el objetivo que
hemos conseguido es el mismo, nada, con una diferencia, éstos
son compañeros suyos y eran nuestros adversarios y son
nuestros adversarios. Por lo tanto, el viaje, esta alforja no sé si
ha sido mucho más para el viaje que hemos hecho, estamos
como estamos, no, estamos mejor. 

Ahora tenemos, creo, un mejor conocimiento de la planta
judicial, la tiene usted, consellera, pero yo quiero que la
comparta con nosotros. Si hoy le hemos hecho venir aquí es
para que comparta con nosotros la información que tiene, la
información que tiene usted ha de ser de las instituciones, y este
diputado pide y exige que usted le dé la información que le pide
que es la cuantificación real de los déficits que hay actualmente
de oficinas, de las inversiones que hay que hacer para poder
poner al día y de lo que reconoce el ministerio y de lo que no
reconoce el ministerio. 
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Éste es, digamos, el nudo gordiano de su comparecencia,
todo lo demás son buenas voluntades, son efectivamente unos
comportamientos adecuados, con educación y con todo el tema,
pero yo creo que aquí es donde está la cuestión. Si estamos muy
lejos o muy cerca. Si usted prevé por la longitud o por la
participación que tengamos de esto que en enero vamos a tener
las competencias o no, si las vamos a tener en enero del 2011 o
no, si las vamos a tener en enero del 2011 o no, o si será para la
próxima legislatura o no, son apreciaciones, puede contestarme
o no o algo por el estilo, pero la verdad es que le dije al
conseller anterior “usted no verá en esta legislatura el traspaso
de competencias”, él me decía que sí, pero llevamos ya más de
la mitad de legislatura pasada y estamos casi en lo mismo, pues
hay que decir dos cuestiones. Valoramos el coste de
funcionamiento, ahí tiene usted un informe que dejamos cuando
dejamos la Administración, en 70 millones de euros. Vamos por
55, ustedes no están conformes, estoy seguro que nos
acercaremos más a los 70 que a los 60 o superamos los 70. Yo
ahora mismo he superado los 70, hay que decir que nos
equivocamos, pero por lo bajo no por arriba. 

En definitiva, esto es, consellera. Le vuelvo a reiterar, a mi
lo que me interesa es, de la evaluación que ha hecho de los
edificios, el déficit que ha detectado, las necesidades de
inversión que ha detectado y lo que el ministerio está dispuesto
a reconocer de este déficit y de esta (...) de inversión que usted
tiene en su informe.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Sra. Consellera, vol
intervenir o vol contestar globalment?

LA SRA. CONSELLERA D’INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA (Pilar Costa i Serra):

No, puc contestar. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt be, té la paraula, Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA (Pilar Costa i Serra):

Gràcies, Sr. President. Sr. Rodríguez, aquesta és la meva
primera compareixença per retre compte en matèria o pel tema
del traspàs de Justícia. En els pocs dies que hem tengut per
posar-nos al dia, que crec que seria dir molt, en tot el procés
negociador que fa ja mesos que està en marxa -i pot tenir per
segur que tendrà amb mi una absoluta transparència en la
informació i en les negociacions que portem endavant amb el
ministeri, transparència en el benentès deixar marge als
negociadors en tot allò que pensem des d’un punt de vista
estratègic que s’ha de deixar -com deia- aquest marge als
negociadors, sense cap altra objectiu perquè en definitiva anirà
en benefici de tots.

Em preguntava si hi ha voluntat per part de l’Estat,
evidentment que hi ha voluntat per part de l’Estat, és que si no,
no s’haguessin produït aquestes converses i aquest procediment
negociador durant tots aquests mesos, una altra cosa serà si
arribam a un acord final.

Li agraesc que en 24 hores m’hagi donat ja dos consells.
Aquest segon, també el recull i li don les gràcies, Sr. Diputat. Hi
ha una part que compartesc del seu consell, l’altra potser no
tant, que és més important en el cas de l’execució de jutjats
d’Eivissa que ha vengut a dir que “coja la pasta y ejecute los
juzgados”, no? Miri, és que si al projecte de pressupostos de
l’any que ve no s’hagués previst una partida per als jutjats
d’Eivissa, què diria avui el Grup Popular? Criticaria amb molt
bon criteri que el ministeri no tenia previst una partida per
executar els jutjats d’Eivissa i a dia d’avui -li ho dic
sincerament- després de tants d’anys de retard estic molt
satisfeta que constin als pressupostos de l’Estat les partides, de
les quals ara en podem parlar perquè no és només la partida de
l’any 2010, sinó la previsió de les inversions plurianuals,
sobretot perquè el retard venia motivat per un tema urbanístic
que tots coneixem i que s’ha retardat fins fa poques setmanes.

Per tant, el que m’interessa és que això s’executi el més
prest possible, que la partida pressupostària ja hi és i que el
ministeri té la ferma voluntat d’executar el projecte dels jutjats
d’Eivissa. Això a dia d’avui em dóna bastant tranquilAlitat, a
més recull el seu consell que ens traspassin ara mateix aquests
sous per executar-los des de la comunitat.

Per altra banda i perquè quedi clar, tal vegada no m’he
explicat bé perquè només he fet referència a les inversions, així
ho he dit, per a l’any 2010, a les previsions dels 4 milions i
busques d’euros. Ens referíem a les inversions bàsicament dels
tres nous jutjats en els quals ja hi ha previst una partida en el cas
de Maó que és la part més important d’inversió perquè és el que
està més avançat, el procés licitador, està ja adjudicat. Per tant,
per a l’any 2010 hi ha una partida d’uns 4 milions d’euros i per
tant, s’emporta la major part d’aquesta inversió. 

Seria una imprudència pensar... o que el ministeri hagués
posat una partida pressupostària per a l’any 2010 de 4 milions
d’euros per a l’illa d’Eivissa i 4 milions d’euros per a Ciutadella
quan ni tan sols en aquests moments hi ha el projecte fet
d’aquests nous jutjats. Crec que els pressupostos són realistes i
adaptats a les necessitats que tenim, però el més important és
que, amb les inversions plurianuals, ja es contempla i es veu des
de l’inici al final. 

En el cas de Ciutadella i d’Eivissa tenim garantida també
aquesta inversió. Així que esper que quedi clar que no realç, no
és tant la importància dels 4 milions d’euros per al 2010 si no la
previsió de la construcció d’aquests tres nous jutjats: Maó,
Ciutadella i Eivissa. No entraré ara en les bondats o no del nou
sistema de finançament autonòmic, això ens donaria per un
debat d’un altre dia al qual estaria encantada de participar, però
no sé si em correspon a mi.

Em pregunten quan vendran, digui’m ja dia, hora i data de
quan vendran les competències en matèria de Justícia. Miri,
seria molt imprudent per part meva que sense ni tan sols haver-
me reunit ni una sola vegada amb el ministeri i a vint dies de la
meva presa de possessió li digués amb un mínim de fiabilitat
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que ja tenc dia i hora en què vendran les competències en
matèria de Justícia. La meva resposta és: depèn. Tenim una
voluntat ferma que venguin aquestes competències en matèria
de Justícia sempre i quan venguin ben dotades econòmicament.

Per últim, no em planteig a aquesta negociació si estam amb
companys o amb adversaris segons el color polític del ministeri,
tenc confiança evidentment que faciliti qualsevol negociació,
però estic convençuda que per damunt de tot això hi ha la
responsabilitat dels governants, siguin del color que siguin,
perquè arribem a bon port en aquest traspàs de competències en
matèria de Justícia.

No pateixi, Sr. Diputat, que també he dit abans que
treballàvem en aquest annex d’inversions, en aquesta
quantificació real de cada un dels immobles i que per part
d’aquesta consellera i segurament a altres intervencions o
compareixences -li deman disculpes per endavant si en aquesta
primera compareixença no he satisfet les seves aspiracions de
tota la informació que avui hagués volgut tenir i que tal vegada
el meu company, el Sr. Moragues, el conseller de Presidència,
li hagués pogut donar-, però cregui’m que he fet un esforç per,
a vint dies de la meva presa de possessió, donar-li tota la
informació amb absoluta transparència de tots i cada un dels
partits judicials amb tots els estudis i informes que he estat
capaç en aquests dies de pair per poder transmetre a aquesta
cambra tota la informació.

Moltes gràcies, Sr. President i Sr. Diputat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Si el Sr. Rodríguez vol fer ús del
seu torn de rèplica per cinc minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Consellera, cuando le digo si
hay voluntad de llegar a acuerdo es porque uno cuando se sienta
a negociar ve el ambiente que hay, si efectivamente hay
voluntad de hacer un esfuerzo o no. No le he pedido otra
cuestión. 

Cuando los traspasos... ¿Cuándo los traspasos? Bueno, es
usted la que sabe esto más que yo, sabe muy bien la diferencia
que hay entre su valoración y la del ministerio, no la ha dicho
todavía. Todavía no me ha dicho la separación que existe, si es
de un 20, de un 30, de un cien por cien, es que lo no sé. Por eso,
es usted la que puede ver si está más próximo o más cercano
llegar a un acuerdo porque llegar a un acuerdo se llegan por las
dos partes. Si usted dijera “sí” a los 55 millones, estoy seguro
que llegaríamos mañana, pero se ve que usted tiene otra
valoración que es la que no ha dicho. Es la que le pido. Es la
que quiero conocer, usted, muy bien, no lo ha comentado, está
en su derecho de hacerlo, igual que estoy yo en mi derecho de
pedirlo y de reiterarme en este sentido.

Usted es la que sabe la situación que hay, al ministerio le
interesa pasarsela cuanto antes porque se quita un problema de
encima. A usted -estoy seguro- le interesa recogerla cuando esté
bien dotada y cuando esté adecuadamente financiada,
seguramente no está así y de ahí mi pregunta: ¿qué nos separa?
La voluntad es firme, de la comunidad y del ministerio, de
transferir ¿qué nos separa para que no se pueda hacer esta
voluntad, para que no se pueda materializar esta voluntad? Algo
será, usted lo sabe y yo no. Por eso le he pedido que comparezca
aquí, para decirnos qué es lo que nos separa para hacer efectiva
esta transferencia. 

Le he dicho a usted si será ahora o si será el año que viene
o será... o no será esta legislatura, igual, no para que hagamos
elucubraciones porque verá enseguida con la situación que tiene
ahora o la van a transferir o la van a dejar en una carpeta, (...)
también algo de cómo estaba esto o lo habrá usted preguntado.
No lo sé. La realidad es que habiendo la voluntad por ambas
partes de que se produzca la transferencia, habiendo el paso este
de gigante de que ya esté dotado en los presupuestos del Estado,
la votación presupuestaria, con lo cual hay un problema menos
para los juzgados de Ibiza seguimos sin poder dar el paso
adelante de decir “la transferencia ya es efectiva aquí”.

Mire, no he sido yo el que he dicho... compañero, pero sí
que es verdad que cuando me reúno con gente de mi grupo o
con gente de mi partido tengo más filing que cuando me reúno
con alguien que no es de mi partido o es contrario a mí. El que
ha usado el número de reuniones con el ministerio no he sido
yo, ha sido una compañera suya o una miembro del partido que
le da soporte a usted. Por lo tanto, he dicho que al final en dos
reuniones o en diez hemos conseguido lo mismo. Por lo tanto...
y eso que son compañeros, ¡menos mal, que si llegan a ser
adversarios perdemos dinero todavía! Es la declaración que he
hecho de esta afirmación como ejemplo de trabajo y de labor y
de avance que se ha hecho aquí, que se ha dicho en muchas
reuniones, sí, y hemos salido con la cabeza... con los pies fríos
y la cabeza caliente de esas reuniones que es como se dice
expresamente, ¿no?

Bueno, sí, estoy contento de su comparecencia, no he
conseguido todavía la cifra, pero la verdad es que su anterior
compañero era más barroco que usted y decía menos cosas, se
enredaba mucho más por las ramas y al final no decía nada.

Gracias, Sra. Consellera.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA (Pilar Costa i Serra):

Gràcies, Sr. President. Permeti’m una broma, Sr. Rodríguez,
coneixent el meu company Moragues no em puc creure que
vengués aquí i no digués res perquè crec que si alguna cosa fa
el Sr. Moragues és dir les coses ben clares i ben directes.
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Em pregunta... miri, quan tingui la meva primera reunió amb
el ministeri ja li contaré el filing que tenim amb els companys
del ministeri, però el que és més important, independentment
del filing, és el contingut de les negociacions i el resultat que
traguem d’aquests negociacions. 

Per tant, Sr. Rodríguez, permeti’m que no li pugui contestar
la seva pregunta sobre què ens separa a dia d’avui quan ni tan
sols he tengut una sola reunió amb el ministeri. Entenc que em
pot dir miri, és que és el seu problema  i dels canvis que hi hagi
pogut haver recentment al Govern, però seria agosarat per la
meva part inventar-me una cosa que a dia d’avui evidentment...,
ja li contaré i seré absolutament transparent explicant-li què ens
separa quan tenguem aquestes negociacions i aquests contactes
amb el ministeri. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Continuam amb les
intervencions. Pel Grup Parlamentari Mixt no hi ha
intervencions. Pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds el Sr. Eduard Riudavets té la paraula.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, molt breument, jo sí
que he de fer un resum de la situació que ens ha exposat. Veig
que hi ha dues línies de negociació obertes en aquest moment a
partir de la seva conselleria, una fa referència a la valoració del
cost efectiu, la discrepància és econòmica, aquí no pot ser altra
qüestió, llavors valor positivament aquesta aproximació d’un
9% amb escreix, sempre és una bona senyal, si més no és una
bona senyal, encara que supòs - encara que no ho hagi
quantificat per prudència- que hi ha una quantitat econòmica
important que separa arribar a aquest acord.

Quant a la segona línia d’actuació, són les grans inversions
necessàries que per cert l’anterior conseller va presentar un
estudi súper detallat de quines inversions eren necessàries en
cada una de les dependències, en cada un dels edificis de
Justícia. Per tant, crec que coneixem perfectament les
mancances i les inversions que seran necessàries. Naturalment,
des del nostre grup parlamentari, si hi hagués una transferència
econòmica que ens permetés des de la comunitat autònoma
licitar i adjudicar obres d’aquesta mena, no hi tendríem cap
problema, però la qüestió és que es facin. 

Crec que ha dit que el ministeri es mostra sensible, de fet les
darreres inversions que s’han anunciat són símptomes d’aquesta
sensibilitat. Només vull dir en aquest sentit que és necessària la
insistència en les dues línies d’actuació perquè des del nostre
grup parlamentari creim que si no van paralAleles una i altra el
resultat serà inviable perquè una bona dotació econòmica sense
unes inversions prèvies en infraestructures voldrà dir que la
dotació haurà d’anar a infraestructures i no on ha d’anar i
viceversa, si hi ha unes grans infraestructures i una mala dotació
el manteniment ens menjarà el pressupost. Crec que davant això
només hi ha una recepta que és la que vostè aplica, seguir,
negociar, negociar i, de fet, negociar i no cedir. 

Vostè n’ha fet esment, crec que no es pot actuar en Justícia
amb la frivolitat amb la qual es va actuar en Educació, quan
tothom sabia que venien mal dotades per una frivolitat -és la
paraula- es varen acceptar amb totes les conseqüències
posteriors i tampoc no crec que ens trobem davant la situació
d’haver de trobar-nos amb un xantatge com ens vàrem trobar
davant les transferències de Sanitat.

Tenim el problema, les dues línies d’actuació damunt la
taula, l’únic que li demanaria com a darrera pregunta -a part de
donar-li tot el nostre suport- és... vull dir, quina seqüència, quina
planificació té vostè de cara -entenc perfectament que en vint
dies no ho pot tenir, però té una planificació, n’estic segur, i
estaria bé per tranquilAlitzar el grup de l’oposició i per al
coneixement de tots els grups que li donam suport. Quina
planificació de cara al futur té en aquestes dues línies d’actuació
necessàries per al traspàs de competències? Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller, perdó, Sr. Diputat. 

LA SRA. CONSELLERA D’INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA (Pilar Costa i Serra):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, coincidesc...,
efectivament si el ministeri no tengués voluntat de negociar ni
mostràs sensibilitat ni tan sols hagués pujat aquest augment del
9% aproximadament. Ens pot semblar molt o poc, però és un
avanç.

Per altra banda, quant a la planificació compartesc també la
reflexió que feia i em sembla fonamental. La negociació
paralAlela..., és a dir, una cosa és que puguem continuar debatent
i discutint sobre el cost efectiu, però això no ha d’aturar de cap
manera la construcció i les mancances de noves infraestructures,
però això no només ho diu el Govern de les Illes, en això hi està
d’acord el ministeri perquè si no, tenia més fàcil no posar cap
euro als pressupostos i dir “quan acabem la negociació o durant
la negociació ja inclourem aquestes infraestructures o no”. 

Per a nosaltres és fonamental aquesta doble via de
negociació. Per això hem estat fent feina i feim feina amb
aquest annex d’infraestructures perquè valori totes i cada una de
les infraestructures pendents. De fet, per això quan parlava o
quan el Sr. Diputat, el Sr. Rodríguez, em donava el consell de:
“agafin els sous per construir el jutjat d’Eivissa i ja s’ho faran
i des d’aquí ho farem millor”, aquesta bona intenció que pot ser
comprensible, a dia d’avui quan no s’han tancat les
negociacions per al traspàs no té molt de sentit perquè si no, ens
encallaria en la negociació. 

Per això creim i esper que sigui més efectiu aquesta doble
via de negociació de no aturar el procés inversor en noves
infraestructures mentre debatem i discutim políticament sobre
el cost efectiu.

Gràcies, Sr. President i Sr. Diputat.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Per continuar el debat té la
paraula pel Grup Parlamentari Socialista la Sra. Maria Torres.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sr. President.  El que podem constatar també per
signes evidents i objectius és que tant per part del Ministeri de
Justícia com per part del Govern balear hi ha una ferma decisió,
una ferma intenció i de fet, una feina que podem constatar en
relació amb treballar per a aquesta transferència de les
competències de Justícia i -com s’hi feia ara referència- en
relació amb aquesta negociació paralAlela. 

Només, com a detall feim referència com ja se n’ha fet
menció aquí per exemple a l’anunci, que fins i tot va fer el
ministre en persona, dels temes de la construcció del nou palau
de Justícia, les mateixes manifestacions de la consellera que,
just els primers dies després del seu nomenament, ja en premsa
va destacar que una de les seves prioritats -igual que era una de
les prioritats del Govern- era el tema de culminar aquesta
negociació i donar solució a temes que, efectivament, tenim
pendents des de fa prou temps. 

També en relació amb el tema de l’augment de la valoració
del cost efectiu de la transferència, que no podem obviar perquè
no ho podem obviar, volem recordar que l’oferta que va fer el
Govern del Sr. Aznar crec -si no m’equivoc i si ho faig deman
disculpes per endavant, però no crec que m’equivoqui de molt-,
que rondava els 17 milions d’euros. 

Ara parlam d’una quantitat bastant superior i estam segurs
que les negociacions culminaran com toca amb un elevat sentit
de la responsabilitat, elevat sentit de la responsabilitat que no
pot dur a fer un brindis al sol, a no parlar de dades, quantitats,
gestions que evidentment ara, per les raons que sigui, no es
poden referenciar d’una manera concreta, perquè fer el contrari
seria un acte d’irresponsabilitat, i com hem pogut constatar avui
veim clarament que se’ns ha donat una profusa informació sobre
les gestions que s’han fet, l’estat en què estam i, com s’ha dit,
s’ha fet una feina que és una feina de present i una feina de
futur, i confiam plenament que la conselleria segueixi el camí
responsable al qual ja va fer menció, fins i tot vull recordar que
el conseller Sr. Moragues sempre feia referència al fet que el
camí de les negociacions s’havia de dur a terme al ritme
adequat, responsablement, sense dilacions, però sempre tenint
en compte que les presses sempre són males conselleres.

I només vull dir també que creim que també el Govern de
l’Estat està donant importància a l’Administració de Justícia,
quan només com a pinzellada vull recordar que recentment s’ha
aprovat un pla de modernització de justícia, un pla ambiciós, un
pla que ja té previsions en els pressupostos del 2010, i
simplement creim que estam en un context actual que és propici
perquè el Govern de les Illes Balears i el Ministeri de Justícia
puguin mantenir unes converses, unes negociacions, que
confiam i a més veim que cada vegada van donant noves passes,
i confiam, com dic, plenament que se’ns anirà donant la
informació d’una manera responsable i confiem que arribem a
bon port. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per contestar té la paraula la
Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA (Pilar Costa i Serra):

Gràcies, Sr. President. Sí, molt breument, és cert que durant
el temps i fa anys hem parlat d’altres quantitats. Jo tampoc no
vull mirar enrere, i en temps d’altres governs a l’Estat,
governant el Partit Popular, s’havia parlat de 17 milions, de 20
milions i escaig d’euros de cost efectiu; també s’han de dir que
també han passat molts d’anys des que es parlava d’aquestes
xifres, com d’altres xifres es parlava l’anterior legislatura per
part de Govern de les Illes, governat pel Partit Popular, xifres de
l’estudi de 80 milions d’euros, que estic segura que és un estudi
del qual podem treure coses profitoses i també molt ben
intencionat, però pens que hem dat una passa més en el rigor i
la credibilitat de cara a la negociació amb la feina que s’ha fet
aquest any i mig de valoració de tots i cadascun dels immobles,
de les mancances, etc., etc.

Jo crec que això, més que parlar de quantitats públicament,
perquè, clar, si a algú li pregunten “vostè què prefereix, 80 o
55?”, evidentment qui no contestarà 80? Una altra cosa és que
per ser rigorosos hem de poder aportar i demostrar i justificar
allò que s’exigeix, i a dia d’avui amb la informació que es té i
que s’ha elaborat en l’actual mandat estam en disposició
d’arribar en millors condicions a aquest final del procés
negociador. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Havent acabat aquest punt de
l’ordre del dia, passam al tercer punt de l’ordre del dia d’avui,
que consisteix en les preguntes RGE núm. 12110 i 12111/09. 

II.1) Pregunta RGE núm. 12110/09, de l'Hble. Diputat
Sr. José María Rodríguez i Barberá, del Grup
Parlamentari Popular, sobre informe de la Direcció
General de Justícia quant al traspàs de competències de
justícia a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Per formular la pregunta RGE núm. 12110/09, relativa a
l’informe de la Direcció General de Justícia en relació al traspàs
de les competències de justícia a la comunitat autònoma de les
Illes Balears, té la paraula el Sr. José María Rodríguez per un
temps de deu minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Consellera, ahora cuando vea
usted el contenido de la pregunta, verá lo escéptica que es la
oposición, el porqué tenemos razones para ser escépticos y para
no fiarnos de ciertos talantes o ciertos comportamientos.
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El 24 de septiembre de 2008 compareció en esta comisión
el conseller de Presidencia, que tenía las competencias de
justicia, donde anunció que se estaba elaborando un informe
para conocer los bienes, los derechos y las obligaciones objeto
del traspaso de las competencias de justicia. Estaba haciéndolo
es septiembre, y este diputado el 23 de enero de 2009 solicitó
como documentación la remisión de este informe. El día 23 del
4 de 2009, es decir tres meses después, se denuncia ante la
Presidencia de la Cámara el amparo porque todavía no había
llegado este informe. El día 28 de abril se invita al portavoz del
Grupo Popular a asistir a la presentación del informe el día 13
de mayo a las 17 horas en la Cámara de Comercio, es decir, el
conseller de Presidencia obvia a esta cámara, no le importa para
nada esta (...), y se va a presentar el informe a la Cámara de
Comercio.

El día 13 de mayo yo asisto en representación del Grupo
Popular a esta presentación en la Cámara de Comercio, que la
realizan el conseller y la directora general de Justicia. El
informe que allí se presenta no es el informe que nosotros
habíamos pedido, era una carta a los reyes magos; ahora le diré
por qué le digo una carta a los reyes magos, porque es algo
fuera de serie. De ahí le dicho que cuando dicen ustedes la
rigurosidad, la faena bien hecha y el trabajo que se ha hecho con
el tema éste yo tengo que cuestionarlo, porque evidentemente si
a usted le pregunta hasta ha sido magnífica la gestión del
Ministerio de Justicia. Le recuerdo que llevan cinco años sin
poner en marcha la Oficina Judicial, y ahora parece que está
todo arreglado porque han dicho “hemos llegado a un pacto”; en
el último año han tenido dos huelgas de jueces en la historia de
la democracia de España. Bueno, me parece que algo no va bien
en justicia, pero usted dice que lo hacen tan bien... Fantástico.

El día 19 de mayo yo hice una pregunta al conseller sobre
por qué no había enviado este informe, y con todo el desparpajo
del mundo y con todo el descaro del mundo me dice que lo
enviará cuando lo tenga realizado. Y el día 26 de mayo me
envía el informe que el día 13 por la mañana había entregado a
los medios de comunicación. O sea, el día 26 de mayo no lo
tenía, el día 19 de mayo no lo tenía hecho, el 26 de mayo me lo
envía como respuesta, después de haber denunciado la mora,
este informe es un powerpoint, es un powerpoint de las cosas
que piensan hacer cuando tengan las competencias de justicia,
esto no es un informe que dijo el conseller, esto es otra cosa.
Esto es una carta a los reyes magos que dijeron donde, por
cierto, se olvidan de las instalaciones de Calvià nuevamente, o
sea, aquí en este documento se olvidan, en este documento.

Y este documento que me envía a mí el Sr. Conseller
después de reiteradamente denunciarlo ante la Cámara, es el que
él dice que es el informe que ha hecho la Dirección General de
Justicia para valorar las necesidades de justicia en Baleares.
Esto no es cierto; es cierto que el informe que yo pedía es el que
usted me ha dicho, una relación nominal pero no cuantificada,
y yo lo que quiero es el informe éste, yo lo que preciso es el
informe éste. Y a lo que tengo yo derecho como diputado de
este parlamento es que la Administración de las Islas Baleares
me entregue este informe, y mientras tanto no me lo entregue
estarán ustedes no cumpliendo con el Reglamento del
Parlamento y no atendiéndose a lo que dice.

Por tanto, Sra. Consellera, verá usted que aquí estamos un
poquitín ya como de vuelta, usted es nueva, hace un aire fresco,
fantástico, pero nos tenía muy mareados ya el anterior conseller.
Se lo diré cuando venga, porque vendrá a otras cosas aquí y no
se preocupe usted, pero a esto no hay derecho, a que yo le pida
el día 23 de enero un informe, que después de anunciarlo me lo
envíe cuando la prensa lo tenía el día 13 de mayo, oiga, es que
es un descaro y una falta de respeto a este parlamento y a este
diputado que me parece que raya ya en lo chabacano. No hay
derecho a esto y por lo tanto he de protestar, ante usted que es
la consellera actualmente (...). 

Pero vuelvo a repetirle que sigo sin tener el informe
cuantificado que según el conseller hizo la Dirección General de
Justicia, y tengo derecho a tenerlo, y como tengo derecho a
tenerlo yo a usted le exijo que me envíe este informe, se lo pido
aquí ahora, si quiere se lo volveré a pedir por documentación,
pero creo que es ya marear suficientemente a este diputado, que
tiene menos gabinete que la consellera o que el conseller de
Presidencia, para poder cumplir con sus obligaciones en el
Parlamento. Yo creo que esto es importantísimo.

Por lo tanto yo, Sra. Consellera, le digo lo siguiente:
¿Considera usted correcto que este documento se presente en la
Cámara de Comercio y no se presente en el Parlamento ni se
entregue a los diputados? ¿Donde se ubica en este juzgado los
juzgados de Calvià creados en 2003 y todavía sin desarrollar?
Y el documento de este powerpoint, ¿es el informe o existe otra
documentación? Estas son las tres preguntas que quiero
preguntarle a usted, si está de acuerdo en que se anule el
Parlamento en este caso y se vaya a la Cámara de Comercio a
presentar este informe, que él anunció aquí y (...) aquí; en
segundo lugar por qué en esta carta a los reyes magos que
significa este informe no está prevista ninguna instalación en
Calvià, si está justificada o no, no lo sé, me imagino que no está
prevista, no está cuantificada. I por último si existe otro
documento que haya hecho la Dirección General de Justicia,
además de este powerpoint de futuro, sobre la realidad de la
planta judicial en Balears. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez, i gràcies per la seva brevetat. Té la
paraula per contestar la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA (Pilar Costa i Serra):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, ho ha dit vostè mateix, no
sé si amb aquestes paraules. Jo puc entendre..., vostè porta més
temps parlant d’aquests temes en aquesta cambra i, com vostè
manifestava, estan com una mica cremats del que vostè
manifesta, que se li ha estat donant voltes o que s’ha marejat la
perdiu, deia vostè, cosa que jo no compartesc. Esper també
poder-li contagiar, en la mesura del possible, una mica de l’aire
fresc que vostè m’atribueix a mi, a veure si amb una mica més
d’optimisme encaram tots millor aquest traspàs de
competències.
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Miri, és que jo no sé si estam parlant del mateix. Fa
referència vostè a un informe que ha solAlicitat, com he vist a la
seva pregunta, i que no està d’acord amb l’informe que li ha
traslladat o que li va traslladar en el seu dia l’anterior conseller,
el conseller de Presidència. Bé, una cosa és que no se li hagi
traslladat l’informe i l’altra és que no li agradi el contingut. A
mi ara se’m fa difícil entrar en això. Vostè em diu: “Però està
d’acord que Calvià no s’inclogui en aquest informe?”. Jo ara no
conec la literalitat del contingut d’aquest informe que vostè
m’ensenya així amb unes fotocòpies enlaire. Per tant, per poder
ser rigorosa en la meva resposta li he de dir que, en el tema de
Calvià, li reiter que serà una exigència d’aquesta conselleria cap
al Ministeri de Justícia, sigui o no sigui a l’informe, powerpoint
o com vostè el vulgui anomenar. 

Però és que crec que estam parlant de coses diferents. Jo li
reiter, Sr. Conseller, que no tenc cap inconvenient a traslladar-li
les dades de què disposem a la conselleria, incloses les de
caràcter valoratiu, que vostè exigeix. No fa falta que m’ho torni
a demanar per escrit, entenc perfectament el que vostè està
demanant, en el benentès, i crec que seria bo, de deixar un
temps raonable a aquesta consellera perquè puguem concretar
una mica més els paràmetres econòmics, principalment aquells
que formen part del diàleg interadministratiu per poder
fructificar aviat en acords concrets. I d’altra banda he de dir, que
jo crec que d’aquí ve la confusió, que quan parlam d’informe,
o vostè exigeix aquest informe que diu que abans s’ha anat a
presentar a la Cambra de Comerç, etc., en realitat del que
parlam, del que jo crec, i potser m’equivoc, és de tot un
compendi de propostes i de reflexions i de documents que va
adreçar el conseller de Presidència als representants del
ministeri i, per tant, un text que només s’explica i es justifica en
l’àmbit intern del procés negociador. 

Sí li puc dir, Sr. Conseller, que en les properes setmanes
tenc la intenció de poder enllestir un informe tècnic plenament
actualitzat relatiu a les dades fonamentals per a la valoració del
cost efectiu, els eixos bàsics de les actuacions que al nostre
entendre s’han de considerar en matèria d’inversions i els
compromisos del ministeri que ja hem pogut constatar, i per tant
aquestes dades se li traslladaran. No li puc donar més compte de
l’informe que vostè diu que no respon a la solAlicitud de
documentació que en el seu dia va fer.

Esper haver donat resposta, Sr. Diputat, al seu requeriment.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula en torn de rèplica el
Sr. Rodríguez per cinc minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Sra. Consellera, yo entiendo que usted es nueva, que usted
tiene un aire fresco, que no puedo hacerle a usted responsable
de lo que han hecho los demás, pero es miembro del gobierno
que ha hecho esto. O sea, lo que acabo de decirle a usted, que
del día 1 de enero..., del día 23 de enero de 2009 hasta hoy no
he recibido el informe, y por eso dije que compareciera aquí el
conseller, para exigirle este informe. Usted no es la persona que
ha hecho este motivo, pero sí que representa al Gobierno que ha
hecho este motivo, y usted, igual que recibe todas las

competencias, también recibe todas las obligaciones y los
derechos que tiene esta cuestión. 

Y yo no es que esté cremat, lo que estoy es ofendido, estoy
indignado, porque un diputado de esta cámara no se merece un
trato así de un miembro del Gobierno, que sigue siendo
miembro del Gobierno, y que no puede utilizar su potestad de
gobierno para ir en contra de los miembros de la Cámara.
Porque aquí todos hemos de respetar y todos hemos de servir al
reglamento que nos posibilita que sea así; ni usted ni el Sr.
Conseller de Presidencia son miembros electos de esta cámara,
pero porque este parlamento a través de su reglamento dio el
consentimiento para que el Sr. Antich fuera presidente, tenía la
potestad de nombrarlos, pero han de respetar lo que dice el
Reglamento. Lo que no es posible es que el Reglamento
establezca unas cosas, ustedes utilicen estas cosas cuando les
interesa, y por lo demás ignoren a los diputados, y esto no es
normal. Aquí ha habido un encargo externo para hacer una
cuantificación de los edificios que hay en la comunidad
autónoma dedicados a la justicia, su situación, lo que valen y
tal. Éste es el informe que yo solicité, y usted si mira las
preguntas (...) las tendrá. 

Por lo tanto yo entiendo muy bien que usted sea nueva, que
la directora de Justicia también haya pedido la baja. Todo esto
lo entiendo; lo que no entiendo es que después de un año
estemos como estábamos el día 24 de septiembre de 2008. La
última vez que vino aquí el conseller a hablar de esto, en esta
cámara, fue el 24 de septiembre. Imagínese si esto es difícil,
usted lo ha dicho, esta competencia es posiblemente la más
importante; pues el conseller titular de esta competencia des del
29 de septiembre no ha vuelto, y un año después y un mes
vuelve usted. Fantástico, bienvenida sea y espero y aguardo que
haya un talante distinto, pero comprenderá que tenemos que
expresar nuestro desacuerdo con el comportamiento, y que este
comportamiento no halaga, no honora a ningún conseller, por
mucho que sea honorable el conseller, el título que tiene, y que
el respeto al conseller es el que debe el conseller a los
diputados, y en este caso no ha habido respeto por parte del
conseller, ha habido mala intención, ha habido inclusive
consentimiento para que la pregunta decaiga y he tenido que
hacer la pregunta nuevamente, porque desde enero hasta
septiembre no ha venido a la Cámara. Es difícil esto, es difícil
entender el tema éste, el porque el conseller de Presidencia no
comparece ni antes que tenía Justicia ni ahora tampoco.

Por lo tanto, Sra. Consellera, usted entienda el disgusto de
la oposición. Somos el único grupo de la oposición. Los demás
lo hacen todo ustedes muy bien, pero nosotros somos el único,
pero nosotros sólo tenemos un diputado menos que ustedes, un
diputado menos que ustedes, y evidentemente nos tienen que
respetar, porque representamos a unos ciudadanos que se
merecen el respeto. Y mientras usted cumpla con el
Reglamento, usted se merecerá respeto; si no usted no merecerá
respeto. Por lo tanto entienda que haya indignación en la
oposición por el comportamiento en este tema del Sr. Moragues,
que posiblemente no ha actuado adecuadamente, y yo lo que
quiero denunciar aquí es este comportamiento para que quede
constancia en el acta de sesiones, para que cuando yo lo
considere necesario le recuerde al Sr. Moragues que no ha
cumplido con su obligación, que para tener un documento he
tenido que reiterarlo a través de denuncias de demora, que se ha
ido a la Cámara de Comercio a presentar un documento que
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además no es un documento, que es una carta a los reyes magos,
y que gastamos dinero en cuestiones que no son competentes.
En época de crisis no se puede gastar tan alegremente el dinero
ni escatimar la respuesta a los diputados.

Sr. Presidente, Sra. Consellera, le deseo lo mejor. Entienda
mi enfado, entienda que lógicamente no voy a consentir estos
comportamientos, y espero y aguardo su avance de que tendrá
usted otro tipo de actuación con la oposición de esta cámara.
Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica, Sra.
Consellera...

LA SRA. CONSELLERA D’INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA (Pilar Costa i Serra):

Gràcies, Sr. President. Bé, molt breument, Sr. Diputat, no sé
si podré apaivagar jo la seva indignació perquè jo no podré
superar el bon tarannà del meu predecessor, però bé, esper que
iniciem una nova relació pel bé de l’objectiu que ens hem
encomanat tots i que estic convençuda que vostè, Sr. Rodríguez,
molt especialment, portaveu en aquests temes de justícia en
aquest parlament, podrem tenir l’oportunitat de compartir.

I li reiter tot el meu oferiment que si l’informe que se li va
entregar en el seu dia, vostè diu que no és suficient, que no és el
que vostè demanava, si existeix qualsevol altre tipus d’informe,
i el tendrem més endavant amb les feines que feim ara,
tècniques, de concreció, de valoració de cadascun dels
immobles, no pateixi vostè que el tendrà i se li donarà trasllat.
Perquè quasi, Sr. Rodríguez, ja em semblava a mi mentida que
acabàssim aquesta compareixença quasi sense que em renyàs
vostè, no?, ho dic amb un to absolutament amigable.

Jo comprenc el seu enuig, la seva indignació, som molt
comprensiva amb això perquè vostè porta molt més temps,
molts mesos fent preguntes, requeriments, solAlicituds de
compareixença, evidentment, no només en aquesta comissió, en
el propi plenari, poden vostès fer o han pogut fer les preguntes
o interpelAlacions que hagin estimat convenients, però crec, i em
qued amb la part positiva, com no pot ser d’una altra manera,
vostès el que volen és informació i li reiter que per part
d’aquesta consellera i de la nostra conselleria la tendran.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

II.2) Pregunta RGE núm. 12111/09, de l'Hble. Diputat
Sr. José María Rodríguez i Barberá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a béns, drets i obligacions
objecte de traspàs que es negocien actualment amb el
Ministeri de Justícia.

Per formular la pregunta RGE núm. 12111/09, relativa a
béns, drets i obligacions objecte de traspàs que es negocien amb
el Ministeri de Justícia, té la paraula el Sr. Josep María
Rodríguez, per un temps de deu minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Consellera, se equivoca usted,
si usted piensa que este grupo está aquí para aplaudirle y para
decirle lo bien que lo hace se equivoca, yo no riño, yo exijo mis
derechos, y usted tiene la obligación de cumplir con sus
obligaciones, yo lo único que he dicho ha sido esto. Creo que
tengo más razón que un santo para quejarme del
comportamiento y de la actitud que ha tenido la anterior
consellera competente en esta área, no lo tome como una riña
hacia usted, que desde que usted es consellera he tenido unos
cuantos gestos con usted para darle facilidades; el día que tomó
posesión tenía usted una interpelación, la quite, a petición del
conseller de Presidencia, al día siguiente tenía usted una
comparecencia, la anulé, todavía está pendiente de comparecer,
no ha tenido usted queja de este diputado ni de este grupo de la
oposición.

Pero entenderá usted que seamos vehementes al exigir
nuestros derechos, entenderá usted que seamos vehementes
cuando decimos que se nos están violentando nuestros derechos
con este Parlamento, y no es normal que una petición que se
haga el mes de enero todavía está sin contestar en el mes de
octubre, eso no es reñir, eso es ser consecuente con mi actuación
en este grupo. Usted tiene aquí otros grupos que le dan a usted
incienso, me parece muy bien que le den incienso otros grupos
y que le digan lo guapa, lo alta y lo bella que es, fantástico,
además, responde a la realidad, pero políticamente usted viene
aquí a ser controlada por la oposición, que somos nosotros, el
resto son subgrupos que le dan a usted apoyo.

Yo no riño, Sra. Consellera, le digo y con vehemencia que
ese comportamiento no lo vamos a tolerar, en ningún miembro
del Gobierno, y haremos lo que haga falta, aunque tengamos
que ir a los Juzgados a denunciar, pero evidentemente lo que
está ocurriendo en este Parlamento esta legislatura con las
respuestas parlamentarias es vergonzoso, y llegará el día en que
ustedes se avergonzarán de lo que hicieron en esta legislatura
2007-2011, se avergonzarán. Como se avergonzarán del
traspaso de competencias, que cada vez que pueden sacan
diciendo que ha habido competencias que vienen aquí
transferidas y que luego están mal dotadas; el convenio de
policía autonómica es de vergüenza ajena, ustedes se
avergonzarán de este convenio y lo han firmado ustedes con los
suyos, no pueden culpar a nadie.
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Vamos a lo que vamos aquí, que es la pregunta que viene
ahora, ésto es lo que yo quería, Sra. Consellera, y que usted se
comprometa, a enviarme el estudio que ha hecho la conselleria
sobre los bienes, sobre los derechos y sobre las obligaciones
objeto del traspaso de justicia, ésto es lo que he pedido al
conseller en el mes de enero, ésto es lo que anunció aquí que
estaba haciendo el conseller en el mes de septiembre del año
pasado, y ésto es lo que todavía ustedes no me han enviado. Yo
le exijo ésto, no el que usted haga ahora, el que ya está en la
conselleria, el que se hizo en el año pasado, el que estaba al lado
de unas carpetas negras cuando se presentó ésto en la Cámara
de Comercio, ésto es lo que le exijo, un informe resumen, no
todas las carpetas, un informe resumen del tema éste. Si usted
me lo da, yo tendré en usted confianza y pensaré que ha actuado
bien, si no me lo da, yo creo que usted responderá a la política
actual del Gobierno, que es negar a la oposición cuantos más
datos mejor.

Y lo digo por confianza, hay más de 4.000 preguntas sin
responder, en plazo, más de 4.000, por si usted no lo sabía, que
está usted lejos de la (...) autonómica, estaba usted en Ibiza y a
lo mejor no lo conocía, más de 4.000 preguntas sin responder
por parte del gobierno actual. Y mire usted, tienen ustedes
equipos magníficos, sólo hay que mirar a su derecha para ver la
cantidad de personas que tienen ustedes, y no están todos, para
poder responder al Parlamento.

Sra. Consellera, ponga usted en marcha (...), lo que le exijo
a usted y al Gobierno es la respuesta a esto que hay aquí, a los
bienes, derechos y obligaciones objeto de traspaso, ¿cómo están
valorados? ¿qué hay que invertir y qué cuantificación tiene por
parte del ministerio? Eso es lo necesario para poder valorar si su
gestión en el traspaso de competencias es buena o es mala,
porque si no al final llegarán ustedes a la cifra ideal, es la única
exacta, porque por el momento no han dicho nada; (...) oiga,
esto es lo que hay, como en el traspaso, (...) autonómica, estos
son los duros que hay, no hay duros, y viene aquí la mejor
financiación autonómica, la mejor, vamos a ir por encima, a
navegar por encima de oro. Bueno, ahora, el 30 de octubre
tendremos el drama, que entrarán los presupuestos de esta
comunidad autónoma en la cámara y veremos si viene oro o ...,
no voy decirle la figura porque es peyorativa, porque (...).

En fin, presidente, muchas gracias Sra. Consellera,
discúlpeme, pero es verdad, no le riño, soy vehemente en la
exigencia de mis derechos, como sería usted y como era usted
la pasada legislatura, ¿usted se acuerda? Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per contestar, la Sra. Consellera té la
paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA (Pilar Costa i Serra):

Gràcies, Sr. President. Sr. Rodríguez, m’encanta la seva
vehemència, que li quedi clar, perquè jo també som vehement.

Per tant, i concretament en aquesta darrera pregunta que em
feia, que torna a ser del mateix, sobre els béns, drets i
obligacions objecte de traspàs, tengui per segur, i amb aquesta
mateixa vehemència que vostè expressava i, si no, m’ho podrà
tirar en cara a una altra compareixença, a una altra pregunta, que
tendrà tota la informació que vostè demanda.

I em qued amb el positiu, perquè estic convençuda que com
més informació vostè tengui més colAlaborador es mostrarà
vostè i el seu grup amb aquest govern, amb el suport a aquest
govern de cara al traspàs de competència en matèria de justícia.

Moltes gràcies, Sr. Diputat, i moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. El Sr. Rodríguez té la paraula.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Sí, solamente para agradecer a la consellera, espero su
actuación que acompase a lo que acaba de decir ahora mismo y
le doy las gracias por su comparecencia, por la respuesta a las
preguntas, y confío y aguardo que sea siempre así.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, en torn de contrarèplica.

LA SRA. CONSELLERA D’INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA (Pilar Costa i Serra):

Bé, moltes gràcies. Em qued amb el to positiu del final
d’aquesta compareixença.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi més
assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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