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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, començarem la
sessió i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sí, Sr. President, Conxa Obrador substitueix Vicenç
Thomàs.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Jaume Carbonero substitueix Pilar Costa.

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

Antònia Vallès substitueix Quico.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, senyors diputats.

Compareixença del Sr. Miguel Llabrés Feliu.

L’ordre del dia d’aquesta sessió consisteix en la
compareixença del Sr. Miguel Llabrés Feliu, solAlicitada per
aquesta comissió no permanent d’investigació, al qual donam la
benvinguda.

El procediment que seguirem s’ajustarà a les següents
regles: la durada global de la compareixença serà d’una hora
aproximadament; cada grup parlamentari tendrà l’oportunitat de
mantenir amb el compareixent un diàleg durant
aproximadament vint minuts, dividits o utilitzats en dos torns;
durant cadascun d’aquests torns el o la portaveu respectiu podrà
anar formulant les preguntes o les observacions al compareixent
que consideri oportunes, el qual les anirà contestant un cop
hagin estat formulades.

Els grups parlamentaris, d’acord amb l’article 80 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, intervendran de
major a menor, tret del grup parlamentari a què pertany el
president del Govern, el qual intervendrà en darrer lloc; el
diàleg que tendrà lloc entre els portaveus i el compareixent ha
de discórrer de tal manera que quedin salvaguardats el secret
professional, el respecte a la intimitat i a l’honor de les
persones, la clàusula de consciència i la resta de drets
constitucionals. 

I per acabar aquesta qüestió preliminar, únicament em queda
manifestar que el compareixent, el Sr. Miguel Llabrés Feliu,
haurà de tenir present el que disposa l’apartat tercer de l’article
502 del Codi Penal, que prescriu el següent: “Qui convocat
davant una comissió parlamentària d’investigació falti a la
veritat en el seu testimoniatge serà castigat amb la pena de presó
de sis mesos a un any i multa de sis a dotze mesos”. 

Doncs bé, per encetar el primer torn d’intervencions té la
paraula el portaveu del Grup Parlamentari Socialista, l’Hble. Sr.
Antoni Diéguez, per un temps màxim de vint minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Llabrés, buenas tardes
y bienvenido a esta comisión de investigación, en la que
tratamos de averiguar determinadas cuestiones acerca de la
adjudicación del Hospital Universitario de Son Espases.

¿Su empresa participó en la UTE que resultó ganadora de la
adjudicación para la construcción y posterior mantenimiento,
además, del Hospital Universitario Son Espases, es cierto, no?

EL SR. LLABRÉS I FELIU:

Bé, jo, em perdonaran, però hi sent molt poc. Avui és un mal
dia o un bon dia, ...

(Rialles de l’intervinent)

..., crec que un bon dia, perquè faig 81 anys.

(Remor de veus i se senten veus de fons que diuen: “Molts
d’anys”)

Me’n recordaré, ...

(Rialles de l’intervinent)

... és així que, i perdonin, però, hauré de fer repetir.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

No se preocupe, yo procuraré repetírselo. Primero que nada,
en nombre de todos, pues desearle muchas felicidades en este
día y bueno, solamente le voy a repetir la pregunta lo más clara
que pueda.

¿Su empresa, Construcciones Llabrés Feliu, estaba en la
UTE que ganó la construcción del Hospital Son Espases?

EL SR. LLABRÉS I FELIU:

Bé, nosaltres UTE n’hem fetes prou amb Dragados, per tant
no és una novetat, nosaltres amb Dragados en fèiem prou,
perquè, clar, nosaltres érem una empresa més petita que la de
Dragados, molt més, i ens enteníem en el sentit que, clar,
nosaltres teníem personal divers fix i per aquest aspecte doncs
ens interessava.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Molt bé. Y dentro de esta UTE, en la UTE se reparten los
papeles, unos hacen una cosa, otros hacen otra, ¿usted en su
empresa tenía alguna función sobre la gestión y la
administración de la UTE?
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EL SR. LLABRÉS I FELIU:

Nosaltres devora la UTE fèiem el que ens manaven, venc a
dir que nosaltres... Jo, primer, jo, com que ja era prou major, i
teníem gent que anava a les reunions, jo no vaig anar a cap
reunió, vaig firmar el contracte, sí, però després no vaig anar a
cap reunió. N’hi havia uns que anaven a aquestes reunions i jo
no me’n assabentava perquè anava perdent, clar, com és de
suposar els anys pesen.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Entonces, ¿quiere decir que usted, respecto a la gestión de
la UTE no conoce nada?

EL SR. LLABRÉS I FELIU:

No, de la UTE jo sé, pero lo que había, pero nada más.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, disculpe que le interrumpa, ¿usted se dedicaba más bien,
digamos, a las labores de construcción y ...?

EL SR. LLABRÉS I FELIU:

Nosaltres, aquesta obra, com és de suposar, per a nosaltres
era..., no la podíem fer, com se suposa, nosaltres fèiem el que
ens manaven, teníem ics personal, no massa, poc, molt poc, i
ens demanaven un encarregat, una màquina, un camió, el que
sigui, i personal per fer remates o coses d’aquestes.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Y ahora tienen alguna función dentro de la concesionaria?
O sea, hoy en día, respecto al mantenimiento del hospital,
¿tienen alguna cosa allí o ...?

EL SR. LLABRÉS I FELIU:

No, de mantenimiento no tenemos nada allí.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muy bien, no hay ninguna pregunta más en este turno.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. A continuació correspon el torn
al Grup Parlamentari MÉS, té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Fina Santiago, per un temps de vint minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Bones tardes, Sr. Llabrés i molts d’anys,
també.

EL SR. LLABRÉS I FELIU:

Bones tardes.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sr. Llabrés, ens podria contar com va arribar a aquest acord
per constituir la UTE de Son Espases, ha dit que la seva
empresa ja n’havia formades diverses amb Dragados, però, en
concret, la de Son Espases, com s’arriba a aquest acord de
constitució d’aquesta UTE.

EL SR. LLABRÉS I FELIU:

Perdoni, però ara no he entès la pregunta.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Santiago, si li vol repetir, per favor.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, i tant. La UTE en concret de Son Espases, com s’arriba
a aquest acord?

EL SR. LLABRÉS I FELIU:

Jo no li puc dir perquè no vaig anar a cap reunió, hi havia un
representant de Llabrés Feliu, sí, que era el director ...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Qui era el representant de Llabrés Feliu?

EL SR. LLABRÉS I FELIU:

Un tal Miquel Toledo. De la part administrativa, diríem,
llavors hi havia de la part d’obres, que n’hi havia un altre. Però
jo no hi vaig anar mai.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

A vostè, aquest senyor, que anava en representació de
l’empresa, el devia informar, i va ser Dragados que es va dirigir
a vostès per constituir la UTE, varen ser vostès que es varen
oferir a Dragados, arrel de l’experiència? Com es va gestar,
diguem, aquesta UTE?

EL SR. LLABRÉS I FELIU:

Home, nosaltres amb Dragados sempre teníem contactes
perquè hem fet moltes feines i jo no ho sé, perquè jo no hi vaig
parlar, perquè ja moltes coses no les feia jo.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Nosaltres, com que vostè va signar el contracte, doncs
pensàvem que vostè sí que tenia més informació respecte de tota
la UTE de Son Espases.

EL SR. LLABRÉS I FELIU:

No, no, perquè jo molts de contactes no els tenia ja.
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LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Vostè només va figurar i va signar?

EL SR. LLABRÉS I FELIU:

I llavors ...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Digui.

EL SR. LLABRÉS I FELIU:

... el que feia jo dins la nostra empresa, això sí que ho faré,
tenia experiència en construcció, crec que tenia molta
experiència, que era l’únic que sabia fer; però moltes coses de
gestió no les feia jo, mai però.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Clar, però vostè devia dirigir l’empresa, devia donar
orientacions, dirigir-la?

EL SR. LLABRÉS I FELIU:

Sí, però, però, no sé, no ho sé, jo no hi vaig anar a Dragados,
per tant ... Ara, vàrem tenir contactes? Sí, però jo no.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

I vostè va posar condicions o va suggerir que en aquesta
UTE hi hagués altres empreses o ja li varen venir proposades
totes per part de Dragados?

EL SR. LLABRÉS I FELIU:

No, jo no ho sé, no ho sé.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No ho sap, no ho sap.

Vostè sap si varen haver de canviar l’objecte social de la
seva empresa per poder participar a la gestió i el manteniment
d’un hospital com a UTE?

EL SR. LLABRÉS I FELIU:

No me’n record.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No se’n recorda. Bé, idò no hi ha més preguntes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Correspon la intervenció del Grup
Parlamentari Popular, per part del seu portaveu, l’Hble. Sr.
Carlos Veramendi, per un temps de vint minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidente. Buenas tardes, Sr. Llabrés, y molts
d’anys, lamentar que tenga que venir un día como hoy, de su
cumpleaños, pero bueno, es casualidad.

Efectivamente, usted ha dicho que formaba parte de la UTE
adjudicataria, incluso nos ha dicho que era común para usted
hacer otras UTE.

EL SR. LLABRÉS I FELIU:

No, no pot parlar un poc més fort?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Sí, usted nos ha dicho que su empresa era parte de la UTE
que le adjudicaron la construcción del hospital, ya nos lo ha
dicho usted.

EL SR. LLABRÉS I FELIU:

Sí, éramos parte de la UTE, sí, y teníamos un porcentaje
muy pequeño.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Efectivamente, y que su empresa ha hecho otras UTE
cuando ha hecho otro tipo de obra, era común que tuviera ...

EL SR. LLABRÉS I FELIU:

Era otros tipos de obra dice.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Sí, sí.

EL SR. LLABRÉS I FELIU:

Hemos hecho UTE cuando lo hemos encontrado necesario.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Su empresa es una empresa de construcción?

EL SR. LLABRÉS I FELIU:

¿Eh?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Su empresa es una empresa de construcción?
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EL SR. LLABRÉS I FELIU:

Sí.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Vale. Le tengo que hacer la pregunta, porque se la estoy
haciendo a todos los que están compareciendo en este caso: ¿le
consta alguna presión de cualquiera o alguien que le comentara
la existencia de alguna presión en relación con la adjudicación
del contrato de obra?

EL SR. LLABRÉS I FELIU:

No lo sé, nosotros ...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿A usted no le consta?

EL SR. LLABRÉS I FELIU:

... nos presentamos con UTE porque nos interesaba la obra,
como es de suponer, pero no sé nada más.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No tengo ninguna más pregunta que hacerle, gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Veramendi. I per encetar el segon torn
correspon al Grup Parlamentari Socialista, que, segons m’indica
el Sr. Diéguez no en vol fer ús.

Sra. Santiago, pel Grup Parlamentari MÉS? Tampoc no vol
fer ús del segon torn.

Sr. Veramendi? No en vol fer ús tampoc.

Doncs, arribats a aquest punt de la comissió i per acabar la
sessió d’avui, agrair la compareixença del Sr. Miguel Llabrés
Feliu.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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