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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyors i senyores diputades. Començam la sessió

i, en primer lloc, demanaria si hi ha substitucions.

EL SR. SERRA I FERRER:

Vicent Serra per Sara Ramón.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Nel Martí per Patrícia Font.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies.

I. Debat i votació dels escrits RGE núm. 10931/16, del

Grup Parlamentari Popular, i RGE núm. 10939, del Grup

Parlamentari Socialista, sobre el caràcter públic de les

sessions i treballs de la comissió.

Passam al primer punt de l’ordre del dia que consisteix en

el debat i votació dels escrits RGE núm. 10931/16, del Grup

Parlamentari Popular, i el RGE núm. 10939/16, del Grup

Parlamentari Socialista, sobre el caràcter públic de les sessions

i dels treballs de les comissions.

Per defensar l’escrit del Partit Popular té la paraula el Sr.

Jerez, per un temps de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN.

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Crec que la proposta que

el grup parlamentari presenta en aquesta comissió es defensa

per ella mateixa. Nosaltres demanam, com ha succeït en altres

ocasions en aquest parlament, que, en ordre a la transparència

i en ordre que els mitjans de comunicació, en particular, puguin

tenir la possibilitat de ser presents en aquesta comissió perquè

desenvolupin molt bé o millor la seva feina i puguin traslladar

a l’opinió pública el que passa en aquesta seu parlamentària,

les sessions d’aquesta comissió d’investigació siguin obertes,

siguin públiques i fins i tot que qualsevol persona pugui

assistir-hi, si així ho desitja.

Aquesta és la nostra proposta i, per tant, confiï i esper que

els grups parlamentaris d’aquesta comissió l’aprovin, com

sembla que serà així.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Per defensar l’escrit del Grup

Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Casanova, per un

temps de deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO.

Gràcies, Sr. President. Nosaltres també pensam des del

PSIB que aquesta comissió és una comissió que es planteja,

malgrat ser d’investigació, és una comissió que es planteja per

posar llum davant de fets que tal vegada no en poden tenir i,

per tant, pensam que és el lloc on ha de ser un espai públic i

han de ser sessions obertes perquè tothom pugui accedir a

analitzar la feina que es fa i, conjuntament amb els diferents

parlamentaris, poder esbrinar i posar llum a les (...).

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Per fixació de posicions, pel

Grup Parlamentari Podem el Sr. Morràs, per un temps de deu

minuts.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gracias, Sr. Presidente. La posición del Grupo Podem Illes

Balears es que, en aras a la transparencia, esta comisión ha de

ser totalmente pública.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Morrás. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca el Sr. Abril, per un temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, per part de MÉS per Mallorca també estam d’acord que

les sessions siguin de caràcter públic.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES, l’Hble. Sra. Maria Antònia

Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Des d’El Pi estam totalment d’acord que

les sessions siguin públiques.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS

per Menorca el Sr. Nel Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies. Res a afegir, totalment d’acord que les

sessions siguin públiques.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martí. Pel Grup Parlamentari Mixt té la

paraula la Sra. Sílvia Tur, per un temps de deu minuts.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201610931
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201610939
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LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, bon dia, president. Estic d’acord també amb aquesta

demanda que formulen la resta de grups per fer públiques

aquestes sessions.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Si qualque grup dels proposants

vol la paraula per contradiccions? Entenc que, com que no n’hi

ha, no és necessari fer ús d’aquest torn. 

I si el president ha escoltat bé, com que tots els grups

parlamentaris estan d’acord que aquestes sessions siguin

públiques, si els sembla bé, no és necessari votar.

I fem un recés d’un minut, perquè puguin entrar els mitjans

de comunicació i les persones que hi vulguin assistir. 

Evidentment que s’entén, per assentiment, que la votació és

favorable en aquest sentit.

EL SR. PRESIDENT:

Bon dia a les persones que s’han incorporat a aquesta sessió

de la comissió d’investigació.

II. Debat i votació del pla de treball: documents RGE

núm. 11806/16, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears;

RGE núm. 11809/16, dels Grups Parlamentaris Socialista,

MÉS per Menorca i MÉS per Mallorca, i RGE núm.

11897/16, del Grup Parlamentari Popular.

I passam al segon punt de l’ordre del dia, que consisteix en

el debat i votació del pla de treball: document RGE núm.

11806/16, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears; el

document RGE núm. 11809/16, dels Grups Parlamentaris MÉS

per Mallorca, Socialista i MÉS per Menorca; i el document

RGE núm. 11897/16, del Grup Parlamentari Popular.

Per defensar l’escrit RGE 11806/16, del Grup Parlamentari

Podem Illes Balears, té la paraula el Sr. Morrás, per un temps

de deu minuts.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gracias, Sr. Presidente. Antes de defender el escrito con el

correspondiente plan de trabajo creemos necesario hacer una

previa, hacer una previa diciendo que las autopistas de Ibiza

son todo un ejemplo; son un ejemplo de resistencia y de

movilización ciudadana ante actuaciones impunes de algunos

políticos que más tarde han sido condenados por corrupción y

que favorecieron -y en algunos casos se ve que siguen

favoreciendo- al capitalismo de amiguetes. Son un ejemplo de

cómo se actúa a base de excavadoras y asfalto sobre la

destrucción del territorio en una isla tan frágil como Ibiza. Son

un ejemplo de crecimiento que nos conduce a la

autodestrucción, puesto que pretende meter más y más coches

para que se circule más y más gente en un lugar finito, donde

no cabemos más, por mucho más rápido que se vaya. Es un

ejemplo también de cómo los medios del Estado han sido

utilizados en favor de unas ocupaciones de finca sin actas de

expropiación. Han sido ejemplo también de cómo el mal

entendido progreso arrasa el patrimonio cultural e histórico de

la isla. 

Y ahora, a la vista de los planes de trabajo propuestos y a

la vista del plan propuesto por el Partido Popular para esta

comisión, es un ejemplo de desfachatez y de cinismo político

y, sobre todo, una falta de respeto a toda la ciudadanía de Ibiza,

y por extensión a la de Baleares, al no proponer en su plan de

trabajo ninguno, pero ninguno, de los responsables políticos de

la planificación y ejecución de esas infraestructuras que han

llenado los bolsillos de sus amigos. 

Ese es un ejemplo claro de lo que supone la fiesta que se

han pegado las constructoras en connivencia con políticos a

cuenta de los fondos públicos, pagadas por..., o pagados por

todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos de las Islas

Baleares nos vemos obligados a soportar que haya menos gasto

en educación, en servicios sociales y en sanidad por el coste,

entre otras cosas, por el coste, el sobrecoste, que han tenido

estas construcciones, unas construcciones que de pasar a costar,

una, 9 millones y, otra, 12, va a suponer que a lo largo de los

veinte años, a las arcas de la comunidad de las Islas Baleares,

a todos los ciudadanos y las ciudadanas de las Islas Baleares,

unos 850 millones de euros, unos 850 millones de euros que no

van a las necesidades urgentes que tiene esta comunidad

autónoma. Y todo esto, todo esto, lo quiere obviar el PP, que

en realidad habla de transparencia a la hora de que esta

comisión sea pública, pero luego nada tiene que ver en cómo la

entiende y cómo ve el trabajo que se debe realizar. Por lo tanto

no hay transparencia, porque en cuanto que puede haber

medios, pero no la pretenden por cuanto no quieren que

comparezca ninguna de las personas pertenecientes a su partido

político que son responsables de estas autovías.

Por lo tanto lo único que parece que se está consiguiendo

con ese plan de trabajo es perpetuar las corrupciones y

perpetuar unas corrupciones que no son demostrables pero que

sí llevan a que personas se enriquezcan a costa de todos los

ciudadanos de las Islas.

Por lo tanto, entendemos que, por favor, si tanta

transparencia quieren, si quieren luchar contra la corrupción, lo

que debería hacer el Partido Popular, a la vista del plan de

trabajo y de la intención que tiene en esta comisión, es..., para

favorecer la lucha contra la corrupción, la única forma parece

ser que es disolverse.

Bien, en cuanto al plan de trabajo en sí que presenta nuestro

grupo parlamentario y cara, precisamente, a llevar... o a

conocer la verdad, que es lo que pretendemos, a conocer la

verdad de cómo se ha producido ese sobrecoste; por qué todo

ese dinero (...) producido; qué está pasando todavía con

elementos físicos que no están donde tienen que estar, como

son las tierras; qué es lo que ha ocurrido alrededor de todo eso,

independientemente de las acciones judiciales o no que hayan

sido llevadas a cabo, por cuanto que hay responsabilidades

políticas, hay actuaciones de personas, bien en cargos públicos,

o bien funcionariales o bien empresarios, que han supuesto que

todo esto ahora estemos en esta situación. Sí, diez años

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201611806
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201611806
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201611809
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201611897
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201611897
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después, pero es que a lo mejor es que es ahora cuando ha sido

posible, porque antes no había sido posibilitado por los

partidos que estaban en esta cámara, y por lo tanto es ahora

cuando estamos planteando esta comisión y este plan de

trabajo.

Por lo tanto nosotros, dentro del plan de trabajo que se

presenta y que había sido inicialmente también elaborado con

los otros dos grupos, con MÉS... -con tres grupos, perdón- con

MÉS per Menorca, con MÉS per Mallorca y el Partido

Socialista, diremos..., dentro de esos 44 comparecientes sólo

resaltar que solicitamos o planteamos la comparecencia de

Jaume Matas; de la consellera Margalida Cabrer; de Carlos

Jaume..., Jover Jaume, director de Obras Públicas; Pere Palau,

presidente del Consell de Ibiza en la legislatura de Matas;

Estela Matutes, consellera de Vías en la legislatura de Matas;

Jaume Font, el diputado Jaume Font, conseller de Medio

Ambiente también en esta legislatura; y luego, bueno, pues

técnicos de patrimonio, Juan Ramón Torres, además de

empresarios porque también tendrán mucho que decir en todo

esto, como Enrique Ortiz o Abel Matutes; y también, entre

otros, pues bueno, Francesc Antich; Xico Tarrés, presidente del

consell; Albert Prats, conseller de Movilidad...

Y también no podemos olvidar a todas las personas, esas

personas que también merecen un respeto, a todos los..., a la

gente luchadora de la Plataforma Antiautopistas, y a los

afectados y afectadas por la construcción de estas autovías.

Porque miren, señores del PP, Ca Na Palleva, Ca Na Palava,

Cas Puig, la finca Cas Puig o Can Pou, así como cientos de

familias afectadas por haber sido usurpadas sus fincas en aras

al beneficio de unas cuantas personas, pues no se merecen su

actuación, y por eso nosotros pensamos que todas ellas, todas

esas personas tienen que estar reflejadas también y tienen que

venir aquí a comparecer para conocer la verdad; cada una, su

verdad; cada una, la verdad que ellos piensen, pero que sea

aquí, públicamente como ustedes desean, que vengan a hacerlo

de una forma abierta y sin ningún tipo de cortapisas.

Bien, únicamente, y ya en cuanto a la metodología,

solicitamos que las comparecencias comiencen después de...

una vez que la comisión haya recibido toda la documentación;

que las comparecencias sean de quince minutos, tiempo que se

podría utilizar en una o dos intervenciones, y que el diálogo

con el compareciente sea interactivo. En aras a esa flexibilidad

que puede ser debida a una comparecencia, solicitamos que sea

de forma excepcional que el presidente pueda determinar el

tiempo de comparecencia.

Y, bueno, lo que sí solicitamos y pretendemos, queremos

que la comisión tenga la máxima agilidad y se resuelva cuanto

antes; por eso estamos dispuestos a que esa labor se realice

entre octubre y noviembre, siempre y cuando, también,

reservando el derecho o reservando la excepción de que, en

caso de que, derivado de las comparecencias o de la

documentación aportada, haga falta o se considere necesario

por la mayoría la comparecencia o la aportación de nueva

documentación a esta comisión, pueda ser tenida en cuenta.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Morrás. Passam a una discussió per a

fixació de posicions respecte, en aquest cas, del document del

pla de treball de Podem, que la Mesa va decidir que fos de grup

parlamentari de major a menor, tancant el Grup Parlamentari

Socialista perquè la presidenta del Govern pertany a aquest

grup parlamentari. 

Per tant, correspon ara al Grup Parlamentari Popular, el Sr.

Jerez, que té la paraula per un temps de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Molt breument, perquè no

esgotaré els deu minuts que vostè m’atorga, per defensar-me de

les acusacions o defensar-me de la crítica del Sr. Aitor Morrás,

amb menys en tendré prou, simplement intervinc per alAlusions.

Entenc que a la intervenció del Sr. Morrás no li corresponia,

precisament, criticar el pla de feina del Partit Popular, no és el

torn on correspon, sinó que li corresponia defensar el seu propi

pla de treball, cosa que li advertesc a vostè, president, per si es

torna a produir en qualsevol altra intervenció. 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jerez, si em permet. El president condueix la comissió...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Molt bé. Dit això...

EL SR. PRESIDENT:

... evidentment, cada grup parlamentari, i vostè ho sap perquè

fa molt de temps que és diputat, utilitza el seu temps per a l’ús

que considera més adient. 

EL SR. JEREZ I JUAN:

Molt bé. Gràcies, Sr. President. Per tant, la meva

intervenció serà breu i, insistesc, per defensar-me de la crítica

tan ferotge que ens ha dedicat el Sr. Morrás. 

Parla el Sr. Morrás, criticant el nostre pla de treball, dient

que aquí no aportam les persones que ell pensa que nosaltres

hem d’aportar. I jo li vull dir que la iniciativa d’aquesta

comissió no ha estat nostra, la iniciativa d’aquesta comissió

d’investigació ha estat seva i, per tant, la iniciativa en aquest

sentit ha de seguir sent seva i no és del Partit Popular, encara

que el Partit Popular, o el Grup Parlamentari Popular, tengui

dret a presentar un pla de treball, com ha presentat. 

En segon lloc, dir-li que nosaltres del seu pla de treball no

vetarem ningú, podríem arribar a estar, fins i tot, que

possiblement hi estiguem, amb el seu pla de treball, amb

independència de les persones que ens agradin més o ens

agradin menys hagin estat convocades pel Grup Parlamentari

de Podem. Per tant, hi ha qüestions que se' ls pot estalviar, Sr.

Morrás, i quan arribi el moment de la votació es veurà.
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És més, podríem arribar a coincidir que el pla de treball

presentat pel Grup Parlamentari de Podem, juntament amb

altres plans de treball, completa perfectament l’objecte al qual

estam cridats tots en aquesta comissió, que és investigar la

planificació, l’adjudicació, l’execució i la gestió. 

Per tant, crec que s’anticipa amb la crítica el Sr. Morrás, i,

per tant, crec que està absolutament fora de lloc la crítica que

ha fet en relació amb el nostre pla de treball. Els plans de

treball aquí s’aproven o no s’aproven, però sí és cert que, entre

altres coses, els plans de treball es respecten, cosa que el Sr.

Morrás no ha fet, sinó que ha arribat a dir que el nostre pla de

treball era un insult a no sé qui, quan nosaltres al seu pla de

treball, encara que ens agradi més o ens agradi menys, el

respectam i ens plantejarem donar-li fins i tot suport o no.

Això és tot, Sr. President, i quan arribi el meu torn

d’intervenció ja faré la reflexió que crec que en aquesta

comissió, en relació amb els plans de treball que s’han

presentat, crec que s’ha de fer.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Correspon ara al Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. David Abril, que té la

paraula per un temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí. Per part del Grup MÉS per Mallorca compartim en bona

mesura el contingut del pla de feina presentat per Podem,

perquè és un pla de feina en el qual havíem estat treballant des

del nostre grup parlamentari, juntament amb MÉS per Menorca

i el Partit Socialista, de manera intensa. Per tant, ja el defensaré

en la seva globalitat quan correspongui i quan arribi aquest

torn.

Sí que assenyalaria sobretot les diferències que, en tot cas,

també han transcendit als mitjans de comunicació i que tenen

a veure amb tres compareixences en concret. Per una part, les

del Sr. Antich i el Sr. Xico Tarrés, que a nosaltres políticament

ens sembla un gran error polític voler situar-los al mateix nivell

que un senyor, com el Sr. Jaume Matas, que té encara no sé

quants judicis pendents i encara ara està sent jutjat justament

per bona part de malifetes comeses en la que ja ha estat

qualificada com la legislatura del saqueig. Per tant, situar

responsables i indirectament responsabilitats polítiques al

mateix nivell no ens sembla correcte, quan el pla de feina

original sí que recull compareixences de responsables polítics

de diferents etapes que tenen a veure tant amb la planificació

com amb la licitació com amb l’execució i la gestió de les

autopistes d’Eivissa en diferents legislatures i, evidentment, per

part de diferents responsables polítics de diferent color.

I el mateix val pel Sr. Jaume Font, vull dir, a partir de... és

vera que el Sr. Jaume Font a la legislatura 2003-2007 era

conseller de Medi Ambient del Govern del Sr. Matas, però el

nostre grup parlamentari, que ha pogut estudiar els informes de

la Comissió Balear de Medi Ambient que tenen relació amb

aquests expedients, no hem vist cap responsabilitat o no hem

advertit cap responsabilitat política per part del Sr. Font, però

sí, en canvi, hem apuntat, i així apunta aquest pla i el que

presenta el nostre grup, juntament amb altres, a altres càrrecs

relacionats amb el medi ambient i amb l’expedient, com el

director general de Recursos Hídrics d’aquella mateixa etapa.

I pel que fa a la metodologia, també discrepam que haguem

d’esperar a tenir i haver pogut estudiar tota la documentació a

l’hora de poder recaptar les compareixences de la gent

relacionada. Pensam que fem una mica tard amb aquesta

comissió, per a nosaltres, al nostre grup, ens hagués agradat que

el mes de setembre ja haguéssim pogut fer feina de manera

intensa o intensiva en aquesta comissió i haguéssim pogut

avançar amb les compareixences, i ara haver d’esperar, quan

part fins i tot d’aquesta documentació és pública, a rebre tota

aquesta documentació, o quan fins i tot els mateixos apunts

metodològics assenyalen que bona part d’aquesta documentació

s’aconsegueix a dos o tres departaments de l’administració,

pensam que si hi ha una certa diligència a l’hora de demanar

per part del Parlament que se’ns remeti aquesta documentació

i si ens hem de posar tots insistents, tots els membres de la

comissió, perquè així sigui, que així sigui, però nosaltres

pensam que no s’ha d’esperar a tenir i a haver d’estudiar tota la

documentació, sinó que pot ser una feina paralAlela o

simultània. 

Res més a afegir per part nostra.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Ara correspon al Grup

Parlamentari El Pi i té la paraula la Sra. Maria Antònia Sureda,

per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Jo tampoc no esgotaré el temps, només

dir que ja a la presa en consideració de la comissió de ... de la

creació d’aquesta comissió d’investigació ja vàrem dir que

nosaltres estàvem a favor de les comissions d’investigació, però

que aquestes comissions el que fan és un control a l’executiu i

sobretot a l’executiu del moment.

No hi vàrem estar en contra, seguirem en la mateixa línia,

escoltarem els tres plans. Per part de Jaume Font no hi hauria

cap problema a venir aquí, també ho he de dir, perquè ha estat

anomenat i com a portaveu d’aquest grup també ho dic. De

totes maneres, escoltarem els tres plans i votarem el que

considerem més oportú.

Res més a dir. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Correspon ara al Grup

Parlamentari MÉS per Menorca, el Sr. Nel Martí té la paraula.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. No, només agaf la paraula

com a portaveu de MÉS per Menorca per subscriure el

posicionament que ja ha exposat el portaveu de MÉS per
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Mallorca respecte del pla de feina de Podem i, per tant, el

subscrivim i el mantenim amb els mateixos termes. En

qualsevol cas, amb el pla de feina que hem signat sí que

expressam clarament quina és la nostra visió de quin hauria de

ser el funcionament de la comissió. Per tant, defensam el

contingut d’aquest pla de feina i posam aquestes objeccions

respecte del pla de feina de Podem, que ens fa qüestionar o

tenir dubtes que sigui el més adient.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martí. Pel Grup Parlamentari Mixt té la

paraula la Sra. Tur, per un temps de deu minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, gràcies, president. Simplement diré que esperaré a

decidir el meu vot en el moment que hagi escoltat totes les

propostes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Per tancar aquest torn el Grup

Parlamentari Socialista, el Sr. Casanova, per un temps de deu

minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO.

Gràcies, Sr. President. Jo tampoc no esgotaré tot el temps.

Crec que el PSIB, el Grup Socialista, segueix en la línia que

han exposat abans els Grups MÉS per Mallorca i MÉS per

Menorca.

En relació amb el pla hem de dir que, efectivament, és un

pla que ha estat treballat conjuntament i, per tant, estam

d’acord amb una gran part, amb la major part del document,

per tant pensam que és un document que podria ser assumible.

Tenim alguna diferència, alguna diferència -gràcies-

respecte de les persones que han de comparèixer, com ja ha

exposat el Sr. Abril, pensam que aquesta diferència, que és

relativament petita, ve consensuada i ve determinada, perquè

tampoc les persones que hi ha de diferència no són aquelles que

han tingut capacitat decisòria políticament, perquè realment la

capacitat decisòria és a l’inici del procés i aquestes persones

intervenen ja una vegada avançat, per tant no creiem adient la

seva compareixença.

I en relació amb les diferències metodològiques, també

estam d’acord amb els grups que m’han precedit que esperar a

tenir tota la documentació per poder començar a citar els

compareixents podria suposar dilatar molt en el temps l’acció

d’aquesta comissió, perquè la documentació és una

documentació extensa i, per tant, malgrat estigui concentrada

en tres, quatre, cinc punts, igual es pot dilatar en el temps i,

llavors, allargaríem molt més aquesta comissió. I per tant,

podríem córrer el risc de sortir-nos de la planificació temporal

que tenim feta respecte del pla de treball.

I, per tant, jo l’únic que demanaria al Grup Podem és que,

respecte de la metodologia podem arribar a un acord pel qual

poder començar, una vegada tinguem la majoria de la

documentació.

De moment res més, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. I segon torn d’intervenció, en

aquest cas de cinc minuts, pel grup proposant, el Sr. Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Jerez, mire, lo que no

soy todavía, y creo que no lo seré, es adivino, entonces me

tengo que atener a la documentación que su grupo presenta. Y

la documentación con el plan de trabajo que su grupo presenta

tiene dos claras intencionalidades, achacar ese sobrecoste de las

autovías a la legislatura del Sr. Antich y achacar también el

sobrecoste de las autovías a las acciones populares que se

llevaron a cabo para actuar en contra de lo que estaban siendo

ocupaciones ilegales de fincas, realizadas por el Gobierno de

Matas, por el Gobierno de Jaume Matas, un gobierno de su

partido, que es, precisamente, quién ha provocado toda esta

situación. Y ustedes no nombran a ninguna de esas personas, a

ningún responsable político del Partido Popular, ni nada que

tenga que ver.

Por lo tanto, al no ser adivino y ver su plan de trabajo,

tengo que ser especialmente crítico, independientemente de si

luego ustedes van a votar nuestro plan de trabajo o no lo van a

votar, que eso va a ser innegociable. Nosotros tenemos este

plan de trabajo y si ustedes lo votan, lo votan, pero eso no me

va a cambiar el criterio de... o no nos va a cambiar el criterio

del plan de trabajo y la intencionalidad de su plan de trabajo.

Y usted dice que es faltar al respeto a no sé qui, no a no sé

qui, lo he dicho bien claro, es a toda la ciudadanía de Ibiza;

unas autopistas, unas obras que supusieron la mayor

movilización de la historia de Ibiza, 22.000 personas en la

calle; unas obras que supusieron, como bien saben, un cambio

de gobierno; unas obras que han sangrado a Ibiza y la siguen

sangrando económicamente. Por lo tanto, Sr. Jerez, le vuelvo

a pedir, por favor, un poco de respeto a todo lo que ha

sucedido, a todas las familias que han perdido su vivienda, a

todo el patrimonio que se ha destrozado por culpa de las

excavadoras.

Y hablando de patrimonio, enlazo con las comparecencias

que nosotros solicitamos. Dentro de esas pequeñas

discrepancias que hay con MÉS per Mallorca, MÉS per

Menorca y el Partido Socialista, nosotros solictamos la

comparecencia del técnico de Patrimonio, Jaume... -no, perdón-

Joan Ramon Torres, que es técnico de Patrimonio del Consell

de Ibiza durante la construcción de las autopistas y que es uno

de los firmantes de los informes que autorizan que las

excavadoras pasen por los yacimientos arqueológicos, pasen

con urgencia por encima de los yacimientos arqueológicos de

Ibiza, haciéndolos desaparecer para siempre.



CNPI SOBRE LES AUTOPISTES D'EIVISSA / Núm. 2 / 7 de setembre de 2016 13

 

Si el Sr. Jaume Font no tiene problemas en comparecer,

independientemente de cuál será el resultado del plan de

trabajo aprobado por esta comisión, yo le instaría a que

solicitase voluntariamente la comparecencia en esta comisión.

Y respecto a los presidentes, tanto Antich como Xico

Tarrés, del Consell de Ibiza y del Govern de las Illes Balears,

mire, no..., indudablemente tenemos claro que no tienen nada

que ver y no es comparable con todo lo que han supuesto las

actuaciones de Jaume Matas y de Mabel Cabrer, pero también

es cierto que tienen una parte de su gestión, y no comparándolo

con lo que está, con las acciones que han tenido en el Gobierno

de Matas, pero tiene esa parte y no pasa nada, que digan su

verdad y que digan qué es lo que ha pasado y cómo terminó la

gestión de las autopistas de Ibiza. No es indudablemente

inculparles de la misma forma que hacemos, o que ya se sabe,

porque todo lo que he dicho..., y solicitando la comparecencia

de los políticos pertenecientes al Partido Popular y que

destrozaron la isla de Ibiza y que le han hecho un daño

irreparable para siempre, creemos que son responsables de eso

y por eso pedimos su comparecencia.

Ojalá no vuelva a pasar nunca más.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Morrás. Tancam, idò, el primer debat

del primer pla que va ser registrat i començam amb el pla

segon, i per defensar l’escrit RGE núm. 11809/16, dels Grups

Parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista i MÉS per

Menorca, comença a defensar aquest escrit el Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Abril, per un temps de

deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, no esgotaré, segurament, tampoc tot el temps, els grups

parlamentaris han tengut temps d’estudiar la proposta, ja ho

hem dit, a nivell de continguts és molt semblant, gairebé

idèntic, al pla que hem debatut fins ara del Grup Parlamentari

Podem. Està estructurat segons uns continguts que podrien

coincidir amb unes fases lògiques, i cronològiques, de tot el

correspondria a aquesta comissió investigar pel que fa a les

autopistes d’Eivissa, des de la planificació, i la planificació per

a nosaltres inclou des del moment que a qualcú se li va ocórrer

que un projecte que no era inicialment en el Pla de carreteres

ni en el conveni amb l’Estat, s’havia de fer, s’havia d’incloure

i fins i tot que l’havia de dur endavant una administració, com

era el Govern de les Illes Balears, que ni tan sols tenia en aquell

moment la competència de tirar endavant unes carreteres,

perquè les transferències ja estaven fetes als consells.

L’adjudicació, on hi va haver irregularitats tan flagrants

com la que assenyalava, i ho vaig recordar a la meva

intervenció en plenari per defensar la proposta de creació

d’aquesta comissió, com l’informe encarregat a la Universitat

Carles III de Madrid, que assenyalava que s’havien estat

conculcant de manera sistemàtica i capritxosa les normes

procedimentals que regeixen la contractació pública, per tant,

val la pena abundar en aquesta qüestió.

Tot el que té a veure també amb l’execució del contracte i

els problemes associats a la mateixa, per exemple el tema de les

expropiacions, que evidentment hi ha versions molt diferents,

aquesta del Partit Popular, la qual, com bé recordava el Sr.

Morrás, apunta cap a aquells que varen protestar per aquestes

expropiacions i per l’execució de les obres, com els

responsables dels sobrecosts i el contrari, vull dir, sentències

també fins i tot favorables als expropiats que en alguns casos ni

tan sols varen ser avisats en el moment que eren desallotjats de

les seves cases que això havia de ser així. Hi ha moltíssims

d’altres aspectes de l’execució que també queden en l’aire i

haurien de ser absolutament qüestionables, fins al tema de la

gestió, que d’alguna manera arriba quasi quasi podríem dir fins

avui dia, amb episodis com els de fa dues legislatures, que

també varen ser polèmics, o a la passada, sobre el tema del

peatge, fins a, nosaltres pensam, les darreres sentències del

Tribunal Suprem, sobre les quals també valdria la pena que

aquesta comissió hi aprofundís, perquè assenyalen que la

comunitat haurà de pagar 30 milions d’euros més, a part de tots

els milions que abans el company Morrás ha assenyalat que

hauran costat a la comunitat, i m’agradaria corregir-lo, no

només a Eivissa, perquè això surt del pressupost de la

comunitat, Eivissa, evidentment, està sagnada com a territori,

però aquests són uns doblers que pagarem tots i que,

evidentment, no poden anar a altres qüestions que són de

moltíssima més necessitat en aquests moments d’ara, en els

anys anteriors i a tots els anys que encara queden per pagar.

Pel que fa als compareixents, ho he dit abans, hi ha

compareixents i hi ha una proposta de compareixents de tot

color, nosaltres hem intentat ser el més objectius possibles amb

aquesta qüestió. I quan assenyalàvem abans a l’error

d’equiparar políticament, encara que un no ho faci

voluntàriament, el Sr. Antich al Sr. Matas, tot i que el Sr.

Antich, evidentment, no és del meu grup polític, apunt a la

intervenció del company del Partit Popular, que ja ha insinuat

que igual, fins i tot encara que ells hagin presentat un pla propi,

doncs, tal vegada voten el pla que ha presentat Podem, perquè

clar, així poden fer un poc més de sang. A qui? Al Partit

Socialista, i així posar l’estratègia del ventilador en marxa i dir

que tots els polítics en aquesta terra són iguals. Per això és que

jo abans deia que això era un error polític.

He assenyalat també abans la diferència pel que fa a la

metodologia, nosaltres pensam que la comissió hauria de

començar com més prest millor, que ja ens hagués agradat

haver pogut aprofitar aquest mes de setembre, que estàvem

pràcticament més de mig mes en període extraordinari per

poder fer una sèrie de sessions intensives. I que també hem de

ser una mica flexibles, tot i garantir que les compareixences

realment serviran per recaptar els testimonis i la utilitat

d’aquests testimonis en el sentit i a l’objecte d’aquesta

comissió.

Una comissió que, al nostre parer, no ha de jutjar ningú, que

és moltes vegades l’acusació que es fa per part dels grups, i en

aquest cas del Partit Popular, que és l’únic que ha estat en

contra de crear aquesta comissió, no es tracta de jutjar ningú,

però sí d’assenyalar, com vàrem denunciar en el seu dia, quin

ha estat el perjudici patrimonial per a la comunitat i, per tant,

per al conjunt d’habitants d’aquesta comunitat amb aquestes

obres iniciades en aquesta legislatura del saqueig. Evidentment,
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veure quines han estat les implicacions polítiques i, en el seu

cas, també administratives. I, si hi ha la més mínima

possibilitat, recuperar aquests doblers, aquesta sagnia que va

començar fa una sèrie d’anys, però que encara continua i

seguirà per molts anys més afegits no només al cost real de les

autopistes sinó als sobrecosts.

Insistim, com ja vàrem dir en el seu moment també, que les

comissions d’investigació són útils, i així ho va demostrar Son

Espases. Pensam, també des del nostre grup, que també tenim

la referència de les coses bones i de les coses dolentes, però

sobretot de les coses bones, de com va funcionar la comissió

d’investigació de Son Espases, que, pel nostre grup, pensam

que va servir per treure conclusions importants respecte

d’errors que s’han comès en política i en la presa de decisions

importants, de decisions que afecten no només la butxaca dels

ciutadans, sinó polítiques públiques que hipotequen altres

polítiques públiques. I tanta sort que a la comissió que d’alguna

manera avui donam el sus real, amb el pla de feina que

finalment aprovem, siguem capaços de treure lliçons que

permetin millorar l’acció tant política, com administrativa i

posar les eines de control necessàries.

Segurament, si la comissió o l’Oficina Anticorrupció ja

estigués en marxa, i la seva aprovació també és imminent, per

ventura no faria falta crear aquesta comissió d’investigació,

però, per tant, anem a fer que aquesta comissió, entre tots,

independentment de la posició inicial que haguem tengut, sigui

un model de transparència i gestió dels interessos públics.

I finalment acabar dient això, que aquesta comissió a

nosaltres també ens agradaria per restituir la dignitat de molta

gent que va lluitar contra un dels disbarats més grossos que hi

ha hagut en aquesta comunitat a les darreres dècades.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Per part del Grup Parlamentari

Socialista, té la paraula el Sr. Casanova, per un temps de deu

minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Bé, nosaltres, a l’hora de defensar el

nostre pla de treball, pensam que quan es va prendre la decisió,

es va acordar en el ple de crear aquesta comissió, es va decidir

crear una comissió no permanent d’investigació sobre la

planificació, adjudicació, execució i gestió de les autovies

d’Eivissa, per tant tota aquesta decisió abraça tot el procés i

això és el que ha emmarcat l’estructuració del pla, aquesta pla

de treball que hem estructurat també, com ja s’ha explicat

anteriorment, en quatre fases, per poder analitzar una a una tot

el procés, des de la seva gestació fins a la situació final

actualment.

També hem de dir que a l’hora de preparar el treball, vegem

que la major part d’aquest procés constructiu es genera durant

la legislatura 2003-2007, que és durant la qual es va realitzar el

pensament, la tramitació, licitació, adjudicació, expropiacions

i execució del projecte en un 90% aproximadament, per tant les

construccions de les autopistes d’Eivissa es van executar

majoritàriament durant la legislatura 2003-2007. Per tant,

pensam que si a qualque moment s’han generat sobrecosts, que

és el que pensam analitzar en aquesta comissió, es van generar

en aquest procés de licitació, execució, etc.

Per tant, entenem que el gruix de les decisions es van

prendre en aquell moment, és a dir, en aquella legislatura és

quan els projectes es van decidir i es va decidir per un model

que nosaltres considerem que estava, en el seu moment,

sobredimensionat, i que ha generat uns costs també

sobredimensionats en relació amb la seva extensió quilomètrica

i la seva dificultat tècnica.

En aquesta legislatura es van prendre decisions de

planificació i adjudicació i es varen realitzar els canvis, per

exemple els canvis de criteris respecte de l’extensió... de si era

desdoblament o era una autopista; respecte del model; respecte

del tipus de finançament. I modificacions de caràcter

constructiu que són aquelles que han generat el cost excessiu i

desorbitat d’aquest projecte.

Per tant, la nostra tasca investigadora pensam que s’ha de

centrar en aquest moment en la legislatura 2003-2007, perquè

és el moment en el qual es prenen totes aquelles decisions i que

seran aquelles decisions les que marcaran unes decisions

futures a la següent legislatura.

Durant la legislatura 2007-2011 es va continuar el procés,

perquè es va continuar el procés, que és el que dirà aquí el

Partit Popular, però nosaltres pensam que es genera un doble

procés: per una banda, s’acaba l’execució de les autovies, és a

dir, quan hi ha un canvi de govern precisament provocat o

ajudat a provocar per aquest enrenou de les autovies que es va

crear, arriba el Govern del pacte i es troba unes carreteres

executades en un 90%, per tant únicament quedava fer allò que

s’havia de fer, és a dir, acabar-les, un projecte que està executat

el 90% no s’aturarà, sinó que el que s’ha de fer és acabar.

Però també, per una altra banda, durant aquesta legislatura

es va fer la gestió per resoldre tots aquells problemes derivats

de la pèssima planificació que es va fer a l’inici del projecte. És

a dir, a l’inici, com que es van prendre decisions poc

encertades, després, a la fase següent, es va veure que

generaven una sèrie de problemes que també han costat molts

sous de resoldre, però també són conseqüència d’una mala

decisió inicial.

Per tant, un exemple molt clar és el tema del drenatge de

l’autovia de l’aeroport, el drenatge de l’autovia de l’aeroport

estava sense fer i per tant es va haver de solucionar, i encara hi

ha problemes. També hi ha un altre problema, que és el tema de

les estacions de recompte de vehicles, etc. Tot això ha generat

que aquesta gestió final s’allargàs en el temps més del que

tocava perquè no hi va haver una bona planificació.

Per tant, pensam que el gruix de les errades es van prendre

durant la legislatura 2003-2007 i és allà on s’ha de centrar.

Tornant al pla de treball, dir que, respecte de la

documentació, es fa una solAlicitud de documentació de caràcter

cronològic que segueix tot el procés, des del 1998, quan se
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signa el conveni, fins a la situació actual, per tenir una visió

clara de tots els documents.

A la tercera part del pla de treball, hi ha el tema de les

compareixences, el tema de les compareixences que nosaltres,

com que volem tenir clar tots els aspectes, sí que hi ha

compareixences de tot tipus, nosaltres demanem

compareixences de caràcter polític, tècnic i que tenen

repercussions de caràcter personal; ara bé, també inclouen gent

de totes les fases, no sols de l’última fase sinó de totes les fases.

Comencem pel que inicia aquesta fase, que és el Sr. Jaume

Matas i la Sra. Mabel Cabrer, que són els que en definitiva no

sols van decidir que es faria aquesta obra sinó que també són

els que van decidir quin sistema de pagament o de finançament

es generaria, i és aquest sistema el que ha generat els

sobrecosts. 

A partir d’aquí presentem una llista de 40 compareixents de

diferents tipus, de caràcter més polític, de caràcter més

executiu, com són el Sr. Jover i la Sra. Sartorius, que posen en

marxa tot el procés de disseny, licitació i adjudicació d’obres;

els responsables de caràcter tècnic, i per suposat persones

afectades directament pels processos d’expropiació. Nosaltres

he de dir que, respecte d’aquesta línia, el pla -ja ho explicarem

més tard en el pla que presenta el Partit Popular- obvia una

sèrie de gent que pensam que és (...), i després de les

insinuacions que ha fet ara el Partit Popular, que votarà el pla

presentat per Podem, pensam que això és una mica l’abraçada

de l’ós, és a dir, si hi votem a favor ja es dilueix, val? També

creiem que és necessari presentar testimonis de tots aquells que

n’han sortit beneficiats, per suposat -els empresaris, les

empreses-, i altres testimonis de caràcter tècnic que ens poden

ajudar a tenir un punt de vista més científic.

Finalment, en l’apartat de la metodologia, està pensada

perquè la comissió, com hem dit abans, sigui àgil, dinàmica,

ordenada, i arribar al final el més aviat possible, és a dir, el que

interessa d’aquesta comissió no és la feina que farem sinó les

conclusions a què arribarem. Per tant pensam que allò

interessant és arribar a veure per què hem de pagar aquesta

obsessió malaltissa de determinats personatges polítics que com

a exemple d’excelAlent bona gestió i diligent ús dels sous

públics es van dedicar a comprar aquelles famoses màquines

llevaneus, que al final els eivissencs i les eivissenques estarem

pagant -i les Illes Balears estarem pagant- a preu d’or.

Respecte de les diferències en metodologia, torn a insistir,

crec que després si es fa un recés podem arribar a algun acord

i poder dinamitzar més aquesta comissió.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Per part del Grup

Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula el Sr. Martí, per

un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, no tornaré a repetir, com

ja han explicat jo crec que amb prou detall els companys de

PSIB i MÉS per Mallorca, la metodologia i les peticions de

compareixença que s’han fet, no tindria cap sentit. Sí, en tot

cas, i molt breument, vull defensar el pla de feina en la seva

globalitat, com un pla de feina que no es presenta amb cap

finalitat ni com un instrument electoralista, que no es presenta

com un instrument per reafirmar un punt determinat

posicionament polític. El nostre grup, el posicionament polític,

ja l’ha fet a plenari en el seu moment i també anteriorment. 

Tenim clar qui, per què i com va dur a terme tota una sèrie

d’actuacions i de decisions respecte d’aquestes autopistes, de

les autopistes d’Eivissa, i les conseqüències econòmiques i

mediambientals, i socials també, que van tenir, i per tant ens

plantejam el pla de feina com allò que creim que ha de ser: la

voluntat de posar llum a una època, un temps i unes decisions

que ho necessiten. La societat de les Illes Balears i d’Eivissa en

particular ho reclama, i és just que sigui així, i que per tant

d’aquí, d’aquesta llum, se’n puguin derivar les conseqüències

que siguin, polítiques i, si fos el cas, d’altres tipus,

administratives, judicials, les que siguin. 

En aquest sentit el nostre objectiu és aquest, i per tant no

ens volem desviar a fer debats electoralistes o utilitzar aquest

instrument que té el Parlament per fer determinats

posicionaments, tapar o destapar qüestions que puguin

beneficiar electoralment o partidista. Aquest no és l’objectiu,

l’objectiu és posar llum i respondre a una etapa fosca i que és

just que els ciutadans, tots, especialment els d’Eivissa,

coneguin i puguin jutjar en la justa mesura. Aquest és l’objectiu

i aquesta és l’actitud amb la qual afrontam el pla de feina.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martí. Correspon al Grup Parlamentari

Popular, i té la paraula el Sr. Jerez per un temps de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, per

manifestar-me sobre el Grup Parlamentari Podem i MÉS en

relació amb el pla de treball que presenta, i insistir una vegada

més en el que hem dit o he dit a la primera intervenció:

nosaltres no vetarem cap de les persones que contemplen els

plans de treball dels distints grups parlamentaris de forma

singularment considerada; tampoc no posarem cap tipus

d’entrebanc ni cap tipus de problema en relació amb la

documentació que es demana, perquè entenem que aquesta

documentació i aquests compareixents són els que demanen els

grups parlamentaris a fi de poder fer feina i poder treballar amb

absoluta transparència. Per tant vagi des d’aquí el nostre

posicionament de no votar en contra, en aquest cas, del pla de

treball del Grup Parlamentari Socialista, que també presenta

juntament amb el Grup Parlamentari MÉS.

Però encara així sí que és cert que he de dir que dels dos

plans de treball que en aquest moment s’han presentat

certament costa saber quin és l’original i quin és la còpia, quin

és l’original o quina és la còpia, qui n’és l’autor material,

perquè efectivament hi ha..., bé, una feina que es multiplica, i

a més d’una forma molt assimilada, però en qualsevol cas
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continuam pensant que, dels dos, el que completa més les fases

i l’objecte que ens porta aquí és el de Podem. Com més

persones tenguin cabuda en aquesta comissió, més llum podrem

dar a allò que estam investigant, però per una qüestió òbvia, no

perquè precisament ens interessi més que compareguin uns o

que compareguin uns altres. Com més persones passin per

aquesta comissió que hagin tengut a veure amb les quatre fases

que són objecte d’aquesta comissió, més informació podrem

tenir, més testimonis podrem recollir. O és que el senyor -per

exemple- Antich no té res a veure amb una part de l’objecte que

ens porta a aquesta comissió? No és així?, no estan convençuts

que és així? Jo estic convençut que és així, és que estic

convençut, però no perquè es digui Sr. Antich, perquè ha estat

president d’aquesta comunitat autònoma en una de les fases

precisament que es tracta d’investigar; quasi res! I no som jo,

qui té sospites sobre el Sr. Antich de res, no tenc sospites sobre

el Sr. Antich de res, i així ho dic i així ho manifest, però sí que

crec que el seu testimoni és valuós, sí que ho consider; per què

no?, per què no? Per tant..., i és un exemple d’altres persones

que es reprodueixen a un pla i a l’altre no. 

Per tant don més valor a un que a l’altre, encara considerant

que és cert que el pla de treball del Grup Parlamentari

Socialista i el de MÉS, que no sé si és la còpia o l’original, sí

que es veritat que cobreix també un ampli espectre de l’objecte

d’aquesta comissió, perquè és veritat. I sí que és cert que tant

un pla de treball com l’altre és possible que obviïn, que obviïn,

no del tot però sí de quina forma, una darrera fase, perquè no

ens enganyem, jo no he de descobrir qui són vostès ni què

busquen, ni vostès m’han de dir a mi qui som ni què cercam,

fins aquí podíem arribar! No ens enganyem ni ens facem

trampes al solitari, en aquestes alçades, no ho facem, perquè no

seria seriós. Per tant jo crec que hem d’equilibrar precisament

aquesta comissió d’investigació d’acord amb els plans de

treball que precisament s’hi presenten.

I entrant en la metodologia, consider que la metodologia

que ens ofereix el pla de treball del Grup Parlamentari

Socialista juntament amb el Grup MÉS, que no sé si és la còpia

o l’original, és totalment desencertada. Crec que els diputats

per poder fer feina dignament i en condicions en aquesta

comissió d’investigació necessitam la documentació per poder

practicar les compareixences així com toca. Quan ens

examinam a qualsevol àmbit de vida necessitam anar preparats,

no podem i els diputats no poden venir a aquesta comissió

sense tenir aquell suport documental en base al qual s’ha de

practicar una compareixença, i no parlam de compareixences

qualssevol, parlam de compareixences de directors generals, de

presidents de comunitats autònomes, parlam d’una adjudicació

d’unes carreteres o unes autovies, parlam d’un projecte tècnic

ingent i que suposa, també, una feina per als diputats titànica.

No podem venir aquí de qualsevol manera, no podem venir a

aquesta comissió a les braves, no podem venir a les braves,

hem de venir... com pretenen que nosaltres facem la feina? 

Mirin, si vostès estan convençuts que això és així, si vostès

estan convençuts que no es necessita documentació per venir a

interpelAlar segons quins compareixents, és que vostès aquesta

documentació no la necessiten, no els fa falta. I permeti'm que

els digui que si a vostès aquesta documentació no els fa falta,

i vaja documentació és la que demanen, vostès és que les

conclusions les tenen prou avançades, eh! Perdoni'm, vostès les

conclusions les tenen prou avançades si aquesta documentació

no la necessiten. 

Per tant, si qualque cosa del pla de treball, original o còpia,

del Grup Parlamentari Socialista, juntament amb MÉS, idò, ens

fa arrufar el nas... és això!, és que és això! Vostès veuen què

demanen? Vostès demanen dos o tres fulls de documentació.

Sí, que em sembla molt bé, però per què la demanen si no ha

d’arribar? Per què la demanen si no ha d’arribar? Expliqui'ns-

ho! Per què l’hem de demanar si no ha d’arribar? Vostès tenen

les compareixences preparades, això és el que pens, els

interrogatoris preparats i les conclusions a punt d’acabar-les. 

Quin suport... sobre quina documentació, quin suport

investigador tenen vostès per interpelAlar el primer

compareixent, el segon i el tercer, si la documentació no els

arriba? Això és un escàndol, això és un escàndol. És així! És

així, i no sols això, sinó que això provoca indefensió, això

provoca indefensió als diputats d’aquest parlament. I

especialment saben vostès a qui provoca indefensió? A aquests

grups minoritaris, no som jo qui els ha de defensar, però en

aquest cas crec que correspon, a grups parlamentaris que tenen

el mateix dret de participar que nosaltres que en tenim vint i

ells en tenen tres. Imaginin vostès tota aquesta documentació a

grups parlamentaris... que falti a grups parlamentaris on només

tenen tres membres. Em sembla, em sembla una cosa

absolutament escandalosa. 

Hi ha una referència a un registre on ens podem... eh... ens

podem... podem retornar, que crec que és interessant, i molts de

vostès eren allà, Comissió d’investigació de Son Espases, a la

Comissió d’investigació de Son Espases tota la documentació

va arribar a mesura que es practicaven compareixences, sempre

i quan la documentació que arribava o que arribàs tengués a

veure amb el compareixent que havia de comparèixer. Mai no

va arribar documentació que no tengués a veure amb la persona

que havia de comparèixer, cosa que vostès en aquest cas no fan

aquí. Per tant, mirin, això... nosaltres, idò, com dic, ens fa

arrufar el nas i ens fa pensar molt.

Dit això, em reserv la intervenció següent que serà la que

defensarà el nostre pla de treball per fer una reflexió molt més

profunda al voltant d’aquesta qüestió. 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jerez. Pel Grup Parlamentari Podem té la

paraula el Sr. Morrás, per un temps de deu minuts. Sr. Morrás,

el seu temps, té la paraula per un temps de deu minuts.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Pues, eh... gracias, Sr. Presidente. Sí, lo cierto es que

volvemos a reclamar dentro de esas diferencias que hay es que

se vuelva a incluir, o sea, que se incluya al técnico de

Patrimonio al menos, al menos, al técnico de Patrimonio Juan

Ramón Torres, ya que, si no, no va a haber acuerdo en los

demás, pero sí que creemos que es una de las personas claves

en la destrucción del patrimonio de Ibiza, aunque nos gustaría
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que el documento votado fuese el que presenta directamente

este grupo parlamentario.

Y, entre otras cosas también es porque consideramos

también lo mismo, es decir, no podemos comenzar una

comisión de investigación, una comisión que además, como ha

dicho el Sr. Jerez, en este caso, tiene una documentación

ingente sin tener a disposición esa documentación, pero no

porque ya tengan conclusiones o no tengan conclusiones sino

porque nosotros mismos, como grupo parlamentario, no

disponemos de ninguna documentación y para hacer

interrogatorios, para sacar conclusiones, para poder asistir con

normalidad a esa comisión de investigación necesitamos que

esté toda la documentación. 

Quizás, quizás, a lo mejor, documentación, y ahora casi

sobre la marcha de lo que me estaba hablando el representante

del Grupo Socialista, que no es eso exactamente, pero bueno

quizás, a lo mejor, documentación jurídica que se pueda

consultar de otra forma, algo que pueda ser consultable por

internet, algo que se pueda hacer a otro tipo de base de datos,

pero documentación que dependa del Govern de les Illes

Balears que esté antes de comenzar la comisión. ¿Por qué?

Porque nosotros estamos de acuerdo con que tiene que tener la

mayor celeridad posible, y a lo mejor la falta de documentación

también provoca que se alargue demasiado en el tiempo, y eso

no creemos que sea conveniente, tiene que tener la mayor

celeridad posible. Pero por otro lado, es lógico, como es lógico,

y así lo presentamos en el plan de trabajo, tiene que estar toda

la documentación para poder llevar a cabo una comisión de

investigación, bueno, transparente y con las mismas reglas de

juego para todos y todas.

Entonces, bueno, reiterarnos un poco en lo mismo, en que

es necesaria esa... ese... y además por transparencia y por lo

que la lógica procedimental de cualquier estudio que se haga en

cualquier cosa, para poder realizar algo tienes que estar

documentado. Entonces, para que haya diligencia en esa

comisión entendemos que tiene que producirse.

Nada más, eso es todo. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Morrás. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula la Sra. Maria

Antònia Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Em reiter en el que he dit en l’explicació

del pla de Podem. Esperaré a escoltar tots els plans i les

intervencions.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Per tancar aquest bloc, pel

Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Sílvia Tur, per un

temps de deu minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, jo també com he dit anteriorment esperaré a escoltar el

pla de treball del Partit Popular. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Per tancar aquest debat d’aquest

pla en un segon torn d’intervenció té la paraula el Sr. Abril, per

un temps de cinc minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, a mi m’encanta perquè la filosofia que destilAla la

intervenció del Sr. Jerez, que a més ha estat president d’una

comissió d’investigació abans en aquest parlament, és

bàsicament com més serem, més riurem. Filosofia que ja podria

ben bé haver aplicat en el seu propi pla de feina, en el pla de

feina que ha presentat el Grup Parlamentari Popular, que jo

pensava que qualque valor tendria sent el grup que té més

diputats i diputades d’aquesta cambra. Perquè si algú ha vetat

algú en els diferents plans de feina que s’han presentat ha estat

el Partit Popular amb el seu propi pla de feina vetant els

membres del Partit Popular. Saben quants n’hi ha en el seu pla

de feina d’aquests de com més serem més riurem? Ningú. Però

som els altres que vetam la gent, eh! Petita apreciació.

Insistiré en allò que per a nosaltres té un cert valor del pla

de feina que presentam i és que afecta totes les fases, amb una

estructuració d’aquestes fases, i tots els colors polítics i les

diferents legislatures que hi ha hagut fins ara mateix. 

Sobre la metodologia insistesc, per a nosaltres evidentment

té una certa lògica que si començam, si s’aprova aquest pla de

feina, per la fase de planificació, idò, només faltaria que la

documentació que afecti això sigui la darrera que ens arribi.

Ara, segurament serà molt difícil que ens arribi tot passat demà.

Això vol dir que hem de tenir aturada la comissió? Nosaltres

pensam que no.

I ben igual que va passar amb la de Son Espases que

presidia el Sr. Jerez, perquè el que hem de fer els diputats i

diputades en aquesta cambra, en lloc de queixar-nos, és fer una

mica més de feina, i els membres d’aquesta comissió, i

efectivament hi ha grups que n’hi ha que en tenen tres, n’hi ha

que en tenen cinc, n’hi ha que en tenen dos, els que en tenim

manco haurem de fer molta més feina, i el grup que té manco

dret a queixar-se per aquesta qüestió que haurem de fer molta

feina i haurem de tenir tots els papers i hem de preparar bé les

compareixences és el grup que té més diputats, que poden

repartir feines. N’hi ha que no tenim tant per repartir, però hi

estam disposats i sabem el que significa, i per a això ens

paguen.

Sobre l’acusació ja de... a més venir aquí com si els grups

de la majoria o els que hem proposat un pla de feina o un altre

tenim unes conclusions fetes, jo què vol que li digui, Sr. Jerez?,

em pareix que no són dignes d’un company que ha estat

president d’una comissió d’investigació abans. Les

investigacions del nostre grup, que no varen ser les oficials,
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perquè varen ser les del seu grup, que tenien majoria absoluta

quan vàrem investigar el tema de la planificació, execució,

licitació, etc., perquè el títol record que ocupava mitja pàgina

de la comissió d’investigació de Son Espases, les nostres

almanco eren pràcticament calcades a les que després va fer

servir el fiscal anticorrupció; en canvi les seves varen passar a

la història, a vegades dramàtica, dels diaris de sessions.

Res més a afegir. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Hem tancat d’aquesta manera la

discussió sobre el segon pla de treball, i ara passam al tercer.

Per defensar l’escrit RGE núm. 11897/16, del Grup

Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Jerez, per un temps de

deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. A continuació entraré a

defensar el meu pla de treball, el nostre pla de treball, que ja ha

estat qüestionat i ja ha estat criticat per la resta de grups

parlamentaris, però, en qualsevol cas, a part de fer-ho

m’agradaria també convidar a la reflexió aquesta comissió.

Nosaltres no ens amagam, nosaltres des del primer dia que

es va anunciar la constitució d’aquesta comissió ens hi vàrem

oposar, ens hi vàrem oposar des del primer dia que va dar

entrada el Grup Parlamentari MÉS Podem a la iniciativa, ens

hi vàrem oposar en el ple i ens hi hem oposat als distints

mitjans de comunicació quan hem fet les declaracions que ens

han demanat. Els motius, els coneixem tots. Ja fa més de deu

anys que aquestes carreteres han estat executades, són fets que

han estat fiscalitzats, són fets que han estat investigats, la

mateixa Fiscalia també hi ha estat a sobre i ha conclòs que no

hi havia cap tipus d’irregularitat, i no sols això, sinó que hi ha

informes de la mateixa Advocacia de la comunitat autònoma on

no vèiem cap tipus d’incriminació penal en relació amb les

actuacions que a determinades fases s’han pogut desenvolupar.

Aquesta és la nostra motivació, que mantenim; i si nosaltres

mantenim aquesta motivació, quins dubtes tenen vostès en

relació amb el pla de treball que presentam quan no demanam

segons quines persones que pensam que efectivament no hi

tenen res a veure? No els estranyi. Tampoc m’estranya que

vostès les demanin, no m’estranya!, ja esperava que vostès ho

fessin, només faltaria que no ho fessin.

Per tant nosaltres compareixem en aquesta comissió

d’investigació per responsabilitat, perquè som el grup

majoritari, perquè hi hem de participar, perquè és la nostra

obligació com a diputats, sense perjudici, segons quina deriva

agafi aquesta comissió, que ens replantegem moltíssimes

qüestions. 

Quin és l’objecte d’aquesta comissió? Òbviament, la

planificació d’aquestes vies, l’adjudicació d’aquestes

carreteres, la seva execució, i també, per suposat, la seva

gestió, la seva gestió per part del govern que en el seu moment

tocàs, que precisament no va ser el del Partit Popular. I dit això

i vists els distints plans de treball, és cert que aquest objecte de

planificació, adjudicació, execució i gestió no serà mai

complert amb l’aprovació d’un pla de treball, només; ni el del

Grup Parlamentari Socialista juntament amb MÉS, ni el de

Podem, ni molt manco amb el nostre, ni molt manco amb el

nostre, i és cert i no me n’amag i ho dic, però jo no venia a

aquesta comissió amb aquest pla de treball pensant que només

s’aprovaria el meu pla de treball, aquesta no era la meva

intenció, entre altres coses perquè no tenim la majoria en aquest

parlament ni tenim la majoria en aquesta comissió. Nosaltres

presentàvem aquesta proposta amb la idea de complementar

altres propostes, i encara continuam mantenint precisament

aquesta intenció i aquesta vocació, perquè el complement del

nostre pla de treball juntament amb el complement d’altres

plans de treball dóna resposta a un mandat, que és el mandat

parlamentari que ens va dar el Ple de Parlament de les Illes

Balears, quan vàrem decidir que aquesta comissió s’havia

d’encetar. Per tant nosaltres entenem que un pla de treball sense

altre no completa l’objecte, sinó que un pla de treball juntament

amb l’altre ha de ser el que ha de guiar precisament el propòsit

dels distints grups parlamentaris presents en aquesta comissió.

Per tant, dit això, no votam ningú ni votam cap pla de

treball, cosa que sembla ser que sí que passarà amb el pla de

treball, si no hi ha... cap sorpresa, que presenta el Grup

Parlamentari Popular, un pla de treball on es recullen persones

que tenen a veure amb tot l’objecte del procés, potser

possiblement més amb una fase que amb una altra, però que

han participat també en el procés. 

Quina por tenen vostès que venguin persones relacionades

amb la concessionària, funcionaris d’aquesta comunitat

autònoma, gent que va estar a peu d’obra i coneix perfectament

les incidències que hi va haver? Quin problema tenen vostès

perquè venguin alts funcionaris d’aquesta comunitat autònoma

que han emès informes importants que han determinat segons

quines responsabilitats cap a determinats dirigents polítics?

Tenen vostès por d’això?, que venguin advocades d’aquesta

comunitat autònoma a ratificar-se sobre segons quins informes?

Sí, sí perquè no creuen en el nostre pla de treball, ni tampoc no

recullen dins la documentació solAlicitada aquests informes, i

per tant això és una visió totalment esbiaixada de tot l’objecte

que ens condueix a aquesta comissió d’investigació.

Per tant nosaltres el que proposam és que, dels tres plans de

treball que hem presentat en aquesta comissió i de la mateixa

manera que es va fer a la comissió d’investigació de Son

Espases, hi hagi un acord parlamentari que pugui ampliar

encara més les compareixences. En aquesta comissió

d’investigació no sobra ningú, no sobra ningú! Com més

persones venguin aquí més llum tendrem per poder investigar

què ha succeït, i aquesta és la filosofia amb què nosaltres ens

presentam avui en aquesta compareixença parlamentària, no

amb la idea que s’aprovi singularment el nostre pla de treball,

que també possiblement seria un despropòsit i no compliríem

l’objecte, clar que sí, només faltaria! Per tant faig una reflexió

als distints grups parlamentaris perquè ens posem d’acord en

les persones que han de venir sense vetar ningú, en la

documentació que hem de demanar sense vetar cap tipus de

documentació, i sobretot també en la metodologia de feina

d’aquesta comissió, que crec que hi ha qüestions que encara no

estan resoltes a cap pla de treball i que efectivament s’han de

resoldre el més aviat possible.
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Si això no s’aconsegueix serà una llàstima. Si això no

s’aconsegueix només es pretendrà que es fiscalitzin

determinades qüestions que importen exclusivament a aquells

grups parlamentaris que donen suport al Govern. Mirin, la

comissió d’investigació de Son Espases, que vaig tenir el gust

de presidir en el seu moment, va ser un exemple, és cert, perquè

els distints grups parlamentaris, dos en particular, varen arribar

a un acord per fusionar dos plans de treball; però, clar, amb una

diferència: eren dos grups parlamentaris, un que estava a

l’oposició, i un altre grup parlamentari que donava suport al

Govern. El que pot succeir avui aquí és que s’aprovin

possiblement dos plans de treball, també; no ho sabem, ja ho

veurem, si és que no arribam a cap acord, i si això passa estic

convençut que seran dos plans de treball dels grups que donen

suport al Govern. Gran diferència, gran diferència!, gran

diferència. 

En qualsevol cas nosaltres insistim en el mateix, crec que és

important fer aquesta reflexió que faig i acab amb això. Crec

que les comissions d’investigació estan per a allò que estan,

màxima transparència; no vetam ningú; compareixem per

responsabilitat encara que no creim en aquesta comissió

d’investigació, però sí que és el nostre paper i aquesta partida

l’hem de jugar i la jugarem a no ser que canviïn les

circumstàncies; per tant apel a la responsabilitat dels distints

grups parlamentaris perquè aquests plans de treball que avui

presentam entre tots siguin un i d’aquesta manera no hi hagi

dubtes en relació amb l’actuació d’uns i dels altres, i complim

amb un mandat parlamentari que és l’objecte de la comissió

que vàrem aprovar poc dies en el ple d’aquesta cambra.

Res més, Sr. President, i moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Correspon ara al Grup

Parlamentari Podem, el Sr. Morrás, per un temps de deu

minuts.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gràcies, Sr. President. Lo cierto es que yo pensaba que ya

lo había dicho todo, pero -respecto al plan de trabajo del PP-

pero después de la intervención del Sr. Jerez vuelvo a estar

“ojiplático” y entonces tengo que hacer incidencia sobre

determinados aspectos. Claro, ustedes están diciendo que no se

esconden absolutamente nada en la comisión, pero no proponen

ninguna persona de su partido que esté en eso. Claro, dicen en

su..., claro, yo he dicho antes que no podía ser adivino pero veo

que usted sí, y entonces sabe..., o sea, ustedes dicen que

presentan este plan de trabajo porque ya tenían intención de

complementar los planes de trabajo que presentásemos otros

grupos. Creo que aquí se trata de presentar cada uno su plan de

trabajo independientemente de los que presenten los otros

grupos, habrá que presentar, y entonces esa es la intención con

la que se presenta el Partido Popular en esta comisión, ¿vale?

Se presenta con unas comparecencias, que son muy loables,

pero está diciendo que presentan a empresarios. No, perdone,

ustedes no presentan a empresarios, presentan o plantean que

comparezcan gerentes, encargados de obra, pero no

empresarios, porque aquí de lo que estamos hablando es que...,

porque el que se está enriqueciendo no és el gerente ni el

encargado, quien se ha enriquecido con estas obras han sido los

empresarios, han sido los propietarios de la empresa, de las

empresas, no los encargados, y a nosotros lo que nos interesa

saber es dónde ha ido todo ese dinero, cómo va y en función de

qué, por qué, qué mecanismos ha hecho para que esos

empresarios se enriquezcan con el dinero de todas y de todos.

Claro, dicen “no, hablamos de que hay... planteamos que

venga para ver cómo se ha gestionado...”; no, miren, ustedes

con este plan de trabajo no quieren más que ver la parte que

supone de sobrecoste del cierre de obra, y la parte que se

supone que viene de sobrecoste de... que supone de la defensa

de la acción ciudadana contra ocupaciones ilegales. Por eso lo

único que mandan es encargados, para ver que declaren que a

lo mejor podían impedir entrar en las tierras, por eso dicen que

venga un teniente coronel de la Guardia Civil, porque lo que

quieren es centrar el asunto en la cuestión de orden público,

cuando no tiene nada que ver. 

La comisión de investigación de estas autopistas está basada

en ver qué es lo que ha pasado, ¿vale?, qué es lo que ha pasado

con toda esa adjudicación y con todo ese..., la gestión de

construcción o la ejecución de la construcción de las autopistas,

para que, estando presupuestado por unos 17 millones entre las

dos, acaben costando en sobrecostes 350 más, durante veinte

años, otros 500 millones de euros, que significan unos 850

millones de pesetas, que creo que es un enriquecimiento que a

lo mejor no es penal, no es penal, pero a todas luces de

cualquier ciudadano o ciudadana normal es un despropósito, y

eso es lo que se trata de investigar, y para eso no necesitamos...

o no es suficiente que vengan encargados de obra. A todas

luces entendemos que hay grandes empresas como FCC,

Enrique Ortiz, que además ha declarado que ha financiado

ilegalmente a su partido, entendemos que quien contrata totas

esas empresas tiene que estar. Además, o sea, todo lo que rodea

a esa construcción, están los 30.000 camiones de tierra que por

arte de birlibirloque, de tierra buena de unas trincheras que no

eran necesarias para la construcción de las autopistas, acaban

en los terrenos de un empresario de Ibiza, Abel Matutes, del Sr.

Abel Matutes, justo donde se va a construir un campo de golf,

y esas tierras todavía están ahí, después de diez años,

incumpliendo sentencias judiciales que dicen que no tienen por

qué estar ahí. Entonces eso es lo que queremos saber, y eso no

se resuelve, Sr. Jerez, con citar al encargado que dirigía a lo

mejor los camiones ahí, sino que hay que ver quién decide que

los camines vayan ahí, quién decide que permanezcan ahí,

quién decide que siga ahí la tierra; y hay que ver también por

qué, sabiendo que en verano en Ibiza no se construye, dicen en

el planeamiento que tienen que seguir construyendo en verano

porque, claro, luego la empresa va a protestar y va a demandar

a la administración porque se retrasa porque en verano no

puede construir. 

Esto de las autopistas de Ibiza es todo un despropósito, y

eso no se resuelve con su plan de trabajo. O sea, en la

intervención estaba diciendo que nos estábamos adelantando

porque..., o yo me estaba adelantando porque no conocía su

intervención. Bueno, su intervención ha sido volver a ratificar

su plan de trabajo. Si está diciendo que el plan de trabajo...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)
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...que el plan de trabajo que presenta Podemos es el que más se

ajusta a la realidad porque tal, pues ya está, vote nuestro plan

de trabajo pero no quiera hacernos comulgar con ruedas de

molino diciendo que su plan de trabajo corresponde a la

realidad de qué va a pasar con las autopistas de Ibiza, para

saber la realidad que ha pasado con las autopistas de Ibiza,

porque eso sí que está fuera de la realidad. Y, por favor, otra

vez, respeto a todas las familias de Ibiza.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Morrás. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, el Sr. Abril, per un temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, jo abans a la rèplica ja hi he entrat i tampoc no

m’allargaré ara. Insistesc que per al nostre grup el pla de feina

que ha presentat el Grup Parlamentari Popular és una burla a la

gent, és una burla a la gent sobretot quan aquest grup

parlamentari va demanar fa dos mesos un informe a aquesta

cambra del que podien costar les sessions d’aquesta comissió,

perquè llavors no en facin ni brot. Almanco intentin aparentar

que han fet qualque cosa, més enllà de posar les adreces dels

compareixents, que és com allò de posar l’espai d’1,5 o la lletra

a 14 punts a veure si ocupes una mica més d’espai en els fulls

i que pareix que has fet qualque cosa.

Perquè sobretot que el pla del Partit Popular veti qualcú, en

particular els membres del Partit Popular, ja té allò seu, però

que ni tan sols no s’atreveixin a posar el nom del Sr. Jaume

Matas damunt el paper ens remet a pensar que potser les

autopistes d’Eivissa tenen un origen diví, perquè a més hem de

començar a investigar a partir d’una fase determinada, però ens

oblidam del creador, no?, del creador, instigador, executor,

etc., etc., que a més està essent jutjat per cinquanta mil coses

com aquesta en aquests moments. Però, vaja, almanco durant

la passada legislatura tenien la decència de, encara que fos per

donar la imatge que es desmarcaven, que el Sr. Bauzá es volia

desmarcar del que havia representat al Sr. Matas, idò mira, el

ficaven. Aquí jo crec que no ficar-lo diu molt, molt, molt del

poc que s’han pres seriosament, realment, aquesta comissió, a

diferència del que ha defensat el Sr. Jerez.

I en el tema dels continguts coincidim amb la valoració que

fa el Grup Podem i el Sr. Morrás, que apunta d’alguna manera

a reforçar aquest relat tan fals com injust que els sobrecosts

varen venir sobretot per les protestes, i per això cridam el

comandant de la Guàrdia Civil, els membres dels cossos i

forces de seguretat, però en canvi no cridam cap afectat, ni tan

sols cap d’aquells que fins i tot tenen sentències a favor que els

varen treure de ca seva sense ni tan sols avisar-los, o d’aquells

que deu anys després encara ni tan sols no han cobrat

l’expropiació, que dic jo que qualque cosa també tendran a dir

dins aquest episodi negre de la història recent de les nostres

illes com va ser la construcció d’aquestes autopistes.

Jo els ho vaig dir el dia del plenari, quan debatíem sobre la

creació d’aquesta comissió: tenen vostès l’oportunitat de

reconciliar-se amb el seu passat o, si més no, de fer veure que

no tenen res a veure amb el passat o amb el passat del seu

partit, amb la pitjor praxi política d’un passat que esperam totes

i tots que no tornin. O l’agafen o pareixeran que són més del

mateix.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Correspon ara al Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS,

i té la paraula la Sra. Maria Antònia Sureda per un temps de

deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Una vegada escoltada l’explicació dels

diferents plans, repeteixo que pens que una comissió

d’investigació té l’objectiu de control de l’executiu, però

l’actual, i poden ser més ràpids i donar llum a temes que

poguessin ser polèmics, ja que els processos judicials tenen un

termini llar a l’hora de sentenciar.

No ens volem investir del paper dels fiscals perquè no és el

que ens toca. Nosaltres pensam que en aquest cas, on en deu

anys hi ha hagut moltes investigacions, auditories, informes i

denúncies i s’han executat i fiscalitzat així com pertoca,

pensam que hi ha altres necessitats de les que hauríem d’estar

preocupats i intentar solucionar els problemes dels ciutadans

que ens trobam a les Illes. No obstant, i evidentment, farem

feina en aquesta comissió d’investigació i estudiarem la

documentació i escoltarem tots els compareixents, i si veiem

qualsevol tipus de sospites ho direm i ho proposarem i ho

posarem en coneixement on sigui necessari.

És cert que el gruix de les despeses de les autopistes

d’Eivissa estaven sobredimensionats i ocasionaren un sobrecost

molt elevant, com també és cert que existeixen altres sentències

que fan pagar indemnitzacions a la comunitat autònoma, perquè

aquesta n’ha perdudes moltes, ens agrada més o manco.

Pensam que aquest darrer pla no és del tot complet, dins la

metodologia que s’ha explicada, trobaríem oportú que les

compareixences es produïssin al mateix temps que arribàs la

documentació solAlicitada per no allargar la comissió molt en el

temps. Les persones que no siguin necessàries, segons s’hagi

vist amb els informes, tampoc pensam que no és necessari que

venguin, perquè no creiem amb el que més serem, més riurem.

El que no volem és que es creï un circ mediàtic i atacs entre uns

i altres per a benefici dels diferents partits dins les seves lluites

de l’”i tu més”.

Per acabar, també pens que hi ha grups que tenen ben clares

les conclusions i que, malgrat s’hagi dit que no, han estudiat els

informes, auditories, i que ja han fet les seves pròpies

investigacions.

Res més a dir, gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS

per Menorca, té la paraula el Sr. Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Deia el Sr. Jerez, doncs

que..., amb la seva intervenció, que ens convidava a tots a fer

una reflexió, jo no l’he rebuda aquesta reflexió i estic

reflexionant encara i encara no he rebut res. I si hi reflexion un

poc més, encara menys entendré quina és la seva gran

aportació. Jo l’únic que he vist ha estat molta escenificació,

molt de “tactisme”, molta comèdia per a no arribar enlloc, per

aparentar el que no és, però per a no arribar enlloc, aquest és el

gran objectiu. Un pla de feina perquè la comissió es quedi en

poca cosa.

I en aquest cas, dubt, com deia el Sr. Abril, que el Partit

Popular tengui una oportunitat de reconciliació, perquè el Partit

Popular primer ha de reconèixer els seus pecats i ha de

demanar perdó per aquests pecats, i açò no ho ha fet ni ho

pensa fer mai. Jo, en aquest sentit, li demanaria no jugar més a

voler aparentar sumar, i aquí tots estam convidats, aquí tot és

possible i agafar el seu altre llibret, que moltes vegades utilitza

quan interessa, que és anem a fer una cosa útil, eficaç, per

assolir l’objectiu que té aquesta comissió. I aquesta comissió té

un objectiu molt clar, doncs aquest objectiu, si el comparteix el

Partit Popular, agafi el llibret i destriï allò que realment pot

ajudar a assolir aquest objectiu.

I prou comèdies! Ja no és..., ja sabem, ja ens coneixem tots,

ja sabem cadascú quina és la seva història, què pot canviar i

què no pot canviar, què està disposat a fer i què no està

disposat a fer i, per tant, anem a afrontar la situació.

Jo crec que el pla de feina del Partit Popular, que vol sumar

altres plans de feina, en el fons el que vol és, doncs,

distorsionar la tasca d’aquesta feina. Per tant, jo crec que el

millor pla de feina és el que, efectivament, puguem enriquir a

partir d’un dels documents base, però, en absolut, allò que ens

proposa el Partit Popular, que ara hem sabut que era

complementari d’una cosa que..., per ser complementari has de

tenir el document origina, inicial, què és que ha de

complementar? Què és que el Sr. Jerez ja tenia, d’"estranquis",

tenia els documents o les propostes de feina dels altres grups,

perquè, si no, no podia complementar res? És a dir, pot

complementar quan sap el document..., no, el pot

complementar allò que sap complementar, allò que no sap no

ho pot complementar perquè no és possible.

En qualsevol cas, jo crec que la comèdia avui s’acaba, el

que vol la gent és que ens posem a fer feina i a discutir

realment en base a arguments, que són els que ens donaran

documentació i les compareixences que s’han demanat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martí. Pel Grup Parlamentari Mixt, la

Sra. Tur, per un temps de deu minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, en aquest moment em fa un poc

de gana de riure la comèdia que vivim en aquest moment

perquè, de fet, jo pensava que, després d’aquest període de

vacances de què hem pogut gaudir tots, en certa mesura, com

a mínim tothom vendria amb el màxim esforç per ser rigorós i

per plantejar propostes creïbles, serioses i que no siguin una

falta absoluta de respecte a la ciutadania que ens ha posat allà

on som i a la qual ens devem.

I clar, jo, la vehemència del Sr. Jerez, que és ja un clàssic,

amb el seu alter ego, és prou curiosa, perquè em costa creure

com es pot tenir tanta vehemència per donar lliçons a tothom

que es troba aquí quan vostès presenten un pla de treball que fa

gana de riure a qualsevol infant de quinze anys, perquè

evidentment jo no me’l crec, no se’l creu ningú i no se’l creurà

ningú que tengui l’oportunitat de veure la retransmissió des de

ca seva o via ràdio o via qualsevol altre mitjà d’això que passa

aquí, d’això que es debat en aquest moment.

“Nosaltres no ens amagam”, diu el Sr. Jerez, ho vaig

apuntant, perquè vostè realment té dots teatrals importants, eh,

“nosaltres no ens amagam, no vetam ningú, màxima

transparència”, i es presenten aquí amb una pantomima que no

se la creuen ni vostès mateixos.

Jo coincideix amb el Sr. Abril, coincideix amb el Sr. Martí,

coincideix amb la gran majoria d’intervencions que vostès no

tenen absolutament cap interès a investigar aquesta qüestió. I

comprendran, com a mínim, o esper com a mínim, que sí que

reconeguin que una obra que estava prevista i pressupostada

per uns 17 milions d’euros, 17, 20 milions d’euros,

aproximadament, i que acaba anant a un muntant de 850

milions d’euros, després de pagar hipoteca durant vint anys, és,

si no més, tot i que pugui ser legalment correcte, és, si no més

escandalosa. I per tant, en aquest sentit, només per aquest fet ja

mereix una investigació profunda.

Potser que en el seu moment els tribunals o la secretaria de

l’Advocacia de la comunitat autònoma o altres grups o altres

poders no trobassin objecte d’ilAlegalitat en aquestes obres,

però també és cert, com moltes altres vegades passa, que quan

es fan, quan es reobrin certs casos o quan es tornen a revisar

comencen a trobar-se detalls que, per raons ics, en el seu

moment varen passar per alt i que ara poden donar nova llum

a un cas, que crec que requereix atenció i mereix atenció, per

moltes raons, no només evidentment pel sobrecost econòmic,

sinó per moltes altres.

Per tant, una vegada dit això, i veient que vostès no tenen

cap credibilitat i que sí formen part del Partit Popular vell, però

no vell, sinó que continua essent actual, perquè vostès els seus

hàbits no tenen cap intenció de canviar-los, me’n vaig a una

altra qüestió que és demanar al Partit Socialista, a MÉS per

Mallorca i a MÉS per Menorca que valorin la inclusió dins el

seu pla de treball de la compareixença del Sr. Joan Ramon

Torres, que actualment és el cap tècnic de l’àrea de Patrimoni

del Consell Insular d’Eivissa, que crec que té molt a dir en

aquesta qüestió.
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Deixar també la porta oberta per part de Gent per

Formentera-Partit Socialista de Formentera que proposem nous

compareixents en un futur, nosaltres no hem subscrit cap dels

plans de treball, és a dir, no hi hem participat activament i no

hem proposat ningú, però no descartam fer-ho en un futur;

pensam que pot haver-hi altres persones que, així com anem

avançant en aquesta investigació, puguin tenir informació

important a aportar, persones que han tengut càrrecs de

responsabilitat en el Consell Insular d’Eivissa, per exemple, o

en altres institucions.

Per tant, deixam la porta oberta, farem la feina que sigui

dins les nostres possibilitats, perquè, evidentment, és cert que

els grups parlamentaris, en funció del volum de diputats que

tenen, tendran major capacitat de treball o menor i, per tant, em

compromet en aquest cas a fer feina de valent per aportar,

constructivament, feina a aquesta comissió.

I res més a dir, esper que amb la intervenció del Grup

Socialista i de la resta de grups que han preparat aquest pla de

treball ens aclareixin si hi ha possibilitat d’arribar a un acord

amb Podem, crec que seria la situació idònia i, per tant, estaria

en condicions de donar suport a un pla conjunt o transaccionat

perquè fos un únic pla de treball.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Socialista

té la paraula el Sr. Casanova, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc, dir que a mi,

personalment, si hagués pogut evitar pronunciar-me davant del

pla de treball del Partit Popular ho hagués fet, perquè la veritat

és que quan el vaig llegir no em surten qualificatius que no

siguin grollers i, per tant, em resulta prou complicat

pronunciar-m’hi.

Resulta..., no ho sé, és que no sé com qualificar-ho que no

sigui ofensiu, però que vengui aquí el Partit Popular a dir que

vol posar llum i que tengui el cinisme de voler escoltar cap ni

un dels responsables polítics del seu partit i que van decidir

aquest procés, jo..., no té cap sentit, és..., ja comencem per

aquí.

Sembla, llegint aquest pla, sembla que venen a aquesta

comissió amb la clara intenció de riure’s públicament i a la cara

no sols del Parlament i dels diputats d’aquesta comissió, sinó

de tots els ciutadans, i els ho hem dit la resta de grups, és a dir,

és una veritable ofensa a la ciutadania i especialment a la

ciutadania d’Eivissa; és a dir, si pensen que el seu pla és el pla

per poder posar llum a tot un procés, deixant-se més de la

meitat del procés fora, jo crec que és, si més no, una mica de

cinisme.

A veure, jo crec que voler fer responsables dels sobrecosts

de les autopistes aquells que varen lluitar per preservar els seus

béns, aquells que van treballar perquè aquest projecte fos

sostenible, que aquest projecte fos respectuós socialment i

mediambientalment no és, sinó, jo no el puc qualificar d’altra

cosa, sinó que és tot un exercici de prepotència i me’n

“fotisme” absolut.

Jo penso que, a més a més de presentar aquest pla de

treball, no sols el pla de treball ja se’n riu, sinó que a sobre, a

sobre, fa una defensa pública d’aquest pla de treball i surt als

mitjans a dir que el sobrecost, els retards que es van generar

van tenir sobrecosts milionaris perquè la gent va defensar allò

seu i, per tant, vol venir a perseguir responsables i

alborotadores, això ho va dir vostè i està aquí transcrit, a la

premsa d’ahir. És a dir, voler prendre decisions i dir que les

seves decisions són perfectes i que la culpa és tota de la resta

i que el que diuen la resta todo es falso salvo alguna cosa, què

vol que li digui! No té massa sentit.

Si les decisions i els projectes s’haguessin consensuat a un

primer moment, cosa que no es va fer, sinó que es van imposar;

si els projectes s’haguessin pensat, cosa que no es va fer,

perquè urgia, urgia començar, urgia inaugurar, doncs aquests

alborotadores, com vostè ha qualificat, que van lluitar per

defensar aquests béns i minimitzar els costs, els retards no

s’haguessin generat, ergo el retard el va generar qui va decidir

que urgia ocupar les terres, qui va decidir que urgia començar

les obres. Per tant, los alborotadores, com vostè els qualifica,

sembla que és un insult a la ciutadania dir que defensar els béns

d’una persona és ser un alborotador.

Venir a dir que els sobrecosts de les autovies són únicament

i exclusivament responsabilitat de qui va gestionar el final

d’una obra del Partit Popular és, si més no, un escàndol, és que

no es pot qualificar més que d’acció cínica i absurda. Miri, Sr.

Jerez, oposar-se, com vostè ha dit, a la comissió d’investigació

i, a sobre, no voler citar, perquè venguin a donar explicacions

a cap responsable polític del Partit Popular durant la legislatura

2003-2007 sols vol dir una cosa: no està gens clara aquella

actuació i els responsables polítics del Partit Popular s’han

d’amagar, perquè el Partit Popular sembla que té moltes coses

a amagar.

Pensar que la ciutadania pensarà que aquests sobrecosts els

va generar un grup de ciutadans i no qui va decidir fer la

despesa, i incloure en aquests projectes les màquines lleva

neus, el túnel aquell que va costar no sé quants milions d’euros

on no hi havia una muntanya, és a dir, com que no hi havia una

muntanya fem el túnel i després fem la muntanya; això no és

una decisió política, no és un sobrecost, són... 23 milions crec

que va costar. Fer una riera inundable al Pla de Sant Jordi,

conforme s’ha demostrat, és culpa de la ciutadania, a aquella

ciutadania que li van llevar les terres té la culpa que a les seves

terres s’hagi fet una riera, una riera seguint un model, perquè fa

falta treure terra, molts milions de metres cúbics de terra, que

no es tenia.

Per tant, pensam que aquest pla de treball que vostès han

presentat des del Partit Popular és un atac a la intelAligència de

la gent, perquè directament atempta contra la seva

intelAligència. Crec que hauria estat molt més sensat presentar

un pla de treball on hi fos tothom, si vol posar llum, posem

llum, però tots, no a una part i (...)
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De totes maneres, jo ja li dic que nosaltres, des del nostre

grup, no podem aprovar un pla que ignora la major part del

procés que venim a investigar; no podem aprovar un pla que no

s’ajusta als objectius plantejats d’aquesta comissió

d’investigació.

De tota manera sí que li dic que també crec que si la

presidència ens deixa fer un temps de recés i en parlem,

conforme ha demanat la Sra. Tur, podem arribar a un consens

i podríem arribar a un sol pla de treball, perquè realment el que

ens interessa és tenir un sol pla de treball amb una estructura

clara, amb una documentació clara i amb unes persones que

siguin les que diguin allò que va passar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. I per tancar el debat, amb una

segona intervenció del grup proposant, el Sr. Jerez, per un

temps de cinc minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo és

que no vull insistir una altra vegada en el mateix, jo crec que si

vostès interpreten adequadament el que he dit saben el que

aquest grup parlamentari proposa, què és el que pretén i quin

és, finalment, l’objecte d’aquest pla de treball que nosaltres

presentam.

I insisteix, el Grup Parlamentari Popular no ve aquí amb la

intenció que s’aprovi el seu pla de treball exclusivament, ve

amb la intenció que s’aprovin els diversos plans de treball a fi

que es fusionin en un i tots estiguin en comú amb la feina que

fem. Però veig que, efectivament, això no és intenció dels grups

parlamentaris que acaben d’intervenir, crec que aquest no és el

propòsit, i jo crec que això ho hem de lamentar i de quina

manera, crec que aquí hi som per treballar conjuntament i no

per treballar de forma esbiaixada, de forma parcial, de forma

interessada, de forma oportunista, no som aquí per a

pucherazos. I fa la sensació que aquesta comissió, fa la

sensació que aquesta comissió acabarà essent un pucherazo.

Perquè nosaltres fem una proposta, una proposta de pla de feina

on hi ha funcionaris d’aquesta comunitat autònoma que tenen

molt a dir, quina por tenen vostès als funcionaris d’aquesta

comunitat autònoma perquè venguin a dir aquí els que els

sembla o el que vulguin contestar? Quina por tenen vostès a

membres dels cossos i forces de seguretat de l’Estat? Quina por

tenen vostès a directors generals que han treballat sota les

ordres de governs progressistes, tenen por fins i tot dels seus,

que venguin aquí a manifestar res?

Nosaltres no tenim cap tipus d’inconvenient que venguin les

persones que vostès recullen en els seus distints plans de

treball. Insisteix, era previsible, s’esperava, era un pronòstic ja

fet que aquestes persones que vostès proposen venguessin, per

tant, per què demanar aquelles persones que vostès ja anaven

a proposar, s’havien de tornar demanar? No els vetam, i

afrontarem les seves compareixences i els seus interrogatoris

amb responsabilitat i amb alçada de mires, ara bé, entenem que

aquí el grup parlamentari que té el màxim nombre de membres

a l’hemicicle i en aquest Parlament quedarà fora d’aquesta

comissió perquè la seva proposta no està acceptada, però és que

no és que estigui acceptada la seva proposta és que ni manco és

una part, ni manco és un compareixent, ni manco és una

solAlicitud de documentació, que aquí és reculli, serà integrada

dins res, res, zero, zero, res.

No hi ha res aprofitable en aquest pla de treball, res?

Pregunt, pregunt, res? No hi ha almenys ni un expedient

aprofitable dins aquest pla de treball? De més de vint

compareixents que proposam no n'hi ha un sol que els vagi bé,

tots els van malament. Vostès ja tenen això preparat, vostès

venien amb aquesta intencionalitat, vostès vénen al que vénen.

Per tant, em sap greu haver de fer aquest discurs, em sap

molt de greu haver de fer aquest pronòstic del que serà una

comissió d’investigació que neix totalment desvirtuada si no

s’integra res del nostre pla de treball, perquè efectivament

pensam que és una visió totalment esbiaixada d’una realitat que

només es pretén que se'n vegi una, que és la seva, només volen

venir a investigar una veritat, la seva veritat, però no la veritat

de totes que és la que hem d’intentar, finalment, descobrir en

aquesta comissió d’investigació. 

Aquest serà el nostre plantejament i aquesta és la nostra

interpretació del que avui en aquesta comissió d’investigació

passarà. Han demanat un recés, fixi'ns per què demanen un

recés, demanen un recés perquè es fusionin dos plans de treball,

dos plans de treball, o s’incorporin segons quines persones a un

determinat pla de treball de dos grups parlamentaris que donen

suport al Govern, no sabem encara quin pla de treball

s’imposarà, la còpia o l’original. No tenim ni idea, però a la

resta de grups parlamentaris que hem presentat plans de treball

res, no ens donen cabuda. Això no és un exemple ni de

democràcia, ni de participació, ni de transparència, i en poc

dignifica no només la seva actitud sinó en poc dignifica aquest

parlament.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Aquí ha acabat el debat.

Vull recordar a tots els membres de la comissió que l’article

55 parla que les comissions d’investigació han de tenir un pla

de treball, i som aquí perquè aquesta comissió decideixi quin

pla de treball és el seu instrument de feina.

La presidència d’aquesta comissió, conjuntament amb la

resta de membres d’aquesta mesa, ha plantejat un sistema de

discussió i de votació d’acord amb les possibilitats que dóna el

Reglament, i és precisament per això que ahir mateix, a la

reunió de la Mesa, aquest president, d’acord amb el conjunt de

membres de la Mesa de la comissió, vàrem acordar donar al

conjunt de grups parlamentaris, si en aquesta discussió no es

produïa un apropament i un consens d’un únic pla de treball, si

vostès volen, que disposin de quinze minuts per poder

consensuar, acordar, aproximar els tres plans de treball que hi

ha. Passats aquests quinze minuts, els portaveus de cada grup

parlamentari ens hauran de fer saber si continua havent tres

plans de treball, si n’hi ha dos o si n’hi ha un, perquè a
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posteriori la Mesa de la comissió va decidir que es podia votar

a mà alçada o en secret, però que cada un dels diputats o

diputades hauria de manifestar la seva preferència per un pla de

treball que se sotmeti a votació.

Per tant, si vostès volen disposen ara de quinze minuts per

arribar a aproximacions, correccions, consensuar, però d’aquí

a un quart d’hora tornarem a reprendre la comissió.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats i senyores diputades, hem fet aquest recés

generós. Abans del recés teníem tres plans de treball: un pla

presentat per Podem Illes Balears, un segon pla signat per MÉS

per Mallorca, Partit Socialista i MÉS per Menorca, i un tercer

pla a proposta del Partit Popular.

Després del recés aquesta presidència demana als portaveus

d’aquestes iniciatives que facin saber a la Mesa si persisteixen

els tres plans i, en el cas de persistir, que ens facin saber... i al

conjunt ens facin saber quines modificacions hi ha, perquè a

posteriori passarem a la votació.

(...) ordre que hem fet a la discussió, i per tant, com que el

primer pla que s’ha discutit perquè era el primer pla que s’havia

registrat era el pla del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,

jo, com a president de la comissió, li deman si mantenen el pla

i si el mantenen amb qualque modificació, i que, per favor, ens

ho especifiqui, encara que a posteriori per escrit ho hagi de fer.

Sr. Morrás, en voler.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, gràcies, Sr. President. Mantenemos nuestro plan de

trabajo, del cual esperamos que los grupos parlamentarios se

avengan a votarlo y a aceptarlo como el que lleve a cabo..., o

sea, el que vaya rigiendo la comisión de investigación, sólo que

también introducimos una modificación en la metodología, en

el punto 4, primer párrafo, respecto a cuándo se desarrollarán

las comparecencias, en el que, eliminando la frase “després de

l’entrega de la documentació solAlicitada”, se introduce... dice:

“Se producirán -las comparecencias- se producirán una vez se

tenga a disposición de los miembros de esta comisión la

cantidad suficiente, determinada por la Mesa, de

documentación solicitada para iniciar el turno del

compareciente”. 

Y así quedaría el plan de trabajo que nosotros proponemos

para esta comisión. Ya están incluidas.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, queda clar que mantenen el pla de treball, i l’únic

que introdueixen és la modificació en aquest paràgraf de la

metodologia.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, o sea, hemos transaccionado con los grupos...

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. 

El segon pla, que és el presentat pels Grups MÉS per

Mallorca, PSIB i MÉS per Menorca, demanam si persisteixen

a presentar aquest pla de treball i si hi han introduït

modificacions.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí, Sr. President, gràcies. Mantenim el pla de treball. El que

passa és que volem introduir diferents modificacions.

Respecte de la metodologia farem la mateixa modificació

que acaba de dir el Sr. Morrás, per tenir el mateix projecte

metodològic.

I respecte del llistat de compareixents afegirem quatre

persones, que són: José Ramón Torres, Josep Miquel Mayans

Serra, Santiago Bernáldez Llorigó i Teodoro Velázquez

Rodríguez. Després ja li passaré la relació.

I ja no hi ha més modificacions, per tant quedarà així.

EL SR. PRESIDENT:

Un petit aclariment. Si... mantenen el pla, assumeixen la

mateixa -diguéssim- esmena que ha plantejat el Grup Podem,

i afegeixen aquests quatre compareixents. Podria dir-nos si

aquests compareixents constaven a qualque pla de treball?

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

A veure..., el compareixent José Ramón Torres era al pla de

treball de Podem; Santiago Bernáldez Llorigo i Teodoro

Velázquez Rodríguez constaven al pla de treball del Partit

Popular, també els assumim; i Josep Miquel Mayans Serra no

era a cap pla, el que passa és que s’ha demanat ara.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Molt bé, gràcies per l’aclariment. Correspon el

tercer pla, que és el presentat pel Partit Popular, al qual

demanam si el mantenen i si volen introduir qualque

modificació.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Ens

hagués agradat no haver de mantenir el nostre pla de treball,

donat que s’hagués pogut arribar a un enteniment d’acord amb

la reflexió que jo feia anteriorment a fi d’integrar els tres plans

de treball en un de sol; no ha estat possible, perquè les ofertes

i les propostes que des de la majoria se’ns oferien eren

totalment insatisfactòries. Entenc que no s’han fet prou esforços

per integrar, per conciliar, no hi ha hagut cap intencionalitat, no

hi ha hagut cap voluntat i no hi ha hagut cap interès.

Per tant insistesc en el mateix, insistesc a mantenir el nostre

pla de treball, i per tant nosaltres demanam a aquesta

presidència que se sotmeti a votació.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jerez, però la Presidència sap el que ha

de fer.

(Rialles)

Entenc que el PP manté el seu pla i no introdueix cap

modificació. Moltes gràcies.

Arribats a aquest punt toca procedir a la votació i, com els

he dit abans i va decidir la Mesa de la comissió, aquest

president demanarà que cada diputat o diputada manifesti el seu

suport a un pla de treball.

Per tant, seguint la metodologia, primer procedirem a

demanar quants diputats o diputades donen suport al pla de

treball que ha presentat Podem; en segon lloc, el pla de treball

de MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i PSIB; i, en tercer

lloc, quin diputat o diputada dóna suport al pla de treball que

ha presentat el Partit Popular.

Així, procedim a la votació, i correspon demanar: quants

diputats o diputades donen suport al pla de treball presentat pel

Grup Parlamentari Podem Illes Balears?

Molt bé, té 2 vots de suport.

Diputats o diputades que donen suport al pla de treball que

han presentat MÉS per Mallorca, PSIB i MÉS per Menorca?

7 vots.

I ara correspon demanar: quants diputats o diputades donen

suport al pla presentat pel Partit Popular?

4 vots.

D’acord amb les votacions -repetim-, el pla de treball

presentat per MÉS per Mallorca, PSIB i MÉS per Menorca ha

obtengut 7 vots, el pla presentat pel Partit Popular ha obtengut

4 vots, i el pla presentat per Podem Illes Balears ha obtengut 2

vots de suport.

I sense haver-hi més assumptes a tractar, donam per

aixecada la sessió.
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