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EL SR. PRESIDENT:

Buenos días, señoras y señores diputados. Empezamos la
sesión de hoy, y en primer lugar pediría si se producen
substituciones.

Compareixença RGE núm. 13585/16, del Sr. Lluís J.
Segura i Ginard, lletrat de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, sol·licitada pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears i acordada per la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals el dia 16 de novembre del 2016,
per tal d'informar sobre la seva participació en les causes
en matèria de corrupció política que romanen obertes
contra l'expresident del Govern de les Illes Balears, Sr.
Jaume Matas i Palou, per casos de presumpta corrupció
política.

Pasamos, pues, al único punto del orden del día de hoy, que
consiste en la comparecencia RGE núm. 13585/16, del Sr. Luis
Segura Ginard, letrado de la comunidad autónoma de las Islas
Baleares, solicitada por el Grupo Parlamentario Podem Illes
Balears para informar sobre su participación en las causas en
materia de corrupción política que siguen abiertas contra el
expresidente del Govern de les Illes Balears el Sr. Jaume Matas
i Palou por causas de presunta corrupción política, acordada
por la Comisión de Asuntos Instituciones y Generales del día
18 de noviembre.

Asiste el Sr. Lluís Segura Ginard, letrado de esta
comunidad autónoma de las Illes Balears, a quien damos la
bienvenida.

Tiene la palabra, pues, el Sr. Lluís Segura Ginard para que
nos haga su exposición oral sin limitación de tiempo.

EL SR. LLETRAT DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
DE LES ILLES BALEARS (Lluís J. Segura i Ginard):

Sr. President, senyores i senyors diputats, moltes gràcies,
bon dia. Comparec en aquesta comissió en la qualitat que
expressa la convocatòria de la presidenta de la comissió, és a
dir, en qualitat de funcionari públic que ocupa per oposició un
lloc de treball de lletrat a l’Advocació de la comunitat
autònoma, i ho faig sabedor de l’exigència de colAlaboració
amb el Parlament, però també conscient del context en què es
produeix la compareixença, un context que pareix caracteritzat
almenys pels punts següents.

És, segons crec, la primera vegada que en aquesta comissió
es requereix la presència d’un funcionari públic d’acord amb
l’article 46.3 del Reglament de la cambra; el Reglament exigeix
als funcionaris convocats l’emissió d’un informe, és a dir, d’un
parer tècnic, que ha de ser exposat per qui ha de ser competent
per raó de la matèria objecte de debat. La matèria que ens
ocupa aquí ara no és altra que l’expressada en l’acord d’aquesta
comissió de dia 16 de novembre d’enguany. Qui compareix no
és actualment alt càrrec de l’administració ni realitza cap funció
directiva dins l’Advocacia. Aquest funcionari està sotmès, per
tant, als deures i als imperatius jurídics i ètics que dimanen
principalment dels articles 124.1 de la Llei 3/2007, de funció
pública de la comunitat autònoma; i 52 i 53 de l’Estatut bàsic

de l’empleat públic, especialment pel que fa als principis de
confidencialitat i de secret i discreció professionals.

Aquestes circumstàncies expliquen en bona mesura que ja
des d’un primer moment els hagi d’advertir que no podré
informar-los d’algunes de les qüestions concretes que segons es
desprèn del Diari de Sessions inquieten determinats senyors
diputats, perquè en la meva modesta opinió, i ho dic amb tot el
respecte, algunes d’aquestes qüestions desborden l’àmbit de la
compareixença. Agrairé, per tant, als membres de la comissió
que entenguin la meva posició i que si és possible intentin
compartir amb aquest compareixent la interpretació de la regles
que a parer meu han de regir aquest acte. 

Som conscient que potser per a alguns senyors diputats és
necessari contrastar les versions dels fets esdevinguts a finals
de setembre, fer-ne la cronologia o aclarir els termes i l’abast
de les comunicacions entre qui dirigia l’Advocacia i els seus
superiors. Tot aquests aspectes tal vegada els podria haver
explicat el director de l’Advocacia, però la realitat és que des
de finals de setembre cap persona no ocupa aquest càrrec, com
també ho és que com a funcionari no puc oferir respostes a
assumptes que desborden l’objecte d’aquesta compareixença.

El Grup Parlamentari Podem Illes Balears, mitjançant un
escrit de 28 de setembre de 2016, va demanar, com és sabut, la
compareixença davant aquesta comissió del lletrat Sr. Segura
per tal d’informar -i llegeixo textualment- “de la seva
participació en les causes en matèria de corrupció política que
romanen obertes contra l’expresident del Govern de les Illes
Balears, Sr. Jaume Matas i Palou, per casos de presumpta
corrupció política”, tot afegint que es tractava d’informar -torn
citar textualment- “sobre la seva participació com a lletrat, al
marge... del càrrec polític que ostentava en les esmentades
causes”. 

En el Diari de Sessions número 29, de 16 de novembre
d’enguany, es recullen els termes del debat sobre la
procedència de la compareixença que ara realitzam. També s’hi
plasma l’acord adoptat per majoria que, com se sap, es refereix
a la necessitat que aquest lletrat informi sobre la seva
participació en les esmentades causes de corrupció, tal com
havia demanat el Grup Podem Illes Balears. Doncs bé, la
interpretació d’aquest acord, a la llum de l’article 46.3 del
Reglament de la cambra, exigeix exclusivament, al meu
entendre, un informe de caràcter tècnic, un informe d’aquest
funcionari que versi tan sols sobre la matèria objecte de debat
determinada per la solAlicitud de la compareixença i per l’acord
adoptat per aquesta comissió.

Fetes aquestes precisions, i amb la vènia del president,
entraré ja en les consideracions que justifiquen la meva
intervenció i que són les que seguidament exposaré.

Convé assenyalar d’entrada que aquest informant, com a
advocat de l’administració, només ha participat efectivament en
algunes de les causes penals per delictes contra l’administració
de les que afecten l’expresident Matas, que, si no vaig
malament, són onze en total. 

Aquella causa a què he pogut dedicar-me més intensament
és la coneguda com el cas Nóos. Permetin-me que em detengui
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ara en aquest procés, avui pendent encara de sentència, perquè
algunes dades ens facilitaran extreure després certes
conclusions d’interès. Començaré dient que la meva intervenció
es va produir sobretot en la fase de judici oral. Vaig assumir en
aquesta causa un cert protagonisme coordinant la tasca d’altres
companys lletrats i lletrades que també hi participaven,
assumint una part dels interrogatoris als principals acusats,
inclòs el Sr. Matas; decidint, juntament amb la Fiscalia,
l’estratègia i la petició de penes; i encarregant-me d’exposar el
llarg informe final. En aquesta causa l’Advocacia es va
mantenir fidel a un plantejament exclusivament tecnicojurídic,
treballant en coordinació amb el ministeri fiscal i donant
compte dels punts centrals de l’estratègia als seus superiors a
través del director.

Així, els lletrats que participàrem en aquesta causa vàrem
informar a qui corresponia que no acusaríem la Sra. Cristina de
Borbón i Grecia per cal delicte, si bé dirigiríem contra ella
l’acció de responsabilitat civil per considerar-la partícip del
delicte a títol lucratiu. No es va acusar aquesta persona perquè
es considerà que la comunitat autònoma no tenia legitimació
activa com a acusació particular per mantenir l’acció penal per
delicte fiscal i de blanqueig de capital. Permetin-me expressar
el meu convenciment que cap dels membres de l’Advocacia no
hagués entès que no s’actuàs així, doncs, com se sap, no és
possible acusar particularment sense ser part perjudicada pel
delicte, i sembla fora de tot dubte raonable que en relació amb
els delictes fiscals i de blanqueig de capital l’Advocacia no
podia acreditar cap perjudici per a la hisenda autonòmica.

En aquests moments els lletrats que vàrem gaudir de la
confiança dels nostres superiors i el reconeixement d’un ampli
marge d’independència juridicotècnica... Perdó, en aquells
moments els lletrats vàrem gaudir de la confiança dels nostres
superiors i del reconeixement d’un ampla marge
d’independència juridicotècnica, essent la nostra responsabilitat
prioritzar la reparació dels perjudicis a la comunitat autònoma
i, en definitiva, als ciutadans de les Illes Balears.

Al Sr. Matas se’l va acusar de diversos delictes, i en conjunt
es varen demanar per a ell penes d’inhabilitació i de privació de
llibertat, en sintonia amb els plantejaments de la Fiscalia, com
també en atenció a l’esforç que va fer aquest inculpat per
restituir una part dels diners que l’Advocacia reclamava en
concepte de responsabilitat civil derivada del delicte. 

Al llarg de més de sis mesos la nostra intervenció en el
judici va ser paralAlela a una explicació continuada i suficient
als nostres superiors dels plantejaments professionals des dels
quals actuava l’Advocacia. Com era i és habitual aquestes
comunicacions varen ser preferentment orals en el marc de
diverses reunions de treball. Sense que es posàs en qüestió el
principi de jerarquia, puc confirmar que en tot el temps que va
durar el judici oral cap dels nostres superiors no va proposar o
suggerir alterar, corregir o esmenar els plantejaments tècnics de
l’Advocacia i del seu director.

A dia d’avui no tenc constància que l’estratègia jurídica de
l’Advocacia per al cas Nóos hagués estat objecte de debat
formal en cap òrgan o instància diferent de la que suposa la
relació discreta i directa entre l’Advocacia i els seus superiors.

En aquesta causa estic convençut que es varen compartir
almenys els plantejaments fonamentals següents: 

a) La personació de l’Advocacia de la comunitat autònoma
en processos penals com a acusació particular ha d’estar lligada
en tot moment a la seva condició d’ens públic perjudicat pel
delicte.

b) Atesa aquesta condició, la intervenció en les causes per
delictes contra l’administració pública es justifica en essència
en la necessitat de recuperar els fons públics defraudats a la
hisenda autonòmica.

c) La tasca institucional de l’Advocacia -i això és un
element que va ser significativament entès a tots els nivells- no
es pot confondre amb la que pertoca per llei al ministeri fiscal
en relació amb la persecució dels delictes. En conseqüència en
aquells moments no era dubtós per als lletrats de l’Advocacia
que la comunitat autònoma no podia actuar en l’àmbit penal
simplement per a la defensa en abstracte dels interessos públics
generals, al marge de la seva condició de part perjudicada. Per
altra banda, per a tots els lletrats que actuàvem en aquell cas no
era concebible que l’exercici de les facultats acusadores
poguessin dependre de criteris extrajurídics.

d) Així mateix s’entenia que l’actuació de l’advocacia
s’havia de guiar pels principis de legalitat i de bona
administració dels recursos públics de manera que, com a
representant d’un ens públic perjudicat pel delicte, només
s’havia d’intervenir en les causes penals en el marc de la llei
respectant el dret fonamental de les persones inculpades,
d’acord amb les regles del procés i a més estant atents a
imperatius d’eficàcia i eficàcia... i eficiència perdó, imperatius
incompatibles amb el fet de destinar temps, esforços i recursos
humans a operacions que no responguin al desenvolupament
adequat de l’acusació particular.

e) En conseqüència, perdó, es considerava a més que en la
petició de penes i en la formalització de pactes amb els acusats
l’Advocacia havia de colAlaborar lleialment amb el Ministeri
Fiscal sempre a reserva de la consulta final als nostres superiors
i del seu vist-i-plau, fos genèric o concret.

Fins aquí la referència al cas Nóos. Permeti’m, però,
senyores i senyors diputats, que aquí i ara expressi el meu
convenciment que aquestes pautes generals de l’actuació de
l’Advocacia en l’àmbit penal han romàs invariables des de fa
molt temps i per descomptat des de principis de juliol de 2015
fins pràcticament els darrers dies de setembre de 2016.

Pas seguidament a ocupar-me de les causes penals que
poden agrupar-se sota la denominació Palma Arena.

Començaré per explicar que a l’any 2009 el Govern va
autoritzar l’Advocacia a personar-se en qualitat d’acusació
particular a les diligències prèvies núm. 2777/2008 que en
aquell moment constituïen una sola causa.

En virtut de la Interlocutòria, de dia 28 de juny de 2010,
dictada pel Jutjat d’Instrucció núm. 3 de Palma les diligències
inicials donaren lloc a una vintena de peces separades la
majoria de les quals segueixen avui actives.
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Al meu entendre, en totes aquestes causes l’Advocacia,
almenys fins ara, ha actuat amb gran dedicació sempre d’acord
amb criteris d’actuació professional que la caracteritza i pel que
aquí interessa són en essència els mateixos criteris que es poden
constatar al cas Nóos, com ja he dit. De totes aquestes causes,
qui el parla ha tengut una relació parcial com a lletrat només
amb les peces separades 3 i 24.

A la primera d’aquestes, la 3, coneguda com a cas Opera,
les investigacions es varen centrar en la presumpta irregularitat
de la contractació de l’arquitecte Sr. Santiago Calatrava per al
disseny de la reforma del Moll Vell de Palma i la construcció
d’un edifici singular i varen implicar inicialment diverses
autoritats i funcionaris de la comunitat autònoma, inclòs el Sr.
Matas.

Mitjançant una Interlocutòria del referit jutjat, de 16 de
març del 2015, es va obrir un tràmit de deu dies per tal que les
parts personades formulassin acusació o demanassin el
sobreseïment de la causa. Convé recordar en aquest punt que,
sota direccions diferents, en 2011, escrit de 6 de juny, i en
2014, escrit d’11 de març, l’Advocacia ja havia manifestat la
impossibilitat tècnica d’incriminar el Sr. Matas. A més, la Sala
Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia, mitjançant una
Interlocutòria, de 31 de maig de 2011, havia manifestat de
manera contundent que no hi havia base per concloure que les
suposades irregularitats administratives en la contractació es
poguessin transformar en aquell cas en imputacions penals
contra l’expresident.

Doncs bé, en el tràmit concedit mitjançant l’esmentada
interlocutòria, l’Advocacia va presentar un escrit, de 30 de
març de 2015, en què solAlicità motivadament i extensament i
en línia en la posició mantinguda fins aleshores el sobreseïment
de la causa.

Més endavant, una vegada es resolgué pel Tribunal
Superior de Justícia el recurs interposat contra la interlocutòria
dels jutjats abans esmentades i atès que en tot aquest temps el
Ministeri Fiscal no havia presentat cap escrit, el Jutjat
d’Instrucció dictà la providència d’1 de setembre de 2016, una
providència en què disposà textualment el següent: “Requiérase
al Ministerio Fiscal y demás partes acusadoras para que, sin
más dilación, evacuen el trámite ordenado por el auto de fecha
16 de marzo del pasado año”.

Evidentment, el tràmit ja havia estat compliment per
l’Advocacia de la comunitat autònoma com ja hem vist i no
calia fer res més.

Això no obstant i per raons de cortesia amb el jutjat, ens
vàrem proposar acudir al tràmit presentant un escrit de
recordatori tot reiterant allò que ja s’havia manifestat respecte
del Sr. Matas la darrera vegada en el més de març de 2015. 

En conseqüència en l’escrit de la lletrada assignada al cas
es va recordar que no se solAlicitava l’obertura del judici oral ni
es formulava escrit d’acusació contra cap de les persones
inculpades. Aquest escrit porta data de dia 16 de setembre de
2016, però fou presentat dia 19 a les 13.18 hores a fi de
complir el tràmit concedit pel jutjat en què es va demanar una
resposta immediata i sense dilació.

L’Advocacia, que feia anys que seguia la mateixa línia per
raons estrictament tècniques, va respondre al nou tràmit d’una
manera congruent, és a dir, insistint en la seva petició de
sobreseïment de la causa.

Des d’un prisma jurídicopenal i després d’un examen
conjunt de la situació, els lletrats encarregats del cas
consideràrem que des de març del 2015 no s’havia produït cap
circumstància fàctica o jurídica que permetés raonablement
canviar el criteri de l’acusació particular. Per tant, reiterar-se en
la solAlicitud de sobreseïment va ser la proposta que amb rigor
pertoca a l’Advocacia en aquell moment.

Per raons òbvies no voldria estendre’m més sobre un procés
que encara és viu, si bé puc donar compte a la comissió si cal
d’alguna informació més sobre aquests escrits ja citats de 30 de
març de 2015 i de 9 de setembre de 2016.

Passem ara si els sembla a la peça 24, la qual s’instrueix
contra el Sr. Jaume Matas i altres persones per un possible
delicte de blanqueig de capitals, és el que es coneix com a cas
Palauet.

Aquesta peça neix amb la Interlocutòria, de 28 de juny de
2010, que abans he citat i es construeix sobre una base
documental àmplia referida al pis de Madrid que
presumptament va ser adquirit per la família del Sr. Matas, a la
compra d’un gran apartament a un edifici senyorial del centre
històric de Palma i en general al patrimoni personal de
l’expresident. 

Convé recordar que dia 9 de maig de 2011 es va produir la
petició de sobreseïment de la causa pel Sr. Bartomeu Reus, que
més tard fou desestimada per una Interlocutòria del Jutjat
d’Instrucció núm. 3, de dia 3 de novembre de 2011.

L’Advocacia llavors es va oposar al sobreseïment perquè en
aquell moment encara hi havia investigacions en curs. Però al
retorn de les seves vacances d’enguany, el titular del Jutjat
d’Instrucció núm. 3 dictà, entre altres, la Interlocutòria, de dia
1 de setembre de 2016, de la qual convé destacar el següent:
“es fa un relat minuciós dels indicis que podrien fonamentar un
increment patrimonial notori irregular del Sr. Matas, com
també l’existència de pràctiques de blanqueig de capitals per
part de persones del seu entorn pròxim.” En aquest relat no hi
ha ni una sola referència a operacions econòmiques,
contractuals o d’un altre tipus que puguin vincular-se amb fons
públics de l’administració de la comunitat autònoma. Es
concedeix un termini de deu dies a les parts acusadores perquè
formulin escrit d’acusació o demanin el sobreseïment de la
causa.

Des de novembre de 2011 fins a setembre de 2016 no hi va
haver a la causa cap actuació, document o indici nou de manera
que el manteniment de l’acció penal al mes de setembre passat
s’havia de decidir, necessàriament, sobre la base probatòria a
què abans m’he referit, el que era, al nostre entendre, clar i
llampant que, tot i les sospites que raonablement qualsevol
ciutadà pot albergar, no hi havia cap connexió entre els diners
públics de la comunitat autònoma i l’enriquiment sospitós de
l’expresident.
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Exposada i debatuda aquesta situació al si de l’Advocacia
i de conformitat amb la superioritat, la lletrada encarregada del
cas presentà un escrit d’alAlegacions del dia 19 de setembre a
les 13.28 hores davant el Jutjat d’Instrucció.

El dia 19 era el dia hàbil posterior al dia d’acabament del
termini, allò que es denomina el dia de gràcia i el titular del
jutjat podia declarar perfectament la caducitat del tràmit. Això
explica que no esperàssim que la Fiscalia presentàs el seu
escrit, principalment perquè en aquells moments no hi havia
base per entendre que ambdues acusacions actuaven... perdó,
que hi havia base per entendre que ambdues acusacions
actuàvem en plena sintonia.

Els lletrats, que coneixíem a fons la documentació abans
esmentada, no poguérem constatar l’existència d’indicis que
permetessin lligar l’adquisició d’aquests béns amb contractes
o altres tipus d’operacions que implicassin fons públics de la
comunitat autònoma. Per tant, no hi havia, en puritat, cap
perjudici que l’Advocacia pogués alAlegar i que justificàs el
manteniment de l’acció penal en aquesta peça.

A l’escrit presentat per l’Advocacia es justificà que com a
acusació particular la comunitat autònoma no està legitimada
processalment per perseguir el possible delicte de blanqueig de
capital en què el bé jurídic protegit per la llei res no té a veure
amb els drets o els interessos de la comunitat autònoma. Al
mateix escrit es demanà conseqüentment, com no podia ser
d’altra manera, que es tengués la representació processal de la
comunitat autònoma per apartada de la causa.

Aquest mateix plantejament té antecedents al cas Nóos, com
ja he explicat, també s’ha posat de relleu recentment en la peça
número 28 del cas Palma Arena amb relació a l’assumpte de la
seu del Partit Popular. En tots aquests casos hi ha hagut una
decisió tècnica meditada, aliena, per tant, a consideracions
mediàtiques o a estratègiques.

Un examen conjunt de les actuacions professionals i
tècniques dutes a terme pels lletrats de l’Advocacia en les peces
3 i 24 hauria de permetre afirmar, al meu entendre, el següent:
les consideracions jurídiques relatives al manteniment o no de
l’acció penal contra les persones investigades s’han formulat
amb independència de criteri, una vegada ponderats els
corresponents elements legals i jurisprudencials i tenint present
els resultats dels nombrosos contactes mantinguts amb els
representants del Ministeri Fiscal. Aquestes consideracions
s’han plasmat en propostes d’actuació que han estat
examinades pels corresponents caps de departament o d’àrea i
pel director de l’Advocacia. Les propostes s’han dut a terme,
com és habitual, una vegada s’ha considerat que l’Advocacia ha
obtingut la conformitat de la superioritat. 

Per tant, l’actuació de l’Advocacia en aquestes dues peces
s’ha guiat pels criteris tradicionals seguits en les causes penals
per presumpte corrupció: objectivitat en la defensa dels
interessos públics, rigor tècnic en les actuacions processals,
continuïtat i confidencialitat en les comunicacions a superiors,
discreció i reserva en el tractament dels assumptes penals i
colAlaboració amb el Ministeri Fiscal, tot prioritzant les
estratègies de recuperació eficaç i eficient dels diners públics
defraudats a l’hisenda autonòmica. 

Per tal de reforçar el principi de l’objectivitat la tasca penal
s’ha desenvolupat amb un notable grau de colAlegialitat entre
els diversos lletrats i directius de l’Advocacia, que ha estat
especialment intens des de l’entrada en funcionament de l’Àrea
de lluita contra el frau, la creació de la qual va proposar el
llavors director de l’Advocacia. 

És important dissipar qualsevol dubte sobre l’actuació dels
lletrats i lletrades en les nombroses peces de la causa coneguda
com a Palma Arena. Des de la meva experiència, puc afirmar
que abans i ara s’ha treballat amb molta dedicació i amb un
gran rigor tècnic i crec honestament que així seguirà si no hi ha
interferències indegudes. 

El mateix s’ha de dir respecte de la persecució dels delictes
presumptament comesos pel Sr. Matas. Crec que l’actuació
professionals dels juristes de l’Advocacia en les diverses causes
en què s’ha incriminat l’expresident no pot ser raonablement
qüestionada. I voldria afegir que només des del desconeixement
de la realitat es pot insinuar que l’Advocacia ha defallit en la
lluita contra la corrupció o ha intentat afavorir ilAlícitament
algunes de les persones implicades en el delicte de què es
tracta.

N’hi ha prou a recordar la dedicació notòria de l’Advocacia
en la recuperació de tots els fons públics que presumptament ha
defraudat o malbaratat aquest inculpat en el cas Palma Arena
i en d’altres. 

Permeti’m ara que completi aquesta exposició tot afirmant
que no són infreqüents els casos en què s’abandona o es
desisteix de l’acció penal quan no es donen les condicions
tècniques per mantenir-les. Això succeeix normalment quan
avançada la fase d’instrucció s’adverteix de la insuficiència de
proves o la manca de legitimació activa per actuar. N’és un
exemple del primer supòsit l’actuació de l’Advocacia en la
peça número 15 del cas Palma Arena, un presumpte tràfic
d’influències. En són exemples del segon supòsit la manca
d’acusació pel delicte de blanqueig de capitals contra la Sra.
Cristina de Borbón en el cas Nóos i la manca d’acusació pel
delicte de finançament ilAlegal dels partits en la citada peça 28.

Aquest abandonament de les causes penals en les
circumstàncies descrites no ha requerit mai un acte exprés i
formal del Consell de Govern i, a judici d’aquest compareixent,
això, en general, hauria de continuar de la mateixa manera, com
justificaré més endavant. 

Així mateix, convé recordar que l’actuació de l’acusació
particular, també quan aquesta és exercida per una
administració pública, no està sotmesa en absolut als
plantejaments estratègics del Ministeri Fiscal d’on les
coordenades en què es mouen una i altra acusació no són
coincidents. 

Vull recordar que tampoc no és un fet insòlit que
l’Advocacia s’hagi separat del criteri del Ministeri Fiscal tant
si això ha afavorit o no els presumptes culpables. En aquest
context es pot entendre millor que l’Advocacia pot complir els
tràmits procedimentals amb independència del moment en què
ho fa el representant de la Fiscalia. La tònica de colAlaboració
entre fiscals i lletrats de l’administració autonòmica sol donar
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com a resultat accions temporalment coordinades, però no té
perquè ser així i no sempre ha estat així. Per exemple, en les
peces 13 i 14 del Palma Arena l’Advocacia tampoc no ha
esperat al Ministeri Fiscal que presentàs el seu escrit
d’acusació. 

Aquesta discreció sembla justificada si és vol sortir al pas
d’algunes crítiques sobre la presentació dels escrits de
l’Advocacia en els casos Òpera i Palauet. 

Convé recordar que el Jutjat d’Instrucció número 3,
mitjançant la interlocutòria ja esmentada, d’1 de setembre de
2016, havia obert un gran nombre de tràmits que no era fàcil
complir dignament en termini; que el termini per a la peça 3 i
per a altres es concretava en l’expressió "sin dilación”; que en
la peça 24 el termini acabava el divendres 16 de setembre i que
els contactes mantinguts amb la Fiscalia no apuntaven cap a
plantejaments acusatoris divergents.

Per tant, i davant la hipòtesi que el jutjat d’instrucció
disposàs la caducitat dels tràmits, es va proposar presentar els
escrits corresponents no més tard de dia 19 de setembre, si era
possible. Al meu entendre aquesta va ser una actuació
plenament correcta des d’un punt de vista tecnicojurídic.

Aquest compareixent voldria ara abordar breument una altra
qüestió de notòria importància en la matèria que ens ocupa, que
té a veure amb el principi d’oportunitat. Una vegada
autoritzada la personació en una causa penal l’exercici de les
facultats acusatòries no es pot dur a terme al marge del principi
d’oportunitat, és a dir, al marge de la possibilitat que el
representant processal de la part perjudicada pugui actuar amb
una certa llibertat de criteri i de la manera que millor pugui
servir als objectius de la seva principal comesa jurídica, que no
és altra que ajudar al Ministeri Fiscal a condemnar els
culpables i recuperar en el plànol de la responsabilitat civil els
diners públics defraudats per aquests culpables.

No se sol posar en dubte l’aplicació d’aquest principi
d’oportunitat en l’actuació de l’Advocacia en altres
jurisdiccions, doncs és inherent al desenvolupament correcte de
la tasca de representació i defensa en judici que el lletrat del
cas, per exemple, tengui capacitat i autonomia per dirigir la
demanda a un subjecte entre els diversos possibles; acceptar
parcialment algun punt de les pretensions contràries; plantejar
o no certes excepcions processals, determinar l’aplicació d’un
o un altre règim jurídic, etc.

A l’àmbit penal és imprescindible que el defensor de
l’administració en aquestes tasques disposi d’un cert marge de
maniobra i pugui, sempre en base a criteris tècnics, perseguir
els objectius de recuperació dels fons públics defraudats de
manera objectiva, professional, eficaç i eficient, tal com poden
fer-ho els representants del Ministeri Fiscal.

Una vegada autoritzada pel Govern la personació amb els
objectius indicats, la tasca dels lletrats de l’Administració està
ben clara, no calen en principi indicacions més enllà de la
relació discreta i professional entre el director de l’Advocacia
i els seus superiors. Per tant, l’actuació de l’Advocacia, una
vegada establert el rumb a més alt nivell, ha de trobar una via
de desenvolupament autònoma, flexible i sense interferències. 

Sovint s’han de prendre decisions estratègiques de caràcter
urgent, fins i tot en el curs d’una determinada actuació
processal. No sembla que tengui sentit exigir que el
representant de l’administració hagi de formular les consultes
de manera constant. La direcció tècnica de la causa pertoca al
lletrat del cas i als responsables de l’Advocacia, i l’experiència
ensenya que és bo que aquesta direcció tècnica s’articuli en un
marc de confiança i d’independència de criteri, com la que és
inherent a la tasca acusadora del Ministeri Fiscal.

Evidentment, no es tracta d’investir l’Advocacia de facultats
orfes de control, però sí d’entendre que l’Advocacia és un
instrument tècnic al servei de la defensa objectiva dels
interessos generals, i voldria subratllar l’adjectiu “tècnic”.

Per altra banda, i en consonància amb allò que sempre hem
mantingut, no puc compartir la idea que el Govern d’una
comunitat autònoma pot acusar una persona des de visions i
objectius diferents als exposats, i crec sincerament que tots els
meus companys de l’Advocacia sempre han compartit aquest
plantejament. 

Mantenir una acció penal sense les condicions
juridicoprocessals que ho permeten posa en risc les garanties
fonamentals de les persones inculpades, implica una
extralimitació en les competències de la comunitat autònoma i
pot suposar un indici clar d’utilització irregular dels recursos
públics. 

Els juristes de les administracions no empren qualsevol
munició ni apunten de manera indiscriminada. Aquests lletrats
són servidors públics que estan obligats a respectar, entre
d’altres, els principis ètics de l’article 53 de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic. Per tant, els lletrats acusen només quan tenen
la potestat i el deure de fer-ho, però sempre al servei dels
interessos generals seguint les directrius de la superioritat i per
a la reparació del perjudici causat per la comissió del delicte.

Senyors i senyores diputats vaig acabant, però no sense
abans fer èmfasi en una altra idea que, si m’ho permeten, és la
següent. Fóra injust que certes polèmiques ocultin la bona feina
dels juristes de l’administració de la comunitat autònoma. Des
de fa uns anys els lletrats i lletrades de l’Advocacia en diferents
legislatures i en directors diferents vénen treballant intensament
en l’àmbit penal per a la recuperació dels fons públics
defraudats en la comunitat autònoma com a conseqüència de la
comissió de delictes contra l’administració autonòmica. Són
nombroses les causes en què s’ha intervengut i són
significatives les condemnes obtingudes i els diners recuperats
per a les arques autonòmiques. 

Voldria, per tant, i aprofit aquest acte per deixar constància
del gran esforç de l’Advocacia en la lluita contra la corrupció
i de la necessitat que la seva tasca obtingui sempre el suport
adequat del Govern i, si cal, també del Parlament.

Sr. President, he intentat descriure, com a lletrat, els
mecanismes bàsics i tradicionals del funcionament de
l’Advocacia en els processos penals i, particularment, en
algunes de les causes per delictes contra l’administració
pública, que afecten un ex-president del Govern balear i que tan
intensament marquen la vida judicial de les nostres illes.
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He procurat no perdre de vista en aquesta exposició el punt
de vista del tècnic que ve a informar honestament el Parlament.
Crec que m’he esforçat, en definitiva, sense ultrapassar els
límits d’allò que les regles de la compareixença imposen, un
informe tècnic per a aquesta comissió, i ho he fet amb
l’esperança que els elements, les consideracions i les dades
exposades contribueixin que la cambra tengui un coneixement
millor del funcionament dels serveis jurídics del Govern i de
quina és i quina ha de ser el paper de l’Advocacia a les
referides causes penals.

Moltes gràcies per la seva atenció.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Segura. Ahora con tal de formular las
preguntas y observaciones que estimen los distintos grupos
parlamentarios, pues procede la intervención de cada uno de
ellos. El Sr. Segura puede contestar a todas las preguntas
globalmente, o individualmente a cada uno de los portavoces.

EL SR. LLETRAT DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
DE LES ILLES BALEARS (Lluís J. Segura i Ginard):

Lo haré individualmente.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecto. Por parte del Grupo Parlamentario Popular,
perdón, por parte del Grupo Parlamentario Podem Illes Balears,
tiene la palabra el Hble. Sr. Alberto Jarabo, por un tiempo de
diez minutos.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies també Sr.
Segura, per la seva compareixença aquí, per l’honestedat de
la seva intervenció, a la qual alAludia a la seva part final.

Entendemos que esta comparecencia es excepcional, por su
situación actual como funcionario, entendemos que debe existir
un punto de incomodidad incluso, pero bueno, consideramos
que nuestro grupo no está aquí para mantener tampoco para
mantener la comodidad de la inercia institucional y
considerábamos imprescindible, efectivamente, el contrastar las
diferentes versiones que habían aparecido sobre los hechos
sucedidos, vinculados a las decisiones de la Abogacía de la
comunidad en los casos Palacete y Ópera.

Fueron días de informaciones confusas, vinculadas incluso
a la presidenta del Govern, en unos días, además, en los que,
previamente al conocimiento de esa decisión, se establecía o se
puso en conocimiento de la sociedad también, a través de la
prensa, un posible pacto entre la Fiscalía Anticorrupción y el
Sr. Matas. La alarma social que existe vinculada a la
corrupción sabemos que es muy preocupante y para nosotros es
el eje fundamental de la solicitud de su comparecencia, porque
entendemos que se tiene que clarificar todo lo que pueda estar
relacionado con estos temas, y más en el caso del expresidente
Matas.

Usted ha explicado como se gestionaba la relación entre el
Govern y la Abogacía de la comunidad, usted era el
responsable y creo que ha dado detalles que son interesantes y
precisos. Entendemos que cuando habla de sus superiores, se
refiere principalmente a la consellera Pilar Costa. Sí que nos
gustaría conocer cómo se trasladaban habitualmente las
decisiones de la Abogacía, de qué manera se podían establecer
criterios políticos a la hora de..., bueno, hacer poner en su
conocimiento también ese criterio político para que se
trasladase a la Abogacía de la comunidad.

En cuanto a los hechos concretos, vemos que aún queda
bastante confusión, por las diferentes versiones que se están
trasladando, y sí que queríamos conocer si se había establecido
algún criterio político en estos dos casos.

También querríamos conocer un poco la cronología de lo
que sucedió en esos días, usted ha hecho referencia a los días
16 y 19 de septiembre, en los que parece que se confirma la
decisión de la Abogacía, querríamos saber en qué momento
exacto tiene usted conocimiento de esa decisión de la
Abogacía. Y evidente también, en qué momento usted la
traslada a sus superiores y concretamente a qué superiores
traslada esa información.

No discutimos en ningún momento los criterios de
profesionalidad, los criterios técnicos, jurídicos que aplica la
Abogacía de la comunidad autónoma, que entendemos que
hace un trabajo excelente en el beneficio de esta comunidad,
pero insisto en una cuestión y es que esa buena relación que
tiene que existir, compenetrada y leal entre Abogacía, Govern
y también Fiscalía que usted ha comentado también,
entendemos que además de los criterios técnicos que usted
aludía y que tienen que ser los principales en el trabajo de la
Abogacía, también nos gustaría conocer hasta qué punto el
Govern a la hora de transmitirle sus criterios políticos, había
podido remarcar la posible alarma social en estos casos
gravísimos de corrupción política a los que hacemos referencia
en la solicitud de comparecencia, a la hora de que la Abogacía
de la comunidad entendiera que, además de esos criterios
técnicos y jurídicos, que compartimos evidentemente, que
tienen que ser los fundamentales, pero que no pueden provocar
que la ciudadanía entienda que hay una cierta laxitud a la hora
de que el Govern, o los recursos de la comunidad autónoma, no
se empleen a fondo a la hora de ejercer la acusación en estos
casos.

En cuanto a ese conocimiento durante los días previos, de
ese posible pacto entre Anticorrupción y el expresidente Matas,
sí que querríamos conocer qué grado de conocimiento tenía
usted de esos posibles pactos. Y cuando se refiere a la lealtad
que tiene que existir entre la Abogacía de la comunidad y la
Fiscalía, nos gustaría saber hasta qué punto también, o de qué
manera existía una transferencia de información entre ambas
partes y una lealtad, en base a las informaciones que se le
pudieron transmitir desde la Fiscalía, en concreto en cuanto a
este asunto.

Entendemos que no puede informar de algunas de las
cuestiones, como bien ha dicho, por su situación actual y que
evidentemente entendemos que puedan desbordar el ámbito de
la comparecencia, pero sí que agradeceríamos el esfuerzo de
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honestidad y de transparencia a la hora de aclarar estas
cuestiones, insisto, entendiendo el posible desbordamiento del
ámbito de la comparecencia, pero también esa necesidad de
contrastar las diferentes versiones sobre lo sucedido en esos
días. El hecho concreto, y volvemos a insistir en ello, es el
conocimiento que podía tener el Govern, o la consellera de
Presidencia, sobre la decisión que había ya tomado la Abogacía
de la comunidad autónoma.  

Comenta también usted en su intervención, toda la parte
técnica y los criterios desde los que actúa la Abogacía de la
comunidad; menciona en estos casos concretos el no tener
legitimación activa; el que la comunidad no fuese parte
perjudicada en estos dos casos; la falta de acreditación de ese
perjuicio, entendemos que lo comenta desde esa perspectiva
técnica, evidentemente, y menciona también esa confianza que
en todo momento tuvo la Abogacía por parte de sus superiores.
Aquí volvemos a insistir..., no le pediré una reflexión al
respecto, pero sí que nos gustaría saber hasta que punto, cuando
se producen las discrepancias en cuanto al conocimiento, en
cuanto a la transferencia de información de lo que sucedía ahí,
de qué manera, desde su percepción, se quiebra esa confianza
de los superiores, entendemos que en su persona.

Sí que me gustaría también conocer de qué manera esas
informaciones orales a las que usted aludía, a la hora también
de comunicarse entre la Abogacía y el Govern, cómo se
establecen esos criterios, hasta qué punto se informa con
precisión de las decisiones de la Abogacía, en qué plazos, es
decir, si las decisiones son inmediatas, si hay un seguimiento de
los diferentes casos en que está trabajando la Abogacía,
entendemos que desde esa autonomía que también debe ejercer,
pero de qué manera es más... si se informa con agilidad de la
tramitación de los casos, de las decisiones, porque en este caso
sí que también vemos una cierta dilación en la posible
transmisión de información sobre la decisión. Queremos saber
si esto es lo habitual o si en otras ocasiones hay mayor
inmediatez a la hora de transferir la información a sus
superiores.

Menciona también que la Abogacía no puede defender en
abstracto, no (...) una defensa en abstracto de los intereses
públicos... Me gustaría saber hasta qué punto es abstracto en
este caso, más allá del criterio técnico, y sin caer tampoco en el
exceso de..., usted aludía también que entendía la sospecha de
la ciudadanía con respecto a estos casos. 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jarabo, puede usted ir finalizando.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Sí, acabo, acabo. Me gustaría que nos concretase un poco
esa dificultad para trabajar en abstracto sobre estos temas, dada
la gravedad de los hechos y la alarma social a la que aludíamos
antes.

Por todo lo demás sí que nos gustaría que nos aclarase más
a qué se refería exactamente cuando hablaba del principio de
oportunidad en estos casos en concreto; no nos ha quedado del
todo claro. Evidentemente sabemos que no se puede poner en

duda este principio, pero sí que nos gustaría que nos lo
concretase un poco más.

Compartimos -y acabo- la idea de que evidentemente el
Govern no puede impulsar criterios que se aparten de los
técnicos, pero sí que nos gustaría saber de qué manera puede
ejercer en ese caso el Govern su protección de la ciudadanía y
de los fondos públicos si simplemente nos atamos a criterios
técnicos a la hora de mandatar de alguna manera el trabajo de
la Abogacía de la comunidad autónoma.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Jarabo. Por parte del Grupo Popular
tiene la palabra el Hble. Sr. Lafuente, por un tiempo de diez
minutos.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, presidente. Muchísimas gracias, Sr. Segura, por su
comparecencia aquí. En primer lugar queremos manifestar por
parte de nuestro grupo nuestra total confianza en la
profesionalidad y la imparcialidad de la Abogacía, antes y
ahora, y por tanto estábamos convencidos que la Abogacía de
la comunidad autónoma, como funcionarios y servidores
públicos, trabajaba con esta profesionalidad y esta objetividad,
y por su exposición nos lo viene a confirmar.

Usted ha hecho una cronología básicamente de la posición
de la Abogacía en el caso Nóos, una cuestión que nosotros en
la comparecencia de la Sra. Consellera ya manifestamos, la
coherencia con la Abogacía y la comunidad autónoma, o sea,
la Abogacía defendiendo los intereses de la comunidad
autónoma se había manifestado o había seguido una línea
coherente durante todo este procedimiento, y por tanto nos ha
explicado la cronología de los hechos, en la que podemos ver
que la posición sobre las piezas separadas, la 3 y la 24, no es
una posición sobrevenida sino una posición coherente a lo
largo del tiempo. Por tanto eso nos hace pensar que sus
superiores y el Govern conocían des de la toma de posesión en
2015 cuál era la posición de la Abogacía en esos
procedimientos; es decir, no és una cuestión que en septiembre
de este año, de forma sorpresiva, se tuviese que informar, sino
que, tal como ha mencionado, ya lo había manifestado en un
escrito de 30 de marzo, por ejemplo en uno de los casos el 30
de marzo ya se había manifestado, por tanto era conocido por
sus superiores, entiendo, esa posición de falta de legitimación
activa de la Abogacía y la intención de pronunciarse en el
sentido que se pronunció.

Por tanto... creo que eso nos gustaría que nos aclarase no si
en septiembre de este año se había informado, sino si ya a lo
largo de 2015 se tenía que haber informado, y seguro que así se
hacía, tanto en los informes que hubiese, a la dirección del
Govern de cuál era la posición de la Abogacía en estos casos.
Nos gustaría saber si esos informes o esa información que se
trasladaba se hacía simplemente en reuniones de trabajo o se
hacía por escrito; si en estos dos asuntos, que son los que nos
ocupan, estas dos piezas, se había hecho por escrito esa
información de la posición de la Abogacía; si además de
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hacerlo por escrito hay constancia fehaciente de la recepción de
esos escritos por sus superiores, es decir, mediante firma de
documento de acuse de recibo de que se había informado, no
sólo verbalmente sino por escrito.

Después... nos gustaría saber..., claro, su opinión técnica, si
nos la puede dar, sobre un cambio de criterio tan brutal como
puede ser pasar de solicitar... que la Abogacía abandona un
asunto, y al cabo de una semana pasa a adherirse al escrito de
la Fiscalía. Vamos, si eso es habitual, si es normal y si técnica
i objetivamente cree que es una buena praxis en el ejercicio de
la actividad de la Abogacía. Ha quedado claro, porque en la
anterior comparecencia parecía que a veces se confunde que la
posición procesal de la Abogacía y de la Fiscalía tiene que ser
la misma, cuando usted nos ha explicado con claridad que son
dos posiciones procesales totalmente diferentes, que es bueno
que vayan coordinadas pero que mantienen posiciones en
muchos asuntos diferentes, y que además, evidentemente, su
posición procesal es diferente, y la legitimación activa también
es totalmente diferente. Lo digo porque entiendo que es así y se
reafirma en esto.

También de su exposición deducimos que en los casos
especialmente de lucha contra la corrupción la Abogacía en el
anterior mandato, y así lo ha expresado, gozó de autonomía y
de trabajo objetivo, de información a sus superiores pero de
una autonomía en ese trabajo, y que por tanto se luchó con la
misma profesionalidad y eficacia en el anterior mandato que en
el actual mandato. Usted ha dicho que no hubo interferencias
hasta septiembre de 2016, es decir, no había habido nunca
interferencias en estos casos hasta septiembre de 2016. Me
gustaría si pudiese concretar qué tipo de interferencias se
producen en septiembre de 2016 en los casos de corrupción que
hasta entonces no había habido, como ha manifestado.

Si considera que..., yo creo que hay una diferenciación
fundamental que quizá a veces... es complicado de explicar,
pero que he entendido perfectamente de sus explicaciones que
la Abogacía, cuando tiene que iniciar un procedimiento, cuando
el Govern, en defensa de los intereses, decide por Consejo de
Gobierno personarse en tal sitio lo hace siguiendo los criterios
de la dirección de la Administración de la comunidad autónoma
y su máximo órgano de decisión, que sería el Consejo de
Gobierno, pero que en las decisiones procesales internas, como
puede ser el abandono cuando se demuestra que no hay pruebas
o cuando se demuestra que no hay legitimación activa, esas
decisiones siempre -usted ha dicho siempre- han sido
decisiones, y espera que siempre sigan siendo decisiones,
técnicas y profesionales. Entiendo que tiene que ser así, y por
tanto hay una dirección política, como lógicamente tiene que
haber, pero esas decisiones son puramente técnicas y
puramente profesionales, y han sido siempre así y usted
considera, como profesional, que tienen que seguir siempre así,
¿no?

Queremos saber si usted coincidiría en este caso con la
afirmación del fiscal que hacer un giro radical entre abandonar
una posición por falta de legitimación activa a pasar a defender
la posición del fiscal, eso es un uso perverso de la Abogacía, lo
afirmó el Sr. Fiscal, no lo afirma el Grupo Popular, si es un uso
perverso de la Abogacía.

También me gustaría saber, usted también lo ha
manifestado, que sostener acusaciones infundadas o sostener
acusaciones en las que falta técnicamente la legitimación activa
podría entenderse que se está haciendo un uso también perverso
de los medios públicos, incluso del dinero público, es decir,
empeñarse... porque no hay, no existe jurídica y técnicamente
base ninguna para perseguir a ninguna persona sea de un
partido o de otro, sea cualquier ciudadano, y empeñarse por
dirección política que hay que perseguirlo, eso podría ser
considerado de uso inadecuado de fondos públicos, para no
darle otros calificativos que evidentemente tendrían otra
trascendencia. Entiendo que usted también está de acuerdo con
esa afirmación.

Y básicamente... sé que esto pues... quizás pues... no sé si
me va a contestar, pero yo se lo tengo que preguntar, los
motivos de su cese, si usted nos puede explicar cuáles son los
motivos que se le explicaron para su cese, y si considera que su
actuación o la actuación del conjunto de la Abogacía en estos
casos de forma profesional, objetiva e imparcial fue la causa
por la cual se decidió su cese.

Simplemente éstas eran las preguntas y sobretodo el tema
de la información a sus superiores cómo se realizó.

Muchísimas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Por parte del Grup
Parlamentario MÉS per Mallorca tiene la palabra el Sr. David
Abril, por un tiempo de diez minutos.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia a tothom, bon dia, Sr. Segura, i gràcies per la seva
compareixença que, com vostè mateix ens ha recordat és
atípica, és la primera vegada que es fa comparèixer un
funcionari públic, no en qualitat de càrrec polític o de lliure
designació sinó en aquest cas com a lletrat que vostè és de la
comunitat. Vull recordar als meus companys del PP que si és
cert que creuen en la professionalitat de l’Advocacia podrien
haver votat que no a aquesta compareixença que va plantejar el
Grup Parlamentari Podem i crec que hagués estat el més
coherent, si creuen en les seves mateixes paraules.

Li faré una sèrie de preguntes concretes, ja que el tenim
aquí, que evidentment vostè tendrà la deferència de contestar-
me o no.

El nostre grup no té dubte sobre la professionalitat dels
lletrats de l’Advocacia, però també li he de dir que jo
personalment almanco tenc dubtes que els criteris, i diré que els
bons criteris, que vostè ha defensat com a línia d’actuació
general pel que fa a l’Advocacia, s’hagin mantingut
absolutament invariables al llarg dels anys i vull recordar, per
exemple, només el cas de la querella que hi va haver en la
passada legislatura per la utilització per part del president de la
comunitat dels serveis jurídics de la comunitat, però bé, això és
una valoració personal, en tot cas.

 



520 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 31 / 30 de novembre de 2016 

Ha dit, i hi estic d’acord, que l’actuació de l’Advocacia no
ha d’estar condicionada o el criteri jurídic no ha d’estar
condicionat, diguem, per factors externs com pugui ser la
pressió de l’opinió pública, que crec que ha estat clau almanco
a nivell de la repercussió del que va significar aquella decisió,
però li voldria demanar si és conscient que el posicionament o
reposicionament de l’Advocacia, pel que fa a determinats
casos, en aquest cas molt clarament perquè, a més, són peces
separades d’un altre cas molt més complex de... fins a una
vintena de peces, pot tenir també conseqüències sobre el
conjunt de l’entramat i de l’evolució judicial de tot això,
insistesc, més enllà de la repercussió pública i que això per tant,
també és important.

Una altra qüestió és que... i vostè ho ha dit, entre altres
qüestions a l’hora de prendre la decisió també va influir el fet
que a partir dels contactes amb la Fiscalia no apuntava que hi
pogués haver elements de discrepància o valoracions
divergents, com valora que després el Sr. Horrach sí que
mantingués l’escrit d’acusació contra el Sr. Matas, perquè és
clar aquí al final o s’ha equivocat un o s’ha equivocat l’altre o
un ha primat més el criteri jurídic i l’altre no, però alguns dels
dos, entenc jo que hauria de tenir més raó o, com a mínim, és
una contradicció que a nosaltres ens deixa un dubte important.

Una altra qüestió que li voldria demanar és si no hagués
estat prudent, com a mínim prudent, esperar la conclusió de la
resta de peces, ja sé que n’hi havia... que n’hi ha moltes, com
havia assenyalat l’Audiència Provincial, perquè vostè ens ha
marcat una data, però crec que aquesta data de 16 de setembre,
no sé si era més... o tenia més a veure amb el tema del recurs
del Sr. Reus que no amb el que jo crec que havia indicat
l’Audiència Provincial que convenia esperar la resolució de la
resta de peces.

També li volia demanar que tot i que vostè ha manifestat
que justament la relació amb aquestes dues peces, la 3 i la 24,
la seva... personalment ha estat colAlateral, com creu vostè que
amb els ingressos declarats pel Sr. Matas, si no era a costa de
les arques públiques, es podia pagar el seu palauet? Vull dir...
perquè això ha estat efectivament invariable el 2011 al 2016,
no hi ha hagut res de nou en això, però... per a nosaltres és una
qüestió central.

I finalment, també li volia fer una pregunta molt directa i és
si vostè o cap dels lletrats de l’Advocacia hauria participat de
cap mena de pacte o acord amb la Fiscalia a efectes de rebaixar
penes al Sr. Matas, encara que fos sota l’atenuant de la
recuperació de part dels doblers defraudats.

I de moment no tenc més preguntes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Por parte del Grupo
Parlamentario El Pi PROPOSTA PER LES ILLES tiene la
palabra la Hble. Diputada Sra. Sureda, por un tiempo de diez
minutos.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. En primer lloc, vull demanar disculpar-
me perquè he fet un poc tard i he de dir que substituesc Jaume
Font. Gràcies, Sr. Segura per ser aquí.

Bé, nosaltres no tenim moltes preguntes a fer-li, sí que ens
vàrem abstenir a l’hora de la solAlicitud de la seva
compareixença perquè consideràvem que si hi ha gent que té
dubtes que millor que poder venir a donar les explicacions
pertinents.

Ha parlat vostè del criteri tècnic de l’Advocacia, però a mi
m’agradaria saber segons el seu criteri tècnic i jurídic si era
correcta la decisió de desistir de l’acusació i el perquè. I en tot
cas, també m’agradaria saber si informava la consellera de
l’estratègia processal de l’Advocacia en tot moment.

Per acabar, perquè com he dit seré molt breu, confiam en la
imparcialitat de l’Advocacia i que segueixi lluitant contra la
corrupció i fent feina amb independència del govern que hi hagi
i sempre segons criteris tècnics i objectius. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo
Parlamentario MÉS por Menorca tiene la palabra la Sra.
Patricia Font, por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Vull agrair la compareixença del Sr.
Segura i les seves explicacions, però nosaltres no farem
preguntes i esperarem les seves respostes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo
Parlamentario Mixto tiene la palabra la Hble. Diputada Sra.
Silvia Tur, por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. Bon dia, bé, agraesc també la
compareixença del Sr. Segura i en qualsevol cas per part del
meu grup no tenim preguntes a formular. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo
Parlamentario Socialista tiene la palabra la Hble. Diputada Sra.
Joana Maria Camps, por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, president. El meu nom és María José Camps, no
l’he baratat.

EL SR. PRESIDENT:

Perdón, María José Camps.
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LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Res, després d’aquesta anècdota, vull agrair al Sr. Segura la
seva compareixença a aquesta comissió avui i donar-li, com no
pot ser d’altra manera, la benvinguda. 

Efectivament, ell ho ha expressat i ho han expressat altres
portaveus que m’han precedit, és una compareixença
excepcional i és una compareixença pionera perquè és la
primera vegada que s’exercita aquesta possibilitat que preveu
el Reglament del Parlament al seu apartat tercer de l’article 46.
En aquest cas, crec que aquest article també ens dóna el marc
en el qual el Sr. Segura ha fet la seva compareixença, i no puc
fer més que agrair-li totes les explicacions que ens ha donat en
relació amb la seva feina en aquests casos concrets que ha posat
de manifest. Feina que entenem que s’ha realitzat i se segueix
realitzant actualment a l’Advocacia, unes explicacions que han
estat aclaridores. Jo crec que si hem escoltat bé les seves
explicacions no caldria ara demanar per què aquest canvi de
criteri de l’Advocacia, vostè jo ha dit en la seva primera
intervenció, però en qualsevol cas supòs que ho reiterarà ara.
Ha estat una explicació prou àmplia perquè ens ha donat tots
aquells detalls que ens podia donar amb prou concreció i ha
estat molt estructurada, seguint l’ordre de cada una de les peces
separades que vostè ha intervengut amb més intensitat, com el
cas Nóos, o amb menys, com les altres dues peces del cas
Palma Arena derivades el cas Òpera i el Palauet, la 3 i la 24.

Per tot el que ha dit, també no puc fer menys que reconèixer
la seva professionalitat i independència com a funcionari en les
seves tasques realitzades, no només seves sinó tota
l’Advocacia, que crec que és així com ha de ser. Per tant,
compartesc també amb el meu company David Abril que seria
innecessària la seva compareixença, però dins aquest context,
que també hem posat de manifest, de possible alarma social,
està bé que es donin les explicacions que ens ha donat.

De tota manera, crec que els que som aquí no tenim ni la
informació suficient ni la capacitat suficient, i ho dic, per
començar, en primera persona, per valorar de forma tècnica la
feina que fa l’Advocacia, perquè és fàcil tenir alarma social, en
altres àmbits com l’àmbit sanitari també a vegades hi ha
alarmes socials, però hi ha uns criteris que han de regir aquesta
feina que es fa, en aquest cas de l’Advocacia, del Govern, de la
Conselleria de Sanitat o de qui pertoqui a cada moment. Per
tant, crec que, bé, el Dret Penal és, si cap, l`àmbit més rígid del
dret perquè té uns principis, com el principi de presumpció
d’innocència, que són molt rígids quant que també aquesta
existència d’indicis o no indicis, o després de la primera fase
d’instrucció, poder exercir o no l’acusació o poder entendre
que un no té legitimació suficient com per poder-la exercir són
qüestions, efectivament, molt tècniques que agraïm les
explicacions que ens ha donat, supòs que hi aprofundirà una
mica més, i que realment han de donar explicació també
d’aquesta alarma social; és a dir, l’alarma social no pot tenir
com a resposta allò que vol escoltar sinó allò que realment pot
ser, perquè de vegades entenem que no es pot evolucionar més.
I açò entenc que vostè ens ho ha explicat prou bé quant a
aquesta unitat de criteri que des del 2009, si no ho he entès
malament, existia amb aquestes interlocutòries que van existir.

El tema de la presentació d’escrits en els terminis que
exigeix el jutjat i amb la celeritat que també se’ls exigia també
es va complir quant al formalisme que també té el Dret, perquè
és cert que també són unes actuacions molt encotillades dins el
procediment que la pròpia llei marca en cada moment. Si bé
ens ha quedat clar que l’Advocacia fa una feina tècnica molt
acurada, fa una feina independent; el que sí també ens ha
quedat clar és que dels dos vessants que aquí s’han posat
damunt la taula, no?, el vessant tècnic estrictament i el vessant
polític, igualment ens ha quedat clar que l’actual govern té com
a prioritat la persecució d’aquests casos de corrupció, que, tal
com ens va informar la Sra. Costa quan va comparèixer, des de
l’Advocacia es fa un gran esforç i les instruccions polítiques no
són altres que continuar amb aquesta feina per arribar fins al
final de cada una de les causes que estan obertes.

Ens va explicar també que s’havia creat una àrea específica
de lluita contra el frau perquè s’encarregués, precisament,
d’aquests casos tenint tres persones dedicades exclusivament a
aquests temes. Per tant, jo crec que aquí hi ha una coincidència
quant als criteris, diguéssim, de feina que el Govern té que és
arribar al fons d’aquests casos. 

Òbviament també s’ha de respectar pels superiors polítics
aquesta autonomia i marge de maniobra que manifestava vostè,
perquè crec que és imprescindible que hi hagi aquesta capacitat
de poder dirigir les qüestions estrictament tècniques o
processals a cada moment concret segons ens trobem, perquè
òbviament quan s’inicia la instrucció s’inicia perquè hi ha uns
certs indicis o unes proves determinades, però òbviament la
instrucció ens dóna més llum sobre les qüestions que han
passat.

Per tant, agrair-li també les seves paraules quant a la
definició de l’Advocacia, crec que és molt important i
m’agradaria posar-ho de manifest, dir que és un instrument
tècnic al servei de la defensa objectiva dels interessos generals.
Crec que açò defineix molt bé quina és la feina que ha de fer
l’Advocacia i que realment ha fet fins aquest moment, i he dit
també que els lletrats són servidors públics. En aquest sentit, no
ens queden més qüestions ni ens queda cap dubte sobre la feina
professional i independent que es fa per vostè mateix i per tot
el cos de l’Advocacia.

Quant a les qüestions que se li han demanat de comunicació
i relació que vostè va tenir amb la consellera Sra. Costa quan
ocupava la direcció general, jo entenc que, bé, que hi hagi
interès per segons quin grup parlamentari de conèixer aquestes
qüestions. Aquestes qüestions polítiques ja varen ser
informades per part de la consellera en la seva compareixença,
ella va... quant als criteris tècnics va explicar molt bé quina era
la labor que es duia a terme per part de l’Advocacia. Quant a
açò va dir que es va produir en un moment determinat un
trencament de la relació política i que, per tant, es va prendre
la decisió que tots coneixem, però clar, aquesta demanda
d’ampliar l’objecte d’aquesta compareixença em sembla que és,
sincerament, excessiva i que no pertoca, perquè realment és
desbordar l’objecte de la compareixença, seria també saltar-nos
aquestes normes que ens marca aquesta compareixença i, amb
paraules d’algun company de Podemos, fins i tot es podria
considerar com el filibusterisme parlamentari que ahir el Sr.
Morrás deia en el Plenari. 
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Per tant, entenc que les relacions de confiança o no
confiança que vostè va mantenir en el seu moment amb la
direcció política de la conselleria ens hagués pogut explicar
quan vostè era director general, ara entenc també que si en el
seu cas la direcció general que vostè va ocupar òbviament ve
necessàriament és obligatori que sigui un funcionari qui ocupi
aquesta direcció general i que sigui un... bé, un funcionari de
l’Advocacia, però hi ha altres direccions generals que no
requereixen aquest criteri.

Per tant, vull entendre que si hagués pogut ser possible que
vostè fos un advocat en exercici professional independent,
privat, i hagués pogut ocupar aquest càrrec avui no seria aquí,
perquè no hi hauria cap mecanisme formal dins el Parlament
per poder requerir la seva presència. Amb això vull acotar la
qüestió a què vostè ha fet referència just a l’inici de la seva
intervenció.

Però tot i açò, les explicacions tècniques que ens ha donat
crec que també ens serviran per poder donar resposta a aquesta
alarma social que es deia i per poder...

EL SR. PRESIDENT:

Puede usted ir finalizando, Sra. Diputada. 

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

... explicar millor i entendre millor -gràcies, president, acab tot
d’una- per poder entendre millor el rerafons de totes aquestes
qüestions judicials que tant interessen a la ciutadania i tan
mediàtiques també han estat.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Ahora para contestar a las
cuestiones que se han planteado tiene la palabra el Sr. Segura. 

EL SR. LLETRAT DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
DE LES ILLES BALEARS (Lluís J. Segura i Ginard):

Moltes gràcies, Sr. President. Voldria començar aquest torn
agraint a tots els senyors i senyores diputats que han
intervengut, les seves preguntes, el seu to, i també agrair als qui
ho varen fer a la compareixença en la qual es va acordar aquest
acte, és a dir, la de 16 de novembre passat, en què també,
havent pogut llegir el Diari de Sessions he pogut constatar,
diguem, un tracte absolutament exquisit cap a aquesta persona
i cap a l’Advocacia. Per tant, ho agraesc, ho agraesc moltíssim.

Dit això, jo comprenc perfectament la inquietud de tots
vostès perquè la comissió exerceix una funció de control polític
sobre el Govern i, evidentment, es troben en el seu legítim dret
de plantejar aquelles qüestions que puguin aprofundir per
conèixer millor l’acció del Govern i poder actuar en
conseqüència o fer les declaracions que considerin pertinents.
Jo ho entenc perfectament.

Però la compareixença no és d’un alt càrrec de
l’administració, no és d’un polític, no és d’una persona que

deté una responsabilitat pública, i per tant tenc la impressió que
la funció del control del Govern s’ha de compatibilitzar amb
una funció cognoscitiva per part de la comissió; és a dir, la
comissió ha d’entendre com funciona l’administració. En
aquest segon plànol sí que li puc servir; en el primer plànol del
control de l’acció política, em sap greu, però tal vegada no
podré satisfer totes les seves pretensions.

Com he assenyalat abans l’Advocacia actua sempre en el
marc de les directrius establertes pels seus superiors. Per tant
això vol dir que en algun cas en què s’hagi plantejat algun
criteri tècnic i els òrgans superiors hagin decidit seguir una
altra via -ho dic pel que comentava abans el Sr. Abril-
evidentment s’ha actuat d’acord amb el principi de jerarquia; és
a dir, jo a la meva exposició crec que ho he esmentat alguna
vegada, he deixat clar que hi ha un principi de jerarquia i que
evidentment existeix i l’hem de respectar. Per tant una cosa són
la proposta tècnica que fa l’Advocacia, que respon en general
a allò que he dit, és a dir, que sempre s’actua amb rigor tècnic
i plantejant propostes exclusivament juridicotècniques, i una
altra és l’actuació final en algun procés, que evidentment depèn
de les instruccions del Govern, i darrerament també hem vist
com el Govern ha donat altres instruccions, i l’Advocacia,
diguem, està sotmesa als criteris dels seus superiors. 

Però jo em referia a la meva exposició, el que he volgut dir
és que el plantejament professional és un plantejament tècnic
que es mou dins les directrius, dins el marc general que coneix
i que autoritza qui pot fer-ho, i això crec que és la tònica
seguida ara i que abans se seguia. I crec que aquest consens en
el funcionament de l’Advocacia s’ha donat sempre
històricament, havent-hi prèviament una informació suficient
per part dels responsables de l’Advocacia; això també és el que
he dit i el que voldria refermar. També he dit, i ho referm ara,
que aquest convenciment el tenc respecte de les tres causes a
què m’he referit.

Per tant altres aspectes relatius a les comunicacions del
llavors director de l’Advocacia amb els seus superiors
desborden, al meu entendre, l’objecte d’aquesta
compareixença, i m’han de disculpar, però jo crec que no puc
entrar en circumstàncies que no tenen a veure amb el meu -si
em permeten l’expressió- ofici de lletrat, que és el que
actualment tenc. Per tant permetin-me que insisteixi: el
Reglament de la cambra preveu la compareixença d’un
funcionari a requeriment de la comissió perquè informi -
informar, al meu món, significa emetre un parer tècnic-, i a més
informar per raó de la competència que es té sobre una
determinada matèria; entenc jo que la matèria aquí són les
causes penals per presumptes delictes contra l’administració
pública comeses per l’expresident Jaume Matas, i aquesta és la
matèria a la qual, amb més o menys fortuna, he intentat ajustar-
me.

Per tant altres qüestions se situen en un escenari diferent del
que preveu el Reglament, i això m’obliga a demanar-los un
esforç d’una certa comprensió de la meva situació personal i
professional.

Dit això intentaré fer alguna precisió més per intentar
respondre a algunes de les preguntes que vostès amablement
m’han formulat, i intentaré dir allò que sé com a funcionari, no
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allò que sé o he tengut coneixement com alt càrrec. Per cert, si
m’ho permet la Sra. Camps matisaré, i és que el càrrec que
ocupava qui li parla ara no era el de director general de
l’Advocacia, era director de l’Advocacia, perquè com vostès
saben no és una direcció general com les altres.

Contestant o intentant contestar el senyor representant del
Grup Podem Illes Balears, com deia abans entenc molt bé que
hi ha hagut preocupació sobre els esdeveniments. La veritat és
que els mitjans de comunicació s’han ocupat de... de
determinats fets a partir de la tercera setmana de setembre, i
s’han omplert moltes pàgines de diari, hi ha hagut molts de
debats i molts de programes de televisió, etc., però la veritat és
que jo, em sap greu, però no puc desfer la confusió, tot i que...,
bé, és humà que fins i tot tengui una certa necessitat personal
de poder puntualitzar alguna cosa, però la veritat és que el rigor
i l’imperatiu ètic d’aquesta compareixença m’impedeixen entrar
en alguns temes.

Sí que tal vegada crec que m’està permès dir que... -i amb
això també contest a altres portaveus, i a la Sra. Camps també-
el tema de l’alarma social, el tema de l’alarma social que he
d’abordar de dues maneres: una, dient que l’alarma social
exigeix un esforç de comunicació en les decisions, però que
evidentment no pot ser tenguda en compte perquè a la facultat
no ens varen explicar que els articles de les normes s’han
d’interpretar en funció de l’alarma social; és a dir, els delictes
són els delictes, les condicions processals per perseguir-los són
les que són, i..., bé, s’han de tenir en compte diversos factors,
el Codi Civil diu quins són els criteris interpretatius, però el fet
que una decisió tècnica, sigui de l’Advocacia o sigui del
director d’un hospital, pugui causar alarma social crec que no
està en el plànol de l’elaboració d’aquesta decisió, crec que està
més aviat en el plànol de la comunicació d’aquesta decisió, i jo
tenc, si m’ho permeten, tenc la meva convicció del que s’ha de
fer davant aquests casos, quin és l’esforç de comunicació que
s’ha de fer, però en això evidentment no hi puc entrar.

De totes maneres, segona cosa que voldria dir, l’alarma
social no s’ha de confondre amb el fet que es doni una notícia,
eh? L’alarma social és una cosa molt diferent; el fet que surti
una notícia no és alarma social, ni el fet que hi hagi una
pregunta parlamentària, tampoc no és una alarma social.
L’alarma social és un concepte que està ben definit i que potser
en aquest cas l’alarma social l’ha creada el tractament de
l’alarma social, no l’alarma social. Però és una opinió... igual
és una digressió que no hauria de fer però, bé, és un parèntesi.

Pel que fa... el Sr. Jarabo em demanava les relacions amb la
Fiscalia, les relacions amb la Fiscalia. A veure, des d’un punt
de vista de lletrat que ha participat en causes de corrupció, i
que he hagut d’aprendre perquè no és el meu camp natural,
quasi sempre m’he dedicat a l’àmbit del contenciós
administratiu, però la meva experiència d’aquest any i mig
darrer és que el treball amb la Fiscalia és importantíssim, és una
font d’informació, d’elements per millorar el treball, de saber
com s’ha d’actuar en cada moment, i per tant la bona relació,
la bona sintonia amb la Fiscalia és un factor importantíssim que
jo crec que s’ha cultivat jo diria que sempre, o almenys des que
jo en tenc coneixement. Per tant, diguem, les relacions han estat
i són bones, però el ministeri fiscal és un organisme que té les
seves coordenades de funcionament i que no és infreqüent que

canviï d’opinió, que estigui sotmès a criteris jeràrquics
superiors, que pugui desvincular-se d’un plantejament
estratègic inicialment compartit... 

El ministeri fiscal té una grandíssima autonomia i jo crec
que l’Advocacia s’ha d’aprofitar de la bona sintonia i ha de
treballar en colAlaboració, però evidentment el ministeri fiscal
té unes coordenades que no sempre són coincidents amb la
comunitat autònoma. Per exemple, la seva legitimació activa
per perseguir delictes, d’entrada és molt més ampla que la de
la comunitat autònoma, que és una acusació particular i per tant
només una acusació com a part perjudicada pel delicte. En
canvi, si se’m permet l’expressió, al ministeri fiscal li
perjudiquen tots els delictes, perquè té legitimació per
perseguir..., per defensar la justícia i per aplicar el Codi Penal
en la seva integritat.

Per tant algunes de les decisions que ha pres el ministeri
fiscal, tal vegada com a responsable de l’Advocacia les podria
comentar, però, sincerament, com a funcionari crec que no té
sentit que jo pugui ni tan sols valorar el treball de la Fiscalia. Sí
que vull dir que he tengut experiències de colAlaboració amb els
fiscals anticorrupció que han estat esplèndides, en què he après
moltíssim, que crec que ens n’hem beneficiat mútuament. Crec
que nosaltres també li hem aportat un coneixement del món
administratiu, que de vegades la Fiscalia té més dificultat per
esbrinar, i que he rebut un tracte absolutament exquisit. Però ni
compartim al cent per cent tot el que fa la Fiscalia, ni ells
comparteixen al cent per cent tot el que fem nosaltres, ni podem
posar en dubte la seva autonomia en l’estratègia que segueixen
en cada cas.

Sobre els criteris polítics i l’actuació de l’Advocacia. A
veure, aquí crec que també és un àmbit on també podria
respondre com a director, hauria de respondre com a director,
i com a tècnic crec que no ho he de fer, però sí que li puc dir
que la meva percepció, com a lletrat, és que no tenc constància
de cap criteri polític, indicatiu que s’ha d’apostar per una
determinada penalitat, s’ha d’apostar per una determinada
exclusió de persones dins l’àmbit dels inculpats, criteris
d’aquests estratègics, que la veritat és que jo no els he viscuts,
no vol dir que no s’hagi pogut donar en algun moment, però jo
no els he viscuts, més aviat he viscut un clima d’absolut
respecte, d’atenció màxima a les propostes tècniques de
l’Advocacia, i això sí que com a lletrat ho he viscut i crec que
qualsevol dels meus companys diria el mateix.

Com són les comunicacions amb els superiors? Aquesta és
una relació director-superior en la qual jo, com li he dit abans,
preferiria no entrar-hi.

No he entès molt bé la pregunta relativa a si s’ha produït
una certa..., he pres nota, però igual no ho he fet amb tota
pulcritud, que hi ha hagut una certa dilació en la transmissió de
la informació, si s’havia produït una certa transmissió. Bé, jo el
que he defensat fins ara és que sempre hi ha una informació
continuada i suficient de les estratègies i dels plantejaments
nuclears en totes les causes, i això ha estat així en el cas Nóos
i crec que ha estat així en les causes 3 i 24 i, llavors, em reafirm
amb aquest plantejament.
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Sobre com veiem nosaltres que no podem defensar els
interessos públics en abstracte. Miri, jo ho veig d’una manera
claríssima, tal com li he dit abans. Les administracions
públiques, siguin ajuntaments, siguin consells insulars, siguin
comunitats autònomes no hi són per perseguir tots els delictes
que veuen davant seu. Aquesta és la meva opinió, tal vegada és
equivocada, vull dir que tal vegada hi pot haver un altre
colAlega meu que no pensi així, però la meva posició tota la
vida ha estat aquesta, i crec que el grup de lletrats que
treballam amb aquestes causes que hem esmentat, crec que
també ho veiem així. És a dir, la comunitat autònoma és
acusació particular, per ser acusació particular s’ha de ser
perjudicat per un delicte, per ser perjudicat per un delicte hi ha
d’haver fons públics implicats i per haver-hi fons públics
implicats hi ha d’haver acreditació mínima que, efectivament,
hi ha una connexió amb els doblers d’un contracte, amb els
doblers d’una subvenció, amb una partida que surt dels
pressuposts generals.

Jo ho he vist així, perquè el contrari, al meu entendre, al
meu modest entendre, igual vaig equivocat, però el contrari
significaria atribuir a les comunitats autònomes una
competència en matèria de defensa de la justícia que jo crec
que no hi és, a l’Estatut d’Autonomia jo no l’he trobada, jo crec
perquè no hi és. Ara, com a persona jurídica perjudicada en el
seu patrimoni, qualsevol persona jurídica sigui pública o
privada, evidentment pot personar-se com a acusació particular
i fer valer els seus drets, per tal d’obtenir els recursos. Una
manera de fer valer els seus drets és ajudar, si es donen les
condicions, que es condemnin els culpables, i això és el que fa
l’Advocacia, ajudar el ministeri fiscal que, efectivament, es
condemnin els culpables. Per què? Perquè aquesta és la manera
de recuperar els fons públics, però sempre que es donin les
condicions. Aquest és el plantejament tècnic. Una altra cosa és
que hi pugui haver una indicació que digui no, no, no, endavant
perquè hem de prioritzar altres aspectes, això podria donar-se
el cas, podria donar-se. I insistesc, que sempre deix al marge
les facultats que té el Govern i que tenen els superiors de
l’Advocacia per decidir, en base al principi de jerarquia,
aquelles actuacions que considerin que han de prendre. Això
l’Advocacia ho ha respectat i crec que això està fora de
discussió.

Bé, pel que fa a les preguntes del Partit Popular, que també
agraesc molt el seu to i el seu plantejament, hi ha hagut algun
malentès que m’agradaria desfer, més que res perquè si llegim
el Diari de Sessions d’aquí uns dies, ens sentim tots
confortables amb el que hem dit. A veure, si no m’equivoc, jo
no he volgut dir, no sé si ho he dit, però no he volgut dir que no
hi va haver interferències fins l’any 2016, fins setembre del
2016, no, jo el que he dit és que, pel que jo conec i he actuat
fins a finals del 2016, no hi ha hagut mai interferències, que no
és exactament el mateix, no he donat a entendre que hi hagi
hagut interferències. No sé si n’hi ha hagudes, però no és el que
jo he donat a entendre.

Sobre si li preocupa, com també a altres senyors diputats,
si li preocupa diguem el grau de coneixement, quina és la
relació entre l’Advocacia i els seus superiors. Jo crec que ja ho
he dit suficientment i crec que ningú no s’imagina que un
organisme jurídic del rigor tècnic i de la composició que té

l’Advocacia, pugui actuar sense tenir un marc clar d’actuació.
Jo crec que això s’entén perfectament.

Sobre el canvi de criteri en la peça 3, que, efectivament, la
comunitat autònoma després s’ha adherit al plantejament del
ministeri fiscal. Clar, jo no puc opinar perquè el meu
coneixement dels fets abasten un determinat moment, però
després no tenc constància..., tenc constància colAloquial o per
informatius, però no tenc constància de com s’ha actuat, ni com
s’ha pres la decisió. No, no li puc valorar aquest canvi de criteri
perquè no sé com ha transcorregut això. En qualsevol cas
insistesc, el Govern té un marge d’actuació d’impuls polític,
que evidentment l’Advocacia ha de respectar. Això abans i ara,
perquè abans també hi ha hagut impulsos polítics que
l’Advocacia tal vegada des d’un punt de vista tècnic no
proposava la mateixa solució que finalment es va adoptar i
també ha respost a criteris..., a impulsos polítics. Per tant, entre
dins la normalitat, excepcionalment, però entra dins les
possibilitats que un govern pugui donar indicacions concretes
en un supòsit concret. Això em sembla que queda clar i ho fan
el Govern de l’Estat i els governs de les comunitats autònomes
amb normalitat.

Després m’ha demanat alguna cosa sobre les observacions
que havia fet el Fiscal anticorrupció, el Sr. Horrach, i també em
permetrà que, a part del que he dit abans, d’agrair-li el
tractament que sempre m’ha dispensat, no entri a valorar el que
diu el Sr. Horrach, ni el que diu cap titular de cap jutjat, ni el
que diu l’Audiència Provincial, no em correspon.

Sobre l’ús dels diners públics. Bé, jo sincerament defens la
idea que he exposat abans, és a dir, qualsevol actuació de
l’administració ha d’estar ordenada a determinats principis
d’actuació, entre els quals hi ha el d’eficàcia i eficiència. Què
vol dir? No destinar més recursos públics, o destinar recursos
públics a actuacions que no exigeixin aquests recursos. Per tant,
és evident que hi ha una certa responsabilitat, sigui de les
autoritats, sigui dels funcionaris, per ajustar la seva actuació a
aquests principis d’eficàcia i d’eficiència, és a dir, d’aconseguir
de manera efectiva allò que es pretén i d’aconseguir-ho de
manera econòmicament més equilibrada i més proporcionada.
Jo crec que... i això també passa en l’actuació judicial, imaginin
que ara el Govern, per exemple, es persona amb tot tipus de
causa, sense cap tipus de connexió objectiva, o que suposin una
despesa importantíssima quan es sap perfectament que no hi ha
recorregut, bé, serien supòsits que ens farien plantejar a veure
si estam aplicant adequadament els principis d’eficàcia i
eficiència. 

No vull dir que aquesta crítica la pugui referir jo ara a un
cas concret, a un supòsit concret, el que dic és que, com a pauta
d’actuació, com a filosofia general compartida, sempre he
pensat que fins ara, perquè no tenc cap motiu per pensar que no
hagi estat així, s’ha compartit aquesta idea que els recursos
públics s’han d’administrar bé. Per tant quan l’Advocacia
s’implica en una causa penal, que és costosíssim..., realment és
costosíssim, el cas Nóos ha implicat una despesa en temps, en
persones i en recursos realment... molt significativa. Per tant,
s’ha d’estar molt segur i s’ha de ser molt responsable a l’hora
de saber si per recuperar ics invertirem 3 per ics; vull dir que...
Això és la reflexió que jo volia fer o la que he intentat fer amb
la meva exposició.
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També em planteja vostè -amb tota elegància m’ha dit que
no sap si ho podré contestar- els motius del meu cessament.
Evidentment, primer, no és l’objecte de la compareixença;
segon, com a funcionari públic he de respectar i acatar allò que
diuen els meus superiors; i, tercer, com a ciutadà crec que el
Parlament no sé si fa bé a entrar en una cosa tan... tan concreta
i tan autònoma com és la decisió..., la manifestació de la
confiança dels superiors respecte dels seus inferiors. Jo crec
que això és un món que està vetat en aquests moments a opinar,
o almenys des de la meva perspectiva; des de la perspectiva del
control polític supòs que hi ha més recorregut, però des de la
meva perspectiva evidentment no puc dir res al respecte i
respectar la decisió.

Si em deix alguna cosa al tinter li prec que després m’ho
recordi.

Del Grup MÉS... té raó el Sr. Abril quan diu que
evidentment una cosa és l’exposició objectiva dels criteris que
s’han de seguir i una altra és el que a vegades en la pràctica ha
passat. Sí, efectivament, en la pràctica a vegades han passat
coses que, bé, potser podrien posar en qüestió aquests principis,
però el Govern té aquesta facultat d’impuls i de direcció i la pot
exercir en qualsevol moment.

El tema de l’alarma social crec que... que ja també ho he dit
i no cal entrar-hi. Respecte de ministeri fiscal he dit abans que
respectava també la seva decisió, que el ministeri fiscal també
té les seves pròpies coordenades, moltes vegades el ministeri
fiscal, igual que l’Advocacia, té un plantejament tècnic però
després pot reconsiderar-lo a la vista d’altres impulsos. No sé
si ha estat aquesta situació, però en qualsevol cas jo no
m’atreviria mai a dir que s’ha equivocat el ministeri fiscal o
l’Advocacia ha encertat. A veure, com vostè sap el dret no és
una ciència exacta; és més, el dret no és una ciència, això a la
facultat ens ho explicaven, el dret és una tècnica. Llavors l’ús
d’aquesta tècnica està orientat a aconseguir un resultat adequat,
però no sempre funciona. En la medicina es moren cada dia
moltes persones i hi ha milers de professionals que actuen amb
tota correcció i no aconsegueixen els resultats, i potser no ha
funcionat la seva estratègia; i en dret pot passar el mateix, i en
el dret penal, no la línia entre el blanc i el negre moltes vegades
és molt complicada, també pot passar.

Si el que s’ha decidit en les peces 3 i 24 pot tenir relació -
em pareix que m’ho ha plantejat-, si pot tenir incidència en la
resta de causes. Bé, jo crec que no, crec que una de les coses
que aquests dies tothom ha pogut veure és que el Govern està
present en 28 peces del cas Palma Arena, de les quals, si no
m’equivoc, n’hi ha com a mínim 11 que s’adrecen contra
l’expresident Matas, que hi ha tota una trajectòria d’acusació
intensa, que el treball no ha estat només anar a remolc del
ministeri fiscal sinó que ha estat de colAlaborar activament, per
tant tenint un protagonisme notori, i per tant el fet que de totes
les peces en què es pot actuar n’hi hagi dues, tres, quatre, les
que siguin, en què no es donen les condicions tècniques, jo crec
que això no afecta el bon desenvolupament de la resta de la
causa, i per descomptat no significa en cap moment defallir en
la contundència i en la congruència d’acusar i d’intentar obtenir
la recuperació dels diners defraudats. Jo sincerament crec que
no hi ha cap indici d’actuació dubitativa o fluixa respecte
d’aquestes causes de presumpta corrupció, i concretament

respecte de les acusacions contra l’expresident del Govern.
Crec que s’ha arribat al límit de la professionalitat, és a dir,
s’ha actuat amb rigor, fent tot allò que s’havia de fer.

I també ha circulat..., ha planejat, perdó, avui a la sala la
idea també dels pactes, qüestió a la qual no em puc referir
perquè és un assumpte que en tot cas he tengut coneixement
com a director de l’Advocacia.

Els lletrats. Els lletrats han estat treballant; que en aquest
treball hi ha a vegades contactes amb els advocats de les altres
parts? Sí, sí, això hi ha estat sempre, tota la vida, i el ministeri
fiscal rep..., l’altre dia va fer unes declaracions dient que rebia
defensors de persones inculpades, i l’Advocacia ha estat en
reunions de treball, en aquests encontres. Sí, sí, ja està, això...
Però d’això evidentment ha informant prèviament que s’hi serà,
i escoltant peticions, i a més és una pràctica que és idònia per
obtenir bons resultats, perquè moltes vegades, fruit d’aquestes
aproximacions, s’obtenen reconeixements de culpabilitat que
després faciliten molt l’obtenció de sentències condemnatòries,
i vull recordar una altra vegada més que l’objectiu prioritari és
per a l’Administració de la comunitat autònoma l’obtenció
d’una condemna que dugui aparellada responsabilitat civil, i
per tant des d’aquest punt de vista hi hem participat conscients
de l’eficàcia que suposa aquest tipus d’actuacions.

Al representant de PROPOSTA PER LES ILLES li agraesc
també la seva intervenció. Crec que la intervenció del Sr. Melià
a la compareixença de dia 16 de novembre, de setembre, perdó,
em va semblar especialment raonable. I evidentment les
qüestions que planteja ja han estat un poc resoltes amb el que
he dit abans, i sobretot vostè sap que hi ha aspectes en què
evidentment no puc entrar.

També vull agrair, finalment, les apreciacions del Grup
Socialista. Crec que el tema de l’alarma social ja també l’hem
comentat, i crec que..., bé, tots som conscients una mica de la
posició històricament seguida per l’Advocacia, som conscients
dels plantejaments que han seguit els governs, l’actual,
l’anterior, de les anteriors legislatures; des de l’any 2007-2008
aquesta comunitat autònoma té un escenari de causes penals
que no s’havia plantejat mai i això ha obligat a adoptar pautes
de comportament, a posar recursos especialitzats i a tenir per
part del Govern un coneixement molt acurat de qüestions que
abans segurament no tractava amb tanta freqüència i, bé, crec
que tot això s’ha vengut desenvolupant més o menys d’una
manera bastant igual durant tot aquest temps, i els fets que
desencadenen la compareixença de la titular de la Conselleria
de Presidència l’altre dia i d’aquest compareixent jo crec que
estan un plànol diferent, no tenen res a veure, crec, amb tota
aquesta trajectòria de rigor tècnic i d’actuació, diguem, jo crec
que, si em permeten l’expressió, majoritàriament aplaudida dels
serveis jurídics. Per tant crec que en això estam totalment
d’acord.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Segura. Ahora en turno de réplica tiene
la palabra en primer lugar el Grupo Parlamentario Podem Illes
Balears, el Sr. Alberto Jarabo, por un tiempo de cinco minutos.
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EL SR. JARABO I VICENTE:

Gracias, Sr. Presidente. De nuevo quiero agradecer la
comparecencia; también al resto de grupos parlamentarios, que
a pesar de sus dudas sobre si tenía que producirse esta
comparecencia o no finalmente veo que casi todos los grupos
han hecho preguntas que han permitido que tengamos unas
respuestas creo que bastante ilustradas e ilustradoras sobre el
funcionamiento de la Abogacía. Entendemos, evidentemente,
ese imperativo ético de la comparecencia al que usted aludía,
que le impedía responder algunas cuestiones, lo entendemos
perfectamente, creo que ha sido sutil a la hora de transmitir
también la información en cuanto a los hechos concretos.

Valorar algunas cuestiones, comentaba que la alarma social
exigía un esfuerzo de comunicación, aquí podemos entrar en
muchas discrepancias, nosotros consideramos que
evidentemente el esfuerzo de comunicación se tiene que hacer,
pero aquí lo que se estaba produciendo por una decisión de la
Abogacía era un posible perjuicio a la imagen del Govern en
este caso en cuanto a una sensación de laxitud, y aquí es donde
entendemos que existe una gravedad, y de ahí la importancia de
que se marquen criterios políticos desde el Govern hacia la
Abogacía, y no solo es que se marquen determinados criterios
políticos, quizá la palabra no es criterio, sino el impulso
político que es para nosotros la clave. Consideramos que en el
pasado ha existido una enorme falta de impulso político a la
hora de acometer la lucha contra la corrupción y, en general,
por parte de algunos partidos ha sido amparada ampliamente
con criterios marcados incluso hacia la Abogacía de la
comunidad para amparar esta corrupción.

Por eso, sí que le haría una pregunta y es si usted considera
que ha podido faltar en algún momento, desde su punto de vista
como funcionario, ese impulso a la hora de acometer la lucha
contra la corrupción en la Abogacía de la comunidad. Y le
preguntaré también, aunque no me pueda responder, si ha
habido falta de impulso político en la decisión que toma la
Abogacía de la comunidad al inhibirse en estos dos casos por
falta de legitimación activa.

Ha aclarado que no tiene constancia de ninguna presión por
parte del Govern en cuanto a estrategia jurídica o en cuanto a
criterio político, creo que ya he valorado esta cuestión, por esa
necesidad mayor que consideramos que tiene que existir de
impulso político.

Comentaba la duda que tenía respecto a mi pregunta en
cuanto a la dilación a la hora de transmitir la información al
Govern, por eso le preguntaba si era habitual transmitir la
información de manera ágil y rápida, usted ha respondido que
la información era continuada y suficiente en todas las causas.
Damos por supuesto que entre los días 16 y 19 o el mismo día
19 se debió transmitir esta información, porque la noticia que
tenemos es que no es hasta varios días después que el Govern
no admite tener esta información, con lo cual entendemos que
sí que la tenía.

Y para acabar, me ha encantado y se lo digo así, me parece
maravillosa esa frase que usted aprendió en la facultad de que
el derecho no es una ciencia exacta, que no es una ciencia,
incluso la comparación que hacia con respecto a la sanidad a la

que aludía también la Sra. Camps en un primer momento, en su
primera intervención.

Tenemos la sensación de que, al igual que a veces puede
haber errores médicos que pueden provocar muertes, en este
caso la falta de impulso político o del Govern o de la Abogacia
o de cualquiera de los responsables en velar por el buen uso de
los fondos públicos, permite que esos fondos públicos
desaparezcan o se vayan donde no deberían, y aquí creo que
hay una diferencia, quizás, entre el Partido Socialista y
Podemos, una de las principales, y es esa, a veces, laxitud en
cuanto a la lucha contra la corrupción, que nos lleva a que ese
impulso político no sea lo suficiente a la hora de acometer o
marcar... con fuerza el buen uso de los fondos públicos.

Y en este caso concreto sí que podemos valorar que cuando
una de las partes, como puede ser la Abogacía de la comunidad
autónoma, desiste en presentarse como acusación...

EL SR. PRESIDENT:

Puede ir usted finalizando, Sr. Diputado.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Última frase, Sr. Gómez, de algún modo -de algún modo, de
algún modo- esa laxitud está también provocando que la
justicia o el juez en su momento se pueda inhibir. Entendemos
perfectamente la separación de poderes, pero cuando no se
empuja lo suficiente al final todo el mundo se relaja, y creo que
eso es lo que hemos vivido en este país durante muchísimos
años y esperemos que no siga sucediendo.

Muchísimas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Por parte del Grupo
Parlamentario Popular tiene la palabra el Sr. Lafuente, por un
tiempo de cinco minutos.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sr. Presidente. Bien, en primer lugar por supuesto
agradecerle, Sr. Segura, sus explicaciones que... a quienes no
tenemos los conocimientos técnicos en la materia pues como
mínimo aprendemos y comprendemos conceptos e ideas, que
creo que son importantes para entender todo lo que ha
sucedido.

Evidentemente nuestra posición en este caso es una
posición política y su posición en esta comparecencia es otra
posición, que respetamos, y evidentemente comprendemos que
algunas de las cuestiones que nosotros políticamente
planteamos no puedan y no han podido ser respondidas por
usted.

Pero bueno, había dos cosas que yo creo que sí que cabía
técnicamente una mayor concreción, una era... claro, desde el
punto de vista técnico, yo entiendo que pasar de una petición de
un sobreseimiento a una adhesión del escrito del Ministerio
Fiscal en unos casos en que, de una forma coherente y
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prolongada en el tiempo, la posición de la Abogacía había sido
la del sobreseimiento, es decir, no era una posición
sobrevenida, sino que venía de tiempo atrás, pues qué
explicación o qué... si técnicamente usted lo considera
adecuada o no, ese cambio radical de 180 grados en la posición
jurídica que venía manteniendo la Abogacía de esta comunidad
autónoma en estos casos. Yo creo que esa pregunta, si me la
pudiese contestar...

Y después si, presentados los escritos el 19 de septiembre,
que se presentaron el día de gracia esperando supongo a ver si
se veía la posición de la Fiscalía, por ejemplo, que no se pudo
ver, y se presentaron ests escritos el 19 de septiembre, y
apurando el plazo que había dado el Juzgado de Instrucción, si
posteriormente a esa presentación de esos escritos formales por
parte de la Abogacía, hubo en ese caso sí presiones políticas
para cambiar esos escritos, si las hubo o no las hubo, esas
presiones políticas, yo creo que aquí...

Básicamente usted nos ha dicho que había una información
continuada de todas las causas, en general, y yo entiendo que
siempre tiene..., que ha sido así y que tiene que ser así y que
seguirá siendo así en el funcionamiento de la Abogacía; nos ha
explicado con toda claridad que la posición en estas dos piezas
separadas era una posición que venía de antiguo, es decir no era
una posición sobrevenida, por tanto, si había una información
continuada de todas las causas y la información sobre... la
posición sobre estas causas era... antigua, quiero decir que
llevaba un tiempo siempre manteniendo esa posición,
evidentemente jamás se podrá negar que no existía
conocimiento de la autoridad política de cuál era la posición de
la Abogacía.

Yo creo que eso ha quedado meridianamente claro y por
tanto entiendo perfectamente que, bueno, cuál es la situación...
ha habido... cuál era el conocimiento que tenía el Govern y qué
es lo que pasó.

Por tanto, para finalizar, creo que desde el Grupo Popular
animar a... y mantener nuestra posición, que no puede ser otra,
que se siga luchando contra la corrupción desde la Abogacía
evidentemente, que se haga el trabajo con objetividad, con
profesionalidad, con criterios técnicos, con imparcialidad y
fundamentándonos en los cuatro puntos que usted en su primera
intervención había dicho que creo que son fundamentales, que
el ente público esté perjudicado para poderse personar, que se
busque recuperar los fondos, que no se confunda la posición de
la Abogacía con la Fiscalía porque es que son radicalmente
distintos, y a veces, pues... y entiendo que desde el punto de
vista... de profano puede haber confusión, pero es que son
posiciones totalmente distintas y que, bueno, no haya
interferencias extrajurídicas, creo que eso es fundamental.

A nosotros lo que nos alarmaría social...., creo que crearía
una alarma social importante, y a nosotros nos indignaría como
ciudadanos y manifestaríamos nuestro rechazo total y absoluto
como representantes públicos, sería que, por criterios políticos,
se interfiera en perseguir a determinadas personas cuando no
hay fundamento técnico ni... y la posición de la Abogacía sea
precisamente otra. Eso es lo que debe indignar y crear alarma
social, que se dediquen recursos públicos y empleados públicos
para mantener posiciones que, desde el punto de vista técnico,

jurídico y de forma imparcial, no sean... no se puedan
mantener. Eso creo que sí que crearía alarma social y, por
nuestra parte, indignación como ciudadanos y rechazo
totalmente como representantes públicos.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Por parte del Grupo
Parlamentario MÉS por Mallorca tiene la palabra el Sr. David
Abril, por un tiempo de cinco minutos.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí. Jo en aquest segon torn simplement no plantejaré més
preguntes, agrair la compareixença del Sr. Segura i les seves
respostes, que sempre ens deixen una sensació així una mica
agredolça per allò que han quedat un poc condicionades pels
criteris jurídics que vostè, molt legítimament, s’ha autoimposat
per a aquesta compareixença. Així que res més que agrair-li.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Por parte del Grupo
Parlamentario El Pi PROPOSTA PER LES ILLES tiene la
palabra la Sra. Sureda, por un tiempo de cinco minutos.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Només agrair la presència del Sr. Segura. No faré
preguntes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo
Parlamentario MÉS por Menorca...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

¡Ah!, perdón, perdón. Pues, por parte del Grupo Mixto
tampoco ha intervenido. Pasamos por tanto al Grupo
Parlamentario Socialista, la Sra. María José Camps, por un
tiempo de cinco minutos.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Moltes gràcies, president. Vull agrair novament les
explicacions al Sr. Segura, crec que si ja havia quedat clar en
una primera intervenció, a la segona encara ha aclarit aquells
dubtes o matisos que no s’havien entès prou bé. Ha explicat i
ha posat de manifest una feina tècnica impecable dins del que
fa l’Advocacia. I també, bé, he d’agrair-li que hagi comparegut
com a experiència pilot dins aquesta nova etapa que hem
encetat en el Parlament en relació amb aquesta possibilitat que
compareguin els funcionaris públics.
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Crec que ni abans, i vostè ho ha dit, ni ara, i vostè en té
coneixement perquè fa molts anys que està vinculat a
l’Advocacia, ni en el futur es deixarà de lluitar contra la
corrupció de manera contundent i implacable, com s’ha fet fins
ara, en aquells casos en què realment és possible fer-ho. Crec
que realment aquest matís també és important, és el que he dit
abans, ni el Govern d’Espanya ni l’Advocacia de la comunitat
es personaran en delictes, encara que el Dret penal sigui públic,
no es personaran en allò que no tengui la legitimació activa
necessària per poder-ho fer, com poden ser mil delictes que
jutgen els jutjats a diari. 

Clar, i crec que aquí amb les paraules del Sr. Jarabo s’han
confús una mica o s’han mesclat ous amb cargols, perquè
realment jo crec que aquesta falta d’impuls polític o laxitud en
cap cas no tenen una relació directa o són... o pot ser una
conseqüència d’açò és que no es tengui legitimació activa o que
hi hagi una possibilitat d’una inhibició d’un jutge, una inhibició
d’un jutge o una falta de legitimació activa són qüestions molt
tècniques previstes a les lleis processals i que, per tant, res no
tenen a veure amb aquest impuls que hi pugui haver darrera les
causes, tal vegada sí l’inici d’una causa ho seria, però no així
en aquestes dues qüestions que s’han posat de manifest.

Per aquest motiu vull reiterar el que ja he dit en la meva
primera intervenció, que és que hem d’agrair novament les
seves explicacions tècniques, però crec que no tenim ni els
elements suficients ni la capacitat suficient, com ha quedat de
manifest, per exemple, amb aquest paralAlelisme, per jutjar amb
profunditat la feina que fa l’Advocacia, i tampoc no crec que
sigui funció directa d’aquest parlament. 

Només per concloure dir que, en definitiva, ha estat una
compareixença molt enriquidora, impecable des del punt de
vista tècnic, però absolutament innecessària des del punt de
vista polític. Res més.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. En turno de contraréplica
tiene la palabra el Sr. Segura. 

EL SR. LLETRAT DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
DE LES ILLES BALEARS (Lluís J. Segura i Ginard):

Gràcies, Sr. President. Bé, molt breument perquè jo crec
que compartiran amb mi que les qüestions fonamentals ja han
estat objecte de tractament i només alguna petita puntualització
arran de les darreres manifestacions d’alguns de vostès.

A veure, jo crec que es podria mantenir la frase, compartida
en general per tots els meus colAlegues de l’Advocacia, que el
perjudici de la imatge del Govern no és un element, diguem,
que pugui condicionar la feina jurídica d’acusar i de perseguir
els delictes quan l’administració autonòmica és perjudicada; és
a dir, el perjudici de la imatge del Govern sí es pot tenir en
compte i es pot comentar, supòs, però el lletrat que treballa en
el cas té unes altres coordenades.

Dit això, entenc, entenc que hi pugui haver aquesta
interpretació, una altra cosa són les conseqüències que ens han
dut, diguem, a una interpretació maximalista d’aquesta
apreciació que el Govern ha pogut donar la imatge... el Govern,
parl en general, no ara del Govern de coalició que existeix
actualment, no, no, el Govern en general pot donar una imatge
que afluixa la seva lluita contra la corrupció, que aixeca el peu
del fre de l’accelerador, en el moment que es treballa
tècnicament aquestes consideracions, diguem, tal vegada el
director de l’Advocacia les pot comentar amb els seus
superiors, però evidentment és un altre plànol, un plànol
totalment diferent dels lletrats que treballen els casos. 

Si ha faltat impuls polític en la lluita contra la corrupció?
Bé, aquesta és una pregunta que m’hagués encantat poder
respondre com a director, com a director crec que... diguem,
hagués estat molt a gust en aquesta comissió, eh? Vostè
comprendrà que no, eh?...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No pot ser.

Com es despatxa, com es tramet la informació, quin és el
grau, diguem, d’informació suficient que té el Govern per
poder pactar, poder acordar el marc general d’actuació de
l’Advocacia? Crec que ho he dit a la meva compareixença de
manera molt precisa, jo crec que quan aparegui el text en el
Diari de Sessions podran comprovar perfectament que aquesta
resposta està... aquesta pregunta està contestada, sobre el
moment i les formes de comunicació.

La meva... finalment, la meva percepció personal com a
tècnic és que es fa una feina de lluita, és a dir, d’actuació
intensa i professional i amb rigor a les causes penals que
segurament van més enllà del que l’observador, un observador
mitjà pot pensar. Li assegur que la feina ha estat monumental,
monumental, almenys des del moment en què jo he tengut,
diguem, un coneixement més directe dels assumptes. Ha estat
monumental en totes aquestes causes i continua, perquè les
causes, la immensa majoria, estan obertes. Ha estat una feina
realment... que s’hauria de ponderar molt bé, perquè és que
aquesta feina, a més, no seria possible sense una decisió prèvia,
i aquesta decisió prèvia la pren el Govern. El Govern estableix
el marc i dins aquest marc s’actua. Per tant, no vull defensar el
Govern a tota costa, i mai més ben dit. Diguem, el que vull
deixar clar és que com a tècnic no veig, no veig indicis que
evidentment es tenguin dubtes de com s’ha d’actuar en totes
aquestes causes. Em fa l’efecte, per l’experiència del darrer any
i mig que jo he estat més dedicat a aquests assumptes, que els
objectius estan molt clars, eh!, molts clars i tothom actua molt
responsablement.

Després una darrera cosa, si no es pot actuar, no es pot
actuar, si el jutge s’inhibeix en això l’Advocacia no pot fer res,
ni el Govern pot fer res. És a dir, el Govern ha d’actuar en el
marc de la legalitat servint amb objectivitat els interessos
generals. Això és un principi que a vegades s’oblida perquè es
parla molt d’altres principis, de la transparència, de... però
l’objectivitat, treballar amb objectivitat al servei dels interessos
generals. Això és fortíssim. Per tant, diguem, actuar dins la
legalitat i no acusar quan no es pot, clar, interpretar que això
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pugui ser... no accelerar la lluita contra la corrupció, donar peu
que altres institucions de l’Estat no facin la seva feina? Això
ronda l’àmbit de la ficció, permeti’m l’acudit.

Voldria contestar al Sr. Lafuente. Clar, jo puc explicar-li
tècnicament el que em sembla que s’hagi produït una adhesió
a l’escrit del ministeri fiscal en la peça número 3, després
d’haver mantingut que no hi havia base per mantenir l’acció
penal. Però comprendrà que és una crítica que també desborda
l’àmbit d’aquesta compareixença, jo no vull pronunciar-me
sobre qüestions preses pels meus superiors, tant en el Govern
com dins la direcció de l’Advocacia que han pres aquesta
decisió i que jo, evidentment, no som ningú per qüestionar-la.
Això em sap greu, però no ho puc valorar.

Què va passar després del dia 19? Després del dia 19 vaig
seguir actuant com a director fins dia 23, no record exactament
el dia que es va anunciar el meu cessament. I com a director
vàrem mantenir diverses converses, perquè evidentment tampoc
crec que li pugui relatar en aquest moment, per tant, no puc
pronunciar-me sobre l’aspecte de les pressions a què vostè es
referia, me sap greu, però realment per responsabilitat trob que
no ho he de fer.

Sobre el coneixement continuat de les causes per part del
Govern i per part dels nostres superiors. Crec que també ha
quedat clar i que he mantengut al llarg d’aquest matí, que
l’Advocacia actua sempre d’acord amb un marc en què se sent
autoritzada per prendre les decisions importants a cada peça.
Això fins i tot ha sortit en els mitjans de comunicació, vull dir
que és una idea..., no li puc matisar més perquè és la que és, és
així.

I res més. No crec que calgui que comenti més coses. I
moltes gràcies per la seva atenció.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Segura. El debate ha terminado.
Queremos, por tanto, agradecer la presencia del Sr. Segura en
esta comisión.

Y no habiendo más asuntos que tractar, se levanta la sesión.
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