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I.1) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques, Ordenació del Territori i Medi Ambient, per tal
d'informar sobre els contractes de prestació de serveis de
l'Ibasan (RGE núm. 3962/95).

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats. Començam aquesta
compareixença, la número 3962/95, sol•licitada per dotze
diputats del Grup Parlamentari Socialista, del conseller d'Obres
Públiques, Ordenació del Territori i Medi Ambient, per tal
d'informar sobre els contractes de prestació de serveis de
l'Ibasan.

En primer lloc, voldria demanar a les senyores i als senyors
diputats si hi ha substitucions.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Catalina Thomàs substitueix Grosske Fiol.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Catalina Palau substitueix Antoni Marí i Calbet.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Així, en primer lloc, intervendrà el conseller
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, el Sr. Reus, i també
cal informar a la comissió que ve acompanyat per l'Il•lm. Sr.
Gabriel Juan i Coll, gerent de l'Institut Balear de Sanejament,
Ibasan.

Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PUBLIQUES,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
(Bartomeu Reus i Beltran):

Sra. Presidenta, Sres. i Srs. Diputats. Amb molt de gust hem
vengut avui per informar d'un tema que a nivell de premsa ha
tingut un tractament francament dur durant dates passades, i jo
voldria, avui, lliurar al Parlament un volum documental molt
important, concretat en aquests desset o devuit toms, que
significa lliurar al Parlament, a aquesta cambra, tot el que és
l'Ibasan, des del dia que va néixer fins ara, en relació a
assumptes com els següents: el tom I recull el que és la
composició de consells d'administració, més actes de cada
consell d'administració; un tom II que fa referència també a
actes de consells d'administració; un tom III important, on es
recullen auditories dels exercicis 89, 90, 91, 92, 93 i 94; un tom
IV on hi ha els informes del Tribunal de Comptes i de la
Comissió Censora del Parlament quant a gestió de l'Ibasan; un
tom V que és resum de la labor efectuada per l'Ibasan, els
treballs pendents d'executar, una anàlisi del pla de depuració de
les Illes Balears i un informe sobre qualitat de les aigües; un
tom VII que és un resum dels convenis amb ajuntaments i
autoritzacions; un tom VII on apareixen relacionades
escriptures de compra-venda de terrenys més escriptures de
cessió de terrenys per ajuntaments.

El tom VIII contempla una fitxa base, planta a planta, on
es resumeixen tots els costs d'inversió, direcció d'obra, així
com adjudicataris; més una anàlisi de resum d'obra per
contractistes, així com el tema de volum de contractació
quant a direccions d'obra.

El tom X fa una anàlisi que contempla de les 58 plantes
depuradores fetes per Ibasan, acompanya contractes,
informes tècnics, obertura de pliques, anuncis a la premsa,
adjudicacions. Això es contempla als toms IX, X, XI, XII i
XIII.

El tom XIV acompanya documentació relativa a
adjudicació de contractes de manteniment 93-96, més els
contractes d'aquests manteniments.

El tom XV es refereix a adjudicació de concursos quant
a manteniment 96-99.

I el tom XVI és una referència específica a temes que
han aparegut damunt algun mitjà de premsa quant a
justificació d'adjudicació de direccions d'obres d'Edar
d'Eivissa, Sant Antoni, Santa Eulàlia i Formentera, equip
Collado-Socías; segon, treballs de topografia encarregats a
tercers; tercer, cobraments realitzats, auditats pels enginyers
Srs. Collado i Socías; i un punt quart que és una justificació
del perquè la solució d'evacuació d'aigües residuals de
Muro-Santa Margalida es va fer a pous d'infiltració a la
finca de Son Real.

Són, senyors diputats, setze toms molt complets, un
esforç de feina important, perquè en certa feina resumeix la
vida de l'Ibasan durant aquests sis o set anys, i en aquest
sentit hem volgut avui brindar el màxim d'informació als
senyors diputats; perquè l'Ibasan és un tema del qual
nosaltres, com a govern, estam orgullosos, perquè sempre,
sempre que a nivell de ministeri, a nivell de Brussel•les,
n'hem parlat, és un model per a ells, un model que s'ha
imposat ara a altres regions, en el sentit que crear un cànon,
afectar-lo, com a forma de repagament a una finançació a
llarg termini, ha pogut determinar una inversió constant
molt important, una inversió en aquests anys que ha pujat a
una xifra pròxima a 19.000 milions de pessetes.

Tenim un mapa de depuració quasi complet, ens falten
quatre qüestions, molt puntuals, l'única important que ens
queda és Maó-Es Castell, i jo més que res, avui volia lliurar-
los a vostès aquesta documentació.
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També voldria recordar que en el punt que avui ens ha
reunit, relatiu a prestació de serveis, hi ha informació
parlamentària a bastament, reflectida a preguntes contestades
com, per exemple, a la pregunta feta pel grup del PSOE,
número 2949/93, que contestava sobre prestacions de serveis
contractades l'any 89; contestació a la pregunta del PSOE
2950/93, que feia referència a prestació de serveis de l'any 90;
la pregunta també del PSOE, 2951/93, que feia referència a
prestació de serveis de l'any 91; la pregunta del PSM, número
1018/92, que feia referència també a prestació de serveis de
l'any 91; la pregunta parlamentària 2952, PSOE, relativa a
prestacions de serveis de l'any 92; pregunta, PSOE, 1736/95,
relativa a persones que han presentat factures o minutes a
l'Ibasan l'any 93; pregunta del PSOE 4582/94, relativa a
direccions d'obra 93-94; i pregunta, PSOE, 2579, no estic segur,
perquè és una lletra un poc rara, que fa referència a prestacions
de serveis de l'any 94.

Pens que en aquests moments al Parlament hi ha una
informació molt completa que complementada amb la que avui
aportam, pot ajudar, senyors diputats, a fer un millor estudi del
que ha estat l'Ibasan en aquests anys. Si vostès volen, puc fer
lectura d'un document que està integrat en aquest dossier que fa
referència als imports que han cobrat, han cobrat no, que poden
cobrar, de màxim, els directors d'obra de plantes que s'han
executat via contractació externa. Per exemple, és una mica
llarga, em sap greu, però està dins el dossier i vostès la tendran.
No prenguin nota perquè és reproduir informació, m'és
indistint, ho llegim o ho deixam com aportació del document?
Vostès triaran.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sra. Barceló?

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. De fet, encara que es deixi tota
aquesta documentació al Parlament, pel tema que ens ocupa en
aquests moments, avui, i per poder avançar en la
compareixença, crec que seria important que tenguéssim una
fotocòpia ara d'aquest document i no haver d'esperar que acabi
la compareixença per poder consultar tota la documentació. És
una suggerència.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vostè, Sr. Conseller, ha acabat la seva explicació?

EL SR. CONSELLER D'OBRES PUBLIQUES,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
(Bartomeu Reus i Beltran):

(...), jo pens que per al debat és millor que els senyors
diputats puguin fer preguntes a la vista de la documentació o a
la vista de punts de vista ja desenvolupats ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sr. Conseller. Ara, com mana el Reglament, una vegada
acabada la intervenció del Sr. Conseller, es pot fer una
suspensió de la sessió per un temps màxim de 45 minuts, i jo el
que proposaria, si els distints grups hi estan d'acord, és fer una
suspensió de cinc o deu minuts, es fan aquestes fotocòpies i es
lliuren als distints grups parlamentaris. I a continuació,
començaríem amb les preguntes del Grup Parlamentari
Socialista.

Va bé? Idò, feim una suspensió de deu minuts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Recomença aquesta sessió, i en primer lloc perquè
formuli les seves preguntes o observacions, en nom del
Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la diputada Sra.
Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, Sr. Gerent de
l'Ibasam, agraïm la seva presència aquí per donar un poc
compte sobre les notícies aparegudes als mitjans de
comunicació, extretes d'una manera molt clara també
d'informacions facilitades als grups parlamentaris a través
de les preguntes, moltes d'elles, entre d'altres, les que ha fet
referència el conseller. 

D'entrada, agraïm poder comptar amb una documentació
complerta de tot el que és la trajectòria i el treball de
l'Ibasan, creim que és una documentació important per
poder anar valorant d'una manera més complerta tot el que
fa referència a les contractacions que fa aquesta entitat.
Sobretot perquè el treball de l'Ibsan, així com es va definir
a un determinat moment juga o té un paper fonamental en
ser intermediari en tots els temes de depuració d'aigua, és a
dir des dels contractes d'obra, els contractes de direccions i
manteniment de depuradores, el que implicava o creim que
ha d'implicar una claredat i una transparència
importantíssima en aquest fet de ser intermediari i, sobretot,
i és una qüestió que hem assenyalat moltes vegades, la
necessitat que es respectessin els principis de publicitat,
concurrència i igualtat d'oportunitats, en ares a la bona
gestió dels recursos públics en cadascuna de les
contractacions que es fan. 

Així i tot, arrel de la documentació que el Grup
Socialista va sol•licitar de contractes fets en relació a la
direcció d'obres, una documentació que alhora va motivar,
en aquell moment, la reprovació del conseller d'Obres
Públiques per una contractació feta a dit el Sr. Saiz, tan just
quinze dies després d'haver deixat la conselleria, el portaveu
del Partit Popular en aquell moment, assenyalava que aquest
tema era una tempesta dins un got d'aigua i, per una vegada,
el portaveu del Partit Popular segurament tenia raó, sobretot
quan s'ha anat analitzant amb més profunditat la quantitat
d'informació que la mateixa resposta de l'Ibasan duia
inclosa.

Per tant, creim que hi ha tres temes avui que valdria la
pena, al marge després que puguem ampliar les preguntes o
les informacions que ens agradaria tenir a partir de l'estudi
de tota aquesta informació, que estigui segur que farem, sí
voldríem que es concretessin diverses qüestions.
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Primer de tot, en el que fa referència a les contractacions de
les direccions d'obres. El Sr. Reus quan se li va demanar a una
comissió, dia 24 de novembre de 1993, sobre els criteris que se
seguien en la contractació de les direccions d'obres, se'ns va
assenyalar que existia un informe dels Serveis Tècnics que
assenyalava quins eren els criteris i els llistats d'enginyers
qualificats com per tirar endavant aquesta direcció d'obres i
que, per tant, no era una qüestió totalment arbitrària, sinó que
responia a uns criteris objectius d'experiència i capacitat.
Aquest informe va ser sol•licitat, evidentment, de manera
immediata per part del Partit Socialista, dia 26 de novembre del
1993 i encara no en tenim resposta. Per tant, hem de demanar
quins són aquests criteris i si  existeix i és cert, aquesta llista
que se'ns va assenyalar aquí, un informe dels Serveis Tècnics,
i està escrit al Diari de Sessions, sobre una relació d'enginyers
que tenien experiència i que es limitava el seu nombre entre 14
i 15.

Aquests 14 o 15, evidentment, és una qüestió no certa, no
certa perquè en la relació d'enginyers que podem trobar al
Col•legi d'Enginyers i que ells mateixos poden facilitar, en les
dates en què es produïen aquestes contractacions ens trobam
108 enginyers censats, censats i donats d'alta al Col•legi, i 61
d'aquests, 61, i no 14 o 15, fan feina lliure o compatible amb
empreses privades i ajuntaments, tal com es contractes
enginyers que veim en aquesta relació per part de la Conselleria
d'Obres Públiques. Per tant, queda pendent que se'ns expliqui
quins són els criteris perquè es contractin uns determinats
enginyers i no uns altres, quan tenim una oferta de personal
capacitat suficientment extensa.

En segon lloc, també s'ha d'explicar per què fins a l'any 93
es contracten i es fan contractacions externes de direccions
d'obres, i a partir del juliol del 1993 el conseller ens assenyala
que aquestes direccions d'obra de manera externa s'han acabat.
Se'ns diu que s'han acabat a partir del juliol del 1993 i se'ns
dóna un llistat de les obres que es van dirigir l'any 93 encara
fins al juliol, però aquest llistat no coincideix amb una altra
documentació també donada per l'Ibasan on se'ns diu, sense
assenyalar a qui van contractades, tot un llistat de direccions
d'obres bastant més extens que el que se'ns dóna a la primera
documentació, i que, per tant, no sabem, i és una altra pregunta,
si es contracten encara assistències de direcció externa, fins a
quin moment es van contractar i, per tant, si és cert que a partir
del juliol del 1993 no s'ha contractat, com ens va assenyalar el
Sr. Reus, cap més direcció tècnica a fora; és a dir que totes les
direccions ara es duen per part de l'Ibasan, per tant, si açò és
possible hauríem de demanar també explicacions perquè açò no
va ser possible abans.

Però, així i tot, encara hi ha altres qüestions respecte de
la contractació de serveis tècnics. És el fet dels costs que
aquestes direccions tècniques han tingut. Sabem
perfectament que, i el portaveu del Partit Popular al plenari
en què es va demanar la reprovació del conseller ens va dir
que hi havia uns criteris, a més d'aquest llistat de personal
qualificat que no coneixem i que les informacions, d'entrada
objectives, ens assenyalen que n'hi ha bastants més,
d'enginyers, ens deia que hi havia uns criteris objectius,
encara que la potestat de discreció de contractar, per part de
l'Ibasan, existia, i que aquests criteris eren fonamentalment
l'experiència, l'exigència de titularitat i l'acreditació de la
titularitat del personal i l'experiència. Aquestes dues
qüestions ens deia el portaveu del PP. Evidentment,
l'experiència, si no existeix cap tipus de concurs es fa difícil
que es pugui plantejar, i la titularitat en els casos dels
enginyers que duen endavant aquestes direccions d'obres,
evidentment és certa. Però, així i tot, el fet que el 85% de les
contractacions que es fan en direcció d'obres, siguin a càrrec
de set persones només, i que s'hagin gastat, en el termini de
quatre anys, una quantitat tan important com la que fins avui
ens ha passat de 352 milions, vertaderament és necessària
una explicació respecte de com aquests criteris d'adjudicar
direccions d'obres s'han establert.

Quan repassam els llistats, evidentment surten no tant
l'experiència que està per demostrar, a no ser que dins
aquestes caixes hi hagi algunes proves al respecte, sí
apareixen els llaços familiars o polítics i, per tant, aquí sí ha
de donar explicacions, creim, el conseller. Qui són les
persones més beneficiades?: el soci del Sr. Saiz,
anteriorment, amb 44 milions en un termini de quatre anys;
el Sr. Pablo Socías Morell, germà de l'actual conseller
d'Agricultura i en aquell temps secretari del Consell
d'Administració de l'Ibasan que cobra 39 milions en quatre
anys; altres, també evidentment trobam lligam, el germà del
secretari general del PP a Menorca en aquell temps, després
batle de Sant Lluís, 28 milions en tres anys, i treballava al
Consell Insular de Menorca. 

Entre els dos primers, entre el Sr. Ricardo Collado i el
Sr. Pablo Socías, cobren una quantitat que, d'acord amb una
informació que teníem, de respostes a les preguntes que
havíem fet l'any 93, arriba a 82'5 milions. Per altra banda,
l'Ibasan, i respecte a una altra informació que ens varen
passar, que vàrem demanar depuradora per depuradora, quin
havia estat el cost de direcció d'obres, ens assenyalava una
altra quantitat: 134 milions. I avui, al llistat que ens passa el
conseller, trobam una altra quantitat: 156 milions. Per tant,
a totes les documentacions, totes procedents de la
conselleria, hi ha un desfasament respecte del que la
conselleria en un primer moment declara que ha pagat i del
que després surt que aquests senyors han cobrat, un
desfasament que havíem calculat en 51'5 milions de
pessetes i que evidentment no quadraven enlloc. Per tant,
voldríem saber clarament si les primeres documentacions
del conseller eren incorrectes o vertaderament és aquesta la
informació correcta i, en tot cas, quines són les xifres reals,
certificades del que han cobrat aquests senyors.
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Per tant, hi ha respostes que segons es miri la via de la
informació són diferents: 51 milions i mig per justificar
respecte d'una informació a una altra, i uns criteris -repetesc-
que creim que s'han de justificar políticament d'una manera
urgent, i també la necessitat de fer aquestes contractacions fora,
d'una manera ferma, amb una regularitat, creim, no justificable
a cap moment.

Però si ja és difícil aclarir aquesta part d'explicacions pel
que fa referència a les contractacions d'enginyers, el que sí ja
no s'entén de cap manera és la contractació dels treballs
topogràfics a partir de 1992. És a partir també d'una informació
apareguda als mitjans de comunicació, i també comprovada
amb documentació de la conselleria, que se'ns assenyala que el
cunyat del portaveu del PP en aquests temes i Cap de
Carreteres, el Sr. Ignasi Ramon Cases, la dona seva està
contractada per l'Ibasan, amb un contracte indefinit, i és
secretària de direcció, aquest senyor, no essent topògraf, ha
realitzat treballs de topografia per l'Ibasan per una quantia de
786.800 pessetes; aquesta quantitat, confirmada per la
Conselleria d'Obres Públiques, en una contractació a una
persona a qui ni tan sols se li exigeix, sembla, la titulació
pertinent. I evidentment es fa difícil no pensar que hi ha uns
lligams familiars totalment injustificats, a més d'una incorrecció
legal. És a dir que aquests principis objectius que el senyor
portaveu del PP assenyalava que existien i que vèiem fantasmes
de per tot, ara resulta que ni tan sols aquests, ni tan sols la
titulació, l'experiència tampoc, i el nombre de persones
capacitades per fer-ho, tampoc. Per tant, no se sustenta en cap
criteri objectiu ni raonable aquest tipus de contractacions.

I, evidentment, hi ha un altre tema, que és el tema en relació
a la construcció de la depuradora, als costos de la depuradora
que potser no serà matèria d'aquesta compareixença, però sí ho
podrà ser, evidentment, de properes compareixences que
sol•licitarem o més informacions que haurem de demanar. És
el fet de la construcció de la depuradora i la canalització
d'aigües depurades de Muro-Santa Margalida cap a Son Real,
una finca de la família del Sr. Socías, que hem de recordar
estava al Consell de Direcció de l'Ibasan i avui és conseller
d'Agricultura. La depuradora realitzada de Santa Margalida,
Muro, és d'aquelles depuradores que quan veus la desviació del
pressupost inicial al cost final, et demanes a veure què ha
passat. Una depuradora que estava amb un pressupost inicial de
404 milions de pessetes i que després s'aproven unes obres
complementàries i dins aquestes obres complementàries, dels
cinc conceptes en què figuren les obres complementàries, dues
van lligades molt directament al que és la conducció, les
canonades d'impulsió a Son Real i els bombeigs.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Barceló, jo li pregaria que anàs acabant.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sí, tan just un minut. I, de 404 milions passam a un cost
de la depuradora de 1.007 milions. És a dir, hi ha un
desviament de més del 50% del seu pressupost, 600 milions
de pessetes. Per tant, hem de demanar explicacions també,
d'aquests 600 milions de pessetes que es paguen per a obres
complementàries, quina és la part que costa la conducció
cap a Son Real i tot el que fa referència als seus bombeigs,
també és una documentació facilitada per la mateixa
Conselleria d'Obres Públiques, i que, evidentment, també
hem de demanar explicacions.

Per tant, i ja com a conclusions, sí ens agradaria més que
xifres concretes que podrem anar analitzant, responsabilitats
polítiques, explicacions de l'actuació política del conseller
en tot el que fa referència a criteris de contractacions, el
perquè de les contractacions i a tot el llistat de preguntes
que, en aquesta primera intervenció, hem pogut fer. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Barceló. Per contestar, té la paraula el
conseller d'Obres Públiques.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
(Bartomeu Reus i Beltran):

Sra. Presidenta, senyora diputada, amb molt de gust li
contestaré. Si anam a l'any 88 o 89, sabrem que a les
Balears hi havia col•legiats uns 92 enginyers, 90 o 92, dels
quals n'hi havia 38 o 40 que en certa forma eren
incompatibles per fer feina a compte del Govern, perquè
feien feina per al Govern o per a empreses constructores que
havien de tenir vinculacions de feina amb el Govern;
quedava un romanent de 50 enginyers que realment estaven
titulats per poder fer assistència tècnica quant a depuració.
El que passava és que en aquells anys -recordem-ho-
començaven tots a aprendre a fer depuració, no hi havia
molta gent experimentada. En aquest sentit, l'Ibasan ha
actuat com pugui actuar una empresa privada, en el sentit
que quan hi ha confiança amb un nivell de tècnics
determinats, no canvien. Hi ha hagut una contractació que
s'ha concentrat en desset persones, on hi ha hagut persones
que han contractat bastant més que els altres, sempre
motivats per una obra significativa, que és l'obra d'Eivissa.
Recordem que a Eivissa es varen concentrar quatre
direccions d'obra que eren a Eivissa, a Sant Josep, a Sant
Antoni i a Formentera, que això ha significat un poquet el
desplaçament real en diners. A Eivissa, aquells anys,
únicament hi vivien quatre enginyers, dels quals n'hi havia
un que feia feina per al Consell Insular d'Eivissa, dos que
feien feina per a empreses d'obra pública i un quart, Sr. (...)
Ferrer, que a aquell moment no es va considerar amb
experiència suficient pel Consell d'Eivissa (...).
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Vull matisar que ens trobam davant un marc on no hi havia
realment tanta disponibilitat de gent com un podria pensar.
Quan començam a estudiar un poc les xifres, i un diu, "els Srs.
Collado i Socías han cobrat molts de doblers", és cert, però hem
de veure que qualsevol enginyer de camins cobra exactament
el mateix un que l'altre per fer una obra. Aquí hi va haver una
relació de confiança motivada per la seva experiència i
capacitat tècnica que va determinar que el Consell
d'Administració de l'Ibasan contractàs sobretot una obra molt
significativa a un equip, que va ser l'obra conjunta de tot el que
són les Pitiüses: Formentera, Sant Josep, Sant Antoni i Eivissa
capital, que és un poquet la xifra que en certa forma desplaça
uns dels altres.

El Sr. Collado, soci del Sr. Saiz, jo no sé si era soci o no
soci, mentre el Sr. Saiz era conseller no eren socis, és evident
que no, avui en dia, no ho sé, no ho puc dir. El Sr. Socías,
germà del conseller actual d'Agricultura, recordem per favor
que el Sr. Socías, en aquell moment, no era més que un
funcionari de la conselleria que de forma accidental, merament
accidental va ocupar la plaça de secretari d'actes, amb
competències de convocar les reunions a instància del
president, per formar un poc l'ordre del dia, per prendre actes,
per fer actes, firmar-les, etc; una persona amb veu però sense
vot a les assemblees, a les reunions del Consell
d'Administració. El pes que pugui tenir un secretari d'un consell
d'administració, un secretari d'actes, és tan limitat que realment
poc considerable és pensar que la influència del Sr. Socías fos
decisiva per res, en aquest sentit. Recordem que hi havia un
consell d'administració amb un nombre de vocals entre deu i
dotze, aquells anys, i el pes d'una sola persona, realment no hi
podia influir en absolut. Dic això perquè, en certa forma, s'ha
volgut manipular el bon nom dels Sr. Socías, el conseller, en un
tema on ell realment n'està completament al marge, en aquest
sentit.

De temes com puguin ser les feines contractades al Sr.
Ignasi Casas, hem de dir que en quatre anys, del 92 al 96,
aquest senyor ha fet exactament tretze feines d'un nivell quant
a quantia mitjana de l'ordre de 65.000 pessetes. Aquest senyor
està facultat per fer la feina que ha fet, perquè hem de pensar
que no ha fet res més que donar un suport tècnic a gent de la
conselleria especialitzada; a la conselleria tenim tècnics
superiors o mitjans que estan facultats per validar informes
previs. És a dir, la feina que ha fet el Sr. Casas no és més que
una feina de presa de dades, un treball de camp, que és de
suport a l'elaboració de polimetries bàsiques necessàries. No
hem de considerar que aquest senyor ha fet un tipus de feina
significativa, en raó que la matèria quedava en mans de tècnics
superiors. Mai no ha firmat aquest senyor un document com a
tècnic mitjà o superior, sinó merament com a tècnic pràctic en
topografia, de la qual cosa té un títol expedit per Fodesma, amb
data 31 d'octubre del 92.

Per altra banda, també vull considerar que una empresa
pública que ha invertit aquests anys una xifra de 19.000 milions
de pessetes, aquest nivell de xifres, afegit a contractacions
quant a suports tècnics, 70.000 pessetes, no són significatives,
i ni tan sols el Consell d'Administració les valida, això queda
(...) merament tècnica a l'espera del departament de construcció
on o bé el cap de servei o bé el gerent de l'empresa dóna el vist-
i-plau a aquest tipus de factures. 

No cerquin vostès relacions quant a parentiu, perquè parlam
d'una cosa insignificant, parlam de meres aportacions de
feines de camp, on un pic validades per enginyers superiors
o mitjans, cobraven una validesa. Aquest senyor, mai en la
vida va usurpar cap tipus de funció, és un tema
completament usual a l'administració pública aquest tipus
d'activitat on hi ha cossos inferiors que alimenten dades a
cossos especialitzats.

Passant al tema de la planta de Santa Margalida-Muro,
el problema que es va motivar respecte d'arribar a fer un
abocament a pous d'infiltració a la finca de Son Real, una
finca que és de nou germans, un dels quals és la mare del Sr.
Socías, conseller actual d'Agricultura, va ser motivada per
la impossibilitat de poder fer un abocament d'aigües a
l'Albufera en base a paràmetres de defensa ecològica o bé a
la badia de Can Picafort, en base a defensa que va fer la
federació hotelera del que era, segons ells, una millor
qualitat d'aigua de bany.

Ara jo passaria la paraula, si és possible, al gerent de
l'Ibasan, perquè pugui matisar aquests conceptes quant a
xifres, perquè vostès tenen un quadre que voldria explicar,
que és un quadre de màxims. D'aqueixa forma veuran que
xifres que hi ha en discussió queden ajustades a la base de
certificacions que hem demanat a auditors i comprendran un
poquet per què hi ha xifres que es mouen. És a dir, en
resum: l'Ibasan és una empresa pública que fins al 28 de
juny de l'any 95, ha pogut actuar en règim de dret privat pur,
en aquest sentit legalment s'ha ajustat perfectament als
paràmetres, l'Ibasan, crec recordar, a partir del mes de juliol
o agost de l'any 93 no ha contractat cap assistència tècnica
externa per fer direcció d'obra, tal vegada vostè té un llistat
on hi ha pagaments de certificacions d'enginyers per feines
contractades abans, possiblement, però que en tengui jo la
seguretat és que en els mesos de juliol o agost o setembre
del 93 acabam amb contractacions externes. I ve motivat
perquè en aquest moment l'Ibasan no executa ja un pla
d'inversions massa important, sinó que hem reduït el nivell
d'inversions, hem passat d'unes quotes anuals de l'ordre de
4.500 a 5.000 a una taxa d'inversió pròxima als 1.500 o
2.000. A partir d'aquest moment, un poc reforçat l'Ibasan, ha
estat possible llançant recursos propis, els projectes i
direccions d'obra.

Jo voldria, si és possible, Sra. Presidenta, que el gerent
de l'Ibasan pogués matisar les xifres, perquè hi ha una certa
confusió en el que són els quadres generals i després el que
són les certificacions de pagaments.

EL SR. GERENT DE L'IBASAN (Gabriel Juan i Coll):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats. veig
que hi ha una confusió de les xifres, tant a les respostes a les
preguntes parlamentàries com pot induir aquesta nota que
els han repartir, i els explicaré per què.
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A la resposta a les preguntes parlamentàries, el volum de
contractació d'una determinada direcció tècnica, d'alguna
manera, és estimada i és la que fa una previsió comptable.
D'aquesta documentació podran veure que l'auditoria ha auditat
tant la previsió comptable com el pagament real, i hi ha una
diferència important entre els pagaments reals i la previsió
comptable, i de vegades hi ha manco previsió comptable perquè
en el moment en què s'ha fet la previsió comptable no s'havia
desenvolupat la totalitat de l'obra. Aquest és un dels problemes
que hi pot haver en la qüestió de xifres.

Després, aquí, n'hi ha un altre, i és que aquesta informació
que els hem donat és sobre el total de contractació amb IVA,
perquè vostès puguin veure exactament els tants per cents que
s'han contractat a cada director tècnic, però la xifra aquesta no
és la xifra que han cobrat aquests directors tècnics, per què no
els hem donat exactament la xifra? Els diré que tenim un
problema i és que és molt difícil d'aconseguir la xifra exacta, ja
que des de l'any 89 a ara hem tengut tres tipus d'IVA, aleshores
quan es tenen tres tipus d'IVA, vostès veuran fitxa a fitxa de les
obres que cada tipus d'IVA no es correspon exactament a tota
una contractació, sinó a part d'ella. No obstant això, en el cas
dels senyors Collado i Socías, en el tom darrer, el XVI, estan
perfectament especificades quines són les previsions
comptables que hi havia de direcció d'obra, quins són els
honoraris que els tocava cobrar per tota l'obra que han fet, i
quines són les xifres que han cobrat perquè també els incloc la
liquidació.

Concretament, els puc dir que en el cas de les obres
d'Eivissa que varen ser les més importants, vàrem firmar un
contracte per pagar-los la direcció d'obra en cinc anys, a petició
seva; i aquest contracte s'ha saldat amb els honoraris de la
contractació base, no han cobrat honoraris per tot el que era
liquidació d'obra complementària i d'altres, i el finament està
firmat i també la liquidació, per la qual cosa la diferència entre
la previsió que hi havia de direcció d'obra, que és la que vostès
tenen aquí, i el que realment han cobrat és de l'ordre de 50
milions. O sigui que jo, les úniques dades comptables que els
puc donar són les dades comptables que estan ubicades, que els
he posat dins el tom XVI, que no tenen res a veure amb
aquestes previsions que l'únic que ens diuen és per poder veure
el tant per cent que s'ha contractat a cadascun.

Per altra part, respecte dels criteris per a les direccions
d'obra, i sobretot les d'Eivissa que crec que són les més
importants de les que explicam, hi havia dos temes importants
quan vàrem fer aquesta contractació. El Sr. Socías i jo havíem
visitat, quan ell era empleat de l'Ibasan, havíem visitat
concretament al sud de França set o vuit depuradores d'una
tecnologia que era la que demanàrem per a les obres d'Eivissa
i Sant Antoni. Aquesta tecnologia la coneixíem bé, fins i tot el
Sr. Socías hi havia estat un parell de dies més per poder veure
exactament com funcionaven aquestes depuradores. En el
moment que el Sr. Socías em va plantejar que ell se'n tornava
a l'ajuntament jo em vaig veure en la necessitat de demanar-li
una ajuda tècnica perquè ell coneixia molt bé aquesta situació,
més que no l'enginyer que pogués venir a cobrir la seva plaça
o més que qualsevol altre tècnic. Per altra part, tenint en compte
que era un contracte de bastants de milions vàrem cercar un
enginyer que tengués una qualificació de contractista de
direccions tècniques, els puc dir que en aquell moment a Palma
hi havia dos enginyers que tenguessin aquesta qualificació, i
vàrem triar el Sr. Collado que era un dels que la tenia.

A partir de l'any 93, el que ha dit el conseller, les úniques
direccions tècniques que s'han contractades han estat
algunes direccions tècniques a l'illa de Menorca per a
contractes petits, ja que nosaltres no tenim cap tècnic
desplaçat allà, i són les mínimes, és concretament una
direcció tècnica per a la conducció d'Es Grau a Maó, i
després una per a la conducció de Son Xoriguer a
Ciutadella. Però són direccions tècniques compartides. A
partir de l'any 93, vostès tenguin en compte que l'any 91 i 92
varen ser els anys que l'Ibasan va invertir de l'ordre de 3.500
i el 93 4.000 i busques, ara no record exactament les xifres,
però en aquell moment era impossible que amb els tècnics
de l'Ibasan que en aquell moment eren -descomptant-me a
mi- un enginyer de camins, un tècnic d'obres públiques, un
enginyer industrial i un enginyer tècnic industrial,
poguéssim absorbir les direccions d'obra i les construccions.
Jo no sé si el criteri va ser equivocat o no, però el criteri del
Consell d'Administració va ser no contractar més enginyers
a l'Ibasan, perquè l'Ibasan sempre defensava una plantilla
mínima, ja que era una empresa de gestió.

Quant a la depuradora de Muro-Santa Margalida, li puc
contestar una cosa molt important: aquesta depuradora, al
principi, al projecte que es va fer, era per a 20.000 habitants
equivalents damunt el paper, quan de ver el llacunatge ens
temérem que a causa de l'extensió del parc just podia tenir
onze hectàrees i mitja, això suposava que aquesta
depuradora just era possible per 12 o 15.000 habitants,
tenguin en compte que un llacunatge es calcula en raó de
deu metres quadrats per habitant. Aleshores, aquesta
depuradora, no és que els costs complementaris hagin estat
des de 400 milions fins a 1.000 milions, el problema és que
en aquests moments tenim una capacitat de depuració
d'aigua a Muro-Santa Margalida per a 50.000 habitants
equivalents que agafa des de Las Gaviotas fins a la zona de
Can Picafort. Amb aquesta situació el que s'ha fet és una
segona depuradora, una segona depuradora convencional
perquè era impossible aconseguir més terrenys per fer un
llacunatge més gros, perquè haguéssim hagut d'aconseguir
uns terrenys de 40 o 50 hectàrees. És ver que hi va haver
uns projectes complementaris que varen ser els motivats per
la conducció de l'efluent i pel filtratge de l'efluent.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Juan. Moltes gràcies, Sr. Conseller.
Per replicar, té la paraula la Sra. Barceló.
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LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vertaderament, com més anam
més ens enredam o més ens embullam, o més embullat ens ho
donen, que és diferent. Diverses coses.

Respecte als pagaments que es fan sobretot a dos senyors
per direccions de depuradores. Mirin, la primera documentació
que nosaltres demanam, any per any, el que es paga per
direccions d'obres, 90, 91, 92 i 93, la suma que ens donen són
82 milions, i ara resulta que n'han cobrat 264. Primera història.
I és documentació facilitada per la conselleria, per la qual cosa,
si no és així, a qualcuna banda hem de protestar perquè se'ns
contesti la veritat i que no haguem d'arribar a fer quaranta mil
històries i sumes i restes per saber el que vertaderament han
pagat. O sigui que, d'entrada, la documentació que se'ns va
donar, any per any, dóna 82 milions, i n'han cobrat 264, el 50%
del que han cobrat tots els altres, dos enginyers. A mi em
donen, a mi, i estic segura que a qualsevol enginyer, el
contracten a Eivissa per 44 milions, només amb una obra, des
de Menorca hi van i des de Mallorca, també. No diguin que
l'excusa és que no hi ha enginyers a Eivissa, per aquestes xifres,
què vol que li digui?, jo me n'aniria, jo, i estic segura que
moltíssima gent més, i gent qualificada. Rallam de 264 milions
que han cobrat aquests senyors en quatre anys, amb açò feim un
curs accelerat, vaja, de qualsevol cosa. 

No és justificat en absolut que no hi hagi enginyers
preparats, i, a més, com hem de preparar els enginyers si
sempre ho donen als dos mateixos, açò no té el més mínim
sentit, i repetesc, amb la llista dels enginyers, donada pel
Col•legi Oficial d'Enginyers i que li podem passar al Sr.
Conseller, de mitjans de l'any 94, no de dia 1 del 94, del mes de
gener, sinó -no és d'ara no, eh?-, de l'any 94, em surten 61
enginyers capacitats a nivell professional com per tirar
endavant direccions de depuradores, 61, de 108 que n'hi ha
inscrits, per tant no estam per personal. I, en tot cas,
l'experiència i la capacitació, jo ho entendria si vostès els
haguessin examinat a aquests 61, però els han examinat?, com
avaluen la capacitat?, l'experiència, ja ho sabem, si sempre ho
donen als mateixos, els altres mai; i que a Eivissa no n'hi hagi,
repetesc, per les xifres de contractació qualsevol es desplaça.

Per tant, no se'ns expliquen quins són els criteris de per què
agafen aquests dos. Per reducció, què queda, no és perquè no
n'hi hagi molts, es paga bé la feina, estic convençuda que pel
que es paga hi ha una total disponibilitat, i no es demostra ni
l'experiència ni la qualificació; només queden uns criteris: jo
conec aquest, i jo som amic de l'altre. I així ha funcionat. A més
a més que és totalment exagerat que només es concentri aquesta
gran quantitat de milions en dues persones, respecte dels altres
ciutadans, també suposa una despesa importantíssima per a una
empresa com és l'Ibasan, que no tenim duros per tirar, pagam
un munt de doblers de deutes, i que tiram els doblers per la
finestra contractant persones externes, quan a partir del juliol,
enguany no hi ha inversió, però bé, l'any 94 n'hi va haver, i
l'any 95 ja no són necessaris. Home!, poden dir que han
rectificat, estaria bé que ho diguessin, que han rectificat, perquè
era un desgavell. Estaria bé que ho diguessin, qualque dia.

En tot cas, també evidentment hi ha coses que no
quadren, com són els honoraris d'aquests senyors i, per tant,
les xifres del que vertaderament cobren a una banda o a una
altra, i la diferència entre 82 milions i 264 no són qüestions
d'IVA, no són qüestions d'IVA. Per tant, no crec que sigui
necessària una explicació sobre els tipus d'IVA que han
canviat, sinó que correspon a altres coses, que les primeres
respostes que es van donar al grup Socialista no eren les
correctes.

Però després també hi ha altres coses que ens preocupen.
Els treballs topogràfics i la contractació d'aquest senyor que
té un curset de l'Inem, no?; en tot cas haurem de veure i
analitzar aquí, no sé si són en aquestes caixes, però sí que
convendria que ho fessin, saber quins treballs ha fet, veure'ls
i que el Col•legi de Topògrafs faci una avaluació de si
aquest senyor pot fer feina o no a aquest nivell, i en tot cas,
als fulls de contractacions que hem anat seguint al llarg dels
darrers anys per part de la conselleria, topògrafs que
s'havien contractat, darrerament no es contracta ningú, i
sempre fa la mateixa feina aquest senyor, aquest senyor a
qui ni tan sols se li demana el títol. I, també ho hem de dir,
segons unes declaracions massa sinceres del gerent de
l'Ibasan als mitjans de comunicació, reconeix, ho va dir a la
premsa, no ho ha fet aquí, però vaja, a la premsa ja ho va
fer, que no coneixia que no tengués la titulació, paraules del
mateix gerent als mitjans de comunicació.

I també hi ha una altra cosa, per tant, per què s'agafa
aquest, per què no s'agafa una altra persona? Home, els
lligams familiars apareixen una altra vegada, i tampoc no
se'n dóna cap explicació. Supòs que no degué ser l'única
persona que va fer el curset de l'Inem, si els treballs eren per
a gent d'un nivell tan baix, segur que el degueren fer més,
aquest curset, i ningú no ha dit res. Continua funcionant
simplement per amistats i amiguismes.

Després també el que ja ens sorprèn d'una manera molt
notòria és la depuradora Muro-Santa Margalida. El
desafasament, nosaltres teníem calculat que era de 600
milions, d'acord amb una informació donada per l'Ibasan, i
quan veim els fulls que se'ns donen avui, no és de 600
milions, el desfasament, el desfasament és de 1.100 milions
de pessetes. És a dir, que una depuradora, es fa un projecte
per 400 milions, i n'arriba a valer 1.500, açò ja és el màxim,
i en tot cas, en tot cas, d'acord amb el contestat per l'Ibasan,
tenim: pressupost inicial, 404 milions; obres
complementàries, aquí no diu el que ens ha explicat el
director gerent de l'Ibasan, aquí les obres complementàries
es defineixen quines són i totes no en relació a fer una
depuradora amb més capacitat de persones, ...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Li pregaria, Sra. Diputada, que anàs acabant.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Acab. ... sinó senzillament es defineixen quines són les
obres complementàries i la majoria del volum d'obra
complementària és la que lliga amb la conducció a Son Real,
600 milions de pessetes. Bé, haurem de veure aquest projecte
com funciona, i creim, quan es fa un projecte d'una depuradora,
la veritat, em pensava que aquests problemes se solucionaven
mentre es feien els projectes i no de sobte que no saben on han
de dur les aigües, no ens ho creim, açò, no és creïble. En tot
cas, aquí hi ha una definició d'obres complementàries lligades
a Son Real, lligades a bombeigs cap a Son Real amb un cost de
600 milions de pessetes.- I açò no s'ha inventat, ho diuen
vostès, nosaltres ho demanam, i vostès ens ho diuen. I ja està.
No hi ha cap tipus d'interpretació. Si ara es vol tornar enrera del
que han dit o de les xifres, es pot fer, però vertaderament no
existeix.

Per tant, jo crec que hi manquen explicacions polítiques al
respecte al criteri de contractació per tot el que fa a assistències
tècniques, que no cuela, les documentacions donades no
funcionen; per què se'ns donen explicacions equivocades quan
demanam, com és la nostra obligació, el seguiment dels costs,
que de sobte pugen a unes quantitats astronòmiques, que
tampoc no són deguts a ajustaments d'IVA de darrera hora, i
fonamentalment aquest embull que és Ibasan. A Ibasan,
vertaderament, ens hem de plantejar, després d'escoltades les
explicacions i vistes les xifres que es manegen aquí, per què fan
feina, si són competents, encara que només sigui per fer la feina
d'intermediaris, o és que la feina d'intermediaris és per a altres?
Sembla que funciona així, l'Ibasan, l'Ibasan sembla que en
definitiva només serveix d'agència de col•locació o per a
finançament, què hem de dir?, del PP.

Són qüestions que evidentment farem la feina necessària
com per revisar tota la documentació, tota. Estiguin segurs que
ho farem i que demanarem les compareixences necessàries per
anar aclarint els dubtes que creen vostès amb la documentació
que ens donen, i a partir d'aquí veure i replantejar-se Ibasan,
replantejar-se, com a mínim, un consell d'administració tan
inoperant que ha gastat tant de doblers respecte d'unes
contractacions totalment arbitràries o en qüestions de
depuradores i desviaments en la construcció, i veure si la
sortida d'aquest material és suficient o si haurem de demanar o
tractar altres sortides com auditories depuradora per
depuradora, depuradora per depuradora, des del solar, a cases
que es compren adjuntes al solar, com construcció,
funcionament, direccions, etc.; perquè, si no, es crea un dubte
greu que no s'explica per part dels responsables polítics, i açò
encara és bastant més
greu.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Barceló. Per contrarèplica, té la paraula el Sr.
Conseller.

EL CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
(Bartomeu Reus i Beltran):

Sra. Presidenta. Sra. Diputada. Quant a xifres és bo
d'entendre, una cosa són estimacions comptables prèvies
sobre un pressupost d'obra, i una altra cosa són liquidacions
finals. Per exemple, si vostè agafa aquest full, són
previsions comptables, quant a estimacions de pagaments
hem d'anar a auditar, com diu vostè, pagament a pagament.
I, per exemple, agafant Ernst-Young que ha auditat
específicament, pel que fa al Sr. Socías Morell i al Sr.
Collado Saenz, hem de dir que han cobrat, el Sr. Socías
Morell haurà cobrat, quan ho hagi cobrat tot, 74.142.000
pessetes, sense IVA; i el Sr. Ricardo Collado haurà cobrat
99.092.000. És a dir, sempre fins al final hi haurà
divergències entre el que són estimacions i cobraments
finals, i ho hem de saber així. Quant a xifres no hi ha un
altre final més que la xifra auditada, última, que és la de
pagament, si vostè vol tenir més informació respecte dels
altres, quant al que han cobrat, ho he de demanar a l'auditor
que em tregui una relació del que són pagament a pagament
a fi de saber cadascú al final el que haurà cobrat, sabent que
hi ha tres IVAs en curs i sabent que hi ha també per altra
banda, obres que avui en dia encara es paguen. Això és un
tema.

Si vostè fos una miqueta més assossegada intentaria
aïllar la incògnita de veure què significa el tram d'obra
d'Eivissa i Formentera quant a conjunt de direccions d'obra.
Aquí hi ha una imputació molt important de cost a Collado-
Socías en relació merament a una direcció d'obra conjunta
d'Eivissa i Formentera. El que puja  i realment crea un
desbalanç quant a altres enginyers és aquest tipus d'obra. Es
va decidir que el Sr. Socías, com diu molt bé el senyor
gerent, prengués part en aquesta direcció, en raó a un
coneixement previ de plantes depuradores similars i es va
cercar un suport tècnic en el Sr. Collado, que estava
qualificat; a partir d'aquí, aquestes quantitats, realment, han
significat que aquests enginyers, fent el resum final, han
cobrat més que els altres, però en relació a una sola
contracta.

I ho repetesc, l'Ibasan fins al mes de juny de l'any 95
estava facultat com una empresa del carrer qualsevol a
contractar qui volia, i no ho feia de forma discrecional, ho
feia en base a criteris de qualitat, perquè recordem que en
aquells anys, enginyers n'hi havia manco, per altra banda
d'aquests n'hi havia 40 que feien feina a l'administració o a
empreses que treballaven amb l'administració pública, en
quedaven 50, d'aquests 50, s'ha fet feina amb 17, i s'ha
cercat sempre la gent, diguem, de màxima capacitat. I quan
una empresa està contenta amb els seus tècnics, normalment
no canvia, perquè quan es fan coses amb un nivell d'inversió
de 1.200 o 1.500 milions de pessetes, el que es fa és cercar
els tècnics més qualificats, perquè no en base a criteris de
transparència, concurrència, etc., etc., s'han de fer desbarats
de lliurar la direcció d'obra de plantes molt importants a
gent no experimentada. L'any 95-96 hi ha molts de tècnics
qualificats, al principi, en depuració, era un món que naixia
i no n'hi havia, cregui'm, i estic segur que el Consell
d'Administració d'aquells anys va actuar amb uns criteris de
rigor complets.
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Per favor, facin els càlculs, agafin el que significa Collado-
Socías, l'obra de Formentera i Eivissa, que és Formentera,
Eivissa, Sant Josep, Sant Antoni, i ho restin, i veuran que la
resta, la diferència està més o manco equilibrada amb els altres.

I hem de repetir que l'Ibasan actuava amb la llibertat legal
de contractar qui realment pensava el Consell d'Administració
que estava facultat i es va decidir que aquests senyors, com a
equip, reunien els requeriments d'experiència i capacitat
suficients. Perquè pensin, senyors meus, que parlam de plantes
molt significatives, plantes que tenen imports, imports de 890,
la planta de Formentera, no trobaré ara la planta d'Eivissa, que
és molt important ..., parlam d'un volum d'obra molt
significatiu, que realment són les plantes més importants.
Aquestes conjuntament amb Ciutadella són plantes d'un nivell
d'inversió pressupostària molt significatiu. Es varen cercar els
millors tècnics per tenir una solvència clara per al final d'obra
en aquest sentit.

Respecte a la instal•lació de Santa Margalida-Muro, hem de
recordar que el que són inversions en col•lectors per dur l'aigua
a pous d'infiltració a Son Real, segons les dades que ara he vist
puja a 290 milions de pessetes, 290 i busques milions de
pessetes. I recordem, com diu bé el gerent, que es va fer una
planta diguem-ne, doble, es va fer una nova planta, es va
començar amb un nivell d'inversió assumit, pensant en
avaluació assistida que arribava només a 20.000 persones, i la
planta avui en dia el que fa és que rendeix per a 50.000
persones. 

I, per favor, la història de dur l'aigua a Son Real és ben
clara. L'aigua estava pensada, primer, per dur-la a la badia de
Can Picafort, bé a infiltració a l'Albufera o bé a Son Real. A
l'Albufera per moltes raons ecològiques i per moltes raons aquí
determinades, va ser un tema refusat d'entrada, i va quedar en
debat fer un emissari submarí a Can Picafort, un emissari molt
car i amb un impacte social important, considerant que la
federació hotelera de Can Picafort es va afrontar en aquest
tema; amb la qual cosa quedava el recurs d'arribar a Son Real,
i a Son Real, pel que jo sé, pel que m'han contat, va ser una
feina molt dura per arribar a aconseguir a un acord amb els
propietaris per aconseguir fer un pou d'infiltració. I quan
s'explica que un senyor, el Sr. Socías, Mariano, que era un mer
funcionari, secretari d'actes a Obres Públiques, crec que era cap
de servei amb nivell 25, possiblement, va tenir el poder per
condicionar un consell d'administració, amb persones
completament conegudes, amb persones de pes dins
l'administració balear, perquè fessin un col•lector per dur aigua
a una finca, a una finca de sa mare, no, a una finca de nou parts,
on sa mare en tenia una, realment és dir coses que no són.

I respecte del Sr. Casas, ho repetesc. Parlam d'un senyor
titulat per fer la feina que ha fet, no ha fet cap feina distinta
per la qual està facultat. Recordem, per favor, que són els
usos dins l'obra pública on hi ha aquests nivells de prestació
que és el que són cooperants amb tècnics superiors o
mitjans. A l'Ibasan hi ha enginyers superiors i mitjans que
validen la feina feta per auxiliars de base, són feines de
camp, feines informatives que un pic revisades
complementen un expedient, però no són els treballs que
estan monopolitzats per tècnics superiors o mitjans
qualificats. Aquest senyor té titulació suficient, aquest
senyor va fer feina al Consell Insular de Mallorca amb una
qualificació prèvia reconeguda, amb titulació, i a partir
d'aquí, per favor, pensin-ho vostès també, aquest senyor en
un grapat d'anys, en quatre anys, ha cobrat una xifra
pròxima a 800.000 pessetes, crec recordar, no ho sé; en
relacions contractuals de l'ordre de 65.000 a 70.000
pessetes. Són temes que per la seva quantia ni tan sols
arriben a la consideració del Consell d'Administració, són
temes que ni tan sols el gerent els veu, són temes que el cap
del Servei de Construcció decideix perquè són aleatoris per
complet, no són significatius.

Ara, tota relació que es vulgui crear entre un senyor i un
alt càrrec del Govern o de l'administració pública, això de
cara a l'opinió pública significa crear una autèntica
distorsió. Parlam d'una coseta ínfima, molt petita, d'un
treball que realment és insignificant considerant el volum de
l'Ibasan, i si vostès volen fer mal en aquest tema, en faran,
evidentment, però jo pens que no és ètic ni és just; perquè
pensin que parlam d'una cosa que no és res més que un
treball de suport d'unes quanties insignificants per complet,
on s'ha treballat amb aquest senyor i amb cinc o sis senyors
més, hi ha una fitxa documentada en aquests dossiers on
apareixen per altra banda senyors o empreses que han fet el
mateix tipus de feina, i els puc dir que dins la Conselleria
d'Obres Públiques, feines d'aquest tipus contractades amb
aquest perfil de persona, n'hi ha moltes, i d'altres, perquè
normalment el que es fa és contractar feines de camp amb
aquest perfil de tecnificació, no més.

Per a mi que em deix temes, però vull recordar el
següent: per favor, pensin que això és l'estimació
comptable, jo estic disposat, si vostès volen, a agafar els
auditors i que certifiquin com han certificat per al Sr. Socías
i el Sr. Collado, quins doblers han cobrat o cobraran, perquè
les xifres reals que puguin cobrar són les xifres de final
d'obra. Aleshores, jo repetesc, perquè tenguin constància, el
Sr. Pau Socías Morell, a part d'aquest document (...) una
xifra determinada, haurà cobrat quan acabi tot una xifra de
74.142.000 pessetes, i el Sr. Collado ha cobrat 99 milions de
pessetes. Són xifres importants, per a vostès i per a mi, però
això és el que cobren els enginyers de camins que estan
col•legiats. I vostès diran, per què han anat tantes vegades
a contractar amb aquests senyors?, perquè a judici del
Consell d'Administració es va pensar i ponderar que era la
gent més qualificada per complir amb garanties d'èxit una
obra important, una obra que sumant quatre plantes arribava
a xifres de l'ordre de 2.800 milions de pessetes, i a partir
d'aquí es va cercar la màxima garantia en l'execució, ni més
ni manco.

Això és tot. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

Per què em demana la paraula, Sr. González Ortea?

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Sí, porque he sido reiteradamente aludido personal y
familiarmente, Sra. Presidenta, y quisiera hacer una
intervención en este sentido, puesto que lógicamente cuando
toque a mi grupo dirigirnos al conseller no me voy a referir a
cuestiones de tipo personal ni familiar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí. Sr. González i Ortea, li don un torn de tres minuts per
al•lusions.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sra. Presidenta. Me bastan. Yo creo que me bastan
y me sobran. El conseller ha explicado ya básicamente lo que
es un práctico en topografía. Yo creo que es una cosa que no
ignora en absoluto el Grupo Socialista, porque no lo ignora
nadie. Un práctico en topografía es simplemente un ayudante
técnico, un señor que a las órdenes de un técnico superior o
medio realiza un determinado trabajo de levantamientos
planimétricos. Eso funciona así en el Ibasan, funciona así en el
departamento que yo dirijo, en el cual, por cierto, no hay
ningún ingeniero técnico topógrafo, cosa nada sorprendente
porque hay muy pocos, es una cosa relativamente moderna y
como digo, hay muy pocos, y los ingenieros de caminos y los
ingenieros técnicos de obras públicas están facultados para
hacer y firmar los proyectos topográficos, y eso funciona así, y
quería decirlo, en el Consell Insular de Menorca, de donde es
la señora o donde trabaja la Sra. Barceló, y en el Consell Insular
de Mallorca, donde gobierna el Partido Socialista y el Grupo
Socialista. Tanto es así que en este momento el Consell Insular
de Mallorca está realizando trabajos topográficos con un
práctico en topografía, por cierto, muy bueno, es una persona
de toda experiencia y de toda confianza, ha trabajado alguna
vez también para Carreteras. Es un simple práctico de
topografía y está haciendo estos levantamientos sin que haya
ningún ingeniero técnico topógrafo en el Consell Insular de
Mallorca, ni, repito, que sepa yo, en el de Menorca.

También la Sra. Barceló se ha referido a otra cuestión
que quisiera dejar clara, dice o mantiene que mi cuñado es
la única persona que ha trabajado para el Ibasan en
levantamientos topográficos. Eso es mentira, pura y
simplemente falso. Han trabajado también Replanteos y
Topografía, SA; Jorge Griñón Sairol; Stop, SA; Guillermo
Velar de Igori; Margarita Juncosa Darder; Ricardo Terrades
Jofre y Alfonso Longedo Calderón. De las ocho personas,
contando también a Ignacio Casas, mi cuñado, que han
trabajado, hay uno que es ingeniero técnico topógrafo, y
siete que no lo son, y de esos siete, cinco son prácticos en
topografía, conviene que se sepa, porque en el Ibasan no se
contrata sólo a mi cuñado.

Paso por alto, por supuesto, que son contratos de 60 o
70.000 pesetas, que no son contratos, son simplemente
prestación de un servicio que todas, no digamos las
empresas públicas, pero cualquier servicio de la
administración, desde luego, recurre a este tipo de servicios,
como los de reprografía, para tener copia de planos, como
a los de delineación, recurre en momentos punta, porque
necesita determinadas ayudas que, por supuesto, ni pasan
por consejos de administración ni siquiera, y esto el gerente
en su momento me lo confirmo, ni siquiera el gerente de la
empresa se entera, porque son cosas de tipo completamente
menor que determinan los propios ingenieros o
funcionarios.

Quiero dejar, sí, claro aquí, absolutamente claro, que
niego categóricamente que ni directa ni indirectamente, ni
a través de mi mujer ni de ningún otro miembro de la
familia, yo me haya dirigido, y pongo por testigos al
conseller y al gerente y a todo el personal del Ibasan, que yo
me haya dirigido a nadie de la conselleria ni del Ibasan para
pedir que dieran un trabajo a mi cuñado, porque la verdad
es que además, si hubiera pedido un trabajo para mi cuñado,
y permítanme ustedes la broma, creo que hubiera pedido
algo más que unos trabajillos de 60.000 pesetas, niego
categóricamente, absoluta y categóricamente que haya
hecho eso. No lo he hecho nunca en mi larga vida
profesional, en ningún caso y, por consiguiente, no lo iba a
hacer por esta tontería, que se ha sacado completamente de
quicio.

Y tengo que decirle algo para acabar, Sra. Barceló,
efectivamente en ese debate al que tan reiteradamente ha
aludido usted, yo le decía, recuerdo que acababa diciéndole
algo así como que no sabía usted muy bien de qué estaba
hablando. Es una pena que en este momento no pueda
decirle lo mismo. Usted sabe todo esto que digo yo, todo
esto lo sabe, a usted le consta lo que es un práctico en
topografía porque lo tiene bien fácil de saber, a usted le
consta que en el Ibasan han trabajado otros prácticos en
topografía, a usted le consta que en el Consell Insular de
Mallorca o en montones de organismos administrativos no
hay ingenieros técnicos topógrafos y que trabajan prácticos
en topografía a las órdenes de técnicos superiores y medios.
Por consiguiente, tengo que deducir que exclusivamente
plantea esto aquí, en estos términos por mala fe. Y créame
que lo siento. Es la primera vez que digo esto en los nueve
años que llevo en el Parlamento a otro parlamentario, pero
ha tenido usted mala fe al plantear esto y al plantearlo así.

Nada más, gracias, Sra. Presidente.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. González i Ortea.

Sra. Barceló, per què em demana la paraula?

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Li deman la paraula per precisar una afirmació que jo havia
fet i que evidentment mantindré, que és que ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni un momentet. Jo he consultat amb els membres de
la Mesa abans que vostè agafàs la paraula i crec que no hi ha
més torns per al•lusions i per matisar. Jo crec que hem de
continuar el debat amb les distintes formacions polítiques, i
segons l'ordre del dia, correspon la paraula al Grup Mixt.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sra. Presidenta ...

LA SRA. PRESIDENTA:

He consultat, li ho repetesc, amb els membres de la Mesa i
amb el lletrat i no hi ha més torns, crec que en aquest moment
hem de prosseguir el debat, no hem d'entrar aquí en un debat
amb el Sr. González i Ortea i vostè, ell ha demanat la paraula
per al•lusions, ha parlat durant tres minuts per al•lusions, i jo li
dic que en aquest moment la paraula la té el Sr. Balanzat ...

(Remor de veus)

Té la paraula el Sr. Balanzat, del Grup Mixt.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Lament profundament aquest
incident. Bé, jo vull dir que, la veritat és que esperava que les
intervencions del Sr. Conseller aportassin una mica de llum a
tot aquest tema, però desgraciadament he de dir que continuam
en la foscor més absoluta que abans, exactament igual; és a dir,
continua havent-hi molts de misteris, continuam sense saber
realment què és el que han cobrat els tècnics que han fet
aquestes feines, és un misteri; números i xifres que no surten,
que no quadren, desfases escandalosos entre les previsions
inicials d'una obra i el pressupost final, desfases enormes;
encara que el consell d'administració d'IBASAN tengués dret
a contractar a qui li donàs la gana, crec que per una mesura de
transparència s'hagués hagut, i d'això el PP sempre en fa gala,
de transparència, de donar una igualtat d'oportunitats per
contractar i perquè tots els enginyers que haguessin volgut
haguessin pogut concórrer per poder participar en aquestes
contractacions, i no només contractar, per dir-ho així, als
tècnics de la família, els tècnics be de família consanguínia o bé
de la família del PP, és bastant deplorable que l'únic criteri per
contractar aquests especialistes, aquests tècnics sigui el de pura
confiança, és a dir, com que ens refiam d'aquests els contractam
i no hi ha cap altre criteri i no hi ha res més; per tant, com dic,
continua tant embullat les xifres i els continguts com abans i,
desgraciadament, veig que el Sr. Conseller i el Sr. Gerent ens
han volgut, amb una sobrecàrrega de toms i de xifres, ha
intentat embullar-nos una mica més. La qüestió, com dic, és
que no hi ha ara més llum ni més informació sobre els temes
que es pretenia que avui sortissin a la llum, tenir informació,
continuam sense tenir-la i ho he de lamentar. Moltes gràcies,
Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per replicar, té la paraula el Sr.
Conseller.

EL CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
(Bartomeu Reus i Beltran):

Sí, Sr. Balanzat, em sap greu que vostè ho vegi així. Jo
només li deman que agafi vostè el tom XVI i veurà que hi
ha un certificat d'una companyia consultora, auditora, que
certifica el que realment han cobrat els senyors Collado i
Socias. I per favor entenguin que una cosa són estimacions
comptables i una altra són pagaments realitzats, això
qualsevol persona que està a una empresa ho entén
perfectament. Tenim un pressupost administratiu que actua
en base a estimacions de cost, en base a això hi ha un llistat
d'estimacions, els pagaments són pagaments que estan fets
quan realment estan pagats, a partir d'aquí hi pot haver un
certificat de pagament. Els senyors Collado i Sáiz apareixen
certificades les seves dades al tom XVI d'una forma molt
clara.

Jo diria ara i ho diria ara que estam després d'unes
eleccions, que pens que ha arribat el moment que tots
nosaltres facem una reflexió. Hem estat uns anys amb una
crispació tremenda que qualsevol tema ens ha servit per fer-
nos mal uns als altres; em creguin que amb l'IBASAN, avui
he vengut aquí amb la voluntat d'explicar qualsevol cosa.
S'han invertit molts de doblers ben invertits, som una regió
que de cara a l'exterior sempre, em creguin, que jo ho dic
amb molt d'orgull, ens usen com un exemple, com a model.
Planta a planta es pot auditar, si vostès volen, no hi ha cap
tipus de dificultat; hem aportat aquí de cada una de les
plantes una fitxa informativa exhaustiva; qualsevol persona
que tengui la capacitat i la voluntat de fer-ho pot indagar en
elles i comprendrà que les coses estan ben fetes.

Si ara, de cop i volta, un dia com avui, dia 5 de març,
feim un debat respecte que uns senyors han cobrat tants de
doblers, a la gent del carrer, a tots nosaltres ens pareixen
xifres molt importants, però realment els enginyers de
camins cobren aquestes xifres perquè així està tabulat al seu
col•legi, i ho repetesc, el consell d'administració d'aquells
anys, quan llançaven un programa d'activitat tan important
com hi va haver en aquells anys, xifres anuals de 4.500 a
5.000 milions de pessetes, se suportava amb els tècnics més
solvents a judici del consell d'administració. Perquè moltes
vegades és bo de fer una política de gestos transparents,
però l'important és fer les coses ben fetes; era molt necessari
tenir unes plantes fetes amb qualitat, i em creguin que en els
anys 88-89 no es podien escollir molts de tècnics.
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I també ho dic, per favor restin de la xifra d'ingressos dels
senyors Collado i Sáiz el que significa l'obra de Pitiüses en
conjunt i veuran que és aquesta obra en particular el que
realment ho ha desfet tot. Anant al tema, per a mi tan menor,
tan insignificant, d'une petites minutes presentades per un
tècnic, un tècnic no, per una persona que és un pràctic en
topografia, que és un element usual en la feina constant i diària
de qualsevol empresa d'obra pública o de l'administració, on el
Consell Insular de Mallorca els empra i els empra el
Departament de Carreteres, etc., on hagi hagut un de vuit
contractants que hagi estat el cunyat d'un senyor que és Cap
d'un Departament de Carreteres, que està al marge per complet
de l'IBASAN, on jo em vaig assabentar per la premsa i pel
Gerent que hi havia aquesta relació, perquè mai en la vida
havíem comentat res de res, perquè és una autèntica
insignificància, em creguin, jo pens que ara ja ens convendria
aquests anys que vénen, i jo ho dic d'una forma, trobar una
forma de fer política distinta, perquè aquests anys passats han
estat molt durs per al Partit Popular, per al PSOE i per a tots;
anem a intentar equilibrar un poc les coses perquè, si no, estam
en una posició que realment és lesiva, l'únic que diem són coses
que de cara al públic, evidentment que són negatives, però quan
un analitza el conjunt de les coses i comprèn bé el que és el
tema, jo ho he de dir, de l'any 89 a l'any 93 es va invertir molt
amb molta rapidesa, vàrem arribar a una cota d'inversió molt
important. Cada planta depuradora té un cost inicial i unes
desviacions completament motivades i ajustades. Aquesta
planta en discussió de Santa Margalida-Muro, que és una planta
que val la pena veure-la, és una planta que realment avui en dia
dóna servei al doble de població, el doble no, més del doble de
població definida inicialment. Els col•lectors es dugueren a una
finca per fer infiltració perquè hi va haver problemes per fer
infiltració d'aquesta aigua a s'Albufera de Muro o be a la badia
de Ca'n Picafort, en base a paràmetres ambientals, en base a
paràmetres sociològics.

Ja ho sé que això és inútil, el fer política avui en dia per a
nosaltres ens significa un assalt a pegar-nos o ganivetades o
tirs, jo voldria canviar en aquest sentit, perquè aquests anys que
vénen, si hem de continuar com estam, això pot ser un desastre
horrorós. Només vull dir, per favor, senyors meus, aquí hi ha el
que és l'IBASAN des del principi, hi ha tota la informació del
món; jo em brind, quan faci falta, a venir aquí a complementar
informació, a explicar el que sigui necessari; si vostès m'ho
demanen em puc gastar doblers no, bastant de doblers
demanant certificats d'auditoria ja no del senyor Socias i
Collado, sinó de la resta dels vint i busques de tècnics que han
fet feina per a l'Ibasan, entre superiors i mitjos.

I ho repetesc i ho recordin, la planta d'Eivissa i
Formentera, aquelles plantes, varen crear realment una
ruptura quant a xifres. A l'illa d'Eivissa només hi havia
quatre enginyers, dels quals n'hi havia tres amb certa forma
amb incompatibilitats i un que realment en aquell moment
no es va ponderar, no vull criticar a ningú. El consell de
l'any 89 a l'any 93, jo sempre ho diré, varen fer molta feina;
així com aquests anys que vénen jo voldria poder fer molta
feina en carreteres, amb el suport de vostès, foren uns anys
en què la depuració va ser l'assignatura més important. Tot
el que facem ara per discutir que aquells anys varen fer
coses mal fetes ens significa, de cara a l'exterior, doncs
mirin, dificultats per aconseguir culminar un pla de
depuració amb aportació comunitària, aportació estatal, no
ho sé, em creguin; el que és ètic, jo a això ho tenc clar, el
que és ètic no és el que sigui legal, són coses distintes, aquí
avui en dia la legalitat està complerta, i l'ètica, per a
qualsevol lector que pogués veure el que era l'Ibasan a l'any
89 i 90-91, està coberta per complet; estàvem parlant d'un
moment en què l'Ibasan creixia amb molta rapidesa, amb
taxes d'inversió molt substantives on el més important era
tenir la garantia de seguretat d'acabar les plantes en
condicions. A partir d'aquí res més, una reflexió per intentar
que els debats en aquest període de sessions puguin ser
realment més centrats en la realitat, i no facem debats de
cara a la premsa que l'únic que podem aconseguir és un
desgast per a tots. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Per replicar, té la paraula el Sr.
Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, Sr. Conseller, vostè ha
d'entendre que l'únic que pretén l'oposició és tenir clares les
coses, informar-nos i fer que hi hagi una transparència i
tenir un mínim de control sobre el que està fent el Govern.
Per tant, no em negarà vostè que hi ha tot una sèrie d'indicis
en tots aquests temes de coses poc clares, molt poc clares:
lligams familiars, contractes que es donen sempre a les
mateixes persones que són familiars, a la vegada, de
consellers, coses que voldríem que se'ns aclarissin i que no
se'ns acaben d'aclarir. 

Per tant, vostès haurien de fer un esforç perquè hi hagués
una major transparència i, si vostès volen assossegar el
debat polític en aquestes illes i en aquest parlament, vostès
haurien de ser els primers interessats en aportar tota aquesta
informació i per aportar tots els elements de transparència
que són necessaris. Res més, moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Balanzat. Per contrarèplica, té la paraula el Sr.
Conseller.

EL CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES, ORDENACIÓ
DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT (Bartomeu Reus i
Beltran):

Sr. Balanzat, miri una cosa, és molt curiós que aquestes
dades que avui ens ocupen, aquesta relació amb el Sr. Socias,
el Sr. Collado, fossin temes que aquest parlament tenia
informació d'ells del mes de desembre del 93, gener-febrer-
març de l'any 94, i la informació estava aquí, en aquesta casa;
i no obstant és un tema que ha hagut d'estavellar quasi sobre
eleccions. Ho repetesc, jo no vull dir que no tenguin el dret els
senyors diputats a fer una crítica, jo pens que l'han de fer, jo
avui he brindat la informació completa de l'Ibasan. Només vull
dir que les coses sempre tenen una explicació i trobar el que és
l'aspecte negatiu és molt bo de fer, és molt simple, i de cara a
l'opinió pública això és el que ven. Però, sincerament, si fan
una reflexió seriosa de l'Ibasan, si l'estudien en profunditat, que
hem aportat molta documentació sistematitzada perquè ho
puguin entendre, hem aportat dades certificades, i estam parlant
d'una empresa que ha manejat moltíssim doblers, comprendran
que les coses estan ben fetes si actuen amb lleialtat, només dir
això i que ho vegin. Aquesta informació han hagut d'esperar
que hi hagués un senyor enginyers que ha resultat que un germà
seu l'han fet conseller, perquè a partir d'aquest moment una
informació que estava aquí a la casa ha estat important de cara
a l'opinió pública, abans no era significa, no obstant, de cop i
volta, això ha estat un autèntic escàndol.

De ver, tot això estava aquí ja feia molts d'any, no s'havia
mogut en absolut, no passava res i ho dic ben clar, qualsevol
empresari del carrer, el que és una empresa pública és un
empresari del carrer, un senyor particular, quan té uns tècnics
que funcionen contracta sempre amb ells perquè la relació de
coneixement i confiança és bàsica en la gestió; i fins a la data
de 28 de juny de l'any 95 hi havia aquesta llibertat absoluta per
poder contractar directament a qui realment donàs els
paràmetres de confiança i qualitat, ni més ni menys. I per favor,
ho facin, restin la part de Formentera i Eivissa, on només hi
havia quatre tècnics superiors qualificats per fer-ho, on va
entrar un tècnic que tenia experiència en raó a control de
plantes fetes en el sud de França, on va entrar un tècnic que
tenia un element distint de la resta, que tenia una qualificació
tècnica distinta de la resta; doncs, a partir d'aquestes xifres,
queden més reconduïdes.

Jo, del tema de relació de parentiu del senyor Cases amb
el senyor González Ortea no en vull ni parlar, això és una
autèntica ridiculesa; estam parlant de petites relacions que
no són ni contractuals, on ni el consell ni el gerent moltes
vegades no en tenim notícia, perquè això és el modus
operandi de l'administració on els enginyers superiors o caps
de serveis amb tota llibertat contracten aquest tipus de
serveis, servei que aquest senyor estava qualificat per fer
perfectament, com així s'ha demostrat perquè també ho
estam fent a altres administracions i empreses del carrer, i
on l'Ibasan, a part de fer feina amb aquest senyor, ha fet
feina amb cinc o sis persones més, ara no ho record.

Només voldria que aquests anys, estar en política fos
poder tenir un poquet, envers de partir d'una presumpció de
ser sempre un corrupte i un gàngster, començar a guanyar
de cara al públic una batalla de què feim la feina ben feta.
De l'any 93 fins ara a l'Ibasan, amb la meva gestió, hem
intentat que les coses siguin molt clares i jo he repassat
l'esforç fet per l'equip del Govern d'En Jeroni Sáiz i he de
dir que cada dia més ho repetesc, En Jeroni Sáiz és un
conseller que va fer una feina esplèndida, amb una
dedicació absoluta al càrrec, amb una entrega total i el que
és una pena és que ara, per unes cosetes que no són res més
que temes incidentals en trobar relacions d'un senyor amb
l'altre, el seu bon nom estigui avui en dia a debat. Em sap
moltíssim de greu, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, té la paraula la Sra. Thomàs per
un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Conseller, per la
seva compareixença, abans de dir allò que havíem preparat,
és que les darreres paraules que ens ha dit d'intentar que hi
hagi una altra manera de fer política, jo li demanaria que, en
lloc de demanar-nos-ho a l'oposició, s'ho demanàs a vostè
mateix, a tot el Govern, en el sentit que quan aquí es
reclama un control, una major transparència és perquè som
conscients que vostès estan gestionant doblers dels
ciutadans i de les ciutadanes i aquests doblers públics,
malgrat que es gestionen a través d'una empresa pública,
necessiten transparència i necessiten major rendiment
perquè no són doblers dels gestors, sinó que són doblers de
tots nosaltres que pagam a través dels imposts. Per tant, el
que li volia és que quan ens demana que canviem la manera
de fer política cap a la premsa, crec que, sobretot, el que fa
l'oposició és demanar transparència, demanar bona gestió
perquè som portaveus d'allò que demanen els ciutadans i les
ciutadanes amb els seus doblers.
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És evident que ens ha explicat els criteris que han seguit les
contractacions de les direccions d'obres de l'Ibasan, però
nosaltres insistim en què, sent una empresa pública, és evident
que ha estat legal tota la contractació, són empreses amb
consell d'administració, etc., però que nosaltres volíem insistir
en que per què una empresa pública que gestiona doblers
públics no feia un concurs de mèrits i una publicitat? Podia ser
que hi hagués pocs enginyers, com insisteixen en aquells anys,
etc., però com a mínim una transparència i una lliure
concurrència que després, a l'hora de selecció, evidentment els
criteris els marcaria el consell d'administració; però totes les
persones que es veien capacitades per dur aquesta direcció
d'obres s'haguessin pogut presentar i no hi hagués hagut aquesta
mala interpretació o interpretació correcta de sempre contractar
un mateix grup de persones o una mateixa persona.

El mateix que quan el Gerent d'Ibasan ens explica que és
necessari contractar enginyers de fora per la manca de personal
d'Ibasan i ens ha especificat el nombre de tècnics que té Ibasan,
el que ens suggereix immediatament és si Ibasan ha fet una
previsió comptable de si era més cara aquesta contractació a
externs o ampliació de plantilla d'Ibasan i, per tant, que les
direccions d'obres les haguessin propis tècnics seus, perquè,
malgrat el ball de xifres i totes les explicacions que ens han
donat una si està clara és que de la relació de direccions d'obres
i el volum de l'obra realitzada, duita a càrrec per la direcció per
Ibasan, només és un 20%. Aleshores, ho ha explicat el gerent,
era per manca de personal, fins a quin punt no era més rendible
per a Ibasan ampliar plantilla i tenir una bona plantilla que
poguessin dur ells mateixos la direcció d'obra o anar contractant
enginyers de fora?

Evidentment, vostè insisteix en el tema del senyor Socias i
del senyor Collado, evidentment en aquells anys s'ha de
recordar tot allò que ha sortit a la premsa que el Sr. Socias surt
de l'Ajuntament de Palma, és contractat per l'Ibasan, i després
torna a l'Ajuntament de Palma i continua essent contractat per
l'Ibasan; a mi em sona que, des del punt de vista de la gent del
carrer és bastant impresentable que per molt tècnic qualificat i
únic que pogués dur aquesta direcció d'obres, com a mínim,
s'hagués pogut fer amb una transparència i s'hagués pogut donar
opció a altres enginyers.

I respecte a la depuradora de Muro-Santa Margalida i la
finca de Son Real, només volíem demanar si hi ha hagut altres
finques particulars on s'han fet acords d'aquest estil, per dur
aigües depurades; si s'han fet gratuïtament aquestes
conduccions, com en el cas de la finca de Son Real; i amb quins
criteris s'han pogut utilitzar aquestes finques. I finalment, si s'ha
cobrat per dur aquesta aigua a altres finques, en altres casos, i
si s'han construït infraestructures en aquests altres casos.

Com ha notat el Sr. Conseller, jo no he fet referència al cas
del Sr. Cases i li demanaria que no ens ho tornàs a explicar
perquè ja se n'ha parlat prou. Jo insistesc en el tema del Sr.
Socias i Collado i en el tema de la rendibilitat dels doblers
públics.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Thomàs. Per contestar, té la paraula el
Sr. Conseller.

EL CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
(Bartomeu Reus i Beltran):

Moltes gràcies. Jo voldria que agafassin el tom III i
veurien que hi ha auditories d'exercicis 89 a 94 inclosos; el
tom IV, que hi ha el informes del Tribunal de Comptes,
informe de la Comissió Censora dels comptes del
Parlament, i veurem que allà no hi ha cap tipus d'objecció a
la gestió de l'Ibasan. Això és una dada. És a dir que hi ha
entitats de control que han supervisat la gestió de l'Ibasan i
l'han donada per bona, és una dada que la deix aquí damunt
la taula.

Respecte als temes de sempre, els temes del Sr. Socias,
criteris, ho repetesc: paràmetres de confiança, ni més ni
menys. Recordar taxes inversores tan importants com any
89, 90 i 91, xifres sempre de 4.500 a 5.000 milions de
pessetes, on realment per poder acomplir amb terminis
aquesta tasca feia falta comptar amb projectes i directors
d'obra damunt la taula; és a dir, no es podia improvisar
l'Ibasan, va començar l'Ibasan amb un gerent i un enginyer
tècnic mig, amb un suport administratiu de la pròpia
conselleria. Varen ser uns anys molt difícils on realment no
hi havia una estructura.

A l'any 93 hi va haver un canvi, un canvi que ha
significat que des del mes de juliol, no ni tan sols ho
recordava, merament hi ha hagut dos petits contractes amb
directors tècnics externs, amb una relació de despesa que de
màxima han de pujar a 4.200.000 pessetes entre totes dues,
per fer uns petits col•lectors a Cala d'En Bosc i el col•lector
d'Es Grau. I per què ho hem pogut fer? Ho hem pogut fer
perquè a l'Ibasan a l'any 93 vaig heretar una estructura ja
consolidada. L'esforç d'aquells anys inicials avui en dia es
veu perquè hi ha un equip francament bo, on hi ha enginyers
de camins, industrials, hi ha gent qualificada; que un poc
potenciat han pogut fer bona gestió en construcció i,
sobretot ja, en manteniment; perquè a l'Ibasan aquests anys
la faceta de manteniment és la més important, ni més ni
menys.

El tema de finques i aprofitament d'aigua. Jo ara en
aquest moment passaré la paraula al Gerent, per saber, Sr.
Gerent, si nosaltres hem pagat doblers per fer pous
d'infiltració a X finques o si els particulars ens han pagat
doblers per dur aquesta aigua a les finques.
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EL GERENT DE L'IBASAN (Sr. De Juan i Coll):

Miri, Conseller, nosaltres normalment quan acabam la
depuradora l'acabam o bé amb un emissari o bé amb uns pous
d'infiltració o bé deixam l'aigua perquè qualcú regui.
Normalment els regants mai no demanen l'aigua quan la
depuradora s'ha acabat. Per tant, el que hem fet, fins i tot en el
cas de Santa Eulàlia d'Eivissa, vàrem haver de fer un emissari
perquè el consell insular no tenia acabada la instal•lació per
poder ficar l'aigua als regants. Normalment, pous d'infiltracio
n'hem fet a altres depuradores, jo ara no record exactament,
però tres o quatre depuradores més n'hem fet, i hem fet altres
instal•lacions per desfer-nos de l'aigua de la depuradora de
diferents maneres; com per exemple els puc dir que l'aigua de
Vilafranca, hem muntat un sistema per aspersió i, com que
havíem comprat bastant de terreny per poder fer un llacunatge
natural, que després va ser artificial, estam plantant alfals
contínuament i tota l'aigua de la depuradora es dedica a la
plantació d'alfals. Després aquests alfals, a través dels alcaldes,
ho pot fer això qui vulgui, es pot vendre i, si no, es ven a una
empresa pública. Però el tema és ensenyar als pagesos d'allà
que amb l'aigua depurada es pot emprar alfals perquè l'utilitzin,
perquè, si no, el col•lector que hauríem de fer és més llarg que
no aquesta inversió.

Per un altre costat, els puc dir que a Binissalem, que s'havia
de fer una inversió de 40 a 50 milions per poder arribar amb el
col•lector d'aigües a un torrent, vàrem decidir, d'acord amb el
batle de Binissalem, que ell aportaria una finca i hem fet un
biòtop.

O sigui, més o menys hem anat fent les coses, petites
instal•lacions, ara, hi ha moltes instal•lacions que s'han fet
després de nosaltres deixar la depuradora que aquestes han estat
de tipus particular. Però vull deixar ben clara una cosa, que en
aquest moment, el que es refereix a la finca de Son Real, el
problema és que vàrem trobar, geològicament, el punt perfecte
per poder infiltrar -pensin que són, diàriament, 10.000 tones
d'aigua, que en aquest moment no en deu donar 10.000, però ha
d'estar dimensionada per a 10.000, en deu donar 7.500 o 8.000
en ple estiu; i 7.500 o 8.000 tones d'aigua és molt difícil desfer-
se'n d'elles-, i allà trobàrem un sistema que a través de dos
quilòmetres i mig dins el torrent, podíem utilitzar una sèrie de
pous. Se'n varen fer tres em pareix, dels quals just n'hem emprat
dos; i després pels petits pous que tenim per veure els nivells,
es veu que allà el nivell no augmenta, perquè realment el pou
és un moment que l'aigua va damunt l'aigua salada; la qual cosa
vol dir que el que fa és que no deixa que l'aigua salada penetri
terra a dintre.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. De Juan. Sr. Conseller. Vol fer ús de la
rèplica la Sra. Thomàs? Té la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Només és que demanàvem si a
totes aquestes finques que ens ha explicat el Sr. Gerent si
anaven sempre a càrrec d'Ibasan o si hi havia contribució per
part dels propietaris, o si era de forma gratuïta a l'Ibasan la
conducció, etc., i no hi havia càrrec als propietaris.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Thomàs. Sr. Conseller, té la paraula.

EL CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
(Bartomeu Reus i Beltran):

Moltes gràcies. Sempre, sempre aquesta actuació la
financia l'Ibasan perquè realment és una solució de l'aigua
de l'Ibasan. Normalment no és una millora per a la finca,
vostè pensi que, per exemple, a Son Real aquesta aigua va
crear una barrera d'intrussió marina, no és una solució ni per
a camps de golf, ni per a etc. Tal vegada de futur, quan el
tema del pla d'aigües residuals, aplicat a reguiu sigui una
realitat, sempre i quan hi hagi una demanda clara i per part
de la pagesia hi hagi la voluntat d'aportar recursos serà
possible donar una solució a aquest tema. També, per
exemple, quan un camp de golf demana una concessió
d'aigua depurada per fer un reguiu, doncs, és el camp de
golf qui paga el col•lector de distribució, ho tengui clar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula el Sr. Alorda, per un temps
màxim de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Em sobraran, crec que el tema,
evidentment, ja està ben esclovellat a aquestes altures. El
primer, agrair la documentació, efectivament, perquè es
podem fer aquest estudi, un estudi que veim important per
a molts dels temes que han sortit ara i els anirem veient. Jo
no entraré en les compres de terrenys o els convenis, aquests
pressuposts de les estacions depuradores o de manteniment,
les cessions d'aigua depurada i, en concret, als camps de
golf, convenis que s'han signat darrerament. Crec que avui
és important anar al tema dels tècnics i també mirarem de
fer una clarificació de dades en vista de la diferència
respecte de les pròpies dades que havia aportat la conselleria
a la contesta de les preguntes.

Bé, nosaltres ens hem de sumar a la crítica que s'ha fet
de la manca de publicitat i de la manca de possibilitat de
concurrència a l'hora de donar la redacció dels projectes, la
direcció d'obra d'aquestes obres, la manca de criteris que en
aquesta compareixença no se'ns han aclarit, entenem; ben al
contrari, gairebé, quan s'ha dit si hi havia 50, 100, posem
que 50 enginyers possibles, la gran excusa que se'ns ha dit
ha estat que la junta considerava que eren els més idonis i la
manera en com la junta s'ha format l'opinió sembla que eren
les coneixences, les coneixences que hi havia dins els
membres de la junta; per tant, no a través d'una fórmula
pública, d'una fórmula en què, efectivament, la junta pogués
formar-se una opinió fonamentada de quins eren els tècnics
existents a un moment determinat, sinó les coneixences que
en tenia. Fins i tot, entenem que, en ares de l'eficàcia, s'ha
fet una veritable defensa de les coneixences com a sistema
lògic de contractació dins l'administració pública.
Evidentment, creim que això no pot ser així, és a dir,
aquesta idea que quan sabem que qualcú que coneixem és
bo, és bo que el contractem una vegada i mil i una vegades,
creim que evidentment pot resultar molt perversa, perquè
després, quan això succeeix les relacions societàries, les
relacions familiars que hem de sospitar sempre que són
casuals, com que no hi ha darrera aquest informe tècnic, no
hi ha darrera més elements de judici que les coneixences
que tenien els membres que a un moment determinat en
formaven part, els cercles normalment solen ser tancats.
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I, evidentment, no confiam, sabem que gairebé només passa
amb En Perry Mason que surti el culpable i digui: jo he
recomanat el meu cosí, no diré cunyat, per a un determinat lloc
de feina. Això no ho sospitam, ja sabem que En Perry Mason sí
que els sap atracar quasi un poquet millor que la Sra. Barceló
i ho aconsegueix. Però el que hem de procurar saber és que
quan hi ha una selecció, quan hi ha una manera pública de
veure-ho, tots quedam més tranquils i més satisfets, sigui qui
sigui la persona triada. Tan bon punt com si realment el que
s'utilitza són les coneixences, les sospites són legítimes.

I crec que també és erroni funcionar amb el tema de si és
significatiu o no es significatiu perquè, evidentment si 1 milió
de pessetes no és significatiu dins 19.000 milions, dins mils i
mils de milions no sé què resulta significatiu, i per aquesta
regla podem arribar a pervertir quantitats molt importants,
senzillament perquè no resultin significatives. Allò que hi ha
d'haver és transparència, allò que hi ha d'haver és una ètica que,
com sap i com molt bé reconeix el Sr. Reus, és més enllà de la
necessitat legal d'acomplir un tràmit i, per tant, s'han de donar
aquestes garanties, més a uns moments com els que hem viscut
i que, com molt bé reconeix també, confiam que hi hagi un
canvi en aquest sentit.

De totes maneres, nosaltres del que estam convençuts és que
una gestió directa, amb una planificació adequada de quines
necessitats hi havia d'antuvi, quan es va posar en marxa
l'Ibasan, ens haguéssim pogut estalviar a tots molts i molts
milions de pessetes. Aquests 600 amb tècnics superiors, més
400, aquests 1000 milions de pessetes, crec que hi hauria
moltes fórmules de mirar contractes per un temps, ficar gent en
plantilla, cercar fórmules que, per molt ben pagats que fossin
aquests tècnics, segur que hi hagués hagut un estalvi fins i tot
per una sèrie d'anys. I en aquest sentit n'estam convençuts fins
i tot per donar tota la formació que calgués, una formació de
primera ma, una formació primmirada fins més avall.

Per cert que ens agradaria saber quina classificació era
aquesta a què ha fet el Sr. De Juan, que només n'hi havia dos,
classificació que només n'hi havia dos a l'illa, que va ser triat el
Sr. Collado, en tot cas ens agradaria que llavors ens ho aclarís.
I crec que ja més o menys els temes han quedat, com dic,
esclovellats, tan sols fer un consell respecte del clima aquest de
crispació; crec que a tots ens agrada parlar-ne i anar apel•lar a
la responsabilitat, una responsabilitat que creim que no n'ha fet
gaire gala el Partit Popular, però vaja, sigui com sigui, crec que
una cosa que ajuda molt són els actes de contrició: quan un s'ha
equivocat o veu que hi ha hagut una mala gestió, cosa que fins
ara no hem vist, diu això s'hagués pogut fer d'una altra manera
i millor i com a mínim en reconeix l'autoria d'una decisió
errònia, això ajuda molt a l'oposició i, en general, al clima. I,
evidentment, l'altre tema ho és, un clima de consens, de diàleg
en el qual hi hagi fins i tot en alguns moments, fins un cert punt
sacrificar l'eficàcia en ares de la transparència i en ares de la
publicitat i concurrència. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per contestar, té la paraula el Sr.
Conseller.

EL CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
(Bartomeu Reus i Beltran):

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Alorda, jo perdó
en puc demanar del que són els meus actes, és a dir, jo l'únic
que puc dir és que a l'època del Sr. Sáiz he vist una gran
feina, feina feta amb molta dedicació, molt ponderada, un
impuls molt decisiu en el tema de la depuració; jo he
estudiat, més que res aquests darrers dies, perquè la meva
mentalitat no és estudiar massa els temes d'altres èpoques,
però aquests dies, per a aquesta compareixença, sí que he
indagat en els expedients de l'Ibasan anteriors, i he vist una
feina feta amb moltes dificultats, sense elements tècnics de
base suficients. I ho repetesc, vull donar una enhorabona
ben clara, molt decidida a un consell d'administració d'uns
anys que realment varen treballar sense elements, perquè
varen aconseguir posar en marxa un sistema de depuració
que avui en dia és l'enveja d'altres regions espanyoles.

Ètic i legalitat no és el mateix, legalment han actuat molt
correctament i, tal vegada, possiblement aquell consell
d'administració l'ètica estava refrendada per la voluntat i per
la necessitat de tenir la garantia d'èxit en l'execució de
plantes importants. I per això es varen suportar
constantment en tècnics que tenien requeriments suficients
de competència i confiança, i ho dic així de clar. Moltes
vegades a l'administració, amb aquests paràmetres que avui
en dia tant ens marquen el ritme, de ser transparents, de
tenir una certa mala consciència, ens veim abocats a actuar
amb molta lentitud, amb un desfase respecte del que són
bones decisions sempre demorades per aquest pànic que
arribam a tenir un poc tots, a estar fent un fall que ens pugui
dur a un problema polític o a un problema fins i tot penal,
he de dir que si no començam amb gestos públics a perdre
un poc aquest temor, a actuar sempre amb bona consciència,
de dir feim les coses ben fetes i si hi ha un error és un error
lamentable, però no motivat per res, ha anat malament.

Vostès, veient que el Govern central i els governs
autonòmics, amb aquests sis mesos que han passat,
perdonin, vuit mesos que han passat des del dia que es va
aprovar una Llei de contractes de l'Estat, han deixat de
contractar moltíssims de doblers. Es va fer una llei de
contractes que va néixer a un moment que hi havia un
sentiment que tot polític o tot gestor era un corrupte, això ha
significat una demora en contractació brutal. I al final, tots
conjuntament, forces polítiques han pensat que ja està bé,
fins aquí hem arribat, i és una llei que amb vuit mesos ha
estat modificada, perquè anàvem a l'absurd.
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L'equip de gestió de l'Ibasan va actuar, jo dic que legalment
sense cap dubte, hi ha els informes que ho avalen, Tribunal de
Comptes, Comissió Censora de Comptes, auditories; no hi
havia cap tipus d'element que pogués crear una restricció quant
a contractació; què varen concentrar una contractació molt
important en dos senyors, jo ho repetesc, per favor, llevin el que
és Eivissa i Formentera i veuran que les xifres queden
ajustades. I també vull dir, aquells anys 89, 90, 88, no hi havia,
com ara, tants de tècnics qualificats en temes de depuració,
perquè era un tema completament nou. Avui en dia se'n van
vostès a regions com puguin ser Castella-La Manxa, Castella-
Lleó, regions en què la depuració està començant i no troben
enginyers de camins amb qualificació suficient, perquè no hi ha
una tradició inversora. En aquest moment a Balears, que hi ha
a manteniment de l'ordre de 150 plantes, de les quals 58 són de
l'Ibasan, doncs ja hi ha gent especialitzada.

Jo pens que els paràmetres legals estan coberts i els
paràmetres ètics jo consider que la feina de molts d'anys, de deu
anys, d'un conseller com En Jeroni Sáiz i un consell
d'administració amb noms i llinatges molt significatius està més
que coberta. Només dir això, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Per replicar, té la paraula el Sr.
Alorda, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo continuo preocupat
per aquest cant a la confiança que fa el Sr. Conseller; preocupat
perquè la confiança s'atorga als que es coneixen i tothom
coneix els seus, per una senzilla regla de vida, és a dir, si no es
fa amb paràmetres objectius, amb currículums avaluables i, en
aquest sentit, ja ens va bé que hi hagi una confiança basada en
currículums, però a això se li diu concurs o cosa semblant, les
altres confiances són de simpaties, de creences i de coneixences
i, en aquest sentit, tothom coneix els seus, senzillament perquè
jo conec una gent i vostè en coneix una altra. I això és
perillosíssim dins l'administració pública on llavors els cúmuls
de casualitats deixen de ser casuals per resultar obligades quan
el paràmetre és la coneixença.

Creim que això dona un nivell de desconfiança molt greu al
sistema i, per tant, creim que això s'ha d'evitar; fins i tot en
alguna ocasió, que no creim que hagi de ser el cas, però en
alguna ocasió fins i tot en ares en sacrifici de l'eficàcia si tan
vol. No li diré aquí allò de la dona del Cèsar, però crec que
també és important, és important està molt per damunt i no
basta que un cregui que va bé, sinó que tothom objectivament
ha de poder creure que va bé, perquè mirant les dades
objectives i mirant els expedients diu: aquí s'ha triat bé. No és
el cas, perquè els números del Sr. Collado i del Sr. Socias
clamen al cel i no és normal ni és lògic ni és de sentit comú, i
vostè ho explicarà i dirà que surten del solc, però ho expliqui a
qualsevol apel•lant al seny, a qualsevol ciutadà i en parlarem de
si ho troba normal o si no ho troba normal, o a veure si després
les casualitats si hi troba segones lectures; molt més en casos
com els que hi ha avui als tribunals de finançaments que, n'ha
fet esment, jo crec que ningú contesta. Però aquestes casualitats
hi ha gent que fàcilment en fa travesses i lliga, fa màxims més
o menys estranys. I crec que amb això políticament hi ha una
obligació d'una transparència, d'un motivar les decisions molt
més quan s'ha substret d'una gestió administrativa estricta i es
du a través d'un institut.

Crec que en aquest sentit i ha d'haver un canvi i, després,
també la veritat és que fins i tot ens sobta que pareixi que se
xerri de l'any 89 i de l'any 90 com si fos la prehistòria,
francament, tenim un llistat d'enginyers, hi havia una gent
preparada i, evidentment, amb els milions, aquests 1.000
milions de pessetes que vostès ara ens mostren, 600, 400, de
cursos de formació tècnica, de preparació, d'enviar gent a
veure món, de fer dur els millors especialistes en tot allò
que vostès volguessin, n'hi havia suficient; i si sortia el
mateix preu i estava raonat no crec que ningú ho posàs en
qüestió. La veritat és que creim que així i tot no hagués
sortit aquest preu. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Per contrarèplica, té la paraula el Sr.
Conseller.

EL CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
(Bartomeu Reus i Beltran):

Sí, estic repetint ja un poc sempre el mateix. Mirin, jo
ara fins fa possiblement una setmana o deu dies, no havia
indagat mai en la història anterior a mi respecte de l'Ibasan,
havia tengut altres problemes; i quasi, ara ho puc dir ben
clar, després de veure la feina com es va fer aquells anys,
limitacions que hi havia, comprenc perfectament
moltíssimes coses. Jo veig que vostès sempre diran aquesta
gent ha guanyat massa doblers, hauria d'haver repartit més;
mirin, aquells anys el compromís del consell d'administració
era complimentar un pla d'obra molt determinat i fent feina,
em creguin, amb moltes limitacions; que avui en dia sigui
discutible que en aquells anys es va donar massa
contractació a uns senyors en particular, ho torn a repetir,
per favor, descomptin Eivissa i Formentera i veuran que tot
queda un poc reconduït. A Eivissa i a Formentera no hi
havia més que quatre tècnics que tenien residència allà, amb
la qual cosa la selecció de contractista era més dificultosa i,
per altra banda, eren plantes que, sumades, significaven una
gran dimensió d'inversió i problemes greus. Només dir això.
Només tornar a repetir que vostès mateixos, indagant en
aquesta documentació, comprendran moltes coses, coses
bones pens jo, a més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Popular,
té la paraula el Sr. González.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Sí, gracias, Sra. Presidenta. Gracias también Sr.
Conseller y Sr. Gerente del Ibasan, tanto por las
explicaciones que hoy nos han venido a dar aquí como por
la documentación que nos dejan. Yo, la verdad es que
pensaba glosar de alguna manera algunas contrataciones de
otras administraciones, que creo que valía la pena
comentarlas, pero, efectivamente creo que tiene razón el
conseller, en esto también, que vale la pena tratar de crispar
menos la situación y tratar de crispar menos los debates y,
por consiguiente, voy a ahorrarme eso para peor ocasión, no
para mejor, sino para peor ocasión.
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Sí quería simplemente decir que yo estoy absolutamente de
acuerdo con prácticamente la intervención del Sr. Alorda en su
parte final, en el sentido de que efectivamente hay que mejorar
cada día más y procurar cada día más que las contrataciones
sean lo más trasparentes posibles y que sean, efectivamente, lo
más al alcance de todo el mundo posibles. Y eso, creo que la
ley también va por ahí, la nueva Ley de contratos de las
administraciones públicas ha supuesto en este sentido una
mejora creo que considerable, aunque efectivamente tenía
algunos aspectos negativos en parte ya corregidos, pero que eso
tiene que ser así, que es bueno que sea así en todas las
administraciones debe ser así cada día más; y que, además de
suponer, en definitiva, un ahorro para los ciudadanos y que las
cosas se hagan lo mejor posible, además creo que quita
cualquier sospecha sobre conductas de personas honorables o
intachables a las que se pueda acusar de actuaciones que en
ningún caso han tenido. De manera que creo que en beneficio
de todos, de la administración y de los administrados, de los
concurren en los concursos y a las licitaciones, de los que las
sacan el concurso y la licitación, creo que efectivamente ese es
el mejor camino, el hacer cada día más un esfuerzo por mejorar
notablemente las contrataciones. Y creo que en eso nuestro
grupo parlamentario lo tendrá usted siempre a disposición en
ese sentido para cualquier, incluso regulación que pueda ser
necesaria o aconsejable hacer desde esta cámara. Nada más,
muchas gracias Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per contestar, té la paraula el Sr.
Conseller.

EL CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES, ORDENACIÓ
DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT (Bartomeu Reus i
Beltran):

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Gràcies per aquestes paraules,
només dir que estic compromès a ampliar la informació que
vostès vulguin venint aquí o brindant informació escrita,
qualsevol tema que vostès ponderin estam oberts a donar
explicacions i moltes gràcies per tot.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. I arribats a aquest punt, essent les set
menys vint, s'aixeca la sessió. Moltes gràcies.
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