
DPA 3334-14

AL JUTJAT D'INSTRUCCIÓ Nº4

Ascensión Núria Ruiz Mora, Procuradora dels Tribunals i de l'associació DOCENTS PER

LA DEMOCRÀCIA, segons tenc acreditat a les DPA 3334/2014, com millor procedeixi en Dret,

DIC:

Que seguint instruccions del meu principal venim a formular AMPLIACIÓ DE QUERELLA

presentada inicialment en data 12 de setembre de 2014 i que derivà en la incoació de les DPA

3334/2014 per part d'aquest Jutjat.  L'ampliació es fonamenta en els següents motius: 

Primer.-  Sobre la competència judicial

És competent el Jutjat al que em dirigesc per ser aquest qui coneix de la querella principal

presentada dia 12 de setembre de 2014, essent els fets objecte d'ampliació idèntics als que donaren

origen a aquesta instrucció.

Segon.-  Sobre els delictes que s'imputen.

Els  fets  presenten indicis,  sense perjudici  d'ulterior  qualificació penal  a  la  vista  del  que

s'actuï,  de ser constitutius d'un delicte de  malbaratament de cabdals públics previst  i  penat a

l'article 433 CP.

Tercer.-  Fets que s'imputen.

La complementació  parcial,  en  tant  que  manca  per  remetre  alguna  de  la  documentació

requerida per Auto de 30 de setembre de 2015, posa a la llum una sèrie de fets idèntics als que
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donaren lloc a la instrucció d'aquesta causa.  En concret, la querella inicial feia referència als viatges

de la Sr. Joana Maria Camps a càrrec del pressupostos de la CAIB entre maig i desembre de 2013,

fets que havien transcendit a premsa tal com consta en Autos.  De la documentació aportada fins a

la data pel Govern de les Illes Balears, se'n desprèn una actuació idèntica de la querellada en relació

als viatges compresos entre gener de 2014 i finals setembre del mateix any (data en que cessà com a

Consellera), tal com consta als folis 528 a 726 dels Autos.

La documental aportada insisteix en dibuixar indicis de malbaratament de cabdals públics

durant l'any 2014.  Si bé és cert que es redueix el desequilibri del 2013 entre els desplaçaments a

Menorca front als d'Eivissa, es manté la tònica d'una minsa aparent justificació quan es tracta de

carregar  al  pressupost  els  desplaçaments  comprensius  d'un  cap  de  setmana  a  Menorca.   Això

contrasta amb la detallada i atapeïda agenda d'activitats lluïda pels expedients administratius quan

els desplaçaments pagats amb fons públics són entre setmana o a un destí diferent de Menorca.

Així,  al  foli  558  dels  Autos  hi  consta  l'informe  justificatiu  de  despesa  corresponent  al

desplaçament realitzat per la querellada de Palma a Maó el 15 de gener de 2014 (dimecres) amb

tornada Maó Palma el 17 de gener de 2014 (divendres).  En ell s'hi fa constar, de forma detallada,

l'agenda d'activitat institucional de la Sra. Camps de dia 16 de gener de 2014 (dijous), amb 4 actes

diferents i perfectament identificats.  Al foli 568 torna haver-hi informe justificatiu de despesa del

desplaçament  a  compte  dels  pressupostos  amb  trajecte  Palma-Maó  dia  5  de  febrer  de  2014

(dimecres) i tornada Maó-Palma el 7 de febrer (divendres) en el qual s'hi fan constar dues visites a

centres educatius el dijous dia 6 de febrer.  Per contra, quan els desplaçaments inclouen estades de

cap de setmana a Menorca sembla que la justificació no comprèn una densitat d'actes tan gran com

quan la querellada viatja a altres destins o a la seva illa natal entre setmana:

• Al foli 570 l'informe justificatiu de despesa recull un acte de dia 7 de febrer de 2014 com a

motiu per abonar el desplaçament de la querellada amb trajecte Palma-Maó el mateix 7 de

febrer (divendres) i tornada Maó-Palma dia 11 de febrer (dimarts).

• Al foli 572 hi consta informe justificatiu pel trajecte Palma-Maó dia 14 de febrer (divendres)

amb tornada 18 de febrer (dimarts) per assistir a dues reunions el dilluns 17 de febrer.
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• Al foli 582 l'informe justificatiu recull una reunió de dilluns 24 de febrer de 2014 com a

motiu de la despesa del desplaçament Palma-Maó dia 21 de febrer (divendres) amb tornada

Maó-Palma (dilluns).

• Al foli 578 un informe justificatiu de despesa vincula el desplaçament Palma-Maó de dia 1

de març (dissabte), amb tornada Maó-Palma el 4 de març (dimarts), a un concert celebrat dia

2 de marc (diumenge).

• Al  foli  584 l'informe justificatiu  refereix  5  esdeveniments  d'agenda  de  dia  17  de  març

(dilluns) com a motiu del desplaçament Palma-Maó de dia 14 de març (divendres) amb

tornada Maó-Palma el 18 de març (dimarts).

• Al foli 611 un informe justificatiu atribueix la despesa del desplaçament Palma-Maó de dia

4 d'abril de 2014 (divendres), amb tornada Maó-Palma dia 8 d'abril (dimarts), a un acte el

dia 5 d'abril (dissabte).

• Al foli 706 l'informe justificatiu de despesa pel desplaçament de 23 de maig 2014 Palma-

Maó  (divendres)  i  tornada  Maó-Palma  el  27  de  maig  (dimarts)  invoca  un  berenar  de

germanor de dia 25 (diumenge) i una inauguració d'exposició el 26 (dilluns).

• Al foli 644 el desplaçament Palma-Maó de 6 de juny de 2014 (divendres) amb tornada 10 de

juny (dimarts) es vincula, segons l'informe justificatiu, amb l'assistència a una missa per

delegació del President dia 8 de juny (diumenge) més una presentació i  reunió el  dia 9

(dilluns).

• Al foli 631 la inauguració d'una exposició dia 14 de juny (dissabte) i una reunió de dia 16

(dilluns) configuren els motius de l'informe justificatiu corresponent al desplaçament Palma-

Maó de dia 13 de juny (divendres) amb tornada Maó-Palma dia 17 de juny (dimecres).
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• Al foli 647 hi consta informe justificatiu del desplaçament Palma-Maó de dia 20 de juny de

2014 (divendres) i tornada Maó-Palma dia 25 de juny (dimecres) amb 3 actes d'agenda de

dia 22 (diumenge).

 

Aquesta dinàmica, que es correspon al patró dels viatges carregats al pressupost de la CAIB

i que ja són objecte de les presents diligències d'investigació, té aparença de correspondre més a un

interès particular de passar caps de setmana a Menorca i, a partir d'aquí, intentar trobar algun acte

que justifiqui poder pagar els desplaçaments amb fons públics que no a una obligació pressupostària

dels fons de l'Administració correlativa al compliment de l'interès general al que estan destinats els

recursos públics.

Quart.-  De les diligències d'investigació que s'estimen necessàries.

Sense perjudici  del  que la  resta  que es  vagin revelant  precises  al  llarg de la  instrucció,

aquesta representació processal considera imprescindible la pràctica de les diligències següents:

 1. Que es procedeixi a la presa de declaració, en qualitat d'imputada, de la querellada

Joana Maria Camps Bosch.

Per tot això,

SUPLIC AL JUTJAT que tenint per presentat aquest escrit, es serveixi admetre'l i acordi

l'ampliació del procediment en curs a la investigació dels fets denunciats i acordi la pràctica de la

diligència interessada.

ALTRESSÍ  DIC  I que  havent  depositat  fiança  en  relació  a  la  querella  inicial  i

circumscriure's la present ampliació a fets idèntics amb la mateixa querellada, entenem que j as'ha

donat compliment al disposat per l'art. 280 LECr,
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SUPLIC AL JUTJAT que tengui per feta l'anterior manifestació i acordi de conformitat.

ALTRESSÍ DIC II que d'acord amb el preceptuat per la versió vigent al temps dels fets per

l'article 1.2.i) de la LO 5/1995, de 22 de maig, del Jurat – actual apartat h) a resultes de la DF 3ª de

la LO 1/2015, de 30 de març – procedeix la incoació del procediment pel judici davant del Tribunal

del Jurat, i

SUPLIC AL JUTJAT que tengui per feta l'anterior manifestació i acordi segons el previst.

Mallorca, a 8 de gener de 2015

Josep de Luis Ferrer
Col. 4372
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