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LA SRA. PRESIDENTA:

Començarem la sessió d’avui i, en primer lloc, els
demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Josep Melià substitueix Jaume Font.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Alberto Jarabo substitueix David Martínez.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam idò a l’únic punt de l’ordre del dia
d’avui relatiu a les compareixences del vicepresident i conseller
d’Innovació, Recerca i Turisme i del conseller de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca.

I. Compareixença del vicepresident i conseller
d’Innovació, Recerca i Turisme, sol·licitada mitjançant els
escrits RGE núm. 4595/17, del Grup Parlamentari Popular,
per tal d’informar sobre els contractes atorgats per la seva
conselleria a les empreses vinculades al Sr. Jaume Garau i
Taberner, i RGE núm. 4632/17, sol·licitada a iniciativa
pròpia, per tal d’informar sobre els contractes atorgats per
la seva conselleria i ens que en depenen a les empreses
vinculades al Sr. Jaume Garau i Taberner.

Començarem per la compareixença del vicepresident i
conseller d’Innovació, Recerca i Turisme, sol·licitada pel Grup
Parlamentari Popular amb l’escrit RGE núm. 4595/17, per tal
d’informar sobre els contractes atorgats per la seva conselleria
a empreses vinculades al Sr. Jaume Garau i Taberner, i pel
Govern de les Illes Balears amb l’escrit RGE núm. 4632/17,
per tal d’informar sobre els contractes atorgats per la seva
conselleria i ens que en depenen a les empreses vinculades al
Sr. Jaume Garau i Taberner.

Assisteix el Sr. Gabriel Barceló i Milta, vicepresident i
conseller d’Innovació, Recerca i Turisme, acompanyat del Sr.
Josep Mallol i Vicens, secretari general; del Sr. Josep Lluís
Pons i Hinojosa, director general d’Innovació i Recerca; del Sr.
Pere Muñoz i Perugorria, gerent de l’Agència de Turisme de
les Illes Balears, i de la Sra. Antonia Ferrà i Ramis, cap de
gabinet.

Té la paraula el Sr. Vicepresident per tal de fer l’exposició
oral, ja sap que és sense limitació de temps.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i
Milta):

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, bon dia,
membres de la Mesa, senyors diputats i diputades, a tot el
públic assistent, mitjans de comunicació, comparesc avui
davant aquesta comissió parlamentària a petició pròpia,
demanada també amb caràcter d’urgència per retre compte dels
dos contractes formalitzats al si de la Vicepresidència i
Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme a dues societats

Consultores de Políticas Comunitarias i Regio Plus Consulting
vinculades al Sr. Jaume Garau i Taberner.

Atès que el Sr. Garau va ser contractat com a cap de la
campanya electoral de MÉS per Mallorca el mes de maig de
2015, entenc que el context en què s’han produït aquests
contractes pot haver creat dubtes i és la meva obligació donar
totes les explicacions per esvair aquests dubtes en compliment
amb el màxim compromís amb la transparència que he
manifestat, que ha manifestat aquest govern al qual pertany des
del primer moment.

A banda d’entrar als detalls d’aquests dos treballs, vull fer
una consideració general que he repetit durant aquests dies, les
feines s’han fet, responen a necessitats concretes que estan
justificades adequadament als expedients i s’han generat uns
resultats tangibles que serveixen per orientar les polítiques
públiques del Govern que estan al servei de l’interès general.

Ara passaré a explicar la justificació dels dos contractes que
depenen de la meva conselleria i el procediment seguit per
adjudicar-los, també explicaré els resultats que s’han obtingut
i que estan a disposició, per altra banda, de tothom que ho
vulgui consultar, a disposició de la ciutadania.

Començaré amb l’estudi sobre l’economia del coneixement
impulsat per la Direcció General d’Innovació i Recerca, la
contractació de l’estudi amb el títol L’economia del
coneixement a les Illes Balears s’ha realitzat complint en cada
moment els procediments de contractació pública. En relació
amb la necessitat d’aquest estudi vull recordar que l’Estratègia
d’Especialització Intel·ligent, l’anomenada RIS3, que és
aquella especialització que la Comissió Europea encomana a
tots i cadascun dels estats i regions europees per orientar la
seva política econòmica cap a l’economia del coneixement i
cap a la innovació i la recerca, com dic per tant, aquesta
estratègia d’especialització intel·ligent, la que ens havia deixat
l’anterior govern, estava orientada únicament al sector turístic.
Des del punt de vista polític, es va decidir que tota l’estratègia
de l’economia d’innovació i recerca i de tota la política estàs
orientada únicament i exclusivament al sector turístic.

El Govern actual des del primer moment es va plantejar
modificar aquesta estratègia per tal de fomentar la
diversificació de l’economia i permetre per tant el
desenvolupament d’altres sectors econòmics, no estrictament
lligats al turisme.

Per poder modificar aquesta estratègia d’especialització
intel·ligent davant la Comissió Europea, per poder modificar la
RIS3, entre altres requisits havíem de justificar-ho amb un
estudi que havia d’estar enllestit dins el primer trimestre de
2017 i que, de fet, s’ha de presentar formalment davant la
Comissió Europea, concretament el proper mes de maig.

El procediment que es va seguir. Ja vaig reconèixer en
aquest parlament des del primer dia que per contractar aquest
estudi hauria estat més correcte convocar un concurs obert. Ara
bé, un concurs públic hauria retardat encara més l’execució del
treball i difícilment s’haurien arribat a complir els terminis
marcats per les autoritats de Brussel·les. Per tant, davant aquest
fet es va triar un negociat sense publicitat, vull recordar que és
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un procediment legal que s’utilitza sovint, de fet aquesta
legislatura s’han fet 270 procediments negociats sense
publicitat, la passada legislatura se’n varen fer més de 610.

Les noves línies de la RIS3 ens han de permetre executar
fins a 19 milions d’euros dels fons europeus que hem
d’executar del període 2014-2020 cap a la diversificació
econòmica i per a la promoció de l’economia del coneixement,
com he dit abans un dels grans objectius d’aquest govern.
Sense la modificació de la RIS3, que aquest estudi permet
justificar entre d’altres mesures, de manera fonamentada, no
hauríem pogut executar aquests 19 milions d’euros de fons
europeus per a innovació.

El tècnic responsable de l’òrgan promotor, en aquest cas el
cap del Servei de Transferència del coneixement de la Direcció
General d’Innovació i Recerca va identificar tres empreses que
podien dur a terme aquesta tasca i el director general s’hi va
adreçar per demanar-los una oferta econòmica i una de tècnica.
Les tres empreses a les quals es varen dirigir eren: Consultores
de Políticas Comunitarias SL, Abay Analistas SL i S&F
Consultants, totes amb solvència acreditada per a la realització
d’aquesta tipologia de treballs.

Encara que no sigui necessari per a un procediment
negociat es va constituir una mesa de contractació per dur a
terme tot el procediment d’adjudicació. La mesa, aquesta mesa
de contractació, estava formada concretament pel secretari
general de la conselleria, que la presidia, per un secretari que
era el cap de servei de la unitat de contractació de la conselleria
i tres vocals, el cap de Servei de la Unitat de Gestió Econòmica
de la conselleria, el cap del Departament Jurídic de la
conselleria i el cap de Servei de Transferència del Coneixement
de la Direcció General d’Innovació i Recerca.

Dia 3 de novembre la mesa de contractació proposa
adjudicar el contracte a l’empresa CPC segons consta a la
pàgina 62 de l’expedient que tots vostès tenen i a l’acta de la
mesa de contractació diu textualment: “L’oferta final de
Consultores de Políticas Comunitarias SL suposa l’oferta
econòmica més baixa, la major dedicació horària i és l’única
que ha assumit en la metodologia de treball la territorialització
per illes, per la qual cosa resulta la de millors característiques”,
així figura textualment a l’acta de la mesa.

Dia 7 de novembre, es va comunicar a l’empresa el resultat
de la mesa de contractació i el contracte es va formalitzar
finalment dia 5 de desembre.

En tot moment es va actuar amb la màxima transparència i
de fet entre els dies 9 i 20 de març de 2007, 2017, perdó, ja es
varen publicar tots els detalls sobre l’adjudicació a la
plataforma de contractació del Govern.

En relació amb els resultats. El resultat de la feina feta ja
s’ha enviat a la Direcció General de Fons Comunitaris del
Govern de l’Estat que, al seu torn, l’ha fet arribar a la Comissió
Europea. L’estudi també està penjat a la pàgina web del Govern
a l’apartat de la Direcció General d’Innovació i Recerca.

L’estudi que evidentment qualsevol -com he dit abans- el
pot consultar a la pàgina web, el tenc aquí en paper per si algú

també el vol consultar, l’estudi realitzat consta de tres parts: la
primera, quantificació del pes de l’economia del coneixement
de les Illes Balears; la segona, anàlisi de l’activitat innovadora
de les empreses de les Illes Balears, i la tercera, definició del
paper del Govern en la promoció de l’economia del
coneixement i de la innovació.

L’estudi s’ha elaborat a través d’un ampli procés
participatiu d’enquestes i entrevistes, en el qual han participat
722 empreses o institucions de les Illes Balears. En resum,
l’estudi sobre economia del coneixement a les Illes Balears ens
servirà per, u, justificar adequadament davant la Comissió
Europea la modificació de l’Estratègia d’especialització
intel·ligent d’innovació, lligada com he dit abans als fons
FEDER i Fons Social Europeu, cosa que permetrà executar 19
milions de fons europeus per a innovació del període 2014-
2020; i, segon, a més, atès que l’estudi està territorialitzat per
illes, ens permetrà orientar la decisió sobre la creació del futur
centre Bit d’Eivissa conjuntament amb el Consell Insular
d’Eivissa, i reclamat també per aquest parlament, a partir de les
necessitats reals del teixit empresarial eivissenc i del seu
potencial.

Pas al següent contracte, que és el baròmetre de satisfacció
turística duit a terme per l’Agència de Turisme de les Illes
Balears. En relació amb la necessitat, he de dir que els plans
integrals de turisme de les Illes Balears marquen com a objectiu
estratègic, textualment, “generar el coneixement necessari a
partir de les dades obtingudes que permetin dissenyar escenaris
de comportament futurs per orientar les tàctiques a aplicar amb
les palanques d’actuació”. El Govern vol prendre les millors
decisions per al futur del nostre país sempre basades en dades
i no en especulacions o en intuïcions. L’Agència de Turisme de
les Illes Balears, tot i disposar d’una infraestructura, no és
suficient en recursos materials i personals per poder realitzar
determinades tasques, com és, per exemple, o com seria la
d’elaborar un baròmetre turístic territorialitzat per illes, i de fet
l’Agència de Turisme de les Illes Balears recorre habitualment
a altres organismes o a altres institucions per nodrir-se de les
dades necessàries. Així, des de l’ATB es fa feina habitualment
amb l’IBESTAT, que depèn, com saben, de la Conselleria
d’Economia i Treball, i s’utilitzen dades d’Egatur, de Frontur,
de l’Institut Nacional d’Estadística, etc., etc.; algunes
d’aquestes dades, com saben, són mensuals, altres trimestrals,
altres anuals, i com dic s’utilitzen habitualment per part de
l’ATB per prendre les seves decisions d’una manera objectiva.
De fet actualment estam elaborant, conjuntament amb
l’IBESTAT, per elaborar el marc input-output de l’economia
de les Illes Balears, que ens ha d’ajudar, primer, a tenir una
visió de conjunt de l’economia de tots els sectors econòmics de
les Illes Balears, i concretament del sector turístic, i que ens
han d’ajudar a prendre les decisions estratègiques econòmiques
i turístiques dels pròxims anys. 

Però, evidentment, es necessiten en moltes ocasions més
dades, més concretes, més específiques, territorialitzades per
illes -moltes d’aquestes dades vénen globalment per a les Illes
Balears i no segmentades per illes- i, com he dit abans, per tant,
aquestes dades no sempre apareixen en aquestes estadístiques
i informes periòdics que he esmentat. Per això a vegades l’ATB
es veu obligada a cercar altres fonts per recaptar informació
més detallada, de major qualitat, per poder prendre les
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decisions més encertadament, com per altra banda fan
pràcticament totes les comunitats autònomes, i evidentment
consideram que és la millor manera de prendre les decisions,
pensam que no es poden prendre d’altra manera que amb dades
fiables. Si qualcú ho ha fet d’una altra manera consideram que
no seria correcte. 

Quant al procediment de contractació, dia 17 de maig de
2016 els tècnics de l’ATB demanen per escrit pressupost a sis
empreses diferents. Dia 23 de maig, fins a les 12,30, que era el
termini habilitat, es reben sis propostes. Les empreses que
presenten pressupost són: Decimatica; HIDRIA Ciencia,
Ambiente y Desarrollo, SL; Regio Plus Consulting, SL;
LINVESTIC; Consultores de Políticas Comunitarias, SL; i
IBES. Dia 24 de maig s’elabora un informe de preu de mercat
basat precisament en els pressuposts que s’havien presentat per
les distintes empreses, i s’arriba la conclusió que el resultat de
la mitjana dels distints pressuposts que s’han presentat ens dóna
que s’acosta al que seria l’import màxim per a un contracte
menor. El mateix dia es demana ampliació de les propostes
rebudes; concretament es demana descripció metodològica,
memòria de millores que puguin presentar les distintes
empreses, i relació dels darrers treballs directament relacionats
amb estudis de satisfacció dels turistes que les distintes
empreses hagin pogut realitzar. En aquesta ampliació de
propostes només tres empreses varen respondre, concretament
IBES, Regio Plus Consulting SL i LINVESTIC. Realitzada la
valoració de les diferents propostes ofertes per les tres
empreses, i seguint els criteris estratègics i marcats per la
direcció que es vol donar a l’Agència de Turisme de les Illes
Balears, es va considerar que l’oferta de Regio Plus era la que
millor cobria les necessitats actuals de l’ATB per un valor de
17.820 euros més IVA. 

Totes aquestes passes es poden consultar a l’expedient
corresponent que, com sap, ha estat fiscalitzat per l’auditoria de
la Intervenció de la CAIB i que també disposen tots els grups
parlamentaris. Aquí hi ha l’informe sobre les tasques per
conèixer el preu de mercat d’un estudi de satisfacció de turistes,
un baròmetre que és de 24 de maig de 2016; l’informe de
necessitat i justificador per a l’inici de contractació del disseny
d’un estudi de satisfacció de turistes que visiten les illes,
informe de 24 de maig de 2016; i l’informe per contractar el
disseny d’un estudi de satisfacció dels turistes que visiten Illes
Balears que permeti identificar punts de millora posteriors, el
suport supervisió de totes les fases del treball de camp associat
al projecte, i explotació de les dades obtingudes i elaboració
d’un informe final de 3 de juny de 2016.

Quant als resultats d’aquest estudi, el més important és
conèixer quina és la conseqüència del baròmetre, per a què
serveix i per a què l’estam utilitzant. En primer lloc, ara
coneixem quina és la motivació i la valoració dels nostres
visitants en temporada alta i mitjana; en segon lloc, sabem ara
quines són les nostres destinacions competidores i en què som
millors i en què som pitjors que ells, per tant disposam d’una
comparativa amb distints mercats, perdó, amb distintes
destinacions competidores; en tercer lloc, ara podem comparar
cada una de les illes amb la resta d’illes del nostre arxipèlag; i
en quart lloc, ara sabem els factors que més influeixen en la
satisfacció dels nostres visitants. Fruit d’això, per tant, podem
planificar millor les nostres polítiques turístiques, sabem quina

percepció tenen els diferents mercats, quins són els elements a
millorar, com els hem de presentar en els diferents mercats,
quins productes hem d’enfortir i a quins perfils de visitants ens
hem de dirigir.

Una vegada explicat els dos contractes i els dos
procediments i els resultats, vull fer unes conclusions. 

He pensat molt aquests dies com s’ha estat desenvolupant
tota aquesta qüestió, sobre les causes, sobre les conseqüències,
i vull compartir amb tots vostès dues reflexions. En primer lloc,
estam davant una suma de fets aïllats que responen a
procediments de contractació tramitats per diferents gestors
que, i ho crec honestament, actuaven de bona fe i pensant que
col·laboraven al bé comú -recordem que recorrien a empreses
de reconeguda solvència, cosa que, per cert, ningú no ha posat
en dubte en cap moment-, però que alhora es tracta d’un
conjunt de fets que sumats tots ofereixen un panorama global
que en el seu conjunt constitueix un error polític, i lament no
haver-ne estat conscient abans. 

Com saben el Sr. Jaume Garau i jo hem estat companys en
l’àmbit de la política durant molt de temps; l’any 2015, després
de la millor campanya electoral que s’hagi fet mai a les Illes
Balears i que ell va dirigir, li vaig oferir ser director general del
Govern; va rebutjar l’oferiment per dedicar-se al sector privat.
Li vaig manifestar en aquell moment el meu punt de vista: que
era inconvenient que la seva empresa es presentàs a
contractacions amb la meva conselleria. Entenc que els meus
directors generals volguessin contractar les millors empreses,
les més solvents en l’àmbit de l’anàlisi econòmica i turística,
independentment de quins professionals hi estiguessin
vinculats. Ara bé, jo esperava que es complís una regla no
escrita basada en el seny i en el sentit comú: que la persona
contractada com a cap de campanya de la meva organització
política no fos convidada a les contractacions i que aquesta
persona tampoc no s’hi presentàs. L’error ha estat que aquesta
regla no escrita no s’ha complert. I perquè quedi clar: no hi ha
hagut cap instrucció ni per part meva ni per part de cap dirigent
del meu partit perquè els alts càrrecs del Govern vinculats a
MÉS adjudicassin contractes a cap empresa o a cap persona en
concret. 

També he de subratllar que la campanya electoral a la qual
m’he referit, la de 2015, està pagada fins al darrer cèntim; ha
passat per Tribunal de Comptes i totes les factures estan
penjades a la web de MÉS per Mallorca. 

Segurament trobarem -hi ha- errors humans, però res més.
La situació que s’ha creat em dol, sobretot perquè ha perjudicat
la imatge del govern del canvi i de la meva organització
política, MÉS per Mallorca, i també em sap greu perquè està
enfosquint moltíssimes actuacions positives que està duent a
terme aquest govern, i que són sense cap dubte al servei de
l’interès general de la ciutadania. 

Els he explicat els fets sobre els contractes que ha signat el
Govern, concretament la Vicepresidència i Conselleria
d’Innovació, Recerca i Turisme amb les empreses Regio Plus
Consulting i Consultes de Polítiques Comunitàries, i també els
he volgut oferir la meva percepció personal d’aquest afer.
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Si volen aclariments o si tenen preguntes a fer estic a la
seva disposició.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Procediria ara la suspensió de
la sessió per un temps màxim de 45 minuts per tal que els grups
parlamentaris poguessin preparar la formulació de preguntes o
observacions, per la qual cosa deman als portaveus si volen la
suspensió de la sessió o si podem continuar. Per l’assentiment
de tots s’entén que podem continuar.

Passam, idò, per tal de formular preguntes o observacions,
procedirà la intervenció dels grups parlamentaris. El Sr.
Vicepresident pot contestar globalment totes les preguntes o
observacions formulades, o bé ho pot fer contestant
individualment després de cada intervenció de cada portaveu,
com ja coneix.

Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputat
Sr. Gómez, per un temps de deu minuts.

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sr. Vicepresidente, le
hemos escuchado con atención, y muchas gracias por sus
explicaciones, pero la explicación que usted nos ha dado es una
explicación formal de unos hechos y una información que está
colgada, digamos, en internet. Usted aquí ha hecho un esfuerzo
intentando dar normalidad a lo que no es normal, ¿pero no le
parece que un vicepresidente del Govern que da a dedo 56.000
euros a su director de campaña electoral no puede seguir un
minuto más en el cargo? ¿Usted no es consciente de que la
sospecha de haber pagado su campaña electoral le va a
acompañar siempre? ¿No se da cuenta que usted en estos
momentos, por llamarle de alguna manera, es un elemento
desestabilizador del Gobierno?

Es fácil imaginar para los ciudadanos y para todos los que
estamos aquí qué estaría diciendo usted en estos momentos si
los mismos hechos los hubiera hecho el Partido Popular, que
hubiera contratado a su director de campaña a dedo, que le
hubiese dado la cantidad que usted ha dado a su director de
campaña. Bastaría girar dos páginas de la historia hacia atrás
para saber el posicionamiento que usted adoptaría. En esto
internet nos ayuda bastante. Aquí a mi derecha tengo a Mabel
Cabrer, o está Pere Rotger, que los pongo sólo a modo de
ejemplo, que padecieron sus ataques y sus acusaciones y
denuncias. Usted ahora no se está aplicando la misma medicina
que recetaba, califiquelo usted como quiera. 

Usted nos ha terminado de dibujar un escenario en el que
parece que todo es una concatenación de errores políticos y de
un contratista sin escrúpulos, pero a día de hoy nadie en esta
comunidad se había atrevido a tanto. Usted, vicepresidente del
Govern, y repito, da 56.000 euros a su director de campaña
electoral. No hay antecedentes en la historia reciente de nuestra
comunidad autónoma de tanto atrevimiento, y usted pretende
que nos creamos la milonga de que usted no sabía nada y de
que se estaba regando con dinero público, mediante contratos,

al Sr. Garau desde los distintos departamentos gestionados por
MÉS. Usted es compañero de partido; él fue su director de
campaña electoral, como ya se ha dicho; usted es
vicepresidente del Govern y por tanto con ascendencia sobre el
resto de departamentos controlados por MÉS, pero sobre todo,
Sr. Vicepresidente, ustedes son amigos del alma, son como
hermanos. Las imágenes que aparecen en televisión, se les ha
podido ver la relación que tienen. ¿Acaso cree que los
ciudadanos son tontos? ¿Recuerda lo que usted decía del Sr.
Jaime Matas? Decía que era imposible que no conociera lo que
hacían sus consellers; se supone que usted debería de estar al
corriente de lo que hacían sus consellers de MÉS. 

Resulta vergonzoso, Sr. Vicepresidente, que pretenda echar
la culpa al contratista, al Sr. Garau, y también a que vuestros
cargos públicos han bajado la guardia, como ha dicho algún
miembro de MÉS, cuando para participar en los
procedimientos de adjudicación de contratos son ustedes
quienes tienen que invitar a las empresas. ¿O acaso quiere
decirme que no sabe quién estaba detrás de la gestión de cada
una de esas empresas? ¿Cómo puede decir que conocían que el
Sr. Garau, que se ha dicho y se ha publicado, fuera propietario
de una determinada empresa a la que le adjudicaban contratos
cuando su nombre aparece como parte contratante junto al
suyo? ¿Acaso, Sr. Vicepresidente, cree que los ciudadanos son
estúpidos?

Avergüenza el abuso que están haciendo de la contratación
a dedo, unos contratos que en la mayoría de los casos son de
escasos interés para los ciudadanos y, en otros, los trabajos los
podrían haber realizado los funcionarios. En dos años de
legislatura han batido todos los récords: han adjudicado a su
amigo Garau 154.000 euros desde los distintos departamentos
gestionados por MÉS; también han adjudicado contratos desde
departamentos gestionados por MÉS en el Ayuntamiento de
Palma; incluso por la asistencia de un solo día a unas jornadas
han retribuido al Sr. Garau con 1.000 euros. Han contratado al
Sr. Garau a título personal por 2.500 euros por una asesoría que
a la vez recomendó contratar un estudio cultural y que a la vez
se adjudicó a su propia empresa. Este caso es representativo de
la impunidad con la que usted ha actuado.

A la Sra. Saurina, amiga y compañera de partido, directora
de la campaña electoral del Sr. Noguera y excompañera
sentimental del exdirector general de Transparencia, aquí todo
queda en casa, se le adjudicaron 20.500 euros veinte días
después de crear su empresa. También todo apunta a que han
fraccionado contratos para favorecer a los amigos a pesar de las
advertencias de los funcionarios. 

Le recuerdo también los 104.000 euros que el Sr. Garau se
llevó del Consell de Formentera; o el famoso caso Camins, que
aunque con apariencia de legalidad, como todos, el objetivo era
regar con dinero público a los amiguetes. Han llegado a
adjudicar desde administraciones distintas el mismo estudio a
la misma empresa con título de encargo idéntico para el mismo
año objetivo pero, que casualidad, con resultados distintos, una
chapuza propia de quien se cree impune.

Usted, Sr. Barceló, ha criticado con vehemencia las puertas
giratorias, eso sí, cuando afectaba a los otros partidos, porque
el Sr. Garau, siendo director general con usted, regó con
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ingentes cantidades de dinero público, 550.000 euros, a la
empresa que después dirigió como administrador único. Se
supone que su torpeza no llega a tal extremo de no conocer lo
sucedido en aquel momento, ¿no le parece? Es un caso de
puertas giratorias de escándalo, ¿no le parece, Sr.
Vicepresidente? Pues bien, a pesar de ello, a pesar de esos
antecedentes, usted sigue regando con dinero público al Sr.
Garau.

Hemos de agradecer a Diario de Mallorca que haya
destapado esta trama, porque de no haberlo hecho no sabemos
hasta dónde habría llegado el expolio de las arcas públicas; no
sabemos cuánto dinero habrían regalado a los amigos para
realizar estudios innecesarios. Nosotros no podíamos destapar
nada porque el gobierno de la transparencia a día de hoy aun no
nos ha facilitado toda la información. Ahora la Fiscalía está
haciendo su trabajo; nosotros confiamos plenamente.
Confiamos también que antes de la llegada de la policía a las
distintas dependencias de las consellerias a recabar la
documentación no haya funcionado la trituradora. 

Y, Sr. Barceló, resulta curiosos que todas las personas
salpicadas por este escándalo están relacionadas entre si, bien
a través del partido, bien a través de vínculos afectivos,
sentimentales, o de amistad. El entramado de las áreas
gestionadas por MÉS, para beneficiar a los amigos con dinero
público y para pagar al Sr. Garau, por lo que haya podido
cobrar de menos por dirigirles la campaña electoral, cada vez
toma más consistencia. Y ante toda esta situación nos
preguntamos ¿dónde está Podemos, los inventores de la
democracia, los vigilantes de las esencias democráticas?

Sr. Barceló, usted es el máximo responsable, es contratante
y amigo del contratista, el Sr. Garau, es el Vicepresidente del
Govern que ha adjudicado 56.000 euros a dedo al director de
su campaña electoral y es, o debería ser, responsable de MÉS
en el Govern. Usted debería conocer todo lo que estaba
sucediendo y por eso debe asumir responsabilidades. Nos
preguntamos qué hizo la Sra. Exconsellera de Transparencia
que no haya hecho usted para considerar que usted no debe
dimitir. Usted en estos momentos, Sr. Vicepresidente, es una
manzana podrida en el Gobierno, las sombras de corrupción le
tapan por completo. Por coherencia con su discurso pretérito,
por ética, por estética, por dignidad, Sr. Vicepresidente, usted
debe dimitir.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. El Vicepresident vol contestar
seguidament o ho farà globalment? Molt bé, doncs continuam
amb la resta de grups. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula l’Hble. Sr. Diputat Sr. Jarabo, per un
temps de deu minuts.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sr. Vicepresident
i gràcies a tot el seu equip per ser aquí i comparèixer, a més de
manera voluntària.

Sr. Gómez, podem ser aquí per demanar explicacions i per
exigir responsabilitats, com no pot ser d’una altra manera, som
aquí i sorprèn sempre que vostè estigui acompanyat de la Sra.
Cabrer ara mateix...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Jarabo, li record que s’ha de dirigir al compareixent.
Gràcies.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Sí, vinculada amb el metro de Palma i amb les autopistes
d’Eivissa i aquí segueix, efectivament. Faré relació ja al que
ens ocupa. Gràcies.

Sr. Vicepresident, és evident que aquesta compareixença es
produeix en un marc d’excepció i consideram també que de
commoció. Hi ha una conjuntura mediàtica, que s’ha d’agrair
als mitjans aquesta investigació que han fet, i que ha provocat
també una conjuntura política d’excepció, amb una crisi de
Govern. Però aquesta és la conjuntura nostra actual, mentre que
el context, si miram un poc de manera més ampla, tenim uns
acords que són els acords pel canvi, que són la conseqüència
d’un escenari que es genera després del 15M, que nosaltres
volem recordar que significava moltes coses: una sensació de
la població en contra de la seva classe política, per uns
comportaments que es consideraven no adients i als que exigien
canvis i regeneració.

I entenem que a partir d’aquell moment i també amb la
nostra entrada a les institucions de manera contundent, amb
molta força, es produeix un combat que entenem que és tens
entre la inèrcia dels comportaments antics i el que hauria de ser
l’imperi de l’ètica. I MÉS consideram que també va ser premiat
en aquesta campanya d’èxit de les eleccions autonòmiques,
precisament perquè va dir que els comportaments que tant i tant
havia denunciat, no es repetirien en aquest Govern. I penso que
vostè no oblidarà mai el seu eslògan de campanya que també el
va convertir després en vicepresident, “indignar-se no basta,
demana més”. I el problema és que els indignats continuen al
carrer i ara presencien una sèrie de fetes que evidentment
mereixen la seva explicació i agraïm les seves paraules aquí.

Quant a les preguntes concretes dins aquest context i
després de revisar els diferents expedients, ens sorgeixen una
sèrie de dubtes. Primer de tot, vostè ja ho ha explicat, la seva
relació amb el Sr. Garau, també ens agradaria saber un poc més
de la seva relació entre el seu partit i el Sr. Garau. Vostè era
coordinador general de MÉS en aquell moment, tenim dubtes
de si vostè li havia ofert qualque càrrec de responsabilitat, ja ho
he dit, que li va oferir una direcció general. Vostè ha dit també
que li va recomanar que no es presentàs a treballar amb
l’administració que vostès governen. El dubte que ens genera
és si aquesta reflexió que vostè li va fer sembla que directament
al Sr. Garau, també la va fer extensiva a tot el seu partit,
recomanar que no treballessin amb el Sr. Garau, o si es va
marcar qualque criteri de relació amb les empreses del Sr.
Garau. També voldríem saber si vostè sabia de quines empreses
era propietari el Sr. Garau, com perquè tots els seus càrrecs
poguessin saber amb quines empreses o no havien de tenir una
especial alerta.
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Quant al negociat de la Direcció General d’Innovació, el
primer de tot seria saber..., el 8 d’abril ja sabem que vostè
designa el director general d’Innovació com a director d’un
projecte, que és el Projecte d’actuació 2016 de transferència
del coneixement, en el marc del Pla de ciència, tecnologia,
innovació i emprenedoria de les Illes Balears i (...) General de
Recerca i Innovació per a l’especialització intel·ligent de les
Illes Balears, i a partir d’aquí es produeix tot un expedient, que
acaba amb aquest contracte després d’aquest procediment
negociat. Els dubtes parteixen de: amb quina intenció es genera
aquest pla, amb quina intenció es genera aquest projecte
concret? Quines indicacions es donen al director general que ha
de coordinar aquest projecte, de manera delegada?

Vostè ha explicat per què es tria el procediment
administratiu de contractació d’aquesta manera. La pregunta és:
quina necessitat hi havia de contractar uns serveis de
consultoria? Ens agradaria una valoració més profunda de la
necessitat d’aquests serveis. 

Vostè ha dit que hi havia una certa pressa perquè el mes de
maig de 2016 s’havien d’entregar a la Comissió Europea una
sèrie de treballs, aquest pla. La pregunta seria: quines
expectatives esperaven vostès, o esperen aconseguir d’aquesta
negociació i fins a quin punt considera que aquest treball que
han encarregat aquest contracte, aquest informe, pot afavorir un
millor finançament de la innovació d’aquesta comunitat?

Quant al procediment en si, hi ha dues qüestions principals
que ens preocupen: quins criteris es van aplicar a l’hora de triar
les empreses per negociar aquest contracte? Vostè ha dit que
eren empreses que tenien experiència, però ens agradaria saber
exactament, de totes les empreses que hi ha, per què trien
aquestes tres, amb un negociat són vostès els que trien aquestes
empreses. Ens agradaria saber exactament per què cadascuna
d’elles. I durant aquest procediment el que veiem és que una
d’elles, o presumim, hauríem de dir, que aquestes empreses han
de tenir voluntat de guanyar aquest negociat. Resulta que una
d’elles sembla que no entrega com toca, o on tocaria, la
documentació requerida en els plecs del negociat, amb la qual
cosa només quedaven dues empreses amb les qual es negocia;
ens agradaria saber qui va negociar i qui va coordinar aquesta
negociació, què va oferir cadascuna d’aquestes empreses dins
aquesta negociació, i què van aportar en aquesta fase final en
la qual vostè ha dit que la territorialització era la qüestió que el
Govern considerava que podia acabar de concretar qui
guanyaria aquest negociat. El cas és que una d’aquestes dues
empreses que quedaven no fa cap millora. Ens agradaria
saber..., bé, si considera que hi ha voluntat de guanyar aquest
concurs com explica que no hi demani cap millora, i l’altra, que
és justament l’empresa del Sr. Garau, sí que fa una sèrie de
millores.

Seguint amb el procediment també voldríem saber com
defensa la necessitat de... de demanar aquesta consultoria, si és
vostè o és el delegat d’aquest projecte el que va decidir que hi
havia la necessitat de contractar uns serveis de consultoria...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Jarabo, ha exhaurit el seu temps. Li pregaria que fos
breu.

EL SR. JARABO I VICENTE:

D'acord. Acab, trenta segons. I en darrer lloc ens sorprèn un
mail del Sr. Garau al Sr. Director general d’Innovació, el Sr.
Pons, en què diu exactament que “per motius aliens a la nostra
voluntat l’adjudicació del contracte no va ser oficial fins al
passat 29 de novembre”, i diu que la realització de les
entrevistes i els focus entre els diferents agents implicats ha
implicat retards, això pocs dies després que s’aprovàs el
contracte; admet problemes d’agenda de les entitats i demana
una pròrroga del contracte, perquè no es podia seguir el
cronograma previst. Ens agradaria saber si hi havia qualque
comunicació entre la conselleria i el Sr. Garau, concretament,
per saber si..., bé, si s’estava negociant modificar aquest
cronograma que s’havia iniciat, i si hi ha qualque possibilitat
que s’haguessin iniciat els treballs abans que signàs el
contracte.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Jarabo, du 11 minuts...

EL SR. JARABO I VICENTE:

Això és tot, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí? Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Abril, per un temps
de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia a tothom. Bon dia, Sr. Barceló i tot el seu equip. En
primer lloc li he d’agrair la seva compareixença, la sinceritat,
la claredat i la humilitat de les seves paraules. Ha partit i ha
conclòs amb un error polític reconegut, pràctica molt poc
habitual en política; ha començat dient això, que ens hem
equivocat, i aquest error ha consistit a contractar amb l’empresa
que també havia fet la campanya electoral de MÉS per
Mallorca, tenint a més com a conseqüència oferir una imatge
pública del que no ha estat, tot i que es pretengui dir una altra
cosa. 

Molt diferent, aquesta actitud d’aquesta compareixença i les
explicacions que s’han donat, de la pràctica a la qual ens han
tengut avesats el Partit Popular amb les seves trames, des de la
Púnica a Son Espases: pagament de factures en conceptes de
comunicació i publicitat amb doblers avançats per les
constructores, fugint dels controls, convertits en doblers negres
per pagar campanyes del partit i altres prebendes, com s’ha
demostrat amb sentències fermes, informes de Sindicatura i, per
cert, incompareixença de ningú del Partit Popular per donar
explicacions. Ho vam demanar al Sr. Bauzá en el seu dia,
després al Sr. Vidal, que ara ha dit fa uns dies que ell ara ja no
és ningú al Partit Popular, i ara a qui ho hem de demanar?, al
Sr. Company, que ni tan sols no parla en aquest parlament? I a
diferència d’això, aquí tenim tot un vicepresident per donar
explicacions aquí i ara, avui, sobre una qüestió que va esclatar
fa uns dies, amb tots els estudis i amb tots els papers damunt la
taula, que fa molts de dies que estan penjats, i els contractes
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que tots vostès tenen fa uns dies. Per cert, no he sentit ni una
sola paraula sobre allò del que s’haurien d’estar demanant
explicacions avui fins ara, sobretot per part del Partit Popular.
Per tant una manera d’actuar clarament diferent; detectam un
error, es demanen disculpes, es donen explicacions, totes les
que facin falta. No hem vist encara mai, mai, amb tot el que ha
plogut, el Partit Popular fer ni tan sols res que se li assembli.

Abans, fins i tot, que es pugui judicialitzar res, però per una
qüestió d’ètica, una altra paraula desconeguda en el diccionari
o a l’enciclopèdia escolar del Partit Popular, s’assumeixen,
s’han assumit responsabilitats polítiques de primer nivell; ha
dimitit Ruth Mateu, una consellera del Govern. Entenc que no
els basta, que volen més sang, o m’atreviria a dir que el que
volen realment és la sang de MÉS per Mallorca, i em permetran
que els digui que no la tindran, i no la tindrà un partit que a més
el que fa, tot i que no sap el contingut, el significat de la
paraula ètica, en tot cas és rebaixar els requisits ètics perquè la
gent pugui accedir a les seves llistes electorals.

Hem ofert també, s’ha ofert per part del Govern,
transparència màxima en totes aquestes qüestions; ho he dit
abans, els estudis, les feines, els contractes, els tenen tots
vostès; s’ha col·laborat amb Intervenció, s’està a l’espera del
que digui el Comitè d’ètica, que per cert també és un organisme
que va ser creat a instància del nostre grup, i a més aquests dies
tot això ha tapat altres informacions que crec que ens haurien
de preocupar, i haurien de preocupar a alguns que són molt
atrevits a l’hora de demanar explicacions, que han quedat
tapades per tot aquest renou, i és que la Fiscalia ha demanat els
papers al Govern sobre Nimbus; se’n recorden, d’aquesta
agència de publicitat? Quan el 2013 l’Agència Tributària va dir
que s’havia donat un contracte de més d’1 milió d’euros a
Nimbus, que ni tan sols no complia amb les obligacions de
l’Agència Tributària, el govern del Sr. Bauzá, representat per
gent com la que hi ha asseguda a la meva esquerra i el seu
vicepresident, que és el que ha fet de portaveu en aquesta
comissió, no va col·laborar ni amb Fiscalia ni amb ningú a
l’hora de facilitar aquells contractes, haurà de ser aquest
govern, a petició de Fiscalia, que faciliti aquests contractes per
haver adjudicat més d’1 milió d’euros en publicitat del mundial
de ciclisme en pista en el Palma Arena que, com vostès també
sabran, tampoc no complia els requisits per fer aquesta
competició. Per què no ha col·laborat el Partit Popular amb la
justícia i som els d’ara els que hem d’enviar els papers a
Fiscalia? Ni en les formes ni en el fons no tenim res a veure
amb el Partit Popular, i estic molt orgullós de representar un
partit que marca clarament la diferència en això.

Sobre allò que és necessari o no ho és, i no he sentit -ho he
dit abans- del Partit Popular ni una sola paraula sobre el
contingut, sobre el contingut, ni dels contractes ni dels estudis
ni de les feines reals i que responen, com ha dit el
vicepresident, al bé comú, que s’han posat i s’han lliurat a tots
els grups polítics, a la premsa i qui ho hagi demanat. Sí que
record, sobre feines no necessàries, ja que també parlam de
l’ATB, que ara és un organisme que depèn del vicepresident,
una amenaça clara davant els diputats i les diputades, a crits i
davant el personal d’aquest parlament la passada legislatura,
quan aquest diputat va demanar al conseller de Turisme sobre
un contracte amb el Corte Inglés -que tampoc la premsa no se’n
va fer ressò per allò dels anuncis-, denunciant que s’havia donat

un contracte per al projecte de Mi escaparate, que no sé el Sr.
Delgado i el Sr. Martínez quantes rodes de premsa varen fer al
respecte, i que estava fins a deu vegades per damunt del preu de
mercat. Quan vaig demanar explicacions al conseller el que
vaig rebre va ser amenaces a crits en aquesta mateixa sala per
part del llavors gerent de l’ATB.

Per tant, crec que, Sr. Vicepresident, vostè ha donat totes
les explicacions que s’havien de donar, en pot donar encara
més i aquest és l’oferiment que ha fet per a qui realment les
vulgui escoltar, aquestes explicacions. Per tant, no tenc res més
sinó agrair-li les paraules que ha tengut en aquesta comissió i
haver donat la cara, no com han fet altres moltes vegades.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Melià, per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Vicepresident, donam
la benvinguda a tot el seu equip, com sempre en aquestes
compareixences. 

No és l’estil polític d’El Pi dedicar-se a posar el ventilador
i dedicar-se a nedar enmig del fang, no ens agrada aquest estil
polític, no ens agrada quan el practica l’esquerra i no ens
agrada quan el practica el Partit Popular, pensam que no és la
funció dels parlamentaris dedicar-se a fer de fiscals i dedicar-se
al “tu més”. I després d’escoltar la intervenció del portaveu de
MÉS per Mallorca, em sembla que vostès cauen en el mateix
error que criticaven del Partit Popular, que és el “tu, més”, i
pensava que vostès eren diferents, i pensava que els de la nova
política també eren diferents, però no, aquí ventilador i “tu,
més”. Això és l’estratègia i això és el que hem sentit fins ara, la
qual cosa diu molt poc de com afronten aquesta crisi.

Perquè nosaltres no hem qüestionat, ni tenim cap dada
objectiva per qüestionar la utilitat dels estudis que vostès han
encarregat, no tenim cap dada, ens sembla que la seva
justificació és prou raonable, i no ens sap greu dir-ho, tot i que
som a l’oposició. 

I tampoc no qüestionam la legalitat d’aquests contractes,
perquè tampoc no tenim cap dada objectiva per qüestionar la
legalitat.

Ara, pensam que el seu discurs és incoherent, i ens sap greu
dir-ho, perquè és clar, o tot està ben fet, i per tant el que s’ha de
fer és donar les explicacions i punt, o les coses no estan ben
fetes, i vostè diu que les coses no estan ben fetes, perquè vostè
reconeix un error polític, per tant, vostè diu que no s’han fet
ben fetes. I si les coses no estan ben fetes alguna conseqüència
han de tenir; o no han de tenir cap conseqüència?

Perquè, si vostè em diu: hi ha un error polític, quina
conseqüència té el seu error polític? Cap, el seu, no el de Ruth
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Mateu, que en aquest sí que hi veig una conseqüència, però, en
el seu?

Clar, el discurs seria coherent si diguessin, no, només hi ha
un error polític en la Conselleria de Cultura i aquest error
polític ha tengut una conseqüència política que és la depuració
de la responsabilitat de la Sra. Ruth Mateu. Això seria un
discurs coherent, però és clar, el discurs no és coherent quan es
diu: jo he comès un error polític, però no hi ha conseqüència
d’aquest error polític. Quan vostès s’han passat anys
diferenciant entre les responsabilitats penals jurídiques i les
responsabilitats polítiques. I si no és el mateix una
responsabilitat legal que una responsabilitat política, i vostès
reconeixen un error polític, quina és la conseqüència d’aquest
raonament? No hi ha cap de conseqüència pel que veiem. 

I és clar, vostès... vostè ha vengut aquí, ha vengut a dir que
no ho sabia, que no sabia que la seva conselleria estava
contractant amb el seu excap de campanya. I com vostès
haguessin dit, com vostès deien en legislatures anteriors, si no
ho sabien molt malament, o perquè menteixen, que és el que
vostès dirien, o perquè no s’assabenten, la qual cosa no se sap
què és pitjor. Que li sembla pitjor, mentir o no assabentar-se
del que passa a la seva conselleria?

Per això, dic que el seu discurs no és coherent, i miri que he
començant dient que no qüestionam la utilitat dels estudis ni la
seva legalitat, però és clar, els discursos han de ser coherents i
les explicacions han de ser coherents i no acabam de veure
aquesta coherència. 

I vostè no ha explicat un element clau que el Sr. Jarabo li
demanava, que es qui va decidir convidar les empreses, perquè
aquest és l’element clau, perquè és clar aquí sembla que són els
tècnics, de la seva exposició sembla que són els tècnics que han
decidit convidar aquestes empreses i no unes altres. És vera que
hi ha una Sra. Conxa Sartorio, cap de servei que signa les
convidades, és aquesta senyora, és la cap de servei, són els
tècnics que han decidit les empreses? Hem de creure que és una
casualitat? Perquè, és clar, al final determinades explicacions
generen moltes més dubtes que dir, no, nosaltres... escolta, hi
ha un director general, si vostè diu que no va ser vostè, bé, idò,
hi ha un càrrec de MÉS, m’és igual quin, que ha decidit que
s’havia de convidar, com a mínim, aquesta empresa. A mi em
semblaria... almanco és una explicació coherent, és un error,
però és una explicació coherent. Clar, és que, si no, no sabem
ni qui va convidar, i jo trob que vostè aquí ha de dir clarament
quina persona va decidir convidar aquestes empreses, perquè
això és el bessó de la qüestió.

Baròmetres. En el contracte dels baròmetres ens agradaria
que vostè ens digués explícitament si l’oferta que va guanyar
l’adjudicació és l’oferta més econòmica, és l’oferta més barata.
Però que ho digui, perquè és clar sinó... si donam les
explicacions les donam fins al final i amb cara alta, perquè
aquí, després de sentir el portaveu de MÉS sembla que li hem
de donar les gràcies de tot el que han fet, no?, els hem d’estar
molt agraïts de la seva gran gestió. Home!, crec que també un
poc d’humilitat per a tots, per a tots els que en aquest moment
pateixen una situació de posar en entredit la seva gestió, és
absolutament convenient. 

I la transparència, perquè vostè també és vicepresident del
Govern, i ens agradaria que ens explicàs quin exercici de
transparència és no penjar determinats contractes, si això li
sembla que és una manera clara de dir el que vostès fan i
explicar-ho a la ciutadania o és una manera d’intentar amagar
coses que sembla que els ha de fer vergonya.

Per tant, nosaltres consideram, des d’El Pi, que la seva
actuació pot ser legal, pot ser útil per a la comunitat, però que
té alguns elements d’incoherència que vostès haurien d’intentar
perfilar i que vostè hauria de ser molt més contundent en les
explicacions, perquè, és clar, ha dit coses a mitges i dir coses
a mitges no ajuda precisament a sortir d’aquesta situació. I ja
li dic, no és el nostre estil posar en qüestió honorabilitats ni ens
dedicarem a això, perquè no ens agrada que es facin aquests
exercicis que altres durant massa anys han fet.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca entenc que té la paraula el Sr. Martí, que substitueix
la Sra. Font? És que no ho ha dit inicialment.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, així és. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Molt bé. Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies,
vicepresident i a l’equip per ser avui aquí, per comparèixer a
petició pròpia per donar respostes a dubtes que s’han generat
a través d’alguns mitjans de comunicació i a través també del
Partit Popular que qüestionen, o millor dit, volen qüestionar la
legalitat, la licitud de l’acció de Govern. 

Aquesta forma de procedir suposa, jo crec, que un abans i
un després en la forma de relacionar-se entre el Govern,
l’administrador i els ciutadans, i és inèdit, i és inèdit perquè açò
no es produïa, no es va produir durant aquests passats quatre
anys quan des de l’oposició es demanaven explicacions. Ningú
no volia donar la cara, i avui veiem que tot açò s’ha capgirat,
avui es dóna la cara. 

Però també és inèdit que grups com MÉS per Mallorca,
MÉS per Menorca, els grups que donam suport al Govern
haguem de gestionar situacions com aquesta, per tant, dir també
que crec que no hem sabut gestionar aquesta, diguem-li, crisi,
aquests dubtes, aquest qüestionament que s’ha atribuït al
Govern i que açò ha tengut conseqüències polítiques que no és
l’objecte de la compareixença.

Quin és l’objecte de la compareixença? Els contractes en si,
cada un d’ells? Jo crec que no; el procediment administratiu
dels contractes? Si s’ha fet per negociat, si és un contracte
menor, si s’ha penjat a la web o si s’ha fraccionat, com alguns
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diuen? I a més, ho utilitzen en plural, és curiós, fraccionaments,
cosa que no s’ha demostrat, no és l’objecte de la
compareixença, no hi ha, no tenim per què dubtar que hi hagi
cap il·legalitat, en aquest moment ningú no ha demostrat que hi
hagi cap il·legalitat, una altra cosa és que algú pugui dir que les
coses s’haguessin pogut fer millor o pitjor, però no és així. Per
tant, no podem criminalitzar un tipus de contractes que són
fonamentals per al funcionament de l’administració i això ho
sabem tots els que som avui aquí i que... qüestions que es
podria fer millor o pitjor en la tramitació d’un expedient, doncs,
si és açò afectaria no aquests contractes, sinó que afectaria
possiblement moltíssim dels 4.500 contractes menors o de
negociat sense publicitat que té l’administració, i que tenen
totes les administracions en general. 

Per tant, aquest no és l’objecte. Quin és l’objecte?
L’objectiu o la quantia dels contractes jo crec que estan més
que justificats, avui el vicepresident ha explicat els seus
contractes i els resultats són evidents. Per tant, tampoc no és
l’element important que es pugui qüestionar, tot i que el Partit
Popular, i entenc per què, després en parlarem, vulgui buidar de
contingut aquest objecte, aquests resultats, però no és així, no
és així.

Quin és el problema, l’empresari o l’empres en sí? Jo crec
que tampoc perquè veig que la volia tothom, la volia el Partit
Popular, la volia el Partit Socialista, la volien mitjans de
comunicació, fins i tot la volia el Govern de l’anterior
legislatura, la volia també el Partit Popular, jo li faig una
pregunta retòrica: no sé si el Sr. Gómez sap quants de
contractes va fer amb aquesta empresa i per quina quantia ho va
fer, és retòrica. És retòrica, però estaria bé que s’hi donàs
resposta.

Seria també interessant saber si és que ara el conflicte o
l’element és que les empreses que han fet feina per a un partit,
per a tots els partits que som aquí, és un problema que puguin
seguir fent feina després, fent les seves ofertes a
l’administració, perquè aquest discurs que està darrere i que
està utilitzant el Partit Popular l’únic que fa és criminalitzar
l’empresariat que després de fer una feina per una entitat
privada, un partit polític, doncs després ha de seguir vivint, sí,
i presenta ofertes. Supòs que aquesta tampoc no és el tema.

Quin és, idò, el tema? Doncs que essent director de
campanya doncs Jaume Garau també presenti i té contractes
amb l’administració i aquest, què és, un tema de legalitat o és
un tema d’ètica? És clar, el Partit Popular el que vol és portar-
ho al tema de la legalitat, portar-ho a l’àmbit d’una hipotètica,
de muntar una narració d’una trama de finançament il·legal o
d’una trama per afavorir algú. I jo estic absolutament convençut
que açò no és així, que açò no existeix, però també entenc per
què es produeix aquest discurs, doncs perquè és el discurs al
qual i l’àmbit al qual està acostumat el Partit Popular. 

Ara aquests dies doncs es barrejaven les informacions del
tema que avui debatem amb les notícies habituals, no?, el Partit
Popular va finançar il·legalment la campanya electoral del
2007; el fiscal demana al Govern els contractes de Jaume
Matas..., que Jaume Matas va adjudicar a Nimbus, i per què els
demana?, doncs els demana per factures fictícies i per
fraccionament de contractes. I aquí és on ens vol portar el Partit

Popular, vol demostrar que el contingut no era justificat, per
tant, hi havia... no sé si factura fictícia o no justificada i que hi
havia fraccionament. Aquest és el llenguatge que ens vol...
incorporar i és fals, i és absolutament fals i per això es troba
incòmode el Partit Popular, perquè aquest àmbit no hi és.

El Partit Popular està fent la seva pròpia narració. La
narració no és la de... l’actual context que estam debatent
d’aquests contractes de Jaume Garau, del director de
campanya, sinó que és la seva pròpia narració. Aquí no hi ha
una trama de MÉS, aquí el que hi ha és una trampa del Partit
Popular i en aquest sentit el Partit Popular crec que hauria de
ser també honest i deixar-se més d’hipocresies, sap
perfectament com funciona l’administració, sap perfectament
les dificultats dels sistemes de contractació i per tant, cercar o
dedicar-se a les minúcies d’aquests contractes per donar-la a
entitat de trama no té cap sentit.

No és un “tu més”, però sí que és posar en evidència certes
hipocresies. Què passa amb tots els contractes menors de la
passada legislatura d’aquesta empresa i de les altres empreses?
Són qüestionables? Era qüestionable demanar un informe dels
costos de producció de l’aigua de Calvià, ho era, un contracte
menor? Ho era demanar un estudi, una anàlisi de la situació de
la connectivitat per al tancament d’Spanair, ho era, un
contracte... un negociat sense publicitat, ho era? Ho era
demanar un estudi sobre connectivitat aèria que s’hauria
d’haver entregat dia 15 del set del 2015 i l’únic que es va
entregar és aquest dossier, açò, és a dir, una nota, una nota? No
existeix el document i lògicament no existeix i per tant, tampoc
no està penjat. Hipocresia.

És un tema d’ètica o de legalitat? És un tema de legalitat
que es demani un informe per fer l’avantprojecte de la llei
agrària, es demani un informe per fer la llei agrària i es demani
a un jurista amb un contracte menor, que és membre del
Consell Consultiu i que serà després el que informarà a través
del Consultiu d’aquesta llei? Aquí el tenen, açò sí que està
penjant a la plataforma de contractació; és a dir, es fa un
informe per part d’aquell que al Consultiu haurà d’informar. És
açò una qüestió de legalitat o d’ètica?

Per tant, crec que caldria fer una reflexió seriosa, seriosa en
el sentit d’assumir les dificultats que tenim avui per gestionar
i els antecedents que cadascú tenim. Perquè aquests dies
efectivament -i ja s’esmentava- sortia Nimbus una altra vegada
i una qüestió són les qüestions legals que les altres polítiques,
ja aquest parlament va demanar responsabilitats per altres
trames que han caducat, Nimbus sí, Nimbus a empreses de
comunicació, Nimbus una factura d’11.428 euros, amb la
mateixa funció que una altra factura de Desarrollo y Diseño
d’11.507, a la mateixa pàgina web que feia Promarca, 11.724,
la mateixa pàgina web que feia Romeu & Cia, 11.790, la
mateixa pàgina web que feia Iber Pacífic, però és clar, el Partit
Popular ens diu: bé, però en açò no hi ha problema perquè açò
ha caducat. De què estam parlant?

Nosaltres, efectivament, creiem que el Govern ha de donar
totes les explicacions perquè crec que aquest govern no ha de
quedar debilitat per amagar o pels dubtes que s’hagin pogut
generar, però creiem també que el Partit Popular hauria d’haver
après de la seva pròpia història i resulta que de la seva pròpia
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història ara voldria contaminar tothom i lògicament crec que
açò és una falta absoluta de responsabilitat. El Partit Popular no
ho va fer bé, ho assumeix que no ho va fer bé? I ara voldria que
els altres estiguessin dins el mateix relat i dins el mateix
discurs. No és el mateix relat ni és el mateix discurs. Aquí no
hi ha absolutament cap trama, ningú no s’ha emportat doblers
a la butxaca, cosa que d’altres no poden dir. No ho poden dir
tot i que ho vulguin repetir cada vegada per veure si açò
contamina i debilita fa caure aquest govern.

Nosaltres ja hem dit que les explicacions s’havien de donar,
però que l’important és saber si els informes, els estudis, les
feines estaven justificades, i hi estan, si tenien un objecte i han
tingut traducció en polítiques per les quals apostava aquest
govern, i és així, i per tant, creiem que allò altre, anunciar
fraccionaments que ningú no ha demostrat o la millora o  la
incorrecció d’algun procediment administratiu no és el tema i
és on el Partit Popular es vol instal·lar perquè no té res més, no
té res més.

Per tant, deixem que la Fiscalia davant aquesta situació
actuï efectivament perquè els dubtes s’han generat, el Govern
ha de donar explicacions, la Fiscalia ha de fer la seva feina i el
Partit Popular hauria de fer la seva meditació i no la seva
contaminació que és el que sembla que s’ha posat.... i s’ha
proposat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Martí. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Tur, per un temps de deu minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta. Bon dia a tothom, també vull donar les
gràcies al Sr. Barceló per la seva compareixença i per la
velocitat i agilitat que ha tingut a donar resposta a aquesta
necessitat i donar també la benvinguda al seu equip.

M’agradaria destacar un parell d’elements, d’una banda, el
fons i la forma i tractaré de ser sintètica. Amb el fons dels
contractes no tenim absolutament res a dir, és a dir, estam
convençuts des de Formentera que la idoneïtat de la persona
contractada a nivell professional no és qüestiona, no és
qüestionable; també estam d’acord que les feines encomanades
eren necessàries i que els imports pels quals es varen adjudicar
totes elles eren imports raonables en general i, per tant,
coincidim amb la necessitat d’encomanar aquestes feines. Així
com també coincidim en el fet que els contractes menors,
evidentment, són un instrument legal que està a disposició de
les administracions per agilitar aquelles feines que necessiten
d’una resposta més àgil i, per tant, és un instrument
absolutament legal el qual és a l’abast de totes les institucions
i que totes les institucions, absolutament totes, usen en tot
moment en el seu dia a dia.

Una altra qüestió és la forma. Respecte de la forma, jo
coincidesc amb les explicacions que ha donat el Sr. Barceló,
crec que aquí hi va haver alguns errors, però errors de forma,

en tot cas, i no de fons, i pens que aquests errors d’alguna
manera ja han estat esmenats. De quina forma?

De la primera forma que es podia fer i de la més necessària,
és a dir, es va produir una dimissió pràcticament immediata
després d’haver-se conegut els fets, per responsabilitat, per part
de la Sra. Ruth Mateu i de gairebé la majoria del seu equip de
feina en tant que consellera de Transparència; es va produir una
reacció immediata del Govern, que va anunciar que convocaria
la Comissió d’ètica per estudiar detingudament tots els
contractes realitzats amb el Sr. Garau, i per tant estudiar si
s’ajustaven o no als compromisos de transparència adquirits per
part d’aquest govern. A dia d’avui no tenim el dictamen, per
tant en el moment en què el tenguem també l’estudiarem en
detall.

S’està produint ara mateix una compareixença i a
continuació se’n produirà una altra; crec que els lloen a vostès
pel fet d’haver accedit i d’haver pres la iniciativa amb tanta
agilitat. S’està produint una investigació per part de la Fiscalia
de la qual encara no tenim notícies i no sabem quin resultat
tendrà, però en tot cas i de forma general el que sí veim és que
s’està tractant de convertir en un judici sumaríssim una qüestió
de forma precipitada, i que hem de tenir més elements
d’informació per poder valorar fins quin punt s’han traspassat
les fronteres de la legalitat. 

Ni jo ni ningú a Formentera no s’atreveix a qüestionar la
seva feina, Sr. Barceló, ni la del seu equip ni la del Govern en
general, pel que fa als contractes que han adjudicat al Sr.
Garau, però no ens atrevim a fer-ho perquè no tenim suficients
elements per posar en entredit aquesta feina, i pel que sabem a
hores d’ara no hi ha cap il·legalitat; per tant no crec que sigui
correcte ni just prestar-se al joc de llançar tot el foc cap a
vostès, cap a les seves files, quan no tenim aquesta informació.
Per tant anirem veient què passa al llarg d’aquestes setmanes.

En tot cas sí que m’agradaria dir també que, com que per
part del Partit Popular i per part de Ciutadans hi ha una
predilecció recurrent a tractar d’involucrar el Consell Insular de
Formentera en aquest cas amb les adjudicacions fetes al Sr.
Garau per part del Govern, i mesclar aspectes, crec que s’ha de
dir en primer lloc que no és labor d’aquest parlament fiscalitzar
la funció de cap dels consells insulars, de cap dels ajuntaments
de les Illes Balears, i molt menys de cap dels seus
representants, això en primer terme. En segon terme, per altra
banda he de dir que potser és positiu que ho facin, perquè vol
dir que no veuen prou arguments de pes per acusar el Sr.
Barceló i el Sr. Vidal, i per tant s’han d’aferrar a arguments de
segona fila o de classe B per tractar de donar més presència a
tota aquesta trama que diuen que existeix i que és tota una
farsa. 

Però ja que tenc oportunitat d’acabar la meva intervenció,
permetin-me que els ho digui: mirin, el Consell Insular de
Formentera per primera vegada va contractar serveis amb el Sr.
Jaume Garau i la seva empresa Regio Consultin l’any 2014, per
tant ni vostè no era vicepresident del Govern ni jo mateixa no
era diputada, ni cap dels que som aquí, o gairebé cap dels que
som aquí, no exercíem aquestes funcions que tenim a dia
d’avui. El Sr. Garau és un excel·lent professional, ho he de dir
així i ho defensaré aquí, ahir, demà i allà on sigui; és un
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excel·lent professional, les feines que ha contractat el Consell
Insular de Formentera amb ell han estat feines que s’han
entregat en termini, que s’han executat en base als objectius
que s’havien previst en els contractes, i que han tengut un
resultat satisfactori. S’han fet amb la més estricta legalitat i
s’han fet d’acord amb les necessitats del Consell Insular de
Formentera de cada moment. Per tant, com que crec que no és
objecte ni del Partit Popular, ni de Ciutadans, ni de cap altre
grup aquí interpel·lar el Consell Insular de Formentera ni les
seves accions ni els seus contractes, ni molt menys tractar de
posar ombres sobre la seva honorabilitat, jo demanaria respecte
cap a totes les institucions de les Illes Balears, demanaria també
a tothom que es limiti a fer les funcions de control als membres
del Govern, que és el que ens ocupa aquí, i demanaria també
que si algú té dubtes que faci servir els instruments legals que
també té al seu abast, perquè els he de recordar que el Consell
Insular de Formentera, concretament respecte de les enquestes
turístiques, perquè ja hi ha molt de rebombori per allí, respecte
de les enquestes turístiques el Consell Insular de Formentera,
vist que la col·laboració i la funció de l’Agència de Turisme
Balear l’any 2014 i l’any 2015 eren nul·les, la col·laboració era
nul·la, va decidir, com en molts d’altres aspectes, agafar les
regnes de la situació i encomanar els seus propis estudis de
seguiment de la qualitat turística i d’arribades turístiques,
element, per altra banda, que crec que ningú no qüestionarà que
és imprescindible per definir i establir les polítiques de
promoció turística i de producte turístic que ha de fer cada illa.

L’any 2014 el Consell Insular de Formentera va assignar a
aquesta empresa un estudi de qualitat de turisme per valor de
14.157 euros, i a continuació una enquesta de satisfacció
turística per valor de 15.609 euros. En aquell moment, com els
dic, aquesta hagués estat, en condicions normals, una funció de
l’ATB, però donat que el Partit Popular estava ocupat en altres
coses i desatenia absolutament les demandes en aquest cas de
Formentera, perquè devíem ser la Gàl·lia de les Illes Balears,
vàrem haver de fer-ho amb fons propis, i sí, ho vàrem
contractar a Regio Plus i ho va fer molt bé i n’estam molt
contents. I com que ho va fer molt bé i n’estam molt contents,
li vàrem seguir contractant aquesta feina l’any 2015 per valor
de 15.609. I com que seguíem estant contents, també la hi
vàrem encarregar l’any 2016, i ho tornaríem a fer si fos el cas.

Per tant si algú es troba en condicions d’involucrar el
Consell Insular de Formentera, tacar la seva honorabilitat i
qüestionar la seva feina, que ho faci però que ho faci en els
jutjats, perquè d’altra manera és poc comprensible entendre
com és que les accions de promoció turística que fa el Consell
Insular de Formentera se sotmeten a debat i a discussió dins el
Patronat de Turisme de la nostra illa, on hi ha representat el
Partit Popular, on hi ha representat el Partit Socialista,
Compromís i evidentment l’equip de govern, de Gent per
Formentera, i on també hi ha la patronal turística de la nostra
illa, i allí és on es debaten els plans anuals de turisme, els plans
anuals d’acció en promoció turística, i és on es decideixen les
polítiques anuals. Per tant, com els dic, convid qualsevol que
tengui dubtes a fer-ho per la via que correspon i a demanar
rigor novament al Partit Popular i a Ciutadans per no involucrar
el Consell Insular de Formentera en una qüestió que no té res
a veure amb l’acció del Govern l’any 2016.

Per part meva, res més a dir. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Alcover, per un temps de deu
minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Pel primer de tot que volia fer és
agrair la compareixença del vicepresident i del seu equip, en
aquestes circumstàncies crec que és la primera vegada que
passa, jo almanco no tenc record ni notícia que hagués passat
abans, i també li volia agrair la tramesa de la documentació
amb cert temps per tenir el temps suficient per poder-li pegar
una ullada i estudiar una mica l’expedient, expedient que dóna
llum a certs dubtes que podríem tenir.

Bé, el fet de parlar el tercer té qualque avantatge i té
qualque inconvenient. L’inconvenient és que hi ha molta cosa
que ja està dita i moltes preguntes que se suscitaven també
estan fetes; intentaré no repetir-les. Però també té qualque
avantatge, i aquest avantatge és que se certifica qualque cosa;
per exemple, se certifica que aquí de moment, que jo sàpiga,
ningú no ha posat en dubte la legalitat dels contractes; ningú no
ha posat en dubte els informes que s’han elaborat; ningú no ha
posat en dubte moltes altres coses que pareixia que eren
l’origen del problema. I és que el problema d’aquestes
contractacions, baix el meu punt de vista, és que els falta certa
objectivitat; quan nosaltres parlam, parlam... quasi totes les
intervencions que m’han precedit han parlat des de la
subjectivitat; per tant jo intentaré fer el contrari, parlar de dades
objectives, és a dir, que no es poden discutir, almanco per
veure si podem posar una mica de llum.

D’entrada quins han estat els fets? El primer fet que ha
passat a tota aquesta història, i crec que també és objectiu, és
que un poc d’estètica o ètica, com han dit aquí, li ha faltat, en
això crec que tothom hi podríem estar d’acord, fins aquí. No
tothom està d’acord que falta legalitat, perquè jo no he sentit
ningú que discutís que faltàs legalitat, i ja és qualque cosa, eh?
Quina ha estat la reacció del Govern davant aquesta falta de
legalitat? Torn repetir, i ho repetiré un parell de vegades, que
són dades objectives. Han dimitit o han cessat tants d’alts
càrrecs com contractes menors presumptament irregulars hi
havia, cosa que evidentíssimament crec que no ha passat mai,
i no només en aquesta comunitat, crec que en cap administració
de l’Estat, tants d’alts càrrecs dimitits o cessats com nombre de
contractes presumptament irregulars hi havia. Intervenció ha
fiscalitzat. S’ha reunit la Comissió d’ètica, comissió d’ètica que
ha estat creada en aquesta legislatura, abans evidentment no
existia. Hi ha hagut les compareixences voluntàries; s’ha tramès
la documentació relativa a tots els expedients, s’han penjat els
informes a la web i finalment ara ja no es poden fer
procediments negociats sense publicitat, sinó que ara s’obliga
a tenir una certa publicitat, com pugui ser en el contracte que
després veurem del Sr. Vidal, que ja hi va haver una certa
publicitat. Això són dades objectives. Per tant, una altra dada
que crec que també és objectiva és que mai no s’havia fet tant,
ni s’havia actuat tant contundentment amb tan poc, sense voler
llevar importància als contractes, que la tenen, però
evidentment no parlam d’un Palma Arena aquí, eh.

 



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 38 / 12 d'abril de 2017 635

Una dada que..., bé, això tal vegada podria ser opinió
aquesta, qui marca el llindar de l’ètica a una persona en
concret? Jo he fet una gradació aquí, primer jo crec que un
mateix, un mateix marca el llindar de la seva pròpia ètica, el
seu partit també li marca, el Govern, els partits que donen
suport al Govern i també, en darrer terme, no sé si en darrer o
també en altra posició, la població en general, que evidentment
ens jutjarà a les eleccions si tot això passa factura o no.

Qui no pot marcar, i això també crec que és una dada
objectiva, el llindar d’ètica del Govern és l’oposició, en
general, i el Partit Popular, en particular. Per què? Perquè el
tenen absolutament distorsionat, és diferent, és diferent. El
Partit Popular té un diputat que està..., que ens hem assabentat
que no ha estat detingut perquè està aforat, ara resulta que el PP
no està a favor de llevar els aforaments de l’Estatut i, a més,
està imputat per un enfilall de delictes que crec que és un
compendi del Codi Penal, i aquí ningú no ha dit res. Per tant,
també estaria bé, quan el Sr. Gómez li ha demanat què faria si
fos el PP? Bé, què estam fent en un cas infinitament més greu
del Partit Popular?

Aquí s’ha acusat de moltes coses, entre les qual de què era
una trama, això ha estat un mantra. I és clar, s’acusa de què és
una trama perquè és una dada subjectiva, si fos objectiva no
s’acusaria de què és una trama; és a dir, com es pot demostrar
que no és una trama? És clar, és difícil, és difícil. Però de la
lectura de l’expedient a mi em sorgeixen indicis, indicis per a
mi més que irrefutables que això de trama no en té res, i
m’explicaré. Però, és clar, el Partit Popular s’agafa a aquest
clau ardiendo, per dir, escolti, vostè ha fet això, això és una
trama de finançament, etc. Quina és aquesta dada que a mi, ja
dic, em tranquil·litza, perquè tal vegada evidentment hi ha
hagut errors, com vostè diu, polítics, estètics, ètics, com li
vulgui dir, hi ha hagut qualque error, però que de trama no en
tenen res.

Hi ha una dada que per a mi és significativa. De la lectura
de l’expedient veiem que la cap de Servei de Contractació que
vostè té és una exalt càrrec del Partit Popular, la Sra. Conchita
Sartorio. Crec que és una funcionària competent, no vull dir res
d’això, però el que és una evidència, descartant les
subjectivitats, és una evidència que si un vol muntar una trama,
el darrer que fa és posar de cap de contractació una persona que
ha estat exalt càrrec del Partit Popular, que és qui firma les
invitacions. La proposta està firmada abans per un director
general, però qui firma les invitacions a les empreses és aquesta
persona. Per tant, el que és una evidència i una dada objectiva
és que aquesta persona tenia una informació privilegiada de
tota contractació, com evidentment ha de ser dins una cap de
servei de contractació. És clar, si això fos una trama, vull dir,
a mi em sembla més que evident que no s’utilitzaria una
funcionària com a cap de contractació que hagués estat alt
càrrec del Partit Popular i que, a més, va comparèixer a la
Comissió d’investigació de les autopistes, qui, per cert, no se’n
va recordar de massa cosa.

Per tant, això, una vegada parlat de la subjectivitat que
suposa acusar de la trama i que no ens la llevarem, no ens la
llevarem aquesta subjectivitat, i el Partit Popular, com que el
coneixem, seguirà insistint amb aquesta subjectivitat de la
trama, que hi ha una trama, hi ha una trama... Bé, una altra

cosa, si em permeten la broma, és que no veuen les seves
trames, com han de veure la del veïnat! Això és un altre indici,
però vaja, aquest no importa hi consti. Realment és evidenciar
indicis que ens fan veure que aquí de trama no hi ha hagut res,
i per a mi aquest és un que és definitiu, segurament n’hi ha
d’altres, però aquest per a mi és definitiu. I a mi, com dic, em
tranquil·litza.

I és clar, vostè ha donat moltes explicacions i jo li he de dir
que per a nosaltres és suficient. Un altre indici que no parlam
del que parlam és que jo no he sentit ningú discutir de la
competència de l’empresa, tots els que m’han precedit, i han
estat tots els portaveus, ningú no ha posat en qüestió la
competència de l’empresa, gràcies a Déu!, perquè tothom ha
contractat amb ella, se suposa que entre altres coses per això. 

Tampoc no he sentit ningú criticar els informes i per a mi
això és molt important, perquè, com que estan penjats, vull
suposar que el primer que es va fer per part de l’oposició és
mirar si aquests informes estaven copiats d’internet de qualque
banda, com en aquesta comunitat això ha passat de vegades. El
fet que això no s’hagi acusat, em garanteix que aquests
informes s’han fet i s’han fet bé, s’han fet bé, que és començant
la feina i acabant la feina, que és com s’han de fer els informes. 

Per tant, tot això són indicis de què la contractació s’ha fet
bé i s’ha fet legalment, i aquí el problema que hi ha és
d’ètica/estètica, com li vulgui dir, i és el propi Govern qui ha de
determinar, i vostè, com a persona afectada, qui ha de
determinar fins on han d’arribar aquestes conseqüències. Jo
crec que les conseqüències d’aquestes setmanes són més que
evidents, jo crec que són suficients, de totes maneres crec que
estam vacunats de cara al futur de repetir aquest servei. Crec
que s’ha d’implementar un major control perquè no puguin
passar aquestes coses. Vull recordar que parlam d’un contracte
i un altre a l’ATB, són dos contractes, no és una trama, en fi. 

I jo res més, les preguntes quan contesti en el torn de rèplica
ja miraré si se m’ocorre qualque pregunta més, però amb les
que han fet els meus companys crec que quedarà més que
suficient les explicacions que s’han de donar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alcover. Té la paraula ara el Sr.
Vicepresident per contestar les diferents intervencions dels
portaveus.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i
Milta):

Sí, gràcies Sra. Presidenta. Gràcies a la intervenció de tots
els grups parlamentaris. 

Jo en primer lloc, Sr. Gómez, jo li recordaria una diferència
fonamental en relació a quan vostès governaven i a aquest
actual Govern. Jo com a membre de l’oposició, com a portaveu
de l’oposició durant la passada legislatura vaig demanar moltes
compareixences de molts de consellers del Partit Popular,
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moltes, algunes per tema d’explicació de gestió ordinària i
altres per temes molt greus. Jo no record que cap d’aquestes
compareixences es produís amb aquesta rapidesa, cap, el
contrari, record que la seva tàctica era dilatar, dilatar fins que
aquell tema ja havia mort mediàticament, ja s’havia solucionat
o ja havia esclatat com el que fos, o fins i tot la tàctica de ni tan
sols comparèixer. Record la quantitat de compareixences que
varen quedar pendents. Per tant, com a mínim m’admeti
aquesta primera diferència.

La segona, li demanaria per favor, intent dir-ho no enfadat,
que no torni a insinuar sospites sobre finançament de la
campanya electoral. Estic absolutament indignat d’aquestes
paraules i evidentment també molt tranquil respecte del que ha
fet la meva organització política. A més, ho he contestat a la
primera intervenció, ho he dit abans de què vostè ho digués.
Les factures estan disponibles, les factures estan pagades i han
passat pel Tribunal de Comptes, Sr. Gómez, han passat pel
Tribunal de Comptes, les factures estan pagades. Vàrem
contractar, efectivament, Regio Plus Consulting per a la
campanya, i les factures es varen pagar, com la resta de factures
de la resta de proveïdors, perquè en una campanya electoral,
com vostè sap, no hi ha una única empresa, es contracten
moltíssimes empreses. I el problema que tenim ara és que vostè
ara posa en dubte que totes aquestes empreses llavors puguin
contractar amb l’administració, i són moltes, perquè si sumam
les del set partits que hem intervengut aquí són moltíssimes
empreses de les Illes Balears o de fora que han contractat amb
nosaltres. I si ens hem de posar a mirar els contractes que
l’administració els ha fet... segurament ens durem moltes
sorpreses. Per tant, li insistiria que no anàs per aquí, no anàs
per aquí, perquè les factures estan pagades i han passat pel
Tribunal de Comptes.

Llavors, ha parlat també del tema de Formentera, crec que
les explicacions que ha donat la diputada de Gent per
Formentera, la Sra. Sílvia Tur, crec que contesten sobradament
una qüestió que, per altra banda, estic d’acord amb ella, que si
s’ha de substanciar en qualque lloc és en el Ple del Consell de
Formentera on hi ha un govern i una oposició, i allà és on s’han
de donar totes les explicacions. 

Però així mateix, és vera que hi ha un tema, que ha sortit en
alguns mitjans de comunicació i que vostè ha insinuat, que és
que efectivament Formentera tenia un baròmetre de satisfacció
turística de turistes i el Govern, l’ATB en aquest cas, també
n’ha fet un, i crec que la Sra. Silvia Tur ha contestat per què
Formentera ja el 2014 va començar a fer aquest baròmetre,
perquè des de l’ATB passaven d’ells. Aquesta situació també
he de dir que ha canviat absolutament, crec que en aquests
moments podem manifestar la satisfacció dels consells insulars
per la col·laboració que du a terme des del Govern amb els
consells insulars, sempre hi ha alguna diferència, això és
inevitable, no ho amag, però també li he de dir que quan el
Govern ha de fer, i ho he justificat en la meva primera
intervenció, un baròmetre de satisfacció turística l’ha de fer
primer del conjunt de les Illes Balears i llavors de cada una de
les illes, independentment que el Consell de Formentera hagués
decidit fer el seu propi baròmetre. Els estudis del Govern
lògicament no poden excloure Formentera, amb independència,
insistesc, dels estudis de Formentera, entre altres coses perquè
ni es fan les mateixes entrevistes, el mateix nombre ni es fan en

les mateixes dates. Per tant, quan es fa un estudi ha de tenir
homogeneïtat perquè les dades i la validesa i els resultats siguin
vàlids. Crec que això ho pot entendre qualsevol sense ser un
expert en temes d’estadístiques ni d’enquestes.

Per tant, el baròmetre que elabora el Govern, insistesc, que
el tenc aquí, lògicament és un baròmetre que té Balears,
Eivissa, Mallorca, Menorca i Formentera, i això, insistesc, ens
permet fer aquesta feina llavors basada en dades. I si no, si no
el tenguéssim no podríem tenir comparatius entre illes si
haguéssim exclòs Formentera, i evidentment no vull ni pensar
què hagués dit Formentera si l’haguéssim exclòs del baròmetre,
què haguessin dit. Perquè la seva queixa sempre era la
contrària, que les dades que manejam des del Govern, sigui
IBESTAT, sigui ATB, etc., en general són del conjunt de les
Illes Balears i poques dades especificades per illes, és una
queixa reiterada. Des d’aquesta legislatura hem posat fil a
l’agulla tant a IBESTAT com a ATB perquè aquestes dades
econòmiques, turístiques, les que siguin, puguin estar
desagregades per illes. Crec que és molt important tenir aquesta
disgregació per illes i entre altres coses separar també les dades
d’Eivissa i de Formentera, que és l’altre problema que teníem,
que quan es disgregaven Eivissa i Formentera eren una única
unitat, i això no és real com sabem, no és real. Ni la realitat
sociològica ni econòmica ni turística d’una illa i de l’altra són
la mateixa, com tots sabem.

Per tant, també li he de manifestar que el Govern té voluntat
de donar continuïtat i amb aquest baròmetre, amb aquesta
empresa o amb una altra, evidentment jo entenc que per bé de
tot el que ha passat fos una altra, però la continuïtat perquè
aquest baròmetre és necessari, no s’ha de fer cada any, per
ventura cada dos anys, però necessitam una sèrie històrica.
Això, per tant, ho volia aclarir.

També volia parlar de l’eficiència dels recursos, i
contestaria d’aquesta manera també alguna pregunta que m’ha
fet el portaveu de Podemos, el Sr. Jarabo, en relació a la
necessitat de consultar uns serveis de consultoria per tot el
tema, en aquest cas, passaria a la part d’innovació.

Idò, miri, sí, efectivament, jo crec que s’ha de defensar la
necessitat d’una consultoria externa. En el projecte, en la
memòria del projecte d’inversió de les actuacions de 2016, de
transferència del coneixement en el marc del Pla de ciència i
d’estratègia d’especialització intel·ligent, al qual vostè ha fet
referència, es diu que els objectius del pla són, entre d’altres,
el creixement intel·ligent del sector productiu basat en el
coneixement, l’impuls de polítiques d’emprenedoria i
innovació. En el marc d’aquesta nova estratègia de creixement
europeu de 2020 de la Unió Europea, cada estat membre i regió
ha de disposar d’una estratègia d’especialització amb l’objectiu
de concentrar recursos disponibles en aquelles àrees d’activitat
econòmica i d’innovació en les quals tengui un avantatge
competitiu més prometedor.

Per tant, hem d’orientar les nostres polítiques cap a aquelles
qüestions que ens puguin fer més diferenciació, no podem anar
per tot. I com he explicat abans, el nostre objectiu era no només
en turisme sinó també diversificar. Ningú no discuteix el
turisme com el nostre principal sector econòmic, que del
turisme evidentment es creen sinèrgies amb altres sectors
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econòmics, però que evidentment també podem ser
capdavanters i punters en altres qüestions d’innovació i de
recerca, com, per exemple, podria ser en el sector sanitari, per
posar un exemple. I a Eivissa segurament aquest estudi ens ha
dit que és un dels altres sectors, que són els sectors productius,
culturals, creatius, per exemple, en aquest estudi hem detectat
això. Cada illa té també especialitzacions diferents.

I en aquest marc d’aquest projecte d’inversió es deia que les
actuacions que es posarien en marxa a través de la Direcció
General d’Innovació i Recerca per tal de millorar la RIS3 i el
Pla de ciència hi havia, entre d’altres, la possibilitat de fer
assistències tècniques, consultories, treballs estadístics, estudis
de viabilitat, assistències tècniques per desenvolupar estudis,
projectes pilots, etc. Per tant, està absolutament justificat. 

Però és que vull anar més enllà, vull anar més enllà, vull fer
la comparativa amb què va fer el govern anterior, on el Sr.
Gómez era vicepresident, i l’actual govern, en relació amb
l’estratègia d’especialització intel·ligent. Bé, idò, resulta que,
així com nosaltres hem comanat un estudi, pel valor, per un
contracte negociat, el valor de 55.000 euros, aproximadament,
aquest estudi ja el tenim, el tenim aquí, el pot consultar també
qualsevol, veuran l’exhaustivitat de l’estudi, veuran
efectivament tot el que diu aquest estudi, i jo vull comparar què
va fer el Govern del Sr. Gómez. Bé, idò, resulta que el Govern
del Sr. Gómez no en va fer una de consultoria, en va fer tres, no
en va tenir prou amb una, en va fer tres per a l’estratègia
d’especialització intel·ligent, i va fer tres consultories i les tres
amb la mateixa empresa, i les tres per a l’estratègia regional
intel·ligent, i per un valor de 175.000 euros. Tres contractes per
a l’especialització intel·ligent, per valor de 175.000 euros.
Alguns dirien que això són indicis de fraccionament. Un
contracte major negociat amb publicitat, novembre de 2012,
per valor de 57.400 euros, empresa Infyde, 30 de novembre de
2012, 57.400 euros; un major, també estratègia regional
d’especialització intel·ligent, 23 de setembre de 2013, també
INFYDE, 95.420 euros, i, finalment, un menor, dia 29 de
novembre de 2014, també a INFYDE, 17.800 euros.

Bé, jo sense qüestionar si aquesta empresa era bona o no, si
aquesta empresa ho havia fet bé o no, si s’ho mereixia, si no
s’ho mereixia, no els conec, no sé qui són INFYDE, li he de
dir; també li he de dir que nosaltres, el mateix, la reorientació
de l’estratègia de l’especialització intel·ligent, 55.000 euros, el
Partit Popular 175.000 euros. Vostès valorin qui ha estat més
eficient en la utilització dels recursos públics. Sí, en sortirem
amb un estudi de 55.000 euros, el PP, perdó, el Govern del Sr.
Gómez va haver de menester tres estudis, tres assessories
externes per valor de 175.000 euros. 

Per cert, haver anomenat l’empresa INFYDE em pot dur a
contestar algunes qüestions que ha fet el Sr. Jarabo en relació
amb les empreses, i el Sr. Melià, també amb relació a les
empreses que es varen convidar. He dit en la meva primera
intervenció, i ho torn a repetir, que qui va convidar les
empreses, qui va posar damunt la taula era el cap de servei de
transferència, ho he dit, es veu que no ha quedat clar, ho torn a
repetir, qui llavors fa la convidada evidentment és el director
general, però les empreses consultores vénen d’un llistat que
disposa la pròpia Direcció General d’Innovació, llistat que com
parlam de funcionaris que hi són aquesta legislatura, l’anterior,

l’anterior, etc., el llistat hi és i en aquest llistat a més de les tres
que es varen convidar finalment hi havia dues empreses més,
una era... que jo no conec, per altra banda, eh?, cap d’elles no
les coneixia, una era Innopro i una altra era Infyde, era als
llistats, que acab de comentar ara, aquestes dues no són
convidades perquè no mereixien la confiança dels tècnics i del
director general, entre altres coses Infyde, perquè és la que
havia dut l’estratègia d’especialització intel·ligent durant el
govern anterior i ara la volien canviar, per tant tenia lògica que
no es convidi l’empresa que va fer una estratègia
d’especialització intel·ligent amb la qual nosaltres no estàvem
d’acord i, per tant, finalment es conviden les altres tres.

Tota la negociació es fa, llavors també una altra pregunta
que em feia el Sr. Jarabo, tota la negociació, una vegada que
queden dues empreses, efectivament n’hi ha una que
formalment no acompleix els requisits, al final presenta
malament els papers, com ha dit crec que vostè o el Sr. Melià,
i qui fa la negociació, com consta a l’expedient, concretament
a l’acta de la mesa núm. 1, pàgina 55 de l’expedient, i llavors
informes del cap de servei de Negociació, pàgines 61 i 62 de
l’informe, és el cap del Servei de Transferència del
Coneixement, és qui va dur tota la negociació en nom de la
conselleria.

Quant al que vostè diu de la pròrroga que demana amb un
escrit el Sr. Jaume Garau, bé, la veritat és que els tràmits es
varen torbar moltíssim, per desgràcia a l’administració no som
tan àgils com voldríem ser, efectivament aquí hi va haver el
problema que se’ns superposava la formalització del contracta,
que és dia 29 de novembre, amb el final d’exercici
pressupostari, que, com sap vostè acaba... dia 20 de desembre
ho has de tenir tot tancat, i part de l’estudi, per tant, que era
per-fer durant tres mesos s’havia de fer durant l’exercici
pressupostari de 2017, amb doblers de 2016, però dins 2017,
i per això hi ha aquesta petició de pròrroga.

Quant a si va començar tasques abans o no, jo ho desconec
en absolut, l’únic que puc intuir és que, com que la proposta
d’adjudicació és dia 7 de novembre i la formalització és de dia
29 de novembre, aquí hi ha pràcticament tres setmanes, que
m’imagín que l’empresa, com moltes empreses fan, van
avançant ja feines perquè llavors no els agafi... el bou, com es
diu, m’imagín que això és el que pot haver passat, però és una
especulació absolutament meva i no li puc dir altra cosa, eh?;
però efectivament dia 7 de novembre l’empresa ja sap que és
l’adjudicatària, però no es formalitza, no es firma concretament
fins dia 29 de novembre. Per tant, hi ha aquestes tres setmanes
per avançar tal vegada feina.

Llavors, volia contestat també a una altra cosa que ha dit el
Sr. Gómez en relació també..., quan ha mesclat que aquesta
empresa ha estat contractada no només pel Govern, sinó també
per altres administracions, ha esmentat per exemple el Consell
de Formentera, etc., bé, efectivament aquesta empresa està al
mercat, aquesta empresa presenta projectes per tot, vostès la
varen contractar per gestionar els fons europeus del Govern de
les Illes Balears, aquesta empresa, per tant, no crec que sigui
cap pecat agafar aquesta empresa des del punt de vista legal. I
la darrera contractació que hi ha és, precisament, per la gestió
dels fons europeus 2007-2013 de la Conselleria d’Economia i
Competitivitat, amb un expedient que es comença dia 26 de
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gener de 2015, un negociat sense publicitat també, un negociat
sense publicitat, per un valor de 42.350 euros: només hi ha
dues ofertes, Regio Plus Consulting i Ernst & Young, al final
guanya Regio Plus Consulting i se’n du el negociat sense
publicitat, dia 8 de maig de 2015, pràcticament ja acabant la
legislatura, a punt d’arribar a les eleccions per un valor de
33.275 euros.

No sé si això també és sospitós d’alguna qüestió, Sr.
Góméz. Jo entenc que no, que està... segur que està ben fet
l’expedient i que no hi ha cap problema ni un, ni un.

El Sr. Melià també demanava qui va convidar les empreses,
he contestat. El baròmetre, efectivament, no és l’oferta més
econòmica, Sr. Melià, que era una de les preguntes que vostè
feia, efectivament, tal com està justificat als informes es
descarten l’oferta més cara i la més barata perquè la més barata
es considera que no complirà les expectatives, perquè presenta
un simple foli del que farà i es considera que no és una bona
oferta. Això són els tècnics i gerents de l’ATB que ho
decideixen així.

Hi ha transparència, Sr. Melià, als contractes, aquests
contractes han estat penjats a la plataforma, s’ha complit.

En el cas de l’ATB, és vera que... m’imagín que degué ser
un error, no imputable en aquest cas a l’ATB, no es va arribar
a penjar fins posteriorment, però es va enviar a la plataforma de
contractació, tenim aquí el justificant, dia 16 de febrer de 2017,
s’envia perquè sigui penjat, llavors ja es degué perdre, algun
error administratiu per allà enmig i per tant, està enviat i aquí
tenim el justificant d’aquesta tramesa per la seva... una vegada
formalitzat el contracte menor perquè sigui publicat.

I compartir, per acabar aquesta intervenció, compartir,
efectivament, amb el portaveu del PSOE que sempre de tot se’n
aprèn, evidentment hi ha d’haver millors controls, ja hi ha dins
el 2017 efectivament una decisió del Govern, en aquest cas una
instrucció de la Conselleria d’Hisenda que tots els negociats,
encara que siguin de nominació sense publicitat, en realitat sí
que es publicitin, de fet aquest negociat sense publicitat al qual
he fet referència durant tota la compareixença és del 2016 i, per
tant, no li afectava aquesta instrucció, és posterior, per tant, per
tal que es publicitin. I també he manifestat, i així ho he posat
damunt la taula del Govern, i em consta que s’estudia ja la
fórmula, perquè aquesta mateixa publicitat també es faci en el
cas dels contractes menors, que ja hi ha algunes empreses i
algunes conselleries que, de manera sistemàtica, ja ho fan i es
pengen al perfil del contractant, per tal que qualsevol empresa
pugui tenir accés a aquestes contractacions i evitar, per tant,
qualsevol tipus de sospita del que pugui ser i que tothom tengui
la mateixa informació i s’hi pugui presentar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Ara en torn de rèplica, els
pregaria que s’ajustin als cinc minuts que corresponen, més que
res perquè a les onze tenim prevista la següent compareixença
i, si bé la podem començar un poquet més tard, m’agradaria no
allargar-nos massa més del que està previst.

Iniciam aquest torn de rèplica, pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Gómez, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sr. Vicepresidente, cuando
la legalidad de los pactos se impone a la legitimidad de las
urnas sucede lo que está sucediendo hoy aquí, todos quienes
apoyan al Gobierno en un intento de salvar las poltronas
acuden raudos a defender unos hechos que, como mínimo,
huelen mal, y pocos argumentos deben tener que en vez de
intentar argumentar y defender vuestra gestión en el tema que
nos ocupa hoy se dedican a poner el ventilador para diluir
vuestra responsabilidad. Y hemos dicho que no cuestionamos
la legalidad de los contratos, cuestionamos el abuso que se ha
hecho de una figura legal para favorecer claramente a los
amigos de partido y, presuntamente también, para pagar igual
una parte, o lo que se haya pagado de menos de la campaña
electoral.

Y usted ha dicho que no ha hecho nada malo y que no se ha
aprovechado ni de un euro, está bien que lo diga, Sr.
Vicepresidente, pero eso ya se verá, de momento la Fiscalía
está investigando, y esperemos que cooperen y que aporten
toda la información que les demanden y confiemos también,
como le he dicho antes, que las trituradoras no hayan
funcionado.

De momento en nuestro grupo desde diciembre estamos
esperando que nos remitan información sobre contratación. A
día de hoy sólo nos han remitido algunas empresas
dependientes de su conselleria, en concreto una relación de 151
contratos menores, lo cual evidencia mucho que, en contra de
vuestro discurso pasado, lo que les gusta ahora acudir a esta
fórmula de contratación. De momento, hasta hoy, viene
saliendo un promedio de un contrato menor cada dos días y
sorprende el contrato a dedo para el estudio del impacto
económico del impuesto sobre el turismo que adjudicaron a una
consultora propiedad de Antonio Vives, hombre de confianza
de Artur Mas, cuando era conseller en cap y que fue detenido
en el marco de la operación del 3%; también resulta muy
sorprendente que este señor, Antonio Vives, aparezca como
una empresa invitada para realizar el estudio adjudicado a dedo
por la Fundación Orquesta Sinfónica. 

Y, Sr. Vicepresidente, estamos preocupados, claro, estamos
muy preocupados, porque da la impresión que podemos estar
ante una trama de unas dimensiones desconocidas para vaciar
las arcas públicas en beneficio de los amigos de MÉS.

En cuanto a la información contenida en los dos
expedientes que usted nos ha remitido, adjudicados a dedo a su
amigo Garau, hemos encontrado algunas deficiencias. En
concreto, mire, en el estudio de satisfacción del turismo, aquí
está lo que usted nos ha remitido, pues no aparecen las facturas,
no están las encuestas, ¿dónde están los trabajos de campo?,
solicitan una ampliación de la descripción de las propuestas
que tampoco aparece; la información que se relaciona en el
anexo no está; de las seis empresas que invitan, resulta curioso,
como ha indicado el Sr. Melià, que las dos empresas que han
ofrecido un presupuesto menor no las contratan; hay otra que
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excluyen por un presupuesto alto, pero justamente estas entran
en la media, y en la media sale la empresa de su amigo, el Sr.
Garau. Cuando menos resulta sorprendente. Y en el diagnóstico
del tejido empresarial, alguien lo ha apuntado por aquí, pero el
contrato decía que no podía prorrogarse, y el mismo día de la
firma ya hay una solicitud de prórroga y se consigue. No consta
el informe justificativo del procedimiento negociado sin
publicidad. Se ofrecen unas mejoras que se tienen en cuenta a
la hora de adjudicar el contrato pero que no aparecen en el
expediente; muy en concreto, y si no he leído mal y le hablo de
memoria, creo que se ofrecían 604 encuestas telefónicas,
ofrecían una mejora hasta 800, y al final se presentan 504, en
el estudio, en el estudio, que esos trabajos no aparecen, o al
menos usted no nos lo ha remitido.

Además, como se ha medio apuntado aquí también por
parte de Podemos, los trabajos empiezan antes de que se firme
el contrato; debía tener seguridad este señor de que se le iba a
adjudicar al final el contrato. Y bueno, ni rastro del expediente
que usted nos ha remitido, y es a lo que me refiero, de todo lo
que se detalla en el anexo del informe: no aparecen las
encuestas, las entrevistas, etc.

Y, Sr. Barceló, si la documentación que usted nos ha
remitido a nosotros es la que ha entregado al fiscal yo de usted
estaría muy preocupado, muy preocupado porque al margen de
la responsabilidad política que conlleva regar con dinero
público a los amigos, o intentar pagar igual la parte que... que
no le hayan facturado de la campaña electoral, la situación
jurídica puede complicarse, y probablemente, Sr. Barceló, aquí
está la clave de por qué no ha dimitido. Abrazarse al tan
denostado aforamiento puede ser un soplo de aire fresco. 

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gómez. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula el Sr. Jarabo, per un temps de cinc minuts.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Vicepresident, primer de tot
crec que no convé que aquest govern es compari amb el Partit
Popular en excés perquè evidentment aquesta negació
provoca... provoca una imatge bastant horrorosa. Evidentment
no hi ha d’haver cap tipus de comparació.

M’ha sorprès una qüestió, i és que vostè ha reconegut
errades, però (...) respecte de les intervencions de la resta de
portaveus, que crec que han estat més suaus que el seu
reconeixement d’errades, crec que també s’ha d’agrair, però els
dubtes continuen, Sr. Vicepresident, perquè, clar, vostè ha dit
que volia modificar l’estratègia d’innovació d’aquesta
comunitat autònoma, i per això s’havia de comptar amb fons
europeus. El seu amic, el Sr. Garau, era un dels millors, o és un
dels millors especialistes en aquest tema. No va parlar amb ell
en cap moment de com s’havia de fer aquesta modificació
d’aquests plans d’innovació per a aquesta comunitat? Imagino
que sí, i supòs, o vull pensar, que en moltes ocasions.

A partir d’aquí, quant a l’elecció de les empreses, pel
negociat... A vostè no se li generen dubtes, quant a aquesta
voluntat d’aquestes empreses de guanyar aquest concurs, que
una d’elles no s’esforci el suficient per presentar on tocava la
documentació?, i que l’altra, quan se li demana que faci
qualque millora, no faci cap millora en aquesta negociació?, en
aquest negociat? A nosaltres ens sembla molt estrany, i que
l’única empresa que pugui oferir millores sigui justament la del
Sr. Garau. Vostè no coneixia els noms de les empreses del Sr.
Garau? Ens ha dit que no, que no coneixia l’empresa que va
guanyar aquest concurs; sí que coneixia l’empresa Regio Plus,
que sembla que és una porta giratòria en si mateixa. La qüestió
aquí amb aquestes empreses del Sr. Garau sí que ens sorgeix un
altre dubte, i no volem vincular els dubtes quant al finançament
de campanyes a què feia referència el Sr. Gómez, però, clar, el
Sr. Garau ha fet donacions a MÉS?

Quant al contracte, quant al negociat, sí que en aquest part
final, quan el Sr. Garau demana la pròrroga en el termini per fer
els treballs, vostès, clar, han d’informar de la plurianualitat que
se li volia provocar a Hisenda. Vostès van demanar un informe
a Intervenció general per fiscalitzar aquesta pròrroga de
l’anualitat?

Amb tot això, i tornant al context de què parlava al principi,
i que vostè hi ha fet referència i ha reconegut errades, i ha
reconegut errades polítiques, (...) errades polítiques vinculades
a les notícies que apareixen permanentment, i ara el Sr. Gómez
feia referència al fet que ara fins i tot un extinent de batle de
l’Ajuntament de Barcelona resulta que també ha obtingut
contractes de la seva conselleria, però és que a més ha presentat
la seva empresa en competència amb les empreses de Garau en
altres concursos o contractes menors d’altres administracions,
això embruta molt, en concret la seva imatge, i aquesta foscor
que s’ha generat, que vostè també en parlava al principi, que
assumia que era així, genera una ombra de dubte en aquest
govern, i el Sr. Alcover crec que donava també la clau en
aquest tema: tot el que ha passat aquí és una vacuna suficient
perquè vostè continuï com a vicepresident d’aquest govern?
Aquesta és la qüestió. No, Alcover, vostè ha dit que si aquesta
vacuna que s’havia produït quant a les dimissions i
responsabilitats polítiques assumides era una vacuna suficient.
Nosaltres també ens feim aquesta mateixa pregunta, i a partir
d’aquí entenem que les responsabilitats polítiques, que aquesta
vacuna no és suficient, i entenem que vostè hauria d’assumir
més responsabilitats, i que ha de ser vostè que voluntàriament
entengui que aquesta ombra que encara roman, que encara no
hi ha llum, enfosquirà el Govern i enfosquirà les forces
progressistes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Jarabo, ha exhaurit els cinc minuts. Li agraesc que vagi
concloent.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Sí, he acabat. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jarabo. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Abril, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, Sr. Barceló, simplement volem tornar a agrair-li la seva
compareixença, la claredat i la humilitat. 

Sr. Jarabo, si té cap pregunta sobre les donacions al partit,
faci’m-les a mi, que som responsable del partit...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Abril, li pregaria que es dirigeixi al compareixent.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Si vol sembrar cap ombra de dubte sobre el que s’ha fet,
igual que fa el Partit Popular, no sé què fa vostè donant suport
encara a hores d’ara al Govern dels acords pel canvi.

(Remor de veus)

Si vol, també..., jo, com que em fii de vostè, quan
s’admeten responsabilitats polítiques per l’afer del Sr.
Bachiller, em conform amb la dimissió o amb l’expulsió de la
Sra. Xelo Huertas. Si vull sembrar ombra de dubte també
podria demanar quin va ser el seu paper a l’hora de demanar un
lloc de feina per al Sr. Bachiller.

També m’he fiat de la seva paraula en relació amb els
contractes o presumptes contractes o contractacions d’IB3 i
amb persones i...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Abril, li agrairia...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

...empreses que podrien estar vinculades...

LA SRA. PRESIDENTA:

...li agrairia que es dirigís al compareixent.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Ho dic perquè si del que es tracta és de sembrar ombres de
dubtes sobre coses, tots en podem sembrar, d’ombres de
dubtes.

Crec que aquí s’han donat moltes explicacions, amb molts
de papers damunt la taula i això no s’havia fet fins ara per part
de ningú. 

Sobre el Sr. Gómez, poc més a dir. Evidentment ell és qui
més ombres de dubtes ha sembrat, tantes que jo li recomanaria
que a l’hora de dir segons què i segons quines afirmacions i
parlar de segons quines trames, sobretot sobre finançament del

meu partit, es rentàs la boca amb sabó. Allò que li hauria de
repugnar és tenir assegut devora...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Abril, perdoni, s’ha de dirigir al compareixent, o
evidentment pot fer referència a les altres paraules que s’han
donat, però no es dirigeixi directament als diputats per favor. 

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Dic que allò que hauria de repugnar, no només al Sr.
Gómez, sinó a tots els diputats d’aquesta cambra, és que venim
de dues comissions d’investigació seguides, les dues darreres
que s’han fet en aquest Parlament, on ha vengut un responsable
d’FCC, una empresa constructora d’obra pública, que ha descrit
perfectament com totes aquestes factures per al finançament
il·legal del Partit Popular, en concepte de publicitat per
empreses que tots coneixem, es canalitzaven a través de la cap
de gabinet de la Sra. Cabrer, i la tenim aquí devora asseguda.

Per tant, lliçons poques, ni una, cap ni una! No hem sentit
encara ni cap explicació, ni assumir cap responsabilitat política
per part de ningú.

Que hi ha gent que no es conforma amb les responsabilitats
polítiques que s’han assumit fins ara, que algunes han
comportat dimissions i altres les explicacions que s’estan
donant avui en aquesta cambra i tots els papers i la
col·laboració amb la justícia que faci falta, ho puc entendre,
però no que se sembri més ombra de dubte allà on no n’hi ha.

Només he vist per part del Partit Popular una banda de
pocavergonyes que volen donar lliçons als altres i no ho
permetrem.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS té la paraula el Sr. Melià, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Després d’aquesta exhibició
de bon rollito en el pacte...

(Rialles)

... la meva pregunta és, no m’ha dit res de la coherència i de
la reflexió que li he fet Sr. Vicepresident, per tant, jo li deman:
considera coherent que el responsable d’un departament, d’una
conselleria, reconegui que hi ha un error polític en la seva
gestió i no tengui cap conseqüència aquest error polític, ho
considera coherent, sí o no? Hi ha o no hi ha responsabilitats
polítiques, sí o no?

Vostè acumula un caramull de casualitats, resulta que vostè
ens explica que conviden les empreses del Sr. Garau per
casualitat, perquè estan a una llista i un funcionari troba que pot
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ser una empresa que faci aquesta feina. Vostès, polítics, vostè
i el seu equip de directors generals i d’alts càrrecs no
intervenen per a res, és un funcionari que decideix convidar,
casualitat, una determinada empresa. Jo, la veritat, crec que
seria molt més transparent i molt més ben dit: no, bé,
consideràvem que és un gran empresari, que jo també ho
consider, que és un gran professional, que jo també ho
consider, i vàrem considerar que l’havíem de convidar, perquè
ens sembla legítim. Això em sembla una explicació molt més
coherent que el que ens diu, que hem de creure que un
funcionari va decidir convidar aquestes empreses.

I és clar, si vostè en el començament de legislatura ha dit
que considerava que no s’havia de contractar amb aquestes
empreses, després d’un any i mig, com així no les va retirar
d’aquesta llista? Què fan? Quina responsabilitat té en la seva
gestió? Si consideraven que aquestes empreses no havien de ser
contractades, per què no les retira de la llista? Les ha retirades
ja de la llista? Qui elabora la llista? Perquè, és clar, vostè em
diu: hi ha una llista. Qui la fa aquesta llista? També els
funcionaris? Casualitat.

Una altra casualitat, per casualitat no es va publicar a la
plataforma de Transparència. Hem de creure molt en les
casualitats eh! Casualitat, hi ha empreses que serveixen per
establir el preu de contracte, però són empreses que no
serveixen per realitzar el contracte, casualitat. Aquestes
empreses les podem convidar per fixar el preu, però no les
podem convidar per fer, o no les volem per fer el contracte.

La veritat és que pensam que les explicacions havien de ser
molt més coherents i pensam que vostès, sense qüestionar la
utilitat del que han fet i la legalitat del que han fet, pens que
haurien pogut sortir amb més contundència a dir que,
efectivament, hi havia una consigna d’un director general, de
qui fos, de contractar aquestes empreses perquè els sembla que
ho feien molt bé, però que tal vegada, estèticament, no
pertocava i que rectificaran, però en lloc d’això ens remeten a
un caramull de casualitats que, la veritat, és difícil de creure.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula el Sr. Martí, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies. Si el problema no és l’empresa, com bé
sembla que tothom ha assumit, perquè tothom l’ha anada a
cercar, fins i tot el Govern actual, l’anterior també la van anar
a cercar, si el problema no són els estudis, que les necessitats
i les feines estan fetes, no com altres que posava com exemple
i després m’hi tornaré a referir, si el problema no són els
contractes, doncs quin és el problema? Quin és el problema?
Una trama? Bé, açò és el discurs del Partit Popular, perquè és
el discurs que viu cada dia el Partit Popular.

Aquí ningú no ha pagat en B, qui pagava en B era el Partit
Popular, qui feia els pots de Cola Cao era el Partit Popular; qui
pagava la campanya electoral del 2003 al 2007, enviava tríptics

de la seva campanya electoral a través d’una empresa de l’IDI
era el Partit Popular. Aquest no és el nostre relat, aquest no és
el relat del cas que abordam, aquest és el relat del Partit
Popular. Trama? Doncs la trama s’haurà de demostrar. 

Som davant una qüestió ètica, es deia, bàsicament, però
l’ètica no és objectiva i l’estètica encara molt menys. Per tant,
en tot cas ens hauríem de proposar escriure un codi ètic o
normativitzar alguna cosa, per demanar després responsabilitats
i conseqüències. Fem-ho. Però estam en aquest context? En
quin context estam? Jo crec que el que realment es pretén és
emboirar la situació, no entendre res, però assenyalar que
aquests són iguals que nosaltres. Açò ens vénen a dir, igual que
nosaltres, que nosaltres hem actuat de forma corrupta.

Però no és el mateix cas, no és el mateix cas perquè en
aquest cas no s’han demanat estudis, informes que no hagin
acabat, que no s’hagin entregat. Jo abans n’esmentava un,
l’estudi de Connectivitat aèria, contractat, no hi ha resultats, és
una qüestió ètica o estètica? Jo crec que és molt clar, és una
qüestió legal. Que s’encomani un informe per fer una llei que
després haurà de ser avaluada pel Consell Consultiu a una
persona que és membre del Consultiu, doncs és una qüestió
estètica o ètica? Ho podem avaluar. O que hi hagi 5 factures
per fer una mateixa pàgina web, és una qüestió ètica o és una
qüestió legal? Crec que tots tenim la responsabilitat de definir
aquest àmbit i, per tant, de no jugar amb la indefinició a
benefici de les circumstàncies de cada moment.

El Sr. Melià abans feia alguna referència i és certa, per què
contractes menors es tramiten com un negociat sense
publicitat? Bé, no ho demanava exactament així, però aquí hi
havia aquesta pregunta, d’acord, aquesta pregunta és molt
important i és molt interessant, però és el tema que debatem
avui, o és un tema que ha afectat i afecta totes les
administracions i que hauríem de resoldre, perquè no és gratuït,
per què es fa d’una manera? Doncs, per bona intenció, però que
tal vegada s’hauria de fer millor. Doncs ho podem debatre, però
crec que tampoc no hem de confondre la gent; és a dir, la
tramitació dels expedients es fa de la millor manera, tot i que es
puguin millorar aspectes d’aquests expedients.

I després simplement acabar dient una cosa, fa gràcia que
algú parli de què es manté per mantenir el privilegi de
l’aforament, quan qui no ha volgut firmar i ha posat tots els
impediments perquè el primer compromís que feia electoral
d’eliminar l’aforament, doncs no l’acompleixi, el Partit Popular
és qui ha impedit fins ara que es modifiqui l’Estatut
d’Autonomia per eliminar l’aforament. Quantes vegades hem
presentat una proposta al Partit Popular perquè per unanimitat
es tramiti? Infinites, i és tenir molta barra avui tenir aquesta
justificació com argument per dir, vostès volen la cadira, no
se’n van perquè és mantenir l’aforament. No, no, escoltin si
avui mantenim aquesta figura és perquè vostès han fet
l’impossible perquè no es tramiti la modificació de l’Estatut i
s’elimini l’aforament. Per tant, aquest argument posa en
evidència doncs la seva incapacitat de ser coherents, com a
mínim de ser coherents en allò que diuen.

Nosaltres estam convençuts que aquí no hi ha trama, que
aquí algú ha fet trampa, ha volgut i està muntant una trama, una
narració a partir de coses que evidentment s’haguessin pogut
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fer millor. El Govern té el deure de dona la cara, de donar
explicacions, avui i les que facin falta, però també és la nostra
obligació estar convençuts que és necessari seguir fent
polítiques d’esquerres i no deixar-nos imbuir per aquesta
situació.

La Fiscalia serà la que haurà de decidir finalment si hi ha
trama; per tant jo crec que nosaltres ens hem de centrar en la
nostra tasca, que és la política, i no deixar-nos embullar més
per aquest discurs absurd del Partit Popular que, insistesc, és el
seu relat, no és el nostre relat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Martí. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Tur, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, presidenta. Jo a mode d’anècdota, però crec que és una
anècdota que il·lustra molt bé la situació que estam vivint i que
il·lustra molt bé també allò que hi ha de veritat en tota aquesta
qüestió i allò que hi ha de... d’aire, de gas que es vol insuflar a
la qüestió perquè sembli més del que és, a les files del Partit
Popular i fora de micròfon, i jo hi era present i per això en puc
donar fe, un diputat del seu grup polític deia que aquesta
situació que vivia el Govern en aquest moment els venia com
una bombolla d’oxigen, i que els venia fantàstic perquè això els
donaria vidilla d’aquí a final de legislatura. Clar, jo quan ho
vaig sentir vaig pensar quina llàstima, perquè el Partit Popular
acaba d’anomenar un nou president, comença un nou cicle i
tenen l’oportunitat de treure rèdit polític pels seus propis
mèrits, no pels errors que pugui fer el Govern en un moment
determinat, i a més qui governa fa errors. Per tant això és
absolutament ineludible, i que vostès hagin de recórrer als
errors del Govern per treure un poc de rèdit polític és bastant
lamentable i demostra que la renovació en el seu partit serà
clarament escassa.

Dit això i deixant-ho a part, jo, Sr. Barceló, crec que aquí
queden clars tres o quatre aspectes. D’una banda, que ningú no
ha estat capaç d’aportar dades que avalin l’enriquiment il·licit
de cap càrrec polític ni de cap funcionari d’aquest govern, com
a mínim a dia d’ara, respecte de les qüestions per les quals se’l
pretén acusar. En segon lloc, que no s’ha qüestionat la legalitat
dels contractes ni el seu procediment; per tant, un altre element
més que ens fa ser prudents a l’hora d’emetre certes acusacions.
Per altra banda, que s’ha assumit políticament l’error, i això a
vostè el lloa i també a aquest govern. I, a més, ens enuncia fa
un moment que es prendran noves mesures de transparència per
part d’aquest govern a l’hora de fer les contractacions, cosa que
evidentment és el mínim exigible quan passa una situació
d’aquest tipus. 

Per tant de moment, Sr. Barceló, nosaltres des de
Formentera donam per bones les explicacions que ens ha donat.
Esperarem evidentment també les conclusions de la Comissió
d’ètica i esperarem també els resultats de la Fiscalia, si és que
la seva labor té algun resultat, que això encara ho hem de
veure, i en tot cas encoratjam el Govern a prendre molt
seriosament i amb urgència la feina d’activar noves mesures
que permetin dotar de millors filtres els procediments de

contractació, perquè aquest ha de ser evidentment un pas
imprescindible de tota aquesta situació, ha de ser una de les
conclusions i accions que en surtin com a resultat. I res més a
dir, de moment esperarem. Li agraesc la seva compareixença,
li agraesc també l’acompanyament dels directors generals de la
seva àrea i, com li he dit, donarem temps al temps i esperarem
quins són els resultats de les actuacions que estan duent a terme
la Comissió d’ètica i la Fiscalia.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula el Sr. Alcover, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquí el Partit Popular acusava de
posar el ventilador, però és que jo no he sentit cap dada
referida al Partit Popular que no estigués contrastada i que no
fos objectiva, com deia a la primera..., i per tant quien se pica...
De totes maneres aquí jo em qued amb les dades objectives de
què parlava a la primera intervenció i que no han estat
desmentides. Aquí ningú no ha acusat -n’afegiré una- ningú no
ha acusat les empreses d’estar vinculades entre si, cosa que
podria donar lloc a una certa..., en fi, ningú no ha acusat d’això.
Li puc assegurar que l’oposició ha mirat no els pares de
l’empresa, els padrins, els repadrins i..., en fi, deu haver mirat
fins a no sé quin nivell de propietaris de les empreses a veure
si hi havia qualque cosí d’una a altra. Vull pensar que aquestes
no hi estan.

Aquests informes no estan copiats, ni s’ha discutit la seva
validesa; per tant la feina s’ha fet. Això són dades objectives,
eh?, aquí ningú no ha acusat de res d’això. Per tant això ho hem
de posar en valor. 

De la manca de legalitat dels expedients, l’única referència
que he sentit jo és que ara falten les factures aquí del contracte
de l’ATB. Bé, vull suposar que les factures hi són, si no hi
fossin potser tendria un problema, però això entenc que és
menor del que es pugui acusar, però és cert que ara s’ha dit
aquí, que no s’havia dit a la primera intervenció. I tampoc
ningú no acusat de la competència de l’empresa, cosa que és
evident, perquè ha fet feina amb tots els governs.

Aquí s’ha acusat de dues coses, fins allà on jo he sentit o
interpretat, i les dues basades en dades absolutament
subjectives. Una és l’anomenada trama i, l’altra, la de pagar
campanya electoral, que tampoc no s’havia dit a la primera
intervenció. A mi hi ha dues dades que em donen tranquil·litat
respecte de les dues, perquè com que són subjectives és difícil
rebatre objectivament aquestes dues acusacions, i amb això
juga el Partit Popular. Respecte de la trama, ja ho he dit, el fet
que el cap de servei de contractació sigui un exalt càrrec del PP
em dóna garanties que això, de trama, no en té res, perquè qui
és que si té seny munta una trama, diguem, entre cometes, amb
l’enemic a casa. Pagar una campanya electoral, bé, jo no he
participat mai en el finançament de campanyes electorals,
però... fins allà on jo sé es podria pagar una campanya electoral
si no s’hagués fet la feina, és a dir, si la feina hagués estat
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fictícia, si no hi hagués un informe, si es diu “escolta, et don
50.000 euros però no facis la feina i va per compensar la
campanya electoral”; si amb aquests 50.000 euros es fa la feina,
hi ha un informe, que no es discuteix ni l’informe ni la validesa,
i evidentment no està copiat perquè segur que s’ha cercat mil
vegades per internet si hi era, l’informe, vull suposar,
lògicament, o la meva lògica em du a pensar, que no ha estat
per pagar la campanya electoral. Això són les conclusions que
he extret d’aquesta compareixença.

I per aclarir, quan em referia a la vacuna, em referia al fet
que aquest problema d’ètica barra estètica, diguin-li com
vulguin, que hi ha hagut en aquests contractes vacunarà de cara
al futur que aquesta ètica barra estètica no torni a ser vulnerada.
Jo el fet que hi hagi dimissions o no dimissions, siguin
suficients o això, no em referia amb la vacuna a això, em
referia al fet que si aquí hi ha hagut falta d’estètica o d’ètica jo
crec que tot aquest problema que hi ha hagut, tota aquesta
polèmica, vacunarà el Govern per anar més alerta que mai en
qualsevol tipus de contracte perquè una cosa d’aquestes, de
manca d’ètica o d’estètica, no torni a passar, i d’això n’estic
convençut, i per això em qued tranquil.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alcover. En torn de contrarèplica té la
paraula el vicepresident Sr. Barceló, pel temps que consideri
oportú.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i
Milta):

Gràcies, Sra. Presidenta. Una vegada més, gràcies als
portaveus per les seves intervencions. Entenc algunes qüestions
que lògicament s’hagin pogut dir aquí i que crec que estan fora
de lloc, però entenc també que són, formen part de la feina que
els diputats han de fer. Jo he estat a l’altre costat i per tant sé
exactament el que és, i alguna encalentida de boca per ventura
hi ha hagut. Esper, per tant, que..., en fi..., que s’examini i que
es faci consciència.

El Sr. Gómez torna a insistir en qüestions que falten dins
l’expedient, etc. Jo crec que li ho ha dit el portaveu del PSOE,
no han mirat els resultats dels treballs, no han mirat l’expedient;
hi ha la mostra, la fitxa tècnica, l’enquesta, ho tenen a l’estudi,
està publicat a la web, ho tenen tot, ho tenen tot, Sr. Gómez. 

Ha dit que jo m’estic abraçant a l’aforament. Miri, jo vaig
defensar la passada legislatura i aquesta legislatura,
evidentment, tornaré a defensar en aquest cas la proposta que
el Sr. Nel Martí ha fet de suprimir els aforaments, nostres o
vostres, tots, tots els aforaments. El cit a termini perquè la seva
formació política defensi el mateix, que defensi la supressió
dels aforaments. Trob que l’any 2017, en ple segle XXI, no té
cap sentit ni un, no és de rebut, que hi hagi unes persones que
tenguin un aforament i que no puguin ser jutjades per la justícia
ordinària, si n’és el cas, com la resta de ciutadans i ciutadanes.
Defens, evidentment, que qualsevol polític ha de tenir les
mateixes regles que qualsevol altre ciutadà davant la justícia

ordinària; la seva formació política no defensa el mateix ni ha
votat el mateix, i jo li puc assegurar, per tant, (...). No em torni
a dir que m’aferr a cap aforament, no va per aquí, la cosa. Som
aquí per responsabilitat, som aquí pel meu compromís amb un
govern del canvi, no hi som per gust, li puc assegurar que no ho
pas gens bé, ni jo ni la meva formació política.

En una situació així el que fa ganes és partir i ja us
arreglareu i ja quedareu aquí. O es pensa que no estaria millor
a ca meva, a la meva plaça de funcionari, tornar, sense aquesta
pressió? O s’ho pensa que som aquí per gust i per aferrar-me a
un aforament o el que sigui? Som aquí per responsabilitat, pel
meu compromís amb la meva formació política, amb els
ciutadans i ciutadanes que ens varen votar, amb el Govern del
canvi, que crec que durant aquests dos anys i busques que ens
queden es poden fer encara moltíssimes feines que queden per
fer, moltíssimes, positives, no només refent els desastres que
vostès varen fer, no només refent els desastres que vostès varen
fer sinó moltes altres coses que tenim en els acords pel canvi
que consider que segueixen sent molt positives i molt
necessàries.

Miri, Sr. Jarabo, no torni a insistir en si les empreses del Sr.
Garau... jo no sabia de l’existència de CPC, em creurà o no em
creurà, em creurà o no em creurà. Jo coneixia Regio Plus
Consulting, perquè és l’empresa que nosaltres vàrem contractar
per a la campanya electoral. Jo pràcticament no he parlat durant
aquest any i mig amb el Sr. Garau, ens hem trobat
ocasionalment en alguna ocasió i poc de feina, poc de feina, si
de cas per fer alguna canya plegats i parlar de coses que no
tenguin res a veure, poca cosa.

Ell està ficat dins el seu àmbit polític. Jo ja li vaig demanar,
com he dit la primera vegada: et vull dins el meu equip, perquè
és una persona preparadíssima i podria haver estat el director
general de Turisme, el d’Innovació o el d’Economia, el de Fons
Europeus, el que hagués volgut perquè està preparadíssim; va
prendre la seva decisió, per a mi, evidentment,
equivocadament, em va fer un "traje", parlant clar, perquè jo
l’hagués volgut tenir dins el meu equip, però, una vegada que
ha fet això, escolta, cadascú fa el seu camí, ni parl amb ell, ni
hem parlat de feina, ni res de res, de res del que vostè ha
insinuat. 

Quant a les donacions, miri, Sr. Jarabo, jo no sé si ha fet
donacions o no, estic convençut que no, però en qualsevol cas,
els comptes de MÉS estan auditats, són públics, com sap les
donacions han de ser públiques, com les del seu partit, com les
del seu partit. Per tant, no vagi tampoc per aquí perquè no hi ha
cap dubte en relació amb això.

Li voldria contestar allò de la pròrroga, de si es va demanar
informe de fiscalització. Em remetré a l’informe que ha fet el
cap del Departament de Serveis Comuns de la conselleria, que
és qui s’encarrega de supervisar la contractació administrativa,
el cap del Departament de Serveis Comuns, perquè m’imagín
que vostè es refereix a l’informe de l’interventor general,
l’informe provisional, on diu que l’expedient d’ajustament
d’anualitats que va aprovar l’expedient no va ser sotmès al
tràmit de fiscalització prèvia, m’imagín que es refereix a això.
Però, per la contestació que ha fet el cap del Departament de
Serveis Comuns, qui, a més, no és sospitós de tenir cap
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connivència amb nosaltres perquè és el mateix que ens vàrem
trobar quan vàrem entrar en aquest principi de legislatura, i que
ha ocupat càrrecs importants en governs anteriors, i no del meu
color polític, i diu: “L’informe provisional -es refereix a
l’informe de l’interventor que diu que no hi ha fiscalització- fa
menció a què allò que hauria de ser objecte de fiscalització
prèvia és la comprovació del compliment dels límits que la
normativa pressupostària estableix per a les despeses
plurianuals i que per això únicament comprova que hi figuri el
certificat de la UGE, als efectes de l’assenyalat a l’article 21.1
del Decret 75/2004 i l’informe de la Direcció General de
Pressuposts i Finançament i l’autorització de la consellera
d’Hisenda. Ambdós tràmits es varen realitzar, s’acompanya
còpia acarada del certificat d’UGE, de data 5 de desembre de
2016, on es certifica que no s’accedeixin dels límits que marca
la normativa. Finalment es fa constar -li faig un resum perquè
l’informe és molt més gran- finalment es fa constar que l’òrgan
de contractació no va deixar d’esmentar en cap moment el fet
d’haver realitzat el reajustament d’anualitats sense la
fiscalització prèvia de la Intervenció, tot el contrari, a la
documentació remesa a la Intervenció consta la resolució de la
disposició de despesa en el qual s’explica que s’ha realitzat el
reajustament d’anualitat i que la mateixa s’ha realitzat en
l’informe de la Direcció General de Pressuposts i l’autorització
de la consellera d’Hisenda. A més, la Intervenció, a l’hora de
compatibilitzar, de comptabilitzar, perdó, a l’hora de
comptabilitzar el document comptable D no va esmentar que
era necessari la fiscalització prèvia del reajustament
d’anualitats i va fiscalitzar favorablement el document
comptable D. És per aquest motiu que es pot considerar que en
aquests moments o no era preceptiva la fiscalització prèvia o si
era obligatòria la Intervenció va fiscalitzar tàcitament el
reajustament d’anualitats i que, per tant, no es pot considerar
que s’ha omès el tràmit de fiscalització prèvia de l’expedient de
reajustament d’anualitats”.

De l’informe d’Intervenció, provisional, que es va fer públic
la setmana passada, l’únic, l’únic problema que té aquest
expedient és aquest i està contestat, com he dit, pel cap del
Departament de Serveis Comuns, i evidentment és aquí a
disposició de qualsevol que vulgui còpia de l’informe.
Insistesc, no el firma ni el director general ni el secretari
general, que són càrrecs polítics, el firma un alt càrrec de la
conselleria, funcionari, i que ha ocupat als càrrecs en el govern
anterior.

Esper així haver contestat els dubtes sobre la superposició
entre 2016 i 2017 i la pròrroga del contracte.

Ja per acabar, torn a reiterar l’error polític que suposa la
suma d’aquestes contractacions, ho he reconegut al principi i ho
torn a dir. Torn a reiterar que entenc que els meus directors
generals volguessin contractar les millors empreses, que
volguessin contractar les empreses més solvents, sigui en
anàlisi econòmica o en turística, independentment de qui fossin,
de qui estiguessin vinculats. Torn a reiterar que efectivament
aquesta regla, que jo crec que era de sentit comú, que la
persona que va ser contractada a través de la seva empresa per
dirigir la campanya de l’organització política ni fos contractada
ni fos... ni es presentàs, que aquesta regla no es va complir, que
aquest error efectivament hi és. 

També dic, pel que parlava el Sr. Melià de la coherència
entre un cas i l’altre, que els errors administratius i de
transparència, que indiciàriament hi ha en els contractes de
cultura han tengut un alt cost, molt gran, molt gran, exemplar,
ràpid, molt dur, molt dur a nivell polític, i li puc assegurar que
molt dur a nivell personal, per la meva excel·lent i bona relació
que tenia amb la Sra. Ruth Mateu, han tengut un alt cost en
forma de cessaments i de dimissions. Li puc assegurar que no
ha estat un plat de bon gust. Li puc assegurar que no. 

Li vull agrair a la Sra. Ruth Mateu no només la seva
exemplaritat en assumir el cost que suposava determinats errors
administratius i indicis que hi havia en els seus contractes, com
queda reflectit, però indicis al cap i a la fi, indicis únicament i
exclusivament, o també els problemes de transparència que
haguessin pogut tenir aquests contractes a l’hora de no ser
penjats al portal necessari, però li vull agrair sobretot la feina
que va fer, la seva implicació des del principi de legislatura,
primer com a secretària general i després com a consellera,
perquè si qualque cosa se li ha d’agrair és aquesta gran feinada
i, per descomptat, no pos en dubte en cap moment ni qüestion
ni la seva honestedat ni la seva honradesa ni la seva implicació
tant en el projecte polític que representa com en el Govern i en
els acords pel canvi.

Torn a demanar disculpes als companys i companyes de
Govern, els don les gràcies pel suport que he sentit aquests
dies, però també les disculpes perquè tota aquesta polèmica,
provocada per aquests contractes, tapa la bona feina i la tasca
que fa en el seu conjunt aquest govern i que, insistesc i torn a
reiterar, esper que, malgrat algunes qüestions que avui he sentit
aquí, aquest govern tengui la continuïtat que es mereix, arribi
al final fins a bon port i que tots els consellers i conselleres que
en aquest moment formam el Consell de Govern evidentment
el que volem és recuperar la normalitat, fer feina en bé dels
ciutadans i ciutadanes, complir els acords pel canvi i,
lògicament, com sempre, actuar amb el màxim d’honestedat i
d’honradesa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Una vegada acabat, el debat
volem agrair la presència del vicepresident, Sr. Gabriel Barceló
i Milta, i dels seus acompanyants.

I demanaria a tots els portaveus si troben de fer un recés de
deu minuts per tal de... bé, de poder orejar la sala també si fa
falta i rebre el nou compareixent.

Reprenem, idò, a les onze quaranta.

LA SRA. PRESIDENTA:

...senyors diputats, reprenem la sessió.
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2) Compareixença del conseller de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca sol·licitada mitjançant els escrits RGE
núm. 4596/17, del Grup Parlamentari Popular, per tal
d’informar sobre els contractes atorgats per la seva
conselleria a les empreses vinculades al Sr. Jaume Garau
Taberner, i RGE núm. 4783/17, a iniciativa pròpia del
Govern de les Illes Balears, per tal d’informar sobre el
contracte del FOGAIBA sobre avaluació del compliment
d’indicadors del Pla de Desenvolupament Rural, PDR.

A continuació passam a la compareixença del conseller de
Medi Ambient, Agricultura i Pesca sol·licitada pel Grup
Parlamentari Popular, RGE núm. 4596/17, per tal d’informar
sobre els contractes atorgats per la seva conselleria a empreses
vinculades al Sr. Jaume Garau Taberner, i pel Govern de les
Illes Balears, escrit RGE núm. 4783/17, per tal d’informar
sobre el contracte del FOGAIBA sobre avaluació del
compliment d’indicadors del Pla de desenvolupament rural.

Assisteix el Sr. Vicenç Vidal i Matas, conseller de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca, acompanyat de la Sra. Catalina
Inés Perelló i Carbonell, secretària general; Sr. Guillem
Rosselló i Alzina, director general del Fons de Garantia Agrària
i Pesquera de les Illes Balears; Sr. Llorenç Mas i Parera, adjunt
a la Gerència del FOGAIBA; Sr. Josep Maria Ferrà i Terrassa,
cap de gabinet; Sra. Glòria Franquet i Arocas, cap de
comunicació; i Sra. Núria Felip Puig, assessora tècnica.

Té la paraula el Sr. Conseller per fer l’exposició oral; sap
que és sense limitació de temps.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Bon dia a tothom. Comparesc avui aquí de forma voluntària
per donar les explicacions, per donar claredat i per aclarir
qualsevol dubte que tenguin vostès sobre un contracte, un
contracte menor que es va publicar, un contracte menor que és
una obligació legal, i sobre un contracte menor que va fer el
FOGAIBA per defensar els interessos dels nostres pagesos, per
aconseguir que els fons europeus permetin que la nostra
pagesia es desenvolupi, s’innovi, s’hi incorporin joves, s’eviti
l’erosió, i es promocionin els nostres productes.

L’objecte del contracte és l’assistència tècnica per a la
realització de les tasques d’avaluació corresponents a l’informe
anual d’execució ampliat de l’any 2017 del Programa de
desenvolupament rural de les Illes Balears, període 2014-2020,
el PDR, Pla de desenvolupament rural de les Illes Balears. Es
tracta, doncs, d’una avaluació, de saber quins són els resultats
d’aquest pla. Anualment es van fent aquests informes per saber
quins efectes, com transformen la societat, com transformen el
nostre sector agrari, per saber si són eficients els recursos que
hi estam destinant, diners públics, perquè els nostres agricultors
facin una passa endavant. Per tant és una tasca que s’ha de dur
a terme sí o sí, és una obligació establerta pels fons europeus;
l’article 54 i l’article 124 del Reglament 1303/2013 estableixen
aquesta obligatorietat: els estats membres anualment trametran
a la Comissió un informe on es dirà quins són els avanços que
es tenen en el desenvolupament del PDR, un informe anual que
anirà explicant aquesta execució, que anirà establint uns
indicadors per saber els objectius establerts quina consecució

han fet. A Europa ho tenen clar: ens ajuden, ens estableixen un
finançament, però volen tenir quins són els resultats concrets. 

Avaluem les polítiques públiques, sapiguem quin efecte
tenen les polítiques públiques en el camp; estam aconseguint
l’objectiu? Això és l’objectiu de l’encàrrec i té una data límit
clara: el 30 de juny de 2017 és el dia que s’ha d’entregar a la
Comissió aquest informe, un informe, com dic, obligatori, un
informe necessari, un informe establert dins els reglaments del
Pla de desenvolupament rural, i un informe que les normes
diuen que s’ha d’externalitzar a consultories especialitzades, no
pot ser que l’òrgan que gestioni avaluï les seves pròpies
polítiques. Imaginin vostès, si em permeten l’exemple, que un
alumne es posi la seva pròpia nota. Per tant és necessari que
l’òrgan gestor sigui avaluat per un òrgan extern, per un òrgan
independent, per un òrgan que pugui dir si s’estan aconseguint
o no els objectius.

Permetin-me recordar-los la importància del PDR, 140
milions d’euros que per primera vegada en aquesta comunitat
des de l’inici del període tenim pressupostats, amb un
compromís ferm d’aquesta comunitat autònoma. En anteriors
períodes les aportacions estatals i europees eren molt més
elevades. D’aquests 140 milions, el 51% són fons propis de la
conselleria, fons propis d’aquesta comunitat autònoma; el 42%
ve de fons FEDER, i per això hem de justificar quin és
l’objectiu, quin és el resultat; evidentment hem de rendir
comptes a Europa que feim polítiques agràries, que feim
polítiques per mirar pel futur del sector agrari.

Si em permeten passarem a analitzar la tramitació d’aquest
contracte menor. El 26 de gener el servei d’ajudes al
desenvolupament rural del FOGAIBA va sol·licitar a tres
empreses consultores especialitzades en avaluació de polítiques
europees ofertes referents a aquesta tasca. Va escriure un
correu electrònic, el qual vostès disposen a la documentació
que els hem fet arribar, a Red2Red, a Regio Plus Consulting i
a Idom. Quin era l’objectiu d’aquest correu electrònic?, quin
era l’objecte? Establir el preu real de mercat. Si les
contestacions de les empreses haguessin dit que el preu de
mercat era més elevat haguéssim hagut de recórrer a un
negociat o a un concurs obert; vistes les ofertes que varen
indicar, vist aquest sondeig de mercat, es va decidir que
l’instrument, com ja s’havia fet fins en aquell moment, era un
contracte menor per la quantitat sol·licitada per les diferents
empreses expertes a fer aquesta tasca. Per tant el 26 de gener
començam un sondeig, un sondeig per saber quin preu real,
quin preu de mercat té la tasca que hem d’encomanar. El 13 de
febrer es fa la reserva de crèdit corresponent; a la documentació
que els hem fet arribar també tenen aquesta reserva. 

Evidentment després es publica el perfil del contractant del
27 de febrer al 6 de març de 2017, fins a les 2 del migdia,
perquè totes les empreses, qualsevol empresa, es pugui
presentar a un contracte menor, a un contracte menor que es
publicita, que s’estableix un període perquè les empreses es
presentin, i que hi ha un plec de prescripcions tècniques que
han de complir. Es presenten tres licitadors: Red2Red
Consultores, el 5 de març, amb una oferta de 13.900 euros més
IVA; CDI Consulting, el 3 de març, amb una oferta econòmica
de 14.560 euros més IVA; i Regio Plus SL, el 6 de març, amb
una oferta de 10.500 euros més IVA. Totes les ofertes
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presentades, les tres, segons els tècnics, compleixen els
requisits establerts al plec. Per tant el plec de prescripcions
tècniques era complert per les tres ofertes, les tres ofertes es
varen presentar en termini, i el criteri que va ser emprat pels
tècnics va ser el criteri econòmic: l’oferta més barata, l’oferta
més avantatjosa per a l’administració pública, que suposava un
estalvi sobre el preu de licitació de 7.000 euros, en aquest cas
l’oferta de Regio Plus, amb una oferta de 12.705 euros amb
IVA inclòs. Per tant el 23 de març se signa l’informe de
selecció de l’oferta per part del cap de servei de l’àrea de
desenvolupament rural del FOGAIBA; el 24 de març se signa
el contracte menor, i tenen fins al 31 de maig perquè les tasques
estiguin acabades i entregades al FOGAIBA. El responsable del
contracte i del control de qualitat, així com ja s’estableix en els
plecs, és el cap de servei de l’àrea de desenvolupament rural
del FOGAIBA; és la persona encarregada de garantir que el
treball es faci de qualitat i, si és així, donar el vistiplau a la
factura que sigui presentada i a les tasques.

Vist un poc també en perspectiva crec que és important
explicar-los, potser, què és el FOGAIBA. El FOGAIBA és
l’instrument que té la Conselleria d’Agricultura que maneja els
fons europeus, és a dir, tant la PAC com el PDR i tot el tema
d’ajudes; en general és l’organisme pagador; rebem els fons
europeus. Per tant el FOGAIBA internament ja té uns sistemes
d’auditoria tant per a la seva pròpia gestió com per a la
transparència, la claredat de dades davant la Unió Europea. Per
tant el FOGAIBA probablement sigui l’empresa pública del
sector instrumental més auditada que puguin veure mai.

Històricament, en l’àmbit d’avaluació de polítiques
públiques, el mercat d’empreses que ofereixen aquests serveis
amb solvència són molt poques. Habitualment s’han presentat
a licitacions presentades pel FOGAIBA o organismes pagadors
semblants, estaríem parlant de Red2Red, Quasar Consultores,
Idom, Regio Plus, Carmen Sevilla, CDI, totes elles empreses
molt especialitzades, empreses amb solvència tècnica
demostrada, i empreses que han fet feina tant per al FOGAIBA
com per a altres organismes pagadors d’altres comunitats
autònomes, com per al Ministeri d’Agricultura. Per tant és un
conjunt d’empreses habitualment que liciten aquest tipus de
concursos, perquè són molt específics, perquè han de tenir en
compte la normativa europea, i perquè han de tenir unes
capacitats molt específiques. Com a mostra, els dos darrers
procediments oberts que es van seguir d’avaluació i seguiment
del PDR. A la contractació del servei d’assessorament tècnic ex
ante, és a dir, abans de fer el PDR s’estableix una sèrie
d’indicadors per veure com aquest... s’analitza la situació de
partida, el punt zero, es varen presentar RegioPlus,
Investigadores Asistencia Técnica Quasar, Carmen Sevilla i
Red2Red i va guanyar l’empresa Red2Red.

Una altra contractació que era ex post per analitzar el darrer
PDR com havia anat al període 2007-2013, es varen presentar
a licitar RegioPlus, CDI Consultores i Red2Red i va guanyar
Red2Red Consultores. Per tant, entengui que aquestes són les
empreses que habitualment es presenten. 

En temes de seguiment més concret d’aquest tipus de
contracte, que els he dit que és una obligació legal i que es va
fent anualment, quins són els antecedents que tenim?
L’evolució contínua del PDR 2007-2013 corresponent a l’any

2015, l’adjudicatari va ser Red2Red Consultores. La realització
del càlcul de determinats indicadors com a context del PDR
2014-2020, va guanyar la consultora CSM Servicios
Profesionales. L’avaluació contínua del PDR 2007-2013,
corresponent a l’any 2014, la va guanya Red2Red. L’avaluació
contínua del PDR 2007-2013, corresponent a l’any 2013, va
adjudicar-se a Red2Red. L’avaluació contínua del PDR 2007-
2013, corresponent a l’any 2012, l’adjudicatari fou Red2Red.

És clar jo crec... he vist cares que ja indiquen la pregunta:
per què Red2Red ha guanyat els darrers concursos o les
darreres licitacions d’aquests contractes menors? És a dir,
entenem que habitualment s’ha fet un contracte menor per fer
aquesta tasca, perquè és una obligació legal, i que habitualment
ha guanyat Red2Red els darrers anys, senzillament perquè als
darrers anys no es feia un concurs obert i s’assignava a un únic
pressupost.

Els contractes menors a FOGAIBA a dia d’avui duen el
ritme habitual, duen més o manco els mateixos que es duen en
altres èpoques, poden consultar la base de dades, la plataforma
on tots els contractes són accessibles per part seva, on tenen
tota la informació.

Per tant, per anar acabant, per no estendre’m molt, a
destacar: aquestes tasques s’han d’externalitzar perquè així ho
estableixen els reglaments propis del PDR. Són una obligació,
vostès han d’entendre que aquests indicadors són claus, no
comprometrem mai el fons del PDR, no posarem en risc mai els
fons que van als nostres pagesos per no haver fet les tasques
que ens toquen, la nostra obligació és complir, fer tots els
informes, complir tot el que ens exigeix Europa perquè arribin
les ajudes als nostres pagesos, al nostre sector primari.

Dos, es va fer un contracte menor, sí, com s’havia fet els
anys anteriors, i sí, perquè es va fer un sondeig de mercat i els
pressuposts que vàrem rebre ens donaven aquestes xifres, si
hagués donat unes altres xifres el sondeig de mercat que vàrem
fer, hauríem optat per altre tipus de model de contractació. I sí,
es va fer en obert, es va penjar a la plataforma de contractació
i va participar en el concurs de licitació qualsevol empresa que
així ho va desitjar i el criteri d’adjudicació va ser un criteri
tècnic, i vostès disposen de l’informe on diu que es va triar,
atès que tothom complia el requisit del plec tècnic, l’oferta més
barata.

Per tant, som aquí per explicar un contracte menor, que és
una necessitat obligatòria perquè el nostre camp rebi les ajudes,
que s’ha publicat a una plataforma on s’ha pogut presentar qui
ha volgut i que ha guanyat l’oferta més barata.

A vostès els hem fet arribar tot l’expedient. Per tant, sense
més, qued per resoldre qualsevol tipus de dubte que vostès
puguin tenir sobre aquest contracte.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vidal. Procediria ara la suspensió de la
sessió per un temps màxim de 45 minuts per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o
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observacions, per la qual cosa es demana als portaveus si
podem continuar o pel contrari volen suspendre. Entenc que
podem continuar.

Abans de continuar, per aclarir, entenc que la Sra. Sureda
substitueix el Sr. Font i la Sra. Limones substitueix el Sr.
Alcover, no havent-hi més substitucions, perfecte.

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit
procedeix ara la intervenció dels grups parlamentaris, el Sr.
Conseller pot contestar globalment totes les preguntes o
observacions que se li facin o bé pot contestar individualment
segons ho consideri oportú després de la intervenció de cada
portaveu.

Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputat
Sr. Lafuente, per un temps de deu minuts.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, conseller i a totes les
persones del seu equip que l’acompanyen. Bé, en primer lloc
vull manifestar que el Grup Popular també havia demanat la
seva compareixença aquí en comissió i l’havia demanada
perquè expliqués la relació de la seva conselleria amb els
contractes del Sr. Jaume Garau.

Crec que per tenir una visió correcte de la qüestió
l’important és també mirar un poc ample i tornar un poquet
enrere per saber exactament de què parlam, no sigui que un
contracte menor no ens deixi veure la problemàtica generada.

Crec que vostè, Sr. Conseller, recordarà perfectament,
perquè segur que ho va llegir, que el Sr. Jaume Garau, quan
varen acabar les eleccions, va fer una entrevista, li varen fer
una entrevista als mitjans de comunicació, i el titular va ser que
lamentava molt que perdia un client, va dir... el titular era: “He
perdido un cliente”, no? Crec que aquest titular el que
demostrava és que el Sr. Garau era conscient de la seva situació
d’incompatibilitat o, com a mínim, de conflicte d’interessos
perquè havia estat qui havia dut la companya electoral de la
seva coalició, i crec que aquesta afirmació no només era una
qüestió que ell havia entès com a incompatibilitat o conflicte
d’interessos, sinó que també tots els polítics del seu... de la seva
formació segurament quan varen llegir això, idò també varen
assumir aquesta situació. Això seria el que semblava, però la
realitat per la qual som aquí demostra el contrari. 

No és un cas aïllat aquest contracte, sinó que tenim una
sèrie de contractes, que les empreses d’aquest senyor amb
diferents noms, amb diferents NIF i amb diferents formalitats
idò, de forma variada i constant, contracten amb el Govern i ho
fan, a més, amb conselleries curiosament totes amb la direcció
política de MÉS, casualitat, no? segurament.. segons se’ns ha
explicat.

Per altra banda, ens diuen: no és que hem vist, per la
premsa, no?, que el Sr. Garau ha defraudat la seva formació
política perquè ha anat cercant de forma... individual aquestes
conselleries o aquests contractes i anat picant a les portes de les
conselleries demanant feina, per açò crec que li han obert un
expedient al seu partit; seria interessant saber si és exactament

per açò, perquè li han obert un expedient, alguna cosa
malament haurà fet aquest senyor perquè el vulguin treure de
la seva formació política. Però no, ara veiem que no, que tot
açò no és cert, no és cert que aquest senyor picava a les portes
de les conselleries, segons el que vostè ha explicat, està
demostrat per escrit, varen ser vostès els que el varen cridar,
vostè ho ha dit, hi ha el correu.

Per tant, és fals, l’estratègia que vostès han dit als mitjans
de comunicació és mentida, vostès l’han cridat i vostès eren
conscients que hi havia una incompatibilitat i que hi havia una
situació de conflicte d’interessos. Ho havia dit el Sr. Garau
públicament als mitjans de comunicació com a titular, “he
perdido un cliente”. No, no ha perdut un cliente, ha guanyat
154.000 euros en contractes. És un fet objectiu, ho dic perquè...
com que es diu que l’argument és un fet objectiu, està publicat
i és així.

I si anam en concret a aquest contracte menor d’assistència
tècnica del Pla de desenvolupament rural, bé, vostè també ho
ha dit, s’envia a tres empreses, curiosament la darrera que
presenta l’oferta és l’adjudicatària, baixant el preu, és curiós,
no?, perquè si arriba a ser el primer, però no, la darrera és
aquesta empresa a la qual se li adjudica, dia 6 de març, segons
ha dit vostè.

I és clar, evidentment, açò ens fa crec confirmar
absolutament totes les sospites que des del Grup Popular i des
d’altres grups i des dels ciutadans tenim respecte de la situació
i aquí hi ha hagut una... no diré trama, diré orden, hi ha hagut
una orden de cridar, perquè està demostrat fins i tot
documentalment.

I és clar, la seva conselleria tampoc no és una conselleria
que diguin, bé, és que és una conselleria que no té cap
antecedent en qüestions de conflictes en aquesta matèria; li vull
recordar, bé, errors informàtics en el seu currículum o errors
informàtics en el pagament de la PAC, o com es contractava a
través de cooperatives de pagament. Jo crec que contractar a
través de cooperatives de pagament ja no havia passat en aquest
Govern, com a mínim no tenc constància jo de veure que es fan
contractes menors a través de cooperatives de pagament, que és
una forma crec que de dubtosa legalitat, fins i tot a l’activitat
mercantil privada, d’agafar gent a través d’una cooperativa que
es dóna d’alta puntualment per fer una feina, però bé. Per tant,
els antecedents desgraciadament no són massa positius.

A nosaltres ens agradaria saber, ja per concretar qüestions
molt concretes: vostè coneix personalment el Sr. Jaume Garau?
Sí o no? Vostè té amistat amb aquest senyor i una bona
amistat? Vostè ha parlat amb aquest senyor des que és
conseller? Ha parlat de qüestions de feina? L’ha telefonat? Ha
tingut reunions a la seva conselleria? Li consta que ha tingut
reunions amb càrrecs polítics de la seva conselleria, que han
parlat personalment amb ell? 

Qui va proposar a la Sra. Asunción Matosa cridar aquesta
empresa en concret i per què? Va ser idea seva, de la Sra.
Asunción Matosa, qui va dir, bé cridarem aquesta empresa, li
va venir de sobte la inspiració divina i va dir cridarem aquesta
empresa perquè és molt bona, malgrat que el seu director quan
va fer una entrevista, va dir que havia perdut un client -que
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veiem que no ha perdut cap client, sinó que ha guanyat prou
doblers, no? Qui li ha donat les instruccions a aquesta senyora
de fer la convidada expressa a l’empresa del Sr. Garau per
participar en aquest contracte menor, que vostè diu que ha estat
tan transparent?

Vostè, Sr. Conseller, ha firmat el codi ètic, l’ha acceptat el
codi ètic del Govern? Els seus directors generals l’han
acceptat? Els seus alts càrrecs l’han acceptat? Ho dic perquè a
l’apartat cinquè del codi ètic, que vostès diuen, que, a més,
parla especialment que s’ha d’aplicar en especial en els
procediments de contractació i resolució de subvencions, parla
de..., fa la definició de conflicte d’interessos, i no només en
matèria de contractació i subvencions, parla de familiars o
persones que tenguin interès privat, sinó interessos compartits
amb terceres persones, si vostè coneix, és amic, té coneixement
personal del Sr. Garau, li seria d’aplicació aquest apartat del
seu codi ètic, que vostè ha firmat i que tots els alts càrrecs de
la conselleria han firmat. I per tant, hi hauria evidentment un
conflicte d’interessos i no hauria pogut ni convidar, ni firmar el
contracte amb el Sr. Garau.

Per tant, tenim tots aquests dubtes, jo crec que dubtes més
que raonables, més després de l’explicació que ens ha donat en
què, si miram, amb la documentació que se’ns ha presentat, qui
ha fet normalment el contracte d’assistència tècnica sobre el Pla
de desenvolupament rural del FOGAIBA, doncs veiem que
Red2 Consultors ho va fer el 2015, 2014, 2013, 2012 i va fer
dos contractes més del 2014 al 2010, l’avaluació, i del 2007 al
2013 l’avaluació. Aquesta empresa té qualque informe negatiu
dels seus tècnics, que havia fet malament un dels sis contractes
que va fer per avaluar el PDR? Hi ha qualque informe negatiu
de què ho ha fet malament, que té qualque incidència -crec que
no perquè se’l va convidar a fer-ho, i per tant, entenc que no?
És curiós perquè aquesta empresa feia tradicionalment
l’avaluació i ara conviden l’empresa del Sr. Garau i, després de
no tenir cap informe negatiu, l’empresa del Sr. Garau és la
darrera en presentar el seu pressupost, abans l’havien presentat
les altres, i el criteri per donar-li el contracte menor és
precisament que el preu és l’inferior.

Per tant, totes aquestes qüestions que jo crec que són
importants i que de l’anàlisi del contracte el que es determina
és una predisposició a la contractació del Sr. Garau, ens
agradaria que ens donés les explicacions que pertoquen, a veure
si podem aclarir qualque qüestió més del que ens ha explicat
inicialment, que poc ha aclarit sobre la matèria. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Lafuente. Sr. Conseller, no sé si vol contestar
individualment o ho farà globalment?

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Contestaré individualment.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò té la paraula, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Si em permet, i crec que aquest conseller cada vegada que
se li ha demanat que comparegui, compareix, vull dir crec que
dec ser, si volen fer rànquings de compareixences voluntàries
i compareixes quan se li ha demanat, que sempre he vengut i
faltaria més! I perquè és la meva obligació, ben entesa de què
un conseller doni totes les explicacions que facin falta, per
aclarir qualsevol ombra de dubte. No em compararé, perquè
crec que no hi ha color, amb la facilitat que jo vénc a
comparèixer qualsevol vegada que se’m sol·licita, amb
l’anterior legislatura.

Tampoc, per educació, no entraré en el concepte
d’antecedents, no crec que em toqui avui començar, ni tenir el
temps de parlar d’antecedents i de legitimitat per fer segons
quins retrets, crec que no és la meva funció com a conseller
avui aquí, és venir a donar explicacions i per tant, si em permet,
no li faré cap retret, bàsicament perquè tenc un temps humà que
crec que no vull esgotar amb aquest tema.

Els correus. Jo crec que no ha entès el procediment, perquè
no es feia mai el procediment. És a dir, els correus electrònics,
el cap de servei ha de treure un concurs amb un objectiu, que
és un contracte que ve fent habitualment. Per establir el preu de
mercat, ja sé que això a vostè li sona un poc estrany, per dir
quin preu val, demana, fa les consultes a empreses que
habitualment liciten i els diu, escoltau, això per quant se sol
fer? Les empreses ens diuen: escolta, això és un contracte
menor. Perfecte. Després es publiquen en el perfil del
contractant a la plataforma, i qualsevol empresa es pot
presentar, es digui Jaume Garau, es digui Mabel Cabrer, perquè
la té vostè al costat, i és la primera persona que m’ha vengut ara
a la vista, es digui qui es digui. S’imagina vostè que jo, com a
conseller, censur que la Sra. Mabel Cabrer es presenti a un
concurs de la meva conselleria? És que em duria als jutjats en
dos minuts! Sí o no? Sí, és a dir, jo no puc censurar, es pot
presentar qualsevol persona, aquest concurs és obert, hi ha uns
plecs tècnics, però com que són fons europeus, hi ha plecs
tècnics a un contracte menor.

Ja em dirà vostè quin és el contracte menor que té uns plecs
tècnics tan extensos com aquests i tan detallats? Perquè
evidentment això ho hem de justificar a Europa i està molt clar.
Si les tres empreses compleixen els requisits dels plecs tècnics,
les tres empreses han entrat en temps i forma i el tècnic, cap de
servei, qui firma l’informe, decideix que aquella empresa és la
guanyadora, no seré jo perquè aquella persona políticament a
mi em pugui suposar un problema, que veti una empresa. Vostè
es pensa que si jo vetés la Sra. Mabel Cabrer per fer aquesta
feina, què em dirien? És a dir, som a un punt... Com que hi ha
un procediment clar, obert, on s’ha fet un sondeig de mercat
que ens ha dit que el preu era d’un contracte menor; que
després hem fet a la plataforma i s’ha presentat qui volgués -no
ho sé, posem, perdonin, deixaré d’emprar l’exemple de la Sra.
Cabrer, empraré l’exemple, jo què sé, de l’anterior gerent del
FOGAIBA, persona capacitada, el Sr. Simonet-, si el Sr.
Simonet es presenta, creu vostè que jo puc censurar aquest
senyor perquè ha estat antic gerent del FOGAIBA, o perquè té
una vinculació clara amb el Partit Popular? No, és un concurs
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obert, es presenta, es compleixen els plecs i el tècnic firma un
informe on diu que aquest és el millor, es fa.

I no dubti, Sr. Lafuente, no dubti de l’honorabilitat dels
funcionaris. És a dir, la Sra. Asunción acompleix i el cap de
servei, perquè vostè ha posat noms, si som a un debat polític,
si s’ha fixat jo no he emprat noms del cap de servei, ni de la
tècnica, qui signava els documents que vostè té, el cap de servei
elegeix quan fa el sondeig de mercat, és una decisió seva, del
cap del servei, i de la persona, la Sra. Asunción, ja que vostè
l’ha citada, que probablement..., no, mentida, probablement no,
és la persona de les Illes Balears que millor coneix el nostre Pla
de Desenvolupament Rural, bàsicament perquè és la tècnica
que ho du, no hi ha cap persona que en sàpiga més que ella, i
si aquesta persona decideix fer aquest procediment, demanar
les consultes i troba que ho ha de demanar a aquestes, doncs
escolti, perfecte. 

I a més, queda documentat a l’expedient. Si ho hagués
volgut amagar, vostè creu que jo ho hagués documentat a
l’expedient? És que... és a l’expedient, es pot veure, es pot
consultar, a la plataforma ho hem dit, hem donat el preu de
licitació, els criteris, tota la documentació que tenen vostès. Per
tant, no hi ha res a amagar, no, no... ja sé que amb els seus
antecedents vostès sospiten de tot plegat, però no, és un
procediment administratiu pulcre, exemplar diria fins i tot, de
la bona gestió. Enhorabona al gerent i a la junta de FOGAIBA
per la gestió que duen a terme. Que sí he de reconèixer que tal
vegada aquesta contractació m’ha suposat un problema polític.

Vostè es pensa... amb quin argument puc jo censurar una
empresa? És que no ho puc fer de cap de les maneres per molt
que sigui votant del PP, votant d’El Pi, votant de Ciutadans, de
Podemos o del partit que sigui. Jo mir la professionalitat de les
empreses que contract, siguin cooperatives o no, ja sé que
vostès el tema de les cooperatives les tenen una especial tírria,
però aquí tampoc no hi entraré.

Conec el Sr. Garau? Sí, Sr. Lafuente, el conec a vostè
també, és evident i és públic que evidentment un el coneix, sí,
no tenc cap problema a dir-ho. He parlat amb ell? Sí, com he
parlat amb vostè, he parlat amb el Sr. Company, he parlat amb
el Sr. Simonet, he parlat amb totes les persones i és una
evidència, no li puc negar, faltaria més.

He firmat el codi ètic? Sí que he firmat el codi ètic,
evidentment, qualsevol càrrec d’aquest govern ha firmat el codi
ètic. He firmat el codi ètic, publicam les nostres agendes, vostès
saben les nostres despeses. És a dir, vostès, per al joc polític els
hem girat totes les cartes, no tenim res a amagar. Vostè pot
saber què vaig sopar jo l’altre dia quan era a la PAC a Madrid,
vostè pot anar a mirar i pot saber què vaig dinar, amb qui em
vaig reunir. Ho pot saber, tranquil, no hi ha cap problema, no
m’amag de cap de les meves reunions. Hi ha una agenda
pública on es pengen les meves reunions, consulti i veurà totes
les meves reunions, cap problema. Aquest govern ha decidit
publicar les seves agendes, les seves despeses i donar
transparència, tenir un codi ètic. I, per què tenim un codi ètic?
Pels antecedents, que tampoc no hi entraré, però aquells
antecedents fan que tenguem un codi ètic, que publiquem les
nostres despeses, que publiquem la nostra agenda pels
antecedents. Evidentment els antecedents són importants.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vidal. En torn de rèplica, pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Lafuente, per un temps
de cinc minuts. 

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Conseller. No m’ha
contestat una qüestió fonamental: qui va donar les instruccions
a la persona que va cridar a les tres empreses?

Fins ara, durant molts d’anys i en diferents direccions
polítiques, l’anàlisi del PDR ho feia una empresa, una empresa
que, li he demanat, tenia qualque informe... i amb un contracte
menor, vull dir, que es podia contractar de forma directa si es
volia aquesta empresa, una empresa que ha fet, idò, aquesta
feina des de fa molts d’anys, el seguiment, i que entenc que deu
ser l’empresa que millor coneix el PDR de Balears. Però arriba
el Sr. Garau i canvia, curiosament, a partir d’ara el contracte
aquest menor, ho fa el Sr. Garau, i aquesta empresa que havia
fet totes les anàlisis, que coneixia perfectament, queda fora.

Qui va donar la instrucció de convidar el Sr. Garau? Va ser
idea d’aquesta persona? Va tenir instruccions de qualque càrrec
de la conselleria? Ho va fer vostè personalment? Qui ho va fer?
No m’ho ha dit. Per tant, crec que açò és una qüestió
fonamental. 

Després, considera vostè que si hi ha una instrucció, que jo
entenc que difícilment es convida a un contracte menor d’un
seguiment d’una auditoria que es feia de forma satisfactòria,
que no hi ha cap informe en contra, que es venia fent des de fa
molt de temps per part d’una empresa, si no hi ha una
instrucció política no entenc el canvi d’empresa.

Després, tota aquesta aparença de dir: no, hi ha molta
publicitat i tal i és per saber el preu de mercat i totes aquestes
qüestions..., jo, sincerament, la darrera empresa que va
presentar la proposta va ser justament la del Sr. Garau, i se li
adjudica per una qüestió de preu, per tant, no per cap criteri
objectiu de dir, bé, aquesta empresa presenta una millora
tècnica ni res. Sabia el Sr. Garau el preu de les altres empreses
que s’havien presentat? Ho sabia? S’havien presentat tres dies
i un dia abans, algú li va dir el preu pel qual es presentaven les
altres empreses? És una qüestió crec que important.

Per tant, jo li agraesc la seva explicació, però també
m’agradaria saber si vostè considera que hi ha un incompliment
o no del codi ètic que vostè va firmar. Sr. Conseller, troba que
hi ha incompliment o no hi ha incompliment del codi ètic que
vostè va firmar quan adjudica amb un contracte menor a una
empresa que mai no havia fet feina en aquesta matèria, en
aquesta concreta del PDR, i li adjudica i canvia els criteris
generals que havia tengut la conselleria per fer aquesta
auditoria, i li adjudica a una persona que vostè coneix i té
amistat, com ha reconegut? Hi ha incompliment de l’article 5
del codi ètic que vostè va firmar?

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Lafuente. En torn de contrarèplica té la
paraula el conseller Sr. Vidal, pel temps que consideri oportú.
Cinc minuts?

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Si em permet, perquè algú no està acostumat als temes de
concursos i veig que tal vegada vostè, sorprenentment, em
sorprèn que no estigui acostumat, però jo li explicaré, jo no
tenc cap problema, de fet, en la meva carrera professional els
record, ja que tenen tanta obsessió amb el meu currículum, sí
també m’he dedicat a fer concursos i conec la metodologia, i li
explicaré. Normalment els concursos tenen tres sobres, Sr.
Lafuente, habitualment, és una regla prou bàsica, un sobre
general on es fica tota la documentació, on hi és tota, amb el
nom a fora, amb el CIF de l’empresa, tot perquè es pugui
identificar perfectament el sobre. A dins hi sol haver tres
sobres, és una regla general, vull dir... hi sol haver un sobre on
hi ha la documentació de l’empresa on diu que està al corrent
de pagaments, on diu el DNI, on diu tota la informació bàsica
sobre l’empresa. Un segon sobre que sol ser de prescripcions
tècniques, és a dir, en base al plec et diu, jo compliré el plec, i
t’explica el seu projecte. I un tercer sobre i definitiu que és el
de l’oferta econòmica. En segons quins concursos fins i tot es
pot haver arribat a quatre sobres si hi ha criteris objectius i
criteris subjectius que estan fets per tècnics. En aquest cas no
hi havia criteris subjectius a avaluar.

Per tant, Sr. Lafuente, la mesa de contractació és qui obri
els sobres. Per tant, ningú no pot saber fins que hi ha la mesa de
contractació quina és l’oferta d’una altra empresa. I si vostè que
ha participat a mil meses de contractació, vull entendre que
vostè pels càrrecs que ha assumit no li hauria d’explicar com
funciona una mesa de contractació, sap perfectament que els
sobres arriben tancats a la mesa de contractació i sap
perfectament que no hi ha cap polític a una mesa de
contractació avui en dia. Em sembla que a un diputat és el
mínim coneixement del procediment que se li pot exigir i
demanar.

Per tant, Sr. Lafuente, no insinuï. I si vostè creu això vol dir
que no creu en els funcionaris que tenen la custòdia de tots
aquests expedients, vol dir que vostè està insultant
l’honorabilitat del senyor cap de servei i de la tècnica
responsables dels PDR, dos tècnics de gran vàlua, dues
persones que fan una feinada per ajudar al nostre camp
mallorquí a tirar endavant. No li admet ni la més mínima ombra
sobre aquestes persones. Si ells varen considerar que havien de
demanar per fer preu de mercat, ja sé que vostè no està
acostumat que es demani això de preu de mercat, i és que
habitualment se sol fer telefònicament: escolti, què valdria
això? I et fan una trucada i tu, com a consultor contestes: jo,
més o menys, faria això. Miri, queda registrat i escolti, ho
demanam, no passa res, s’estableix el preu de mercat i després
hi ha un concurs públic obert, que es presenti qui vulgui. Ja li
he dit, si la Sra. Cabrer se’ns fa especialista en fons europeus
jo no seré qui per poder-li dir que no es presenti. És que ja està
bé d’intentar insinuar coses rares i bubotes. Cap bubota, llum,
Sr. Lafuente, llum, transparència, tranquil·litat.

Escolti, és que em sembla ofensiu que una persona com
vostè faci aquestes insinuacions, quan sap perfectament que els
expedients arriben a un registre d’entrada, estan custodiats per
uns funcionaris i aquests funcionaris arriben al servei, el cap de
servei és qui obri en una mesa, que no només està composta per
una persona, on obrin primer els requisits tècnics, els requisits
de l’empresa, si l’empresa ja no està al corrent de pagaments,
ja no està amb el CIF correcte, no té la documentació de les
escriptures, queda descartada i ja no s’obrin els altres dos
sobres, això és d’EGB, si em permet. Si passa aquest primer
sobre, passam al segon sobre, que és el sobre tècnic que
habitualment compleixen, i el darrer sobre és l’oferta
econòmica.

Sr. Lafuente, no cerqui on no hi ha que tanmateix no hi
trobarà.

I li puc dir, sí, quin és el problema?, i reconec que aquí
hauré de renyar els meus gerent i adjunt i els renyaré
públicament: en quin embull m’heu ficat per no fer-ho a dit i
dir: tu, i xim pum. És a dir, Red2Red ho ha fet habitualment, no
ens complicam la vida. Vostès m’han criticat perquè sempre...
escolti, Sr. Vidal, els menors, no sé què... no, no, és que hem
demanat tres pressupostos, hem fet un procediment i ha guanyat
qui ha guanyat, és a dir, el senzill hagués estat, sí, seguir la
mecànica d’un fraccionament amb Red2Red i cada any
contractar-ho al mateix. Què vol que li digui?, som més pulcres
i ho volem fer bé.

I sap per què ho volem fer bé i sap per què no ens volem
jugar ni el més mínim dubte d’ombra? Perquè ens jugam fons
europeus per als nostres pagesos i amb els doblers de fons
europeus per als nostres pagesos ni una mica d’ombra, ni una
mica d’ombra, claredat total! 

Vostè s’arriscaria a perdre els doblers de fons europeus per
ximpleries? No, aquí volem tota la claredat i ho fem amb
transparència absoluta, perquè no ens volem arriscar en això.

Evidentment que s’hagués pogut fer i hagués estat
absolutament legal: RegioPlus fes això, i s’ha acabat. No, no,
no, no ho hem fet així, senyor, i no hem anat a Red2Red que ho
ha fet fins ara: jas! No, hem fet un concurs, ho hem fet amb
transparència perquè a Europa això, aquestes coses..., ja sé que
vostè no ho entendrà, li sol agradar la transparència i li sol
agradar que hi hagi uns procediments i evidentment ens auditen
constantment. 

Ja he dit que FOGAIBA té auditories internes, externes i...

(Se sent de fons el to d’un telèfon)

... complim tots els reglaments que se’ns imposen.

Qui va donar l’ordre? Vostè ha fet una pregunta molt
concreta. El senyor cap de servei és qui decideix. Vostè creu
que aquest conseller es dedica a demanar els pressuposts?
Està..., vull dir, jo crec que vostè que ha tengut responsabilitats
sap perfectament que el temps humà d’aquest conseller no està
per demanar pressuposts ni per obrir licitacions d’un contracte
menor, li record que duc una conselleria d’un pressupost
consolidat quasi, quasi proper als 350 milions d’euros, no tenc

 



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 38 / 12 d'abril de 2017 651

temps humà per dedicar-me a tots els contractes que es duen a
terme a la meva conselleria.

Evidentment, són la meva responsabilitat i per això tenc
gent de confiança, el meu gerent i meu adjunt als quals seguesc
lloant la seva tasca i als funcionaris, perquè el que més m’ha
molestat, Sr. Lafuente, li ho diré, és l’ombra que vostè ha
projectat sobre els meus funcionaris, sobre els mateixos
funcionaris que varen fer feina amb l’anterior conseller, sobre
persones que fan una feinada, perquè aquest PDR havia
començat molt endarrerit, per salvar doblers per aquesta
comunitat, que cada dia són allà picant pedra perquè els
pagesos d’aquí no perdin ni un duro, i vostè aquí, en seu
parlamentària, al Parlament de les Illes Balears, els ha ofès. La
veritat, que a mi... com a polític ja tenc la pell dura de rebre
insinuacions, però, per favor, sobre la meva gent, sobre els
treballadors públics cap ombra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Vidal, he comès un error quan li he dit que no hi havia
limitació de temps, ha exhaurit els cinc minuts, si vol
concloure.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Concloc. Sr. Lafuente, aquest contracte era una necessitat,
era una obligació fer-ho i ha estat en defensa dels nostres
pagesos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vidal. Pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Morrás, per un
temps de deu minuts.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, gracias, Sra. Presidenta. Gracias por su comparecencia
y por solicitarla también, Sr. Conseller, y gracias por la
asistencia del equipo que le acompaña.

Es esborronant, como diría la Sra. Cabrer, que justo el
Partido Popular sea... o se muestre como el adalid de la
transparencia y del bien hacer incluso en la contratación, y se
lo digo, Sr. Conseller, porque justo estamos hablando sobre las
contrataciones de acuerdo al PDR y, claro, le sorprende que se
cambie de empresa, que de eso ya hablaremos, pero de lo que
no dice nada es que lo extraño es que durante muchos años sea
la misma empresa la que está siendo contratada por la gestión
del propio Partido Popular, eso no lo cuestionan de ninguna
manera, incluso cuando existe concurrencia, incluso cuando
existe concurrencia la que gana también es Red2Red
Consultores, y cuando no hay concurrencia, claro, directamente
les llama.

Eso es lo que ha pasado, porque nos lo muestran ustedes en
el informe, al Partido Popular no le hemos escuchado, Sr.
Conseller, en ningún momento preguntarse si no es extraño que
esa misma empresa esté siempre todos los años referido a eso,
a los estudios que hace respecto al seguimiento del PDR.

Parecía..., parece que el criterio general, ese criterio general
que ha marcado, Sr. Conseller, el Sr. Lafuente, es un criterio
extendido en todo el FOGAIBA durante la gestión, al menos de
la anterior legislatura, en la que el Partido Popular tenía
responsabilidad. Por eso nos resulta esborronant que sea el
Partido Popular, un Partido Popular que no está cumpliendo,
Sr. Conseller, el código ético de ninguna de las formas, porque
ni siquiera lo firman porque ya no lo cumplen de mano, y
porque ni siquiera las personas que usted ha dicho, a lo mejor
para acceder a un concurso público no se presentarían, porque
ya saben que lo pueden hacer de otra forma, saben
perfectamente que lo pueden hacer de otra forma, como ya
hemos demostrado en otras comisiones de investigación o en
unas determinadas comisiones de investigación que estamos
realizando o que hemos llevado a cabo en esta sede
parlamentaria.

Pero sí es verdad, Sr. Conseller, que ya que estamos
asistiendo a esta comparecencia y a todo lo que rodea a esta
propia comparecencia, sin dudar de su buen hacer, hemos de
bajar y poner un poco la lupa, y sí que yo le quería hacer un par
de preguntas, sin dudar, pero, que, ya que estamos aumentando
un poco el foco, después de la revisión de los distintos
expedientes, pues bueno, surgen estas cuestiones.

Primero me gustaría saber si el cap de gestió, el cap de
servei, perdón, es un puesto de libre designación. Y también
esa extrañeza, es verdad que si hay una empresa que lo hace
todos los años, todos los años, todos los años, justo cambia el
Gobierno y cambia de empresa, lo cual es lícito, nadie
cuestiona esa legitimidad de que una empresa concurra y gane
un concurso, pero sí es verdad que, justo la empresa que lo
gana es la empresa que mejor oferta económica tiene, y el Sr.
Lafuente apunta eso, apunta eso el Sr. Lafuente porque sabe
perfectamente cómo se hacen esas cosas. Claro, el Sr. Lafuente
no lo dice porque... se pregunta por qué a ver por qué es esto,
es que sabe perfectamente cuáles son los mecanismos y por eso
lo pregunta, y eso mismo no se lo pregunta a él sobre su gestión
o la gestión de su partido en Red2Red, Sr. Conseller.

Entonces, sí nos resulta extraño esa dilación en los días y
que justo sea la empresa que mejor oferta económica tiene, y
entonces ahí és donde viene la pregunta, es: si tiene constancia
de que el... o sabe o se lo pueden decir si el señor que ostenta,
el cap de servei ahora mismo, o el puesto de cap de servei
conoce, o conocía en ese momento al Sr. Garau, i si el gerente
o el adjunto del FOGAIBA conocía también al Sr. Garau. 

No tengo más preguntas de momento.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Morrás. Sr. Conseller, vol contestar? Idò té la
paraula per un temps de deu minuts.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Si m’ho permeten començaré pel darrer. Evidentment, des
del FOGAIBA coneixien el Sr. Jaume Garau, evidentment és
lògic que el coneguessin. El cap de gestió li puc garantir que
precisament no és sospitós de ser persona afí al meu partit
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polític perquè ha militat a altres partits polítics, per tant, ho
deixarem aquí, és a dir, és una persona que crec que com a
professional no se l’ha de qüestionar i exerceix com a
funcionari, tot i que ha tengut en el seu moment un perfil
polític, que no és del meu grup polític. Per tant, si cerquen
l’ombra per aquí, és una persona independent, una persona
vàlida, una persona capaç, que ha fet la seva bona feina, és un
funcionari que té plaça per concurs des del 2006 en aquest lloc.

És a dir, a la meva conselleria ja li he de dir que tenc tot un
conjunt de funcionaris que molts tenen passat polític a diferents
partits polítics, i no qüestionaré per això el seu fer, tenc
exconsellers, exdirectors generals de tot tipus de partits polítics
que estan aquí asseguts i representats, però en aquest cas és un
funcionari que ha guanyat la seva plaça i compleix les seves
funcions i és ell qui decideix i qui dóna l’ordre de convidar
aquestes empreses; pel que he dit, és a dir, el mercat
d’empreses que es dediquen a això... és a dir, el Sr. Lafuente no
ha anat a veure les vegades que RegioPlus ha perdut concursos
que s’ha presentat a la meva conselleria, és a dir, no ha anat a
mirar les vegades que ha perdut els concursos, si estam amb
aquesta obsessió, ni jo no ho he anat a mirar, és que no
m’importa, és a dir..., és un fet. 

Habitualment, quines són les empreses capacitades, que
tenen experiència, que liciten? És que no n’hi ha tantes; si
vostès miren el portal de transparència, miren el nostre portal
de contractació, trobaran... els ho he dit: Red2Red Consultores,
Quasar, Idom, Regio Plus, Carmen Sevilla -no és broma-, i
CDI, perquè altres vegades he vist una gràcia per allà darrere
quan he dit aquest nom. Idò miri, habitualment la majoria
d’empreses que es presenten a això són aquestes. És que si
parlàssim d’urbanisme a les Illes Balears es presentaran cinc o
sis despatxos que són capaços de fer les normes urbanístiques.
És a dir, no hi ha cap instrucció.

I per què el canvi? Molt senzill, perquè hem fet un
procediment, i un bon licitador el primer que fa, jo que he estat
a licitacions públiques, el primer que fas és: per quan es va
adjudicar aquest mateix concurs el darrer pic?, és la primera
pregunta, és a dir, el primer que fa un licitador quan rep..., si
m’ho permeten, quan es publica en el portal a totes les
empreses que es dediquen a licitacions públiques els salta una
alarma, tens cada matí un informe en què reps tots els
concursos de totes les comunitats autònomes de les temàtiques
que tu li has dit; si em permeten habitualment jo posava “medi
ambient”, però es pot fer la cerca per economia, per dret, pel
que sigui; tu pagues una quota cada mes i reps aquesta
informació de quins concursos han sortit a licitació. Per tant el
primer que fas és mirar per quant es va adjudicar l’anterior
vegada, i qui sap que el criteri preu és, idò presentes una oferta
molt pareguda al que es va licitar la darrera vegada. Això és
una qüestió que cada consultor fa com trobi; nosaltres era regla
habitual, ho fèiem així, però bé...

Total transparència. La persona que decideix convidar
aquestes empreses convida empreses que creu que són capaços
de fer-ho, i ho fa per iniciativa pròpia, i no tenguin cap dubte
d’ombra: és un funcionari que té la seva plaça des de 2006 allà,
i ho hem fet per tenir més garanties dins tot el procediment.
Feim un procediment obert. És que ja és surrealista que se’m
qüestioni que he fet un procediment obert i ho he donat a una

empresa. És que ens estam tornant... un poc incoherents en el
discurs; vull dir que es pot fer un contracte menor,
perfectament, amb un pressupost, li ho puc donar; si no, no ho
faríem.

Crec que he contestat... les seves preguntes. Però també, sí,
els antecedents. No hi he volgut entrar, en els antecedents, però
evidentment ara tenim un nivell d’exigència molt més elevat a
l’administració pel antecedents que hem viscut, i això és així.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vidal. En torn de rèplica, pel Grup
Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula el Sr. Morrás,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gracias, Sra. Presidenta. Sí, Sr. Conseller, gracias por las
respuestas. No obstante quizás, aunque ha contestado y sin
menoscabar la dignidad y la profesionalidad de todo el mundo,
le voy a hacer la pregunta de una forma más directa, sobre todo
para que quede claro también, por la bancada que está
acostumbrada a que Red2Red fuese contratada por la
conselleria o por el FOGAIBA. ¿Cree usted que alguna de las
personas conocedoras del Sr. Garau le pudo comunicar el
precio ofertado por las dos empresas que presentan la oferta el
día 3 en lugar del día 6, como la presenta el Sr. Garau? Es una
pregunta directa, sin más, para despejar cualquier tipo de duda,
e indudablemente no le implico a usted en ningún caso.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

No.

LA SRA. PRESIDENTA:

Han fet el torn de contrarèplica...

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

(...), perdó, perquè ho he dit molt ràpid. No, no.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Morrás, havia acabat, entenc, la seva intervenció...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí. Gracias por su respuesta, y gracias por asistir a esta
comisión.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Morrás. El torn de contrarèplica ja ha estat
també exercit.
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Passam, idò, al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, té la
paraula el diputat Sr. Abril per un temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Moltes gràcies per ser aquí, Sr. Vidal, i a tot l’equip que
l’acompanya. Amb aquesta compareixença per donar comptes
d’un contracte menor, per una feina que ha quedat demostrat
que era necessària per al seguiment i l’avaluació del Pla de
desenvolupament rural, del PDR, que ho és ara i ho era abans,
quan governava el Partit Popular, i que a pesar de ser un
contracte d’aquests que diuen menors i demagògicament ha dit,
s’ha fet a més de manera oberta i publicant el perfil del
contractant, i adjudicada a l’empresa que presentava una oferta
100.000 euros per davall de l’oferta màxima que s’havia
presentada. Per tant aquí tots els grups polítics tenen els papers,
tenen les explicacions donades fins i tot abans de la seva
compareixença per part de la conselleria, com fins i tot per part
del partit. 

Per tant aquí què se cerca? Jo crec que aquí ha quedat molt
clar i demostrat a l’anterior compareixença del Sr.
Vicepresident que l’únic que se cerca és fer sang i sembrar
ombra de dubte sobre una determinada gestió, i concretament
la dels càrrecs de MÉS per Mallorca. 

Jo d’altres membres del Partit Popular que tenen
antecedents, ja que s’ha parlat molt d’antecedents en aquesta
comissió, no diria res, però sincerament del Sr. Lafuente, que
el consider una persona seriosa, esperava un poc més de rigor,
perquè a més, mentre parlam d’això, i jo crec que ja s’han
donat comptes i explicacions suficients, no parlam del
problema polític, que és el que ens hauria d’ocupar en política,
i és que si hi ha un nou PDR per poder avaluar és perquè l’ha
fet aquest govern, perquè el Sr. Company va deixar clara la
seva incompetència i es va acabar la història el 2014; per tant
si això s’ha pogut fer i s’ha pogut treure aquest contracte és
perquè hi ha un PDR nou que ha fet aquest govern, i per tant és
aquest govern el que ha treballat per als pagesos. I en tot cas
allò que es posa en dubte, i ho ha dit abans el company de
Podem, el Sr. Morrás, per part del Sr. Lafuente és si no hauria
d’haver adjudicat aquest govern a la mateixa empresa de
manera eterna el seguiment i l’avaluació del PDR, cosa que
sincerament no sé què diria l’interventor general d’aquesta
comunitat, però vaja...

Els ho he dit abans: vostès l’únic que cerquen és fer més
sang, i no els en donarem. Si a més del que es tractava era de
qüestionar la legalitat, crec que ha quedat absolutament clar
que tampoc no poden anar per aquí. Si el que volen és jutjar
l’ètica, en aquest cas i en aquesta compareixença, del Sr. Vidal,
si volen comparar l’ètica del Sr. Company o del Partit Popular
amb l’ètica del Sr. Vidal o de MÉS per Mallorca, sincerament
crec que sortiran perdent, i no perquè els ho digui aquest
diputat, sinó pel mateix que s’han dit vostès a vostès mateixos
amb les ganivetades precongressuals del Partit Popular.

Per tant no tenc res més que reiterar l’agraïment al conseller
i al seu equip per donar totes les explicacions que facin falta,
com no podia ser d’una altra manera, com així s’ha ofert també
per part de MÉS per Mallorca i tots els nostres càrrecs polítics

fins ara des del primer moment. Així que moltes gràcies i no
faré ús del segon torn.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Per part del Sr. Vidal, té deu
minuts.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

M’ha recordat, i li ho agraesc, Sr. Abril, un poc també
perquè ho sàpiguen, quina és la documentació que els hem fet
arribar. Els hem fet arribar, a tothom, tota la documentació (...)
a l’expedient; és a dir, els tres correus on se sondejava el
mercat per saber quin era el preu de mercat existent; el plec de
prescripcions tècniques del contracte; la còpia de la reserva de
crèdit; el justificant de correus -una empresa no sospitosa de
manipulació- de trameses de documentació, que és la que dóna
els registres de quan entra i surt la documentació; la còpia de la
proposta de CDI, la còpia de la proposta entregada per
Red2Red, la còpia de la proposta de l’empresa Regio Plus;
l’informe i la justificació de l’elecció de l’oferta signats pel cap
de servei; i la còpia del contracte menor de l’empresa. I tota la
documentació ha estat facilitada als grups i també poden trobar
tota la resta a la plataforma de contractació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vidal. Havent renunciat el Sr. Abril al
seu segon torn correspon ara al Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS el seu torn de
primera intervenció, i per tal de fer-ho té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, gràcies per la seva compareixença. Ja ha dit el meu
company, el Sr. Melià, a la compareixença anterior que des
d’El Pi no tenim per norma fer de fiscals en les actuacions
d’uns i dels altres, i que és la justícia en tot cas que ho ha de
fer, i en aquest cas supòs i esper que ho faci de la mateixa
manera que ho ha fet fins ara.

Dit això, sí que m’agradaria fer-li un parell de preguntes
que ja per un costat s’han fet, perquè vostè ha dit que era un
expedient obert, però m’agradaria saber si realment era un
menor. De les tres empreses s’ha demanat qui va decidir en
nom d’aquestes tres empreses i en base a què o a quina ordre.

Si pensa prendre, perquè aquí hi hauria d’haver unes
responsabilitats polítiques perquè legalment i vostè ho ha dit,
tot és legal, però èticament pens que no és de la mateixa
manera, a veure si dins la seva conselleria pensa prendre
qualque tipus de responsabilitat política.

I ja que hi som, també li demanaria si hi ha qualque
empresa més de persones afins a vostè, o al seu partit, que
hagin reiterat tasques de serveis tècnics dins la seva conselleria,
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o dins altres. I si ens ho vol explicar abans de què pugui sortir
a llum a través de la premsa.

Res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Contesta el conseller, Sr.
Vidal, per un temps de deu minuts.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Si em permet, Sra. Sureda, li explicaré. És un menor, amb
un menor, legalment, n’hi ha prou amb un contracte, això és el
que diu la llei, però nosaltres, per ser més garantistes, en
tractar-se, a més, de fons europeus, es publica a la pàgina de la
plataforma que es fa aquest concurs, perquè qualsevol empresa,
sigui la que sigui, es pugui presentar.

Per tant, si la pregunta és un menor? Sí. Per què és un
menor? Perquè es va fer un sondeig del mercat, demanant a les
diferents empreses què cobrarien per fer aquesta feina i la
quantitat que donaven era per fer un menor; si he de canviar
una persiana i canviar la persiana val 500 euros faré un menor,
no faré un concurs obert per una persiana de 500 euros. Per
tant, el menor s’ajusta per quantitat a la feina, o a la tasca que
s’havia de fer. I es publicita a la plataforma de contractació,
que qui vulgui participi i liciti lliurament.

Jo amb això de les empreses afins, miri, escolti, jo quan una
empresa es presenta a un concurs, no li deman si són votants
d’El Pi, si són votants de MÉS, si són votants del PP, si són
votants de Podem, si són votants del que sigui, evidentment
com he dit, no sóc qui jo per vetar que qualsevol empresa es
presenti a licitacions de la meva conselleria. He posat
l’exemple de la Sra. Cabrer abans, el mantendré ara, però
evidentment ni de la Sra. Cabrer, ni de vostè, ni del Sr. Melià,
ni de qualsevol persona que tengui una vida política. Perquè a
mi sí que m’ha passat Sra. Sureda, a mi sí que m’han censurat
per tenir un passat, pel fet que jo fos regidor, una empresa amb
la que feia feina sí que va perdre, sí que li varen dir, aquest
tècnic, el Sr. Vidal que és regidor d’un municipi, no pot fer
aquesta tasca.

Sra. Sureda, jo no faré això. Això és la diferència, ni vetaré
ningú, ni afavoriré ningú per criteris polítics, no en tengui cap
mena de dubte.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vidal. En torn de rèplica té la paraula la Sra.
Sureda, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Li he demanat Sr. Conseller el tema del
menor, perquè quan el Sr. Lafuente li ha explicat, vostè li
explicava el tema dels concursos, amb els tres sobres que es
donen a un concurs. A un menor mai s’ha entregat la
documentació en sobre i simplement les poden donar el
pressupost, per molt que sigui obert. Vull dir, sí que en sabem

de menors, de negociats amb publicitat i sense publicitat, i
evidentment de concursos. I vostè ha fet l’explicació i em
sembla molt bé, d’un concurs, a posta volia especificar si era un
concurs, o simplement era un menor.

I això sense posar en cap cas en dubte els tècnics i la seva
professionalitat, d’això no en passi gens de pena, però el que
m’ha sabut greu és que, com a diputats, pareixia que no havíem
de saber, quan en teoria vostè ens diu que ens toca saber-ne un
poc, idò un concurs sí que te dóna la documentació amb sobres,
i un menor no.

Jo acabaré i el que li diré és que és molt diferent receptar
que prendre i per què li dic això? Perquè vostès han posat en
dubte durant molts d’anys contractes que també eren totalment
legals i ho han fet en moltes ocasions posant fum. No és en
concret aquest contracte, sinó tot el que envolta aquesta
empresa el que es posa en dubte i, èticament, pens, pensam que
sí que hi hauria d’haver qualque tipus de responsabilitat
política, per molt que vulguin minimitzar els fets que hi ha
hagut.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. En torn de contrarèplica té la
paraula el Sr. Vidal, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Sra. Sureda, si l’he ofesa en qualque moment, vagin, per
endavant unes disculpes, faltaria més!

He intentat explicar, perquè el Sr. Lafuente havia posat
dubtes de qui hi hauria, qui tenia la informació, i crec que he
intentat ser didàctic. Si en el meu fer, o en la meva explicació
de ser didàctic, he causat un malestar en vostè, em sap molt de
greu, li deman disculpes i no em cauen els anells per fer-ho,
però crec que de vegades s’han d’explicar les coses de forma
senzilla i clara perquè s’entenguin, i és amb aquests ànims que
ho he intentat explicar.

I repetesc, és un menor, necessari, amb tota la publicitat que
hi havia darrera. Bàsicament això ens ho auditaran i ens ho
miraran des d’Europa, per tant, total transparència, no en tenim
cap dubte.

I Sra. Sureda, del professional que ho ha fet, evidentment
no hi ha cap dubte. I m’ofèn i per això he estat vehement amb
el Sr. Lafuente que posàs en dubte la capacitat d’un funcionari
que des del 2006 ocupa aquest càrrec. I no acceptaré que no
puguem tenir passat polític, perquè evidentment aquest
conseller, després de ser conseller, tornarà a la seva vida
personal, tornarà a la seva vida privada i seguirà exercint, o no,
la seva professió en aquesta terra.

Evidentment nosaltres hem posat tota la informació al seu
abast, tenen tot el coneixement i creiem que hem donat totes les
explicacions necessàries perquè vostès es facin una opinió.
Crec que mai no s’havia donat tan clarament tot l’expedient,
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perquè el puguin analitzar i en treguin vostès mateixos totes les
conclusions. Crec que hem fet un esforç, un compromís, hem
deixat ben clar que aquest contracte compleix, aquest contracte
era necessari, aquest contracte corresponia fer-ho.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vidal. Ara, per tal de formular preguntes
o observacions, pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Martí, per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Crec que seré més breu.
Agrair primer la compareixença del conseller i de tot el seu
equip. Lloar que avui comparegui per iniciativa pròpia i crec
que marca la diferència entre els governs foscos i grisos que
vam patir altres legislatures i el Govern transparent que tenim
avui. Creiem que ja no fa falta incidir, insistir i reiterar sobre la
tramitació, crec que és evident que ha estat impecable, ha estat
inqüestionable; que parlam d’un contracte i d’un treball que era
necessari, que la feina s’ha fet, que s’ha fet bé i que ha servit
per dur a terme polítiques, en aquest cas, a favor del món
agrari. Ha estat un expedient fiscalitzat, ha estat un expedient
revisat, per tant, jo crec que parlar més de la tramitació doncs
no sé si té massa més sentit.

Jo evidentment entenc on vol anar el Partit Popular, que és
parlar d’una trama i moure’s dins aquesta narració que és la que
ell coneix prou bé i per aquest camí el que vol és contaminar i
criminalitzar coses. Criminalitza els contractes menors, quan
són elements, instruments, fonamentals per al funcionament
d’una administració, qualsevol que ha estat a un ajuntament, o
a una administració, sap perfectament la necessitat i la
importància d’aquesta figura. Criminalitza les empreses que fan
feina per a l’administració, ara totes les que facin feina amb
l’administració són qüestionables. Criminalitza la necessitat de
fer informes i estudis, quan és fonamental i, a més a més, no sé
per què ho ha de fer, quan el Partit Popular n’era ben aficionat
a fer-ne d’estudis i informes i que si eren necessaris jo no els
qüestionaré. I finalment intenta criminalitzar el compromís
polític, doncs el defensarem i clar que sí! Els que es dediquen
a la tasca política, després han de poder seguir vivint i han de
poder tenir una activitat en el món privat, etc., marcant i
cuidant efectivament, els límits d’aquests conflictes
d’interessos que es puguin donar.

No entenc aquesta obsessió del Partit Popular per defensar
unes empreses i culpabilitzar-ne unes altres. I jo crec que amb
açò s’hauria d’anar alerta, perquè possiblement totes aquestes
empreses, unes i altres, han fet feina amb aquest Govern i van
fer feina amb el Govern anterior, fins i tot la del Sr. Garau,
hauríem de mirar els expedients dels contractes que va fer el
Govern del Sr. Bauzá amb les empreses que ara doncs tenen
tants de dubtes. Els hauríem de mirar i revisar amb la mateixa
puresa tot el seu procediment, perquè tal vegada tindríem
alguna sorpresa interessant.

Insistesc, els informes són necessaris i jo crec que hem de
destriar perfectament legalitat i qüestions ètiques i estètiques
que efectivament també tenim escrites.

La legalitat jo crec que ja ningú no la posa en dubte. De fet
a l’altra compareixença fins i tot els portaveus del Partit
Popular ja la donaven per feta, no hi ha dubtes de legalitat,
estam parlant d’altres coses. Ara veig que no és ben bé així,
però jo sí posava abans algun exemple i el tornaré a repetir, un
exemple que afecta a Agricultura: que a un membre del Consell
Consultiu proposat pel Partit Popular se li demani un informe,
un text de llei agrària, de la Llei agrària, proposat lògicament
pel Sr. Company, és legal?, és ètic? Bé, açò és el que passa,
efectivament, un membre del Consell Consultiu elabora un
informe per fer la Llei agrària que després haurà d’informar el
Consultiu. Segurament és legal, és una qüestió ètica. Parlem-ne,
però no siguem tan hipòcrites per criminalitzar tota l’actuació:
els contractes menors, fer feina per l’administració, ara fer
informes és qüestionable... No. Doncs bé, açò és la pràctica, i
més açò sí que està penjat a la plataforma; l’informe no, no l’he
pogut trobar, no està a la plataforma, no l’he trobat enlloc, de
transparència, però bé, vull pensar que existeix.

En qualsevol cas, on ens vol dur el Partit Popular? A parlar
d’una trama, d’una trama que no existeix, i que en tot cas si hi
ha alguns dubtes lògicament per açò hi ha compareixença
política, i per açò qui ha d’actuar de la Fiscalia posarà i
resoldrà si existeix o no existeix. Però, clar, una trama perquè
el Partit Popular ens vol dur a una narració on hi hagi allò que
hi havia amb Nimbus Comunicació i amb..., bé, tota aquesta
història, és a dir, contractes ficticis..., doncs aquí no hi ha cap
contracte fictici; la feina era necessària, la feina s’ha fet i la
feina ha donat resultats i polítiques concretes. Contractes
fragmentats, perquè ho diu el plural el Partit Popular; no sé
quins contractes fragmentats, encara no ha pogut demostrar ni
tan sols l’únic en què hi ha dubtes, doncs ja em dirà els altres;
contracte inflats... Doncs tot açò s’ha de demostrar, perquè és
l’únic que pot donar peu a generar uns recursos que s’han
destinat a altres coses que no són legítimes, com per exemple
interessos privats o interessos d’un partit. Aquesta narració, que
no m’invent i que jo he après de llegir, perquè és la narració de
Jaume Matas, de la comunicació, de Nimbus, de tota aquesta...,
aquesta la coneixem, la coneixem, però la coneixem per vostès,
la coneixem pel Partit Popular. Per tant és lògic que ens
vulguin situar aquí.

Jo, Sr. Conseller, estic convençut que la tramitació s’ha fet
bé, que no ens hem de deixar captar per aquest discurs, que és
un discurs políticament intencionat, mal intencionat, que ens
vol dur allà on no hi ha res, i que nosaltres ens hem
d’obsessionar a seguir fent polítiques, polítiques a favor en
aquest cas del món agrari. Per tant més enllà d’açò, més enllà
dels contractes, jo no li ho tornaré a demanar; ho ha explicat no
sé quantes vegades, crec que està més que clar, però suport a
fer política, que és el que ens toca, ser rigorosos, ser
transparents, i crec que en aquest cas no hi ha cap dubte que
s’ha actuat de forma correcta. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Martí. Li contesta el Sr. Vidal per un
temps de deu minuts.
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EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Sr. Martí, moltes gràcies per les seves paraules, i no dubti
en cap moment que l’interès general és el que ens guia en
aquestes polítiques agràries, i això és així i potser a vegades
tocam calls que no agraden, però l’interès general és el que
guia les nostres accions, les nostres polítiques i el nostre dia a
dia a la Conselleria d’Agricultura.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica, renuncia...

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, no en faré ús.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sr. Martí. Passam, idò, al torn de preguntes o
observacions pel Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula la Sra.
Tur, per un temps de deu minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, presidenta, moltes gràcies. Bé, també vull donar la
benvinguda al Sr. Conseller, al Sr. Vidal; també a la part del
seu equip que es troba aquí present.

Jo, Sr. Vidal, el que no faré tampoc és repetir els arguments
que ja he expressat a l’anterior compareixença, però bàsicament
em sum a tots els arguments que ja havia expressat en el seu
moment. Es demostra, aparentment com a mínim, que no hi ha
cap fet il·legal, no hi ha proves que demostrin que hi ha cap fet
il·legal, ara per ara, i per tant nosaltres no tenim gaire més a
dir; és a dir, esperam les conclusions del dictamen de la
Comissió d’ètica d’aquest govern, ens interessa saber què
considerarà una vegada que hagi fet la feina d’analitzar totes les
dades que se li han posat a disposició per part de les
conselleries, i evidentment esperarem també a veure en què
redunden les accions de la Fiscalia, si és que finalment tenen
material o evidències per demostrar que s’ha comès alguna
il·legalitat.

En tot cas nosaltres mantenim la nostra confiança en la seva
acció, també en l’acció de la conselleria del Sr. Barceló,
mantenim la confiança en el Govern, i lògicament defensam la
necessitat de revisar els protocols de contractació en tots els
àmbits, és a dir, sobretot pel que fa a establir mesures que
permetin garantir que no puguem qüestionar ni tan sols
l’estètica dels contractes que es facin en un futur. Però més
enllà d’això no tenim res més a dir, i per tant li agraïm
novament la seva compareixença.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Li contesta ara el Sr. Vidal, però
agrairia a la sala una mica de silenci i respecte per a les
persones que intervenen. Gràcies.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Gràcies, i aprofitaré aquesta tribuna d’avui, Sra. Tur, primer
de tot per donar-li l’enhorabona, l’enhorabona perquè han
protegit Punta Prima i ho han aconseguit fent les coses bé, tot
i que molts ho posaven en dubte i que molts tenien interessos
urbanístics al darrere, que vostès els varen saber dur per
endavant, protegir el territori. Enhorabona a tota la gent de
Gent per Formentera per una tasca, per cinc anys de viacrucis
innecessari que finalment s’han demostrat injustos i que s’han
aprofitat per fer atacs personals en la seva persona. Per tant,
enhorabona per la protecció del territori i en aquestes sempre
ens tendrà al seu costat.

I si em permet, evidentment, a disposició. És a dir, s’ha
creat la Comissió d’ètica, s’ha creat..., la Intervenció està
repassant els contractes, i estarem sempre esperant aquests
resultats. Tot, el temps, ho posa al seu lloc. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vidal. En torn de rèplica té la paraula la Sra.
Tur, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

No, res més a afegir. Gràcies, Sr. Vidal, per les seves
paraules d’afecte, de comprensió i de solidaritat, li ho agraesc
sincerament, perquè evidentment cinc anys és un temps
prudencialment raonable, diria jo, i res més a dir. Li agraesc
novament la seva compareixença. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Tur. Entenc que no hi ha torn de contrarèplica.
Pel Grup Parlamentari Socialista, a efectes de formular
preguntes o observacions, té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Tarrés, per un temps de deu minuts.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Bon dia. Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc,
com han fet tots els companys i no pot ser d’altra manera, Sr.
Vidal, volem agrair la seva presència aquí. Això no em pareix
una qüestió menor. Els que portam alguns anys més que altres
en aquesta casa sabem que no és fàcil que la gent comparegui
a petició pròpia quan les coses pareix que vénen mal dades, i és
d’agrair. Almenys això jo li ho agraesc d’una manera especial,
perquè al final acaba semblant una cosa normal quan és una
cosa realment anormal en la història d’aquesta casa, que jo
sàpiga, del que jo conec.

Però també és cert que dies passats, quan érem coneixedors
d’aqueixa compareixença, el meu company i jo, el Sr. Alcover,
vàrem decidir que ell duria la compareixença del Sr. Barceló i
jo duria la seva. Ens vàrem mirar la documentació que vàrem
rebre per separat, i quan ho hem posat en comú hem arribat a
les mateixes conclusions, bàsicament. Miri, jo li agraesc les
explicacions que ha dat vostè; crec que són bones, crec que són
sanes, crec que està bé que es doni aquest tipus d’explicacions,
i li diré per què. Jo durant molts anys en la meva vida m’he
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dedicat a ensenyar història i a explicar el que és la història, i
per a què serveix la història, i quan estam en política resulta
que la història no ens serveix, perquè si parlam d’història la
gent et diu: “Ah, tu sempre te’n vas a anys passats i tal i no ho
hem de fer”. Home, per saber el present que vivim, si és
correcte o no és correcte, hem de saber d’on venim i què hi ha,
però si algú espera que jo faci atacs contra partits que
governaven està molt equivocat; no, no hi vull entrar,
simplement per evitar aquestes coses. Vull analitzar el tema de
què parlam, i parlam, tots els que coneixem l’administració i
que hem hagut de gestionar, del que és un contracte menor, i
aquest contracte menor s’ha fet de manera diferent de com es
venia fent, és a dir, que dóna més garanties per a aquells que
vol presentar-s’hi, i és un contracte menor, pel que veig jo, que
jo també som una miqueta més enllà de Mallorca, que a
vegades la política autonòmica queda molt centrada i
focalitzada a Mallorca, i ho veig potser d’una altra manera.

Diuen, bé, fan contractes menors amb algú que ha
col·laborat en una campanya electoral, i el Sr. Lafuente, que el
respect moltíssim, com ell sap, ha començat la seva intervenció
dient “convé mirar una mica enrere”; clar, enrere fins allà on
convé, i allà on convé és des d’aqueixa campanya electoral,
més enrere no miram, miram aqueixa campanya electoral. Diu
que es presenta una persona que du una campanya electoral
d’un determinar partit. Bé, fins aquí és lícit, i ell diu que
aqueixa persona va dir en un moment determinat que “fins aquí
he arribat, perquè això suposa que jo no podré treballar”, però
això és un criteri seu, supòs, perquè si ell llavors decideix
presentar-se o no presentar-se és una cosa únicament seva i
l’administració té l’obligació de si guanya un concurs donar-li-
ho i adjudicar-li-ho, aquesta és l’obligació que té.

A part, de tot el que he sentit aquí m’han agradat moltes
coses perquè entenc que vostès han respectat molta gent, molts
de funcionaris que estaven treballant en aquest govern en
càrrecs de responsabilitat, i jo he vist al llarg dels anys com
quan guanya un determinat partit els càrrecs de responsabilitat
que han col·laborat amb altres partits i això, se’ls allunya, se’ls
fan fora, se’ls fa la vida una mica impossible i crec que els
funcionaris, funcionaris són.

I hem de creure en la lleialtat institucional que té tothom i
si aquesta lleialtat institucional s’ha de dur endavant vostè l’ha
duta endavant respectant aquestes persones i han seguit fent la
feina que feien i han signat, pel que veig, molta part de la
documentació que aquí estam veient avui, no ha estat gent que
ha posat vostè.

Per tant, això lleva determinada responsabilitat, encara que
hi hagi gent que ho vulgui veure... ho vulgui veure malament.

Sents coses que t’espanten una miqueta. Jo som dels que fa
molt de temps que dic que els que hem estat en política anys
enrere ens hem equivocat molt tots, ens hem equivocat molt en
la manera d’actuar i que la nova política no és que arribi gent
nova a fer política, és que es canviïn les maneres de fer política
i les maneres de fer política són donar transparència, donar
visibilitat, participar, col·laborar, anar a donar explicacions
quan a un se li demanen les coses. 

Això és el que jo avui vull agrair d’una manera especial
perquè, tècnicament, jo no trob cap cosa reprovable, és més,
estic dient el que li he dit abans i me’n refaré: el felicit, per com
jo veig que s’han fet les coses, si llavors vénen de la Fiscalia,
d’algun lloc i diuen: “no, això està mal fet, etc.”, idò
possiblement serà que ells en saben més que jo i el respectaré
igualment, però crec que en determinades coses tal vegada jo
diria que n’estam fent un gra massa, que això és reprovable
estèticament? És possible, el que ho vulgui veure pot dir: home
estèticament no queda massa bé, pel que el mateix guanyador
d’aquest concurs havia dit en un moment determinat, no? Però
aquest és tot el mal i per això ha d’haver dimitit una consellera
i per això hem fet tot el problema, hem creat tot el problema
que hem creat?

Sincerament, ja ho dic, jo som membre d’un grup que dóna
suport al Govern, som membre de la majoria que té el Govern,
però jo diria, igualment, que aquí se n’ha fet un gra massa.

Jo voldria que això servís perquè en un futur les coses es
fessin tot el millor possible, perquè aprenguem a respectar els
funcionaris d’aquesta comunitat, perquè aprenguem a respectar
els funcionaris que fan les coses bé, perquè ens acostumem a
fer fora i a posar a un costat tots aquells que fan les coses
malament des del punt de vista polític, des del punt de vista
administratiu o des del punt de vista que vulguem, però...

A mi m’agrada poder dir les coses clares i dir-les com les
sent, no entenc que ningú pugui pensar que es presenta a un
concurs, que es presenten tres ofertes i que el darrer que
presenta l’oferta sigui l’hora que sigui, sigui el dia que sigui sap
què és el que presenten els altres... les altres empreses. Em
sembla terrible que puguem arribar a aquest nivell de
pensament, havent vist en la història el que hem vist, no?, a
molts de costats.

Jo venia aquí amb una pregunta només per fer-li i ja no li he
de fer, perquè era..., vostè l’ha contestada perfectament, era la
importància que tenia aquest PDR. I quan parlam d’un Pla de
desenvolupament rural que suposa 140 milions d’euros parlam
de coses molt, molt importants, parlam d’una quantitat de
diners...

LA SRA. PRESIDENTA:

Disculpi, Sr. Tarrés, pregaria una mica de silenci per poder
escoltar qui intervé en aquest moment.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, no me molestaven, però
supòs que vostè pensa que el que dic és molt important, no sé
si tothom pensa el mateix i ja està bé... no, era una broma.

Dic que parlam d’un conveni on... d’un contracte d’on s’han
de posar un 51%, crec que és així, per part de la comunitat de
fons propis i un 42% de fons FEDER, que és l’objecte final del
que cercam, ho hem de fer el millor possible, i el millor
possible amb un contracte menor és el que s’ha fet. Jo no conec
una altra manera millor de fer-ho. Algú tal vegada en aquests
moments estaria dient: no, el millor hagués estat contractar-ho
directament, però excloent una persona perquè aquesta persona
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ha col·laborat a un moment determinat amb un determinat
partit.

I vull fer una última reflexió: si demà m’he de presentar,
que no és el cas, al capdavant d’un partit a unes eleccions, i
aquesta campanya l’ha de dur algú aniré a cercar la millor
empresa que hi hagi, la millor empresa que hi hagi en el mercat,
que sigui professional i que ens sàpiga fer posar en valor tots
aquells valors que nosaltres tenim, si després de guanyar
aquesta empresa vol concursar, vol licitar, idò bé, crec que
estarà dins el seu dret, estarà dins el seu dret de fer-ho. Tornam
al mateix, és ètic? Està bé? Es pot fer? És estètic? Això és una
altra cosa, en funció del que hagi dit cadascú en el seu moment.

De moment, res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Tarrés. Li contesta el Sr. Vidal.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Gràcies, Sr. Tarrés, per les seves paraules. Al fil de les
seves paraules també una reflexió, he de confessar i he de
reconèixer que desconec quina és l’empresa que va dur la
campanya del Partit Socialista, a El Pi, a Podem, a Ciutadans,
per tant, evidentment, faltaria més, pot ser i no ho descart, que
haguessin licitat a concursos a la meva conselleria i que els
hagin guanyat. Si són professionals es presenten i guanyen,
evidentment, per haver fet feina per a un partit polític no els
vetarem, faltaria més, seria un delicte i seria un fet molt
reprovable. 

Aquí comparec per donar la cara, per donar les explicacions
a un moment, evidentment, que no són agradables, són difícils,
però estam per això, per clarificar, per esborrar qualsevol
ombra de dubte, perquè tothom tengui clar que aquest contracte
ho hem fet bé, de la millor manera possible. Vostè deia, ho han
fet de la millor manera possible perquè ens hi jugam molt,
perquè darrera vénen els fons europeus i ve un projecte cabdal
per a la nostra agricultura, un projecte cabdal per a la nostra
comunitat autònoma i que a ningú no li quedi cap dubte. Ho
hem fet i don l’agraïment a l’equip per haver-ho fet, i cada dia
ens esforçarem. Per mor d’aquests antecedents que tenim, cada
dia ens hem d’exigir més, perquè sí hem de tenir un poc de
memòria i davant els antecedents hem d’actuar per poder fer les
polítiques de forma diferent. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vidal. En torn de rèplica té la paraula el
Sr. Tarrés, per un temps de cinc minuts.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Sí, moltes gràcies. Procuraré ser breu. Ara em diu la meva
companya que li he posat molta vaselina, pot ser sí, però
possiblement sigui la meva manera de ser, no em vull enganyar
i dic el que sent. Però hi ha hagut un moment en què jo anava

a comentar una cosa, que he fet un parèntesi i que m’he deixat
el que volia dir. Si aquestes contractacions haguessin servit per
pagar campanyes i per coses que s’han dit, home!, una mica
bàmbols haguessin estat fer aquestes reduccions de 7.000 euros
respecte dels preus de sortida, s’haguessin adjudicat
directament pel preu que s’hagués volgut i no arribar a aquests
límits. Hagués estat bàmbol. 

Aprofit el que diu vostè perquè durant dotze anys m’ha
tocat ser, i amb molt de gust i amb molt d’honor, alcalde de la
ciutat d’Eivissa i president del consell insular i mai, mai, no
vaig ser present a una mesa de contractació, la gent va fer el
que creia que havia de fer i vaig acceptar els resultats
d’aquestes coses, i possiblement en algunes coses ens
haguéssim pogut fixar en aquest nivell, perquè Eivissa no és
Mallorca, a Eivissa ens coneixem quasi tots o ens coneixem
prou més que aquí, és molt difícil adjudicar una cosa a una
empresa d’Eivissa, en el sentit que sigui, que tu no coneguis
algun dels responsables d’aquesta empresa. És molt difícil.

Però clar, haurem de confiar, fins que es demostri el
contrari, en la decència, en la voluntat de fer les coses bé de la
gent que treballa. El fet de tirar-nos porqueria uns sobre els
altres contínuament sense demostrar les coses només fa mal a
la política. Crec que ja està bé de fer-nos mal sense demostrar
les coses clarament, simplement perquè em convé políticament.
Això és el trist. Crec que la nova política ha d’anar per aquí i
no per altres llocs.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Tarrés. En torn de contrarèplica té la
paraula el Sr. Vidal, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Sra. Limones, no em renyi el Sr. Tarrés pus mai, perquè
havia tancat el meu discurs i ara m’he quedat sense frase final. 

No, evidentment, en dos anys de conseller, com es pot
imaginar, hi ha hagut moltíssimes licitacions a la nostra
conselleria i a cap he estat assegut a la taula. Si aquest conseller
hagués de seure a cada concurs, a cada licitació, a cada moment
que es fa un contracte no faria altra cosa que asseure a taules de
contractació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vidal.

Una vegada acabat el debat, volem agrair la presència del
Sr. Vicenç Vidal i Matas i dels seus acompanyants. 

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

Moltes gràcies.
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