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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyors i senyores diputades, començam la sessió
i en primer lloc demanaria si es produeix alguna substitució.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Tania Marí en substitució de Sara Ramón. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. 

Compareixença del Sr. Jaume Matas i Palou.

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

El procediment que seguirem s’ajustarà a les regles
següents: 1r. Tots els grups parlamentaris podran formular
preguntes a la persona compareixent durant un temps de quinze
minuts, aquest temps podrà utilitzar-se en una o dues
intervencions. 2n. El diàleg entre el portaveu d’un grup
parlamentari i la persona compareixent serà interactiu, el grup
parlamentari iniciarà i finalitzarà el diàleg. 3r. Els grups
parlamentaris conforme a l’article 80 del Reglament del
Parlament intervindran de major a menor, tret del grup a què
pertany la Presidència del Govern el qual intervindrà en darrer
lloc. 4t.El diàleg que tendrà lloc entre els portaveus i la persona
compareixent ha de discórrer de tal manera que quedin
salvaguardats el secret professional, el respecte a la intimitat i
a l’honor de les persones, la clàusula de consciència i la resta
de drets constitucionals.

Per acabar aquesta qüestió preliminar únicament queda
manifestar que el compareixent Sr. Jaume Matas i Palou haurà
de tenir present el que disposa el punt 3 de l’article 502 del
Codi Penal, que prescriu el següent: “El qui convocat davant
una comissió parlamentària d’investigació falti a la veritat en
el seu testimoniatge serà castigat amb la pena de presó de sis
mesos a un any o multa de sis a dotze mesos”.

Abans de donar la paraula als grups parlamentaris i al
compareixent, em pertoca informar-los que, d’acord amb la
petició dels Grups Parlamentaris MÉS per Menorca i MÉS per
Mallorca, RGE núm. 15231/16, i amb l’autorització de la
presidenta del Parlament aquesta sessió de la comissió
s’enregistrarà i retransmetrà  en directe, amb el benentès que
els grups parlamentaris solAlicitants seran responsables de
l’adequat ús que es pugui fer de dit enregistrament.

Començam. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el
Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Benvingut a aquest parlament,
Sr. Matas, compareix vostè avui aquí en qualitat d’expresident
de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Sota el seu

mandat es varen executar les obres viàries de major
importància, de major envergadura a l’illa d’Eivissa. 

Es dóna la circumstància que en aquesta comissió s’ha
negat la presència de qui també va ser president d’aquesta
comunitat autònoma de les Illes Balears el Sr. Francesc Antich
que va gestionar també i acabar d’executar les obres viàries a
les quals he fet menció.

Faig aquesta introducció perquè nosaltres encara continuam
denunciant, i reiterarem des d’avui fins al final, aquesta precisa
qüestió, que avui se’ns negui la compareixença del Sr. Antich
perquè aquest avui és el millor moment que retrata la història
d’una veritable persecució; és el millor moment que constata
que es tracta d’una comissió que no persegueix tota la veritat,
una comissió que va néixer, Sr. Matas, i una comissió que
morirà viciada on l’objectivitat ja no existeix, on ja no serà
possible recuperar l’objectivitat i que en definitiva constata l’ús
pervers que es pot arribar a fer d’una institució pública. 

Serveixi aquesta manifestació prèvia per reiterar una vegada
més el descrèdit que pateix aquesta comissió parlamentària.

Dit això, Sr. Matas, li vull formular la primera de les
preguntes: qui va ser consellera d’Obres Públiques del seu
govern va dir en resposta a una pregunta que aquí li varen
formular que la decisió de projectar i executar les obres de les
carreteres d’Eivissa, que precisament -i vostè ho sap-
contemplava el Pla director sectorial de carreteres va partir del
mateix govern en el seu conjunt i no de ningú en concret.

Podria vostè confirmar aquestes paraules de la Sra. Cabrer?

EL SR. MATAS I PALOU:

Sí, íntegrament, però en tot cas assumesc la responsabilitat
política d’aquesta decisió.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. Matas.

Fa aproximadament 9-10 anys que les carreteres d’Eivissa
varen ser posades en servei, des de llavors fins ara se’n gaudeix
amb absoluta normalitat i han estat determinants a l’hora
d’oferir bones solucions viàries a problemes viaris complexos,
però no només això, Sr. Matas, sinó que vostè sap que han
reduït de forma radical la sinistralitat a Eivissa.

Vist amb perspectiva i a causa que han transcorregut -com
dic- entre 9 i 10 anys que aquestes carreteres es varen posar en
servei, m’agradaria que em contestàs si vostè avui continua
pensant que aquelles carreteres eren necessàries i si vostè pensa
que avui, en l’actualitat, l’illa d’Eivissa en particular podria
suportar en condicions raonables una densitat de trànsit com la
que en aquest moment està absorbint.

EL SR. MATAS I PALOU:

Sí, aquesta va ser una decisió que anava al programa
electoral amb el qual vàrem anar a les eleccions i que va
resultar guanyador, i efectivament era fruit d’una mancança que

 



CNPI SOBRE LES AUTOPISTES D'EIVISSA / Núm. 5 / 4 de novembre de 2016 115

especialment afectava la seguretat i una mancança
d’infraestructures i d’infraestructures viàries i especialment a
l’illa d’Eivissa que efectivament estava reflectida a aquest pla
director. 

Per tant, era una reivindicació i una demanda molt antiga
perquè venia de molts d’anys, el dèficit que s’estava
arrossegant era de molts d’anys i molt antic i, per tant, crec que
amb aquest conveni i amb aquestes inversions es va aconseguir
no pal·liar-ho absolutament,  però sí corregir bastant aquesta
manca d’infraestructura viària.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Li parlaré ara dels convenis de carreteres que segurament
vostè recordarà, n’hi va haver dos, com bé sap se’n va signar un
a l’any 1998 per un import que recollia una quantia total de
56.000 milions de pessetes en aquell moment i que venia a dir
que les carreteres s’havien d’executar en un termini de 8 anys. 

Com sap aquell conveni de l’any 1998 no es va acabar
executant i aquí s’ha dit en aquesta mateixa comissió en
sessions prèvies que aquests sous, aquests doblers finalment es
varen acabar perdent, sembla ser que és motiu pel qual se signa
un segon conveni l’any 2004, era per forçar precisament que
aquests doblers en matèria de carreteres que s’havien perdut
com a conseqüència de no executar el conveni de l’any 1998
era precisament perquè retornassin en aquesta comunitat
autònoma allò que l’Estat encara no ens havia pagat. 

Simplement la pregunta és en aquest sentit, va forçar el
Govern de les Illes Balears la signatura d’aquell segon conveni
a fi de recuperar el que s’havia perdut perquè no es va executar
el conveni de l’any 1998?

EL SR. MATAS I PALOU:

Sí, i es va aprofitar una conjuntura favorable precisament
per corregir aquest dèficit estructural.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jerez, pel seu coneixement du sis minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. 

I ara vull fer menció al peatge en l’ombra, al sistema de
peatge en l’ombra. Segons ha confirmat una de les
compareixents fa pocs dies, una setmana en concret, la Sra.
Conxa Sartorio, secretària general tècnica de la Conselleria
d’Obres Públiques, haver triat el sistema de peatge en l’ombra
en aquell moment era perquè la comunitat no tenia capacitat
d’endeutament, no es podia endeutar en aquell moment i per
tant aquest era el sistema que més afavoria els pressupostos i
els comptes de la comunitat autònoma. 

Pensa vostè que en aquell moment hi havia algun altre
sistema alternatiu millor que el sistema de peatge en l’ombra
per poder executar les carreteres d’Eivissa?

EL SR. MATAS I PALOU:

No, perquè el problema era poder-les executar i dur-les
endavant, i efectivament els serveis varen optar per aquesta
opció de finançament, perquè el que en aquell moment es
perseguia era que les obres del conveni es poguessin dur a
terme.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. Matas. I per acabar aquest primer torn
d’intervenció que em correspon li faré una darrera pregunta,
que estic convençut que és una pregunta que mou la resta de
grups parlamentaris representants en aquesta comissió, que és
precisament l’objecte d’aquesta comissió i no altre, per molt
que ells vulguin dir. Jo li formularé una pregunta que
segurament li formuli després la resta de grups parlamentaris,
però crec que per posar fil a l’agulla i per desemmascarar-nos
d’una vegada per totes, li vull formular la següent qüestió:
vostè personalment, directament o indirecta, va ser beneficiat
econòmicament en algun moment com a conseqüència de la
planificació, l’adjudicació, la licitació de les carreteres
d’Eivissa?

EL SR. MATAS I PALOU:

Naturalment, no.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. Matas. Sr. President, no hi ha més
preguntes.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Correspon ara al Grup Parlamentari Podem Illes
Balears. Té la paraula el diputat Sr. Aitor Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Moltes gràcies, Sr. President. Buenos días a todos y a todas
los asistentes. Sólo por conocer el perfil y para que quede el
perfil del compareciente en el Diario de Sesiones, que creemos
que es de justicia histórica, ¿nos podría decir qué cargo
ostentaba usted en el gobierno en la legislatura de 2003 a
2007? Sí, el cargo que ostentaba usted en el gobierno en la
legislatura.

EL SR. MATAS I PALOU:

¿2003-2007? Sí, era presidente del Govern de les Illes
Balears.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Y del Partido Popular?

EL SR. MATAS I PALOU:

También.
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EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Desde cuando, del Partido Popular?

EL SR. MATAS I PALOU:

Ah, vale. Del Partido Popular..., presidente... creo que era
el 99.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

El 99, bien. ¿Cuántas condenas firmes tiene? ¿Cuántas
condenas firmes tiene en este momento?

EL SR. MATAS I PALOU:

¿Cuántas...?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Cuántas condenas por sentencia firme tiene en este
momento?

EL SR. MATAS I PALOU:

Entiendo que esto no es objeto de esta comisión.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bueno, es objeto de esta comisión hacer un perfil del
compareciente.

EL SR. MATAS I PALOU:

Yo entiendo que no es objeto de esta comisión.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bueno, pero es que no es usted quien lo tiene que entender,
soy yo el que hago las preguntas, es este diputado
representando a todos los votantes que...

EL SR. MATAS I PALOU:

Lo respeto.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Se supone. ¿No contesta?

EL SR. MATAS I PALOU:

No, entiendo que no es objeto de esta comisión.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bien. ¿Y procedimientos abiertos relacionados con obra
pública en Baleares?, procedimientos abiertos con obra
pública, relacionados con obra pública en Baleares.
Procedimientos judiciales, se entiende.

EL SR. MATAS I PALOU:

¿Perdón?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bien, veo que al Sr. Jerez le escucha mejor que a mí. 

EL SR. MATAS I PALOU:

Es que está más cerca, perdone. President, és que tenc...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Ya, ya. Sí, procedimientos...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Morrás, procuren acercarse lo máximo posible al micro
porque el compareciente...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, sí, de acuerdo, disculpe.

EL SR. PRESIDENT:

Y si es posible hablar lentamente..., lo digo por la
comprensión.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

De acuerdo.

EL SR. MATAS I PALOU:

Perdón.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, disculpe, lo diré más lentamente. Procedimientos
judiciales que tenga usted abiertos como consecuencia de o
relacionados con obras públicas en Baleares.

EL SR. MATAS I PALOU:

Insisto en que creo que esto no es objeto de esta comisión
y no puedo contestar.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bien. ¿Alguno de estos procedimientos que está abierto
contra usted es por financiación ilegal del PP?

EL SR. MATAS I PALOU:

Reitero mi respuesta. No tiene nada que ver con lo que a mi
juicio...
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EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bueno, estamos hablando de una obra pública, y luego
veremos si tiene que ver o no tiene que ver.

EL SR. MATAS I PALOU:

Mire..., disculpe, si me deja...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bueno, perdón, la procedencia de las preguntas, por favor,
solicito que me la deje a mí.

EL SR. MATAS I PALOU:

Sólo si me deja apuntar..., ¿puedo?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, si para el tiempo el presidente sí, és que hay muy poco
tiempo para...

EL SR. MATAS I PALOU:

No, sólo para reiterar que la respuesta es la misma, es decir,
yo creo que no puedo responder en esta comisión a cuestiones
que están al margen de lo que yo interpreto que es el objeto de
esta comisión, y le pido disculpas.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bueno, usted piensa que están al margen y nosotros
entendemos que es definir un perfil de un compareciente, y que
es importante en cuanto a las posibles respuestas que pueda
dar.

¿Cuándo se tomó la decisión de construir las autovías de
Ibiza, que usted recuerde?

EL SR.  MATAS I PALOU:

Las carreteras de Ibiza, todas...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, las autopistas de las que estamos hablando.

EL SR. MATAS I PALOU:

Vamos a ver... Como he dicho esta era una decisión
programática que estaba establecida en el programa electoral.
Efectivamente, como ha mencionado con anterioridad el
portavoz del Grupo Popular, existía un convenio anterior que
no se había podido ejecutar adecuadamente.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Disculpe, bien, de acuerdo.

EL SR. MATAS I PALOU:

Entonces..., después del resultado electoral del año 2003,
donde el Partido Popular gana las elecciones por mayoría
absoluta en Baleares, lógicamente hacemos un plan de
actuación para cumplir nuestro programa electoral, y existía
una coyuntura que posibilitó...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

De acuerdo.

EL SR. MATAS I PALOU:

...una financiación adecuada para este tipo de...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bien. O sea que la...

EL SR. MATAS I PALOU:

Déjeme acabar.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, no, ya está, la decisión, bueno, si estaba en el
programa... Es que me interesa cuándo se toma la decisión. Si
dice usted que está en el programa electoral, si dice usted que
está en el programa electoral, la decisión se adopta antes por
parte del Partido Popular, antes de las elecciones y antes de la
elaboración del programa electoral.

EL SR. MATAS I PALOU:

No, sólo le pido si puedo acabar, por favor.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, pero es que el tiempo...

EL SR. MATAS I PALOU:

Entonces..., entonces...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sr. Presidente, por favor... le solicito... Ya ha determinado
cuándo, en qué fecha, porque es una fecha cierta, la de la
campaña electoral...

EL SR. PRESIDENT:

Formuli una altra pregunta.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

...y por lo tanto doy por respondida la pregunta. Es que si no...

EL SR. PRESIDENT:

Formuli una altra pregunta, Sr. Morrás... 
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EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Cómo?

EL SR. PRESIDENT:

Formuli la següent pregunta.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¡Ah!, sí, sí, por eso. Bien, entonces ubicamos la fecha antes
de las elecciones, de decisión de elaboración de esas carreteras,
antes de las elecciones de 2003, porque si está en el programa
entendemos que se adopta antes. ¿Es así?

EL SR. MATAS I PALOU:

Sí, el programa...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

De acuerdo, gracias.

EL SR. MATAS I PALOU:

He dicho que el programa electoral efectivamente se
elabora antes de las elecciones.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bien. ¿Usted participa en la elaboración de listas electorales
en Ibiza como presidente del Partido Popular?

EL SR. MATAS I PALOU:

No, son los órganos del partido de acuerdo a los estatutos
los que nombran a los cabezas de lista que por municipios y por
comunidades corresponde al partido a nivel nacional...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

O sea, así son los órganos del partido.

EL SR. MATAS I PALOU:

...y el resto... Sí, pero, digamos, los cabezas de lista incluso de
los municipios grandes se designan por el comité electoral a
nivel nacional, por estatutos, y el resto...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿E Ibiza es considerado municipio grande?

EL SR. MATAS I PALOU:

...y el resto de la lista la elabora un órgano que es el comité
electoral, del que yo no formo parte, y que precisamente
tenemos hoy aquí al presidente de aquel comité electoral.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bien. Se decide por parte del Partido Popular elaborar unas
listas en las que, entre otras personas, está Estela Matutes, que
luego fue posteriormente consellera de Obras Públicas, ¿de
acuerdo?

EL SR. MATAS I PALOU:

Sí.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bien. ¿Tenía usted conocimiento...?

EL SR. MATAS I PALOU:

El comité electoral...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Tenía usted conocimiento de que esta persona estaba
incluida en las listas electorales?

EL SR. MATAS I PALOU:

¿Perdón?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Tenía usted conocimiento de que esa persona estaba
incluida en las listas electorales?

EL SR. MATAS I PALOU:

En el momento en que el comité electoral hace la
aprobación, naturalmente.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Tenía usted conocimiento. De acuerdo. 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Morrás, du sis minuts i mig per al seu coneixement.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Que quedan cinco minutos?

EL SR. PRESIDENT: 

No, du sis minuts i mig.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Ah, sis minuts. Perdón, gràcies. En la elaboración de listas
electorales, ¿usted como presidente del partido reconoce como
que es Juan José Cardona una de las personas que forma parte
del comité electoral del Partido Popular en Ibiza, acompañado
de algunas otras personas? ¿Recuerda quién formaba parte de
ese comité electoral?
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EL SR. MATAS I PALOU:

Pues no me acuerdo, lo siento. Insisto en que aquí hay un
miembro de ese comité electoral, pero no recuerdo los
miembros...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Vale. ¿Piensa que la inclusión de la Sra. Estela Matutes en
de las listas electorales de Ibiza, tiene acompañado algún otro
compromiso que no fuese el estrictamente político?

EL SR. MATAS I PALOU:

No. No, vamos, no es una decisión mía, pero estoy seguro
que en el comité electoral no influyó nada que no fuera
estrictamente.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Conoce a Daniel Mercado? A Daniel Mercado, ¿lo
conoce?

A Daniel Mercado, ¿lo conoce usted? Al Sr. Daniel
Mercado...

EL SR. MATAS I PALOU:

Ah, claro. Sí, sí.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Qué relación le unía con él?

EL SR. MATAS I PALOU:

¿Perdón?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Qué relación tenía con él?

EL SR. MATAS I PALOU:

No tiene relación con esta comisión, con nada de esta
comisión...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bueno, por favor...

EL SR. MATAS I PALOU:

Por lo tanto...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Vuelve usted a no contestar, si tiene relación o no con esta
comisión, es opinión de este diputado, no del compareciente.

EL SR. MATAS I PALOU:

Es un proveedor de servicios...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Lo digo porque sí que la Sra. Mabel Cabrer declaró que
Over Marketing era de las empresas por usted aconsejada para
la contratación de publicidad.

EL SR. MATAS I PALOU:

No.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿No aconsejó usted a los miembros... ¿No aconsejó usted
durante la campaña electoral que fuese contratada la empresa
Over Marketing?

EL SR. MATAS I PALOU:

Absolutamente no y además le digo que no puedo entrar a
responder cuestiones que no tienen nada que ver, a mi juicio...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Conoce al empresario Enrique Ortiz?

EL SR. MATAS I PALOU:

¿Perdón?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Conoce al empresario Enrique Ortiz?

EL SR. MATAS I PALOU:

Vamos a ver, yo siento mucho que se lo haga repetir, pero...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

El empresario Enrique Ortiz fue uno de los participantes en
las autovías de Ibiza, uno de los constructores de las autovías
de Ibiza, uno de las autovías...

EL SR. MATAS I PALOU:

Me pongo yo más cerca, le pido disculpas...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Es que la acústica de esta sala es mala, lo reconozco.

EL SR. MATAS I PALOU:

Perdón. Dígame, dígame.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Si conoce usted al empresario Enrique Ortiz?
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EL SR. MATAS I PALOU:

¿Al empresario...?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Enrique Ortiz.

EL SR. MATAS I PALOU:

No.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿No tiene conocimiento? ¿Tiene conocimiento de que el
empresario Enrique Ortiz ha declarado que colaboraba con la
financiación ilegal del PP?

EL SR. MATAS I PALOU:

No sé ni de quien me está hablando.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bien.

¿Conoce al empresario Abel Matutes?

EL SR. MATAS I PALOU:

¿Perdón?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Conoce al empresario Abel Matutes?

EL SR. MATAS I PALOU:

Sí, Abel Matutes Juan.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Abel Matutes Juan.

EL SR. MATAS I PALOU:

Sí

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Qué relación tiene con el Sr. Abel Matutes?

EL SR. MATAS I PALOU:

Relación de un compañero de partido y una persona a la que
he conocido bastante, sí.

EL SR. PRESIDENT:

Ha consumit deu minuts.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Deu minuts, sí. ¿Quién cree usted que se beneficiaba
económicamente más de las autopistas de Ibiza?

EL SR. MATAS I PALOU:

Los ciudadanos de las Islas Baleares, sin duda.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Económicamente, he dicho. 

EL SR. MATAS I PALOU:

Los ciudadanos... 

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

 Económicamente está claro que no, por cuanto hay un
sobrecoste que les perjudica económicamente.

EL SR. MATAS I PALOU:

Yo no estoy de acuerdo.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bien. De momento no hay más...

EL SR. MATAS I PALOU:

Es que no estoy de acuerdo y ... vale.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passam al tercer grup parlamentari, el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. David
Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Moltes gràcies, President. Sr. Matas, vostè ha assumit fa un
moment la responsabilitat política sobre les autopistes
d’Eivissa. És una responsabilitat política seva en exclusiva o
entenc que va ser una decisió colAlectiva presa en Consell de
Govern, amb la Sra. Cabrer, o hi havia algú més?

EL SR. MATAS I PALOU:

Les decisions de govern són colAlectives, una decisió com
les carreteres, perquè estam parlant de carreteres a Eivissa. I la
decisió del Govern és colAlectiva, però jo lògicament com a
president, assumesc la responsabilitat política d’aquesta
decisió.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Va jugar Génova qualque paper en aquesta decisió de
construir les autopistes?
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EL SR. MATAS I PALOU:

No.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

I de licitar?

EL SR. MATAS I PALOU:

Mana?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

I de licitar el projecte?

EL SR. MATAS I PALOU:

No, no, no.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Ho nega rotundament?

EL SR. MATAS I PALOU:

Absolutament.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Va utilitzar vostè la seva influència com a exministre
perquè una obra que estava prevista fer el 2009, cosa que no sol
passar normalment a l’administració, s’avançàs el 2004?

EL SR. MATAS I PALOU:

No sé de què em parla.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

En el conveni de carreteres, estava previst que les autopistes
d’Eivissa es fessin el 2009 i es va decidir avançar-les a 2004.
Normalment la relació amb l’administració, sobretot d’aquesta
comunitat amb l’Estat, és una mica més difícil, no hi sol haver
tanta generositat. Va utilitzar vostè la seva influència com a
exministre perquè això es fes més ràpid?

EL SR. MATAS I PALOU:

No, miri, si em dóna només un minut per contestar. Li
agraesc aquesta pregunta, perquè jo sí vaig aprofitar la meva
influència política, especialment de l’any 2003 quan es
produeixen les eleccions, fins al març de 2004 quan es
produeixen les eleccions estatals. Jo acaba de sortir del Govern
de l’Estat i, per tant, tenia una relació diguéssim privilegiada
amb els que havien estat els meus companys i excompanys. I en
aquests vuit mesos, des de la meva perspectiva i aprofitant
aquesta bona relació, vàrem aconseguir tres convenis per a mi
molt importants, un menor en temes quantitatius que era de
residències de tercera edat, un molt important...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Li deman brevetat en la resposta perquè tenim molt poc
temps i sobretot li he demanat si va utilitzar la seva influència
perquè aquesta obra s’avançàs en relació amb el que estava
previst.

EL SR. MATAS I PALOU:

Sí, li estic dient per què vaig utilitzar la meva influència, i
és la resposta. El segon era l’energètic. I el tercer era el de
carreteres. L’energètic era el gasoducte i el cable. Des del meu
punt de vista aquests dos convenis, acords, l’energètic i el de
carreteres són les dues úniques vegades quasi, que en termes
importants hem aconseguit alguna cosa important per palAliar
el dèficit fiscal de les Illes Balears. Perquè les carreteres que sí
es varen...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Em don per respost, Sr. Matas, em don per respost. Pas a
una altra pregunta.

EL SR. MATAS I PALOU:

...per aconseguir el conveni...les carreteres varen ser
finançades íntegrament per l’Estat, però l’execució...

EL SR. PRESIDENT:

Formuli la pregunta, Sr. Abril.

EL SR. MATAS I PALOU:

Això és la resposta. L’execució amb l’encomanda de
gestió...

EL SR. PRESIDENT:

Formuli la pregunta.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Li faig una altra pregunta, Sr. Matas. Vostè de números se
suposa que en sap, a part de ser economista, en deixar la
política va passar a la consultora Price Waterhouse. Vostè era
conscient del cost que acabarien tenint per a les arques de la
comunitat les autopistes d’Eivissa? Que inicialment amb els
convenis havien de costar uns 1.000 milions de pessetes cada
un dels dos projectes, 6 milions d’euros passats al canvi actual,
que les obres varen acabar costant 172 milions d’euros, però
que quan acabi tot el procés, sense comptar que no caigui
qualque sentència més, acabaran costant prop de 600 milions
d’euros?

EL SR. MATAS I PALOU:

Sí, dues coses importants. Si vol, comprovam tots els
convenis de carreteres de totes les comunitats autònomes. És
absurd pensar que aquests pressuposts són limitatius, sempre
són estimatius, sempre són estimatius. I, en segon lloc, aquestes
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carreteres i aquest pressupost íntegrament el que vàrem
aconseguir és que ho pagués l’Estat, íntegrament.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No va influir, pensa que no va influir en absolut -la Sra.
Cabrer no va dir el mateix l’altre dia-, que fet que com que no
computava deute, es va optar per aquest règim concessional
que era nou per a aquesta comunitat?

EL SR. MATAS I PALOU:

Com que no? Perdó?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

La Sra. Cabrer va dir l’altre dia, entre altres coses, que
s’havia optat pel règim concessional perquè així no computava
deute.

EL SR. MATAS I PALOU:

Clar, clar. És que passa el següent, aconseguim el conveni
de carreteres, amb això estarem d’acord, no? El conveni de
carreteres vol dir que aquestes carreteres d’Eivissa, per primera
vegada, no les han pagat els ciutadans de les Illes Balears, sinó
que les ha pagat l’Estat, d’acord. Què passa? Que hi ha un
canvi de govern el març de 2004, quan hi ha un canvi de
govern ens trobam amb pegues per poder desenvolupar un altre
pic aquest conveni. I prenem una decisió política que era
encomanda de gestió, assumir l’encomanda de gestió de totes
les carreteres del conveni...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Però es va optar per aquest model perquè no computava, sí
o no?

EL SR. MATAS I PALOU:

Per poder... un segon...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Basta que em respongui sí o no. És que no vull que em
vengui a vendre la política..., la política de carreteres de la seva
època...

EL SR. MATAS I PALOU:

Per poder executar les carreteres, l’encomanda de gestió,
com que Madrid ens posava pegues per pagar-nos, la via que
vàrem escollir era, nosaltres farem les carreteres amb
encomanda de gestió en la mesura que puguem i reclamarem
judicialment a l’Estat el pagament amb interessos d’aquestes
quantitats...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Idò, miri, per això, podria comparar-se als seus excompanys
de (...)

EL SR. MATAS I PALOU:

... el resultat ha estat que amb aquests processos es varen poder
dur a terme les carreteres...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Em basta, em basta amb aquesta resposta, Sr. Matas.

EL SR. MATAS I PALOU:

... i anys després amb una magnífica actuació de...

EL SR. PRESIDENT:

Formuli la pregunta, Sr. Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

... em basta amb aquesta resposta.

EL SR. MATAS I PALOU:

... li vull dir que s’ha guanyat el plet que fa que ens tornin
aquests doblers.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Em basta amb aquesta resposta. L’altre dia la Sra. Cabrer va
dir que el Sr. Carlos Jover, l’exdirector general de Carreteres,
era un fixatge seu, que no era un fixatge de la Sra. Cabrer. Em
pot dir de què el coneixia i per què va trobar que era un bon
perfil per a aquest càrrec?

EL SR. MATAS I PALOU:

Idò, perquè reunia les condicions tècniques per a aquest
càrrec.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Per què va ser un fixatge seu i no de la Sra. Cabrer?

EL SR. MATAS I PALOU:

Perquè hi havia moltes decisions que es prenien de forma
colAlectiva, i aquesta n’és una, i vaig intervenir jo, no ho record
exactament, però és probable. És una persona molt qualificada.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Li reportava el Sr. Jover els resultats de les seves gestions.

EL SR. MATAS I PALOU:

Sempre, és a dir, sempre.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Directament a vostè?
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EL SR. MATAS I PALOU:

Mai. Hi havia tres-cents alts càrrecs i jo tenia a bastament
amb els meus consellers. Mai no he despatxat amb els tres-
cents alts càrrecs.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Abril, per al seu coneixement, du set minuts i mig.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Quan va esclatar el Cas Andratx i va dimitir el Sr. Massot,
recorda qui el va substituir també a la conselleria de la Sra.
Cabrer?

EL SR. MATAS I PALOU:

No.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No?

EL SR. MATAS I PALOU:

Qui el va substituir?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Era la Sra. Perelló. 

EL SR. MATAS I PALOU:

El senyor...?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

La Sra. Perelló, diputada d’aquest parlament.

EL SR. MATAS I PALOU:

Ah! Sí, clar. 

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

El Sr. Massot era quota Cabrer o era quota seva dins la
Conselleria d’Obres Públiques?

EL SR. MATAS I PALOU:

No ho record.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

O sigui, al Sr. Jover el va fixar vostè. Al Sr. Massot no
recorda si el va fixar vostè o el va fixar la Sra. Cabrer.

EL SR. MATAS I PALOU:

No, i el Sr. Jover tampoc no ho record, però el que passa és
que si ho diu la consellera supòs que serà ver.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Molt bé. En el nostre grup trobam uns certs paralAlelismes
entre el cas Òpera i el cas de les autopistes. Li ho explic,
perquè en el sentit que la resolució, per exemple, del jutge, de
16 de març de 2015, que tenc aquí sobre el cas Òpera assenyala
diferents elements que situarien aquest encàrrec del projecte de
l’òpera a l’esfera del delicte de malversació per tota una sèrie
de motius. Diu que vostè quan la Junta Electoral va dir que no
podia presentar el projecte d’alguna manera es va desatendre
del cost que llavors aquells projecte acabaria tenint per a
l’administració. Amb les autopistes nosaltres pensam que hi ha
molts de paralAlelismes perquè s’avança un projecte, s’insisteix
i es donen ordres polítiques directes, i aquí tenim una acta, però
n’hi ha moltes com aquesta, on la Sra. Cabrer dóna ordres
polítiques a la comissió de seguiment de les obres de les
autopistes perquè s’acabin les obres abans de les eleccions.
Això acaba no sent així, però el cost per a les arques, a més en
el cas de les autopistes, per a les arques públiques, és molt
superior al del cas Òpera.

No creu vostè que varen forçar els mecanismes
administratius i de contractació en la seva època amb aquests
dos casos en concret per d’alguna manera obtenir un rèdit
polític?

EL SR. MATAS I PALOU:

No, en absolut.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No?

EL SR. MATAS I PALOU:

No. A més, si vostè...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

A vostè li sembla una quantitat humil 600 milions d’euros
que poden acabar costant les autopistes d’Eivissa, la primera
hipoteca que acabarà passant per davant de Son Espases en
aquesta comunitat?

EL SR. MATAS I PALOU:

Miri, jo crec que el cost de les carreteres que -insistesc-
afortunadament ha estat finançat íntegrament per l’Estat
espanyol i no per la comunitat autònoma de les Illes Balears...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Però viu vostè, viu vostè en un altre món, Sr. Matas.

EL SR. MATAS I PALOU:

... insistesc, és el cost, és el cost que s’ha auditat, que s’ha
comprovat i que, lògicament, els serveis atenent la legalitat
demostrada, com ha dit la consellera, en totes les auditories,
han executat aquest projecte.

 



124 CNPI SOBRE LES AUTOPISTES D'EIVISSA / Núm. 5 / 4 de novembre de 2016 

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No tenc més preguntes per ara. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. 

Passam al Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS. Té la paraula la diputada Maria Antònia
Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats. Sé que som
molt repetitiva, però ho faig perquè quedi constància en el
Diari de Sessions, agrair al Sr. Matas que hagi vengut a aquesta
compareixença. Vull dir que des d’El Pi anam revisant tota la
documentació que ens van enviant i escoltam les diferents
compareixences, tant de les preguntes com de les respostes que
fan. Nosaltres ja vàrem dir que no volíem entrar en aquest
espectacle que s’ha muntat d’una cosa que s’ha estudiat, revisat
i investigat i que, per tant, trobam que si algú té coneixement
d’alguna sospita hauria d’anar als jutjats i no aquí. Som aquí,
és la nostra obligació i, evidentment, escoltarem, analitzarem
i farem les observacions, si escau, del que puguem trobar. Ara
bé, pensam que hi ha altres necessitats en aquest parlament que
són prioritàries per als ciutadans de les Illes Balears. No farem
preguntes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. 

Ara correspon el torn al Grup Parlamentari MÉS per
Menorca. Té la paraula el Sr. Nel Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, Sr. Matas. Jo no
sé si per bona sort o mala sort avui el Partit Popular no l’ha
rebut amb la festa que va fer l’altre dia a la Sra. Cabrer, que va
fer quasi impossible que aquesta sessió es pogués desenvolupar
com tocava. No sé si és sort o mala sort. Li ho dic.

En qualsevol cas, és clar que no hem vingut aquí a jutjar,
som a una cambra a la qual el poble li ha encomanat fer lleis i
a fer control de l’executiu, però una cosa sí que tenim de
coincidència amb el Poder Judicial, i és que cercam la veritat,
i aquesta és la funció d’aquesta comissió.

I cercam la veritat perquè sense cap dubte les autopistes
d’Eivissa van tenir un impacte important econòmic que molts
pensam que no es justifica. Abans li demanaven que el cost a
final de l’obra és, en aquests moments, de 598 milions d’euros,
ho posava de manifest el conseller de Territori en el plenari
d’aquesta mateixa setmana, dels quals 426 milions d’euros són
sobrecost. Vostè deia que la previsió inicial era una previsió,

una estimació i que, per tant, hi podia haver una desviació,
però, Sr. Matas, com justifica una desviació de 426 milions
d’euros per ara, per ara, a dia d’avui. Com la pot explicar,
simplement per una qüestió d’estimació o per una mala gestió
del que havia de ser una obra, que vostès consideraven que era
bona, alguns no la consideram així, però que finalment té un
cost molt important per a aquesta comunitat autònoma?

EL SR. MATAS I PALOU:

Sí, miri, jo l’emplaçava que, si a vostè li semblava bé, fes
una comparació. Agafi tots els convenis de carreteres que ha
signat el Ministeri de Foment amb totes les comunitats
autònomes, i comprovarà que les xifres que es posen en aquests
convenis, són xifres totalment estimatives, per tant, no tenen res
mai a veure, no només a les Balears, sinó a tots els projectes,
amb la xifra final, Per això es diu una estimació, i vostè sap
molt bé que en termes pressupostaris no té res a veure amb una
partida limitativa. El cost, els cost, ... assumint tota la decisió
política, el cost és el que ha estat, és a dir, jo tenc plena
confiança amb els tècnics d’aquella comunitat, d’aquell
períodes, amb els informes de les auditories, amb el Tribunal
de Comptes, per tant, no tenc cap dubte que el cost ha estat el
que ha estat i, per tant, té una explicació.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Però, en qualsevol cas una cosa és una estimació i una altra
un desviament que supera, amb molt, ...

EL SR. MATAS I PALOU:

Desviament, desviament sobre (...)

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Coneixia, com a president del Govern, vostè ja ha dit que
assumia la responsabilitat que calia, també com a decisions
col·legiades del Consell de Govern, però també era president
del Partit Popular. El Partit Popular tenia coneixement, va tenir
coneixement en tot moment de la gestió que es feia d’aquest
projecte, que efectivament figurava dins el programa electoral
del Partit Popular, el Partit Popular assumia i coneixia en tot
moment tot el procés d’execució d’aquestes obres?

EL SR. MATAS I PALOU:

No.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Però com a president del Partit Popular ...

EL SR. MATAS I PALOU:

Bé, jo lògicament no puc separar les dues funcions, però el
partit no coneixia ni té per què conèixer aquestes peculiaritats,
en absolut.
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EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

La Sra. Cabrer, el 2014, a la separata, a una de les separates
del Palma Arena deia que era vostè, Sr. Matas, qui donava les
ordres de contractació amb Over Marqueting, relacionat amb
programes, amb campanyes de publicitat relacionades amb
aquestes carreteres, a la passada compareixença, la Sra. Cabrer
sí que va dir que alguna contractació es devia haver fet amb
Over Marqueting. Jo li deman, es va contractar, per al cas de
les autopistes d’Eivissa, que és del que parlam, una empresa de
forma directament o indirectament amb Over Marqueting?

EL SR. MATAS I PALOU:

No en tenc ni idea.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

I... també de forma directa o indirecta amb l’Agència Balear
de Notícies?

EL SR. MATAS I PALOU:

L’Agència...?

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

L’Agència Balear de Notícies, ... de forma directa o
indirecta per publicitat i informació de les autopistes de...

EL SR. MATAS I PALOU:

No sé de què em parla i en tot cas com que no estic d’acord
tampoc amb l’enunciat i crec que... això no té res a veure amb...
el que estam aquí, per tant...

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Nosaltres pensam que té a veure en el sentit que forma part
d’aquest...

EL SR. MATAS I PALOU:

És que no sé... perdoni que li ho digui, però és que no sé
exactament... no sé de què em parla vaja...

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sr. Matas, se li ha demanat per la seva relació política amb
el Sr. Matutes, vostè considera que hi va haver un tracte de
favor cap al Sr. Matutes o cap als seus negocis amb la
planificació i l’execució de les obres de les autopistes d’Eivissa
per tot allò que té a veure amb el pas per Ca Na Palleva i bé, el
desviament que es va produir per no afectar una empresa
d’Abel Matutes o els famosos 390.000 metres3 de terra del
túnel que varen anar a parar precisament, almenys en quantitat,
la mateixa quantitat, a una actuació que afavoria el Sr. Matutes. 
Considera que en algun moment hi va haver un tracte de favor
cap al Sr. Matutes?

EL SR. MATAS I PALOU:

A mi, li garantesc i li assegur que no em consta, a més si em
constàs... no ho hagués permès.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Les ordres per acabar les autopistes, també se n’ha parlat,
que s’avancessin el més prest possible, i així es va fer, varen
generar finalment, sabem, un sobrecost. El Govern era
conscient que avançar les obres, la finalització de les obres
tindria un sobrecost?

EL SR. MATAS I PALOU:

És que no estic d’acord amb allò d’“el més aviat possible”,
disculpi’m, és a dir, vàrem fer una planificació i es varen
escometre els projectes i es ver que teníem problemes de
finançament perquè no ens volien pagar, afortunadament
després ens varen pagar perquè vàrem guanyar.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

El Sr. Fernando...

EL SR. MATAS I PALOU:

Vàrem guanyar al jutjat, vull dir, no a les eleccions, sinó
que vàrem guanyar el recurs.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

El Sr. Fernando Areal, exgerent del Partit Popular...

EL SR. MATAS I PALOU:

El senyor?

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Fernando Areal, exgerent del Partit Popular, va reconèixer
que s’havien finançat campanyes, la de 2007 de la qual vostè
era candidat, amb doblers, amb recursos... no declarats i
concretament es va fer contractant empreses com Nimbus i
altres. Vostè tenia coneixement o té coneixement que algun
recurs, a part dels recursos de les obres de l’autopistes, anessin
per pagar de forma directa o indirecta una campanya electoral
o una actuació del Partit Popular, la seu del Partit Popular o
altres actuacions del Partit Popular?

EL SR. MATAS I PALOU:

Absolutament no.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Què contestaria davant les declaracions...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Martí, pel seu coneixement du vuit minuts.
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EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, vaig acabant aquest primer torn. El Sr. De Santos va dir
també en declarar que era habitual exigir un 3% a les obres que
anaven destinats a..., bé, una part al Partit Popular, segons
declaracions sempre -insistesc- del Sr. De Santos, hi ha un 3%
a les autopistes d’Eivissa?

EL SR. MATAS I PALOU:

Absolutament no.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Acab el primer torn.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martí. 

Ara correspondria el temps al Grup parlamentari Mixt, però
a causa que no hi ha cap diputat ni diputada passam al Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, Sr. Matas, benvingut
a aquesta comissió, ja m’imagino que la seva assistència aquí
no li és massa grata, però pensam que és vostè una persona clau
que va tenir la responsabilitat -com ha reconegut-, la
responsabilitat política de l’execució d’aquest projecte de
carreteres i a més a més també tindrà la responsabilitat política
de tots els sobrecostos que això va generar, els sobrecostos
econòmics dels quals hem parlat aquí, els 400 i busques de
milions d’euros, però també ha de reconèixer que té la
responsabilitat política de sobrecostos ambientals que aquestes
carreteres varen generar i també els sobrecostos de caràcter
social que es varen generar en tot el conflicte que es va
esdevenir. Per tant, jo li faré una sèrie de preguntes,
m’agradaria que contestàs el més breu possible, a poder ser sí
o no.

Vostè assumeix tota la responsabilitat política i la meva
pregunta és al Partit Popular vostè era el president en aquell
moment, no?, vostè és president del partit Popular al 2004?

EL SR. MATAS I PALOU:

Sí.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

D’acord. Qui era el president del Partit Popular a Eivissa?

EL SR. MATAS I PALOU:

Quina...?

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Qui era el president del Partit Popular d’Eivissa en aquell
moment?

EL SR. MATAS I PALOU:

Cardona.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Cardona, d’acord.

El Sr. Matutes quina responsabilitat tenia dintre del Partit
Popular en aquell moment?

EL SR. MATAS I PALOU:

Un militant de base.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Un militant de base, d’acord, perfecte. Per tant, vostè ha
parlat aquí que les carreteres estaven al programa electoral del
Partit Popular i jo voldria saber si estaven al programa del
Partit Popular d’Eivissa.

EL SR. MATAS I PALOU:

No ho sé.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No ho sap, d’acord...

EL SR. MATAS I PALOU:

No me’n record.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No se’n record, d’acord, no passa res. Parlem del conveni...

EL SR. MATAS I PALOU:

És que han passat catorze anys...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí, sí, però és un tema que és bastant important per
recordar-ho de totes maneres. Tenc molt clar que anaven al
programa electoral del PP, però no m’ha especificat si era del
PP de Balears o del PP d’Eivissa...

EL SR. MATAS I PALOU:

No me’n record.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

...és que és important, és important.

EL SR. MATAS I PALOU:

Sí, sí, ho entenc, però no me’n record.
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EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Per tant, s’ha parlat aquí que se signa un conveni de
carreteres per recuperar aquests sous que s’havien perdut del
conveni de carreteres de 1998 i també parla que aquests
convenis són estimatius, conforme vostè ha dit. Vostè era
conscient que es va signar un conveni en el qual una carretera
estava pressupostada per la meitat que en el conveni anterior?

EL SR. MATAS I PALOU:

Hi insistesc, és que és habitual això.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

És habitual que vostè accepti que un conveni estigui valorat
per la meitat del conveni anterior, la mateixa carretera?

EL SR. MATAS I PALOU:

Jo el convid que analitzem, si és tan amable, la generalitat,
no...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No, no, jo vull... concretament la carretera d’aeroport estava
al conveni de 1998 pressupostada en 1.000 milions de pessetes
que eren 6 milions d’euros i al de 2004, 3 milions. Vostè era
conscient que signava això?

EL SR. MATAS I PALOU:

No.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No n’era conscient.

EL SR. MATAS I PALOU:

No, un segon...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Ja està, ja està, gràcies.

EL SR. MATAS I PALOU:

...és a dir, per a nosaltres...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Després...

EL SR. MATAS I PALOU:

Només un segon...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No, jo li volia preguntar...

EL SR. MATAS I PALOU:

...per a nosaltres l’important eren les carreteres...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No, perdoni, ja està...

EL SR. MATAS I PALOU:

...que s’incloïen en aquell conveni.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Ja està, ja està, em don per satisfet amb la seva resposta.

EL SR. MATAS I PALOU:

...eren els projectes...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Matas ...

EL SR. MATAS I PALOU:

...(...) endavant, el cost quan (...)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Matas, ja s’ha donat per respost.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

També diu que es va firmar el conveni per no perdre els
sous, per no perdre els diners del primer conveni, açò s’ha dit
aquí i per tant la meva pregunta és: vostè era conscient que si
s’incomplia el conveni no rebria el finançament corresponent
de part de l’Estat?

EL SR. MATAS I PALOU:

Naturalment.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

D’acord. I per què...?

EL SR. MATAS I PALOU:

M’ha demanat que si incomplíem el conveni no rebríem el
finançament?

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí.

EL SR. MATAS I PALOU:

Sí.
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EL SR. CASANOVA I PEIRO:

D’acord. En el conveni de 2004 posa que la licitació de les
obres de l’aeroport serien el 2008 i la de la carretera de Sant
Antoni el 2010. Vostè va donar alguna ordre per accelerar la
licitació de les carreteres de l’aeroport i de Sant Antoni el
2004?

EL SR. MATAS I PALOU:

No, nosaltres...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No va donar cap ordre, per tant la meva pregunta és... si ja
està, ja està, si jo volia...

EL SR. MATAS I PALOU:

No...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Breus... per tant la meva pregunta és si no va donar cap
ordre, com va arrancar el projecte de la carretera de l’aeroport?

EL SR. MATAS I PALOU:

Miri, nosaltres prioritzam els projectes, el pressupost que es
posa en un conveni és estimatiu, és ver que hi ha un retard d’un
conveni del 1998, però és...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Jo el que vull que em contesti és...

EL SR. MATAS I PALOU:

...poca quantia...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No, no, però el que vull que em contesti és...

EL SR. MATAS I PALOU:

...poca quantia...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

El que vull que em contesti és vostè...

EL SR. MATAS I PALOU:

Sr. President, Sr. President, puc contestar un moment, per
favor?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Matas, però la pregunta... el diputat com que té un
temps taxat la intenta fer concreta i s’espera que la seva
resposta sigui concreta.

EL SR. MATAS I PALOU:

D’acord, idò si és concreta li diré que la prioritat són les
carreteres, que el conveni es va complir perquè en els jutjats ho
vàrem guanyar i ens varen dir que havíem complit, cosa que ens
negaven, i que l’execució del projecte la marca l’encomanda de
gestió que nosaltres teníem, i nosaltres anam prioritzant el
projecte a mesura de les necessitats. Punt.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Val. Respecte del conveni que es va signar amb el Consell
Insular d’Eivissa vostè era conscient que signava un conveni
amb el Consell Insular d’Eivissa per restituir la competència
sobre carreteres al Govern?

EL SR. MATAS I PALOU:

Ara no sé de què em parla.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

A veure, el 23 de novembre de 2004 es va signar un
conveni de colAlaboració entre el Govern i el Consell Insular
d’Eivissa i Formentera pel tema de les carreteres, en el qual es
restituïa la competència en tema de carreteres del consell
insular al Govern. Vostè n’era conscient, que s’estava fent
això?

EL SR. MATAS I PALOU:

Idò em sap molt de greu però no record aquest conveni.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No recorda això.

EL SR. MATAS I PALOU:

No.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Val. Vostè... a l’hora de decidir el model de carreteres
quines instruccions va donar vostè a l’hora de decidir el model?

EL SR. MATAS I PALOU:

El model?

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí.

EL SR. MATAS I PALOU:

No, no, el model és tècnic.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

El model és tècnic?
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EL SR. MATAS I PALOU:

El model és tècnic perquè es produeix un període
d’exposició pública i record...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Vostè no va donar cap instrucció?

EL SR. MATAS I PALOU:

...record precisament... No, no, el model...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No, val. El model de finançament també és tècnic?

EL SR. MATAS I PALOU:

...és el model que els tècnics van desenvolupant, sí que és ver
que recollint, en el cas d’Eivissa, recollint moltes de les
qüestions que s’havien plantejat i es va haver de canviar, això
ho record, en el període d’exposició pública.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

En el model de finançament, qui va decidir quin model de
finançament es faria?

EL SR. MATAS I PALOU:

Com es podia. És a dir, supòs que el conseller d’Economia
degué tenir alguna cosa a dir, però com es podia, perquè el
problema és que ho havia de pagar Madrid, Madrid no ho
pagava; si havien d’esperar que ho pagàs Madrid no les
haguéssim fet. Vàrem decidir estudiar fórmules de finançament,
peatge a l’ombra, el que fos, per poder fer les carreteres i que
fossin una realitat, i que no quedassin sense fer un altre pic
més. Després Madrid va dir que no volia pagar, vàrem posar un
plet i vàrem guanyar el plet.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Val, però la meva pregunta és si en el conveni posa que
Madrid..., en el conveni amb Madrid posa que la carretera es
licitarà el 2008, i és normal que el 2004 no les vulgui pagar, o
les vulguin pagar. Això és normal, jo...

EL SR. MATAS I PALOU:

No, perquè hi ha encomanda de gestió. (...)...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

D’acord. Vostè ha dit que no coneix...

EL SR. MATAS I PALOU:

El conveni contempla l’encomanda de gestió que...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Val, gràcies.

EL SR. MATAS I PALOU:

...trasllada la competència...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Ja està, gràcies. Em don per satisfet, gràcies. I ja la última
pregunta, les dues últimes preguntes. Vostè ha dit que no
recorda quina relació tenia amb el Sr. Carlos Jover.

EL SR. MATAS I PALOU:

Amb qui?

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Amb el Sr. Carlos Jover.

EL SR. MATAS I PALOU:

Jo mai no he despatxat amb el Sr. Jover.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

D’acord. El Sr. Antoni Bosch, quina relació té vostè amb el
Sr. Antoni Bosch?

EL SR. MATAS I PALOU:

Antoni...?

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Bosch Tugores. Un compareixent que vindrà aquesta tarda.

EL SR. MATAS I PALOU:

Qui és Antoni Bosch Tugores? No sé qui és Antoni Bosch. 

EL SR. PRESIDENT:

És de l’auditora Ernst&Young. De la consultora
Ernst&Young de Balears.

EL SR. MATAS I PALOU:

No, no, tampoc.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Val, no el coneix?

EL SR. MATAS I PALOU:

Sí!
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EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Ah, no ho sé...

EL SR. MATAS I PALOU:

No, no, però no tenia... no despatxava res amb ell.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No tenia cap relació amb ell. D’acord. I ja per últim vostè
va donar alguna instrucció sobre que no es posàs al plec de
condicions l’1% de patrimoni?, destinat a obres de patrimoni?

EL SR. MATAS I PALOU:

Em sap greu, però tampoc no sé de què em parla.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No. D’acord, molt bé. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. 

Passam al segon torn d’intervencions. Jo aniré anunciant als
grups parlamentaris el temps que els queda, i com vàrem fer a
les anterior sessions els donarem un parell de minuts, si és
pertinent.

Té la paraula el Sr. Jerez pel Grup Parlamentari Popular.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, té un temps de 6 minuts 20 segons.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Matas, volem agrair en
primer lloc els seus aclariments, que són importants per treure
conclusions d’aquesta comissió d’investigació, i insistesc i
lament que no ho puguem fer tampoc amb el Sr. Antich, perquè
aquí els grups parlamentaris que donen suport al Govern no ens
ho permetran. Per tant sabrem una veritat a mitges, el que ens
condueix a certificar que aquesta comissió no serà bona per
concloure la veritable veritat de tota aquesta qüestió. En
conseqüència és una comissió que -com dic- està esbiaixada en
l’objectivitat, és una comissió que neix viciada, i és una
comissió que no té cap sentit ni un.

Però dit això, vostè ha vist avui la intervenció dels que han
tengut l’ús de la paraula; vostè ha pogut endevinar quina és la
veritable intenció dels portaveus que representen els grups
parlamentaris que donen suport al Govern, que no és altra que
una persecució política, un judici polític i un circ i espectacle
mediàtic. Aquesta és la conclusió que nosaltres treim
precisament d’aquesta comissió parlamentària. I és tan

esbiaixada la visió dels grups parlamentaris que donen suport
al Govern que parlen fins i tot de sobrecost de les carreteres
sense parlar de quin ha estat el veritable sobrecost d’aquestes
carreteres. 

I quin ha estat el veritable sobrecost d’aquestes carreteres?,
precisament aquell que es va produir com a conseqüència d’una
reinterpretació de la clàusula 55..., punt 5, d’un estudi de
viabilitat econòmica financera, que efectivament el que acaba
fent és perjudicar el Govern de les Illes Balears i afavorir les
concessionàries, qüestió que els tribunals han acabant
sentenciant en contra precisament del criteri que el Sr.
Carbonero va emprar per beneficiar les concessionàries. Dues
sentències pesen sobre l’esquena del Sr. Carbonero
relacionades amb el sobrecost. Ha sentit vostè parlar en aquesta
comissió del Sr. Carbonero i de sobrecostos relacionats amb la
seva gestió? No. 

Per tant, aquest és precisament el vici de què pateix aquesta
comissió parlamentària, Sr. Matas, i és important que se sàpiga,
perquè això no ens permetrà saber la veritat. Nosaltres
insistirem a perseguir-la. Aquí han de comparèixer persones
que ens hauran d’aclarir precisament aquesta qüestió.

Jo estic convençut que vostè coneix aquestes sentències, sap
el seu contingut, i efectivament coincidirà en el fet que el
veritable sobrecost es produeix precisament en aquell moment.
Donaran explicacions aquí els que hagin de donar-les, i
esperem i confiem que aquestes declaracions siguin solvents.

En qualsevol cas, insistesc, avui a vostè se li ha preguntat
pel finançament irregular del partit que vostè liderava. S’ha fet
menció o s’ha insinuat que vostè podia tenir algun interès, si
Gènova hi havia participat, si vostè havia manipulat res perquè
finalment la seva formació política en sortís beneficiada, de tot
això. I hi ha persones que avui no s’han llegit la premsa, Sr.
Matas; avui és un mal dia segons per a quines persones.

I ho dic perquè avui precisament el Diario de Mallorca, a
la seva primera pàgina, treu una resposta a una pregunta
parlamentària que avui han fet determinats portaveus. Avui un
portaveu en aquesta comissió li ha dit si la seva gestió en
matèria de carreteres a Eivissa ha servit per finançar el partit
del qual vostè formava part o per pagar en certa manera la seu
del propi partit. Jo li diré el titular, que segur que coneix, del
Diario de Mallorca, pàgina 2: “El fiscal solicita el archivo del
caso sobre la compra de la sede del Partido Popular”. Més
clar, aigua. Avui n’hi ha alguns que punxen en os, però en
qualsevol cas insisteixen a preguntar-li la mateixa pregunta
constantment perquè això finalment es consideri una veritat, i
no deixa de ser més que una burda manipulació. Per tant tengui
vostè present quin és el context d’aquesta comissió. Res més,
jo crec que vostè ja ho té perfectament clar. 

En qualsevol cas em queda poc temps, poc temps que li
oferesc a vostè, per si vostè considera que té alguna cosa a
aclarir més en favor de la veritat; si vostè té alguna qüestió més
per comentar en benefici de la integritat d’aquesta comissió,
que ja està perduda; si vostè té qualque cosa a afegir, ja no
només en la seva defensa o en la defensa de la seva pròpia
honorabilitat, sinó en defensa d’aquesta mateixa institució, el
Parlament de les Illes Balears, que mitjançant aquesta comissió

 



CNPI SOBRE LES AUTOPISTES D'EIVISSA / Núm. 5 / 4 de novembre de 2016 131

parlamentària s’ha reduït a nivells, Sr. Matas, mai no
imaginables. Per tant, el temps que em pugui quedar, li oferesc
a vostè per si té alguna qüestió en aquest moment que posar de
manifest, en favor -com dic- de la veritat.

EL SR. MATAS I PALOU:

Moltes gràcies i aprofit l’ocasió. Primer,...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Matas, només per al seu coneixement, té tres minuts.

EL SR. MATAS I PALOU:

Sí. Primer, aquest conveni el finança l’Estat, íntegrament o
pràcticament en la seva totalitat, així ha estat després del recurs
judicial que vàrem guanyar amb l’assessoria jurídica de la
comunitat autònoma.

Segon, a un conveni de carreteres, i jo els emplaç que per
favor es digui tota la veritat, és a dir, que les comparacions es
facin amb els altres convenis de carreteres firmats a tot
Espanya; i veuran que parlar de sobrecost sobre un projecte
estimatiu que ningú no ha estudiat, simplement es posa el
projecte, és orientatiu. És a dir, quan tu poses un projecte no
has fet cap anàlisi..., -a un conveni eh?- no has fet cap estudi de
terreny, no has fet cap estudi de cost, de terres, d’expropiació,
de res; és simplement orientatiu, però no només a les Balears,
pe tot. Clar, si després vostè agafa i diu, és que això eren 100
i ha costat 1.000; no, no, escolti, això no és així. Quin és el
projecte? El projecte quan després es fa és un. Vegem si el
projecte que s’ha fet té sobrecost o no, però el projecte que s’ha
fet, no un orientatiu que es posava en aquest conveni i a tots els
convenis, per tant, aquest projecte que s’ha fet..., jo tenc tota la
confiança en els serveis tècnics de la comunitat autònoma que
han estat auditats, que estava perfecte i responia al cost. 

I el tema que s’executin abans, la prioritat era executar els
projectes. Si fa falta una carretera perquè hi ha uns problemes
de circulació, de sinistralitat, que vagi de Vila a Sant Antoni, el
que s’ha de fer és aquell projecte. I lògicament si tenim un
finançament perquè ho paga per primera vegada Madrid,
naturalment tenim una encomanda de gestió i podem executar
els projectes l’abans possible, quan puguem, clar que sí!,
perquè tenim els doblers i volem gastar aquests doblers perquè
és una compensació del nostre dèficit fiscal. I podem, en certa
forma, palAliar un dèficit d’infraestructures viàries.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies, Sr. Matas. 

Correspon ara el temps al Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, al Sr. Morrás, que té 4 minuts, 10 segons, més els 2
minuts suplementaris.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Moltes gràcies, Sr. President. Bueno, a ver si esta vez
tenemos un poco más de suerte con la acústica que parece que

sólo le ha afectado cuando ha hablado este grupo
parlamentario.

Molt corrupte Matas, mire, hemos querido hacer participar
a la ciudadanía de esta comisión y que ellos también tuviesen
voz. La pregunta que había sido elegida por las redes sociales
para hacerle ya la ha hecho, se ha adelantado el portavoz del
Partido Popular, pero en todo caso creemos que es de justicia
que la pregunta corresponda a la ciudadana que la ha hecho.

Y la pregunta es la siguiente, ¿ha recibido alguna comisión
de alguna de las constructoras que han participado en el
escándalo de las autovías de Ibiza, de las autopistas de Ibiza?
La realiza Mireia Pons.

EL SR. MATAS I PALOU:

Quitando lo de “escándalo”, en lo que no estoy de acuerdo,
no.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bien. Es un escándalo, respecto a lo que ha sido.

Contestando a lo que usted ha seguido, comentado a lo del
Sr. Jerez, hemos de decir que la sentencia a la que se refiere o
al archivo al que se refiere el Diario de Mallorca, se refiere a
la sede de aquí. Sin embargo hay que recordar que la
financiación ilegal del PP, el PP sigue como investigado como
procesado por financiación ilegal y hay que recordar que en
toda esta trama de las autovías de Ibiza, hay muchos actores
que pertenecen a la trama nacional de la financiación ilegal del
PP, incluido actores que pertenecen a la trama Gürtel.

Usted ha comentado que las autopistas las ha financiado el
Gobierno del Estado, las está financiando el Gobierno estatal...

EL SR. MATAS I PALOU:

¿Las hacía?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Volvemos a fallar en la acústica. Eran financiadas por el
Estado...

EL SR. MATAS I PALOU:

Las hacía quién, a ver si lo entiendo. ¿Me puede repetir la
pregunta, por favor?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí. Usted ha respondido a uno de los grupos parlamentarios
que las autopistas de Ibiza estaban siendo financiadas por el
Estado y no suponían un sobrecoste para esta comunidad, un
coste para esta comunidad.

EL SR. MATAS I PALOU:

Prácticamente están financiadas por el convenio con el
Estado. Sí.
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EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Usted, igual que está colaborando con la justicia, ¿ha
pensado en colaborar con esta comisión diciendo la verdad...?

EL SR. MATAS I PALOU:

Naturalmente.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Lo digo que no se ajusta a la realidad que estén financiadas
por el Estado porque estamos sufriendo ahora mismo el pago
en la sombra de estas autopistas. 

¿Tiene usted miedo que se le pueda aplicar el Código Penal
por sus aseveraciones en esta comisión?

EL SR. MATAS I PALOU:

Sí. Insisto...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Sí tiene miedo?

EL SR. MATAS I PALOU:

Existe un pleito interpuesto por la comunidad autónoma,
precisamente reclamando el importe de las carreteras, que,
hasta donde yo conozco, la comunidad autónoma lo ganó...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No están financiadas por el Estado...

EL SR. MATAS I PALOU:

Hasta donde yo conozco. (...).

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Ha respondido al compareciente que no le consta que
hubiera habido algún trato de favor hacia el Sr. Abel Matutes,
que si no, no lo hubiera permitido. ¿Desconocía usted el
cambio de trazado de lo que se ha llamado “curva de zumos
naturales” y desconocía también el desvío de tierras en la
misma cantidad extraídas de la autopista al proyecto de campo
de golf del Sr. Matutes?

EL SR. MATAS I PALOU:

Sí. 

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Lo desconocía?

EL SR. MATAS I PALOU:

Sí.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿No leía la prensa en ese momento en que usted era
presidente del Gobierno?

EL SR. MATAS I PALOU:

Sí... yo leía la prensa.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Han sido titulares varias veces, si desconocía y dice que no
hubiese permitido ese trato de favor, ¿cómo es que eso se pudo
llevar a cabo, ese cambio de trazado y ese traslado de tierras?

EL SR. MATAS I PALOU:

No conozco ese detalle.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿No encuentra explicación a eso? Bien, gracias.

En cuanto a la financiación de campañas electorales no
lícitas, en la Conselleria de Industria, el titular era el Sr.
Cardona y una de las causas por las que ha sido condenado ha
sido por la elaboración de pasquines y folletos publicitarios de
campaña electoral en la época, en la campaña electoral de 2003
por parte de la Conselleria de Industria. Sin embargo usted ha
sido muy categórico diciendo que esa situación no se ha dado
en la Conselleria de Obras Públicas, ¿puede decir por qué?

EL SR. MATAS I PALOU:

A mí no me consta.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No le consta, pero es que en la respuesta anterior había sido
muy categórico, había dicho que no.

EL SR. MATAS I PALOU:

Tengo confianza absoluta en todos los responsables de que
esto no ha sido así.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿En qué responsables?

EL SR. MATAS I PALOU:

De mi gobierno.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Del gobierno, ¿pero a qué responsables se refiere en este
caso?

EL SR. MATAS I PALOU:

A todos los responsables, como órganos administrativos.
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EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Por ejemplo?

EL SR. MATAS I PALOU:

Todos los miembros del Gobierno...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Del Gobierno, ¿de todo el Gobierno?

EL SR. MATAS I PALOU:

¿Perdón?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿De todo el Gobierno?

EL SR. MATAS I PALOU:

Sí claro.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sin exclusión.

EL SR. MATAS I PALOU:

Tengo confianza en que hicieron las cosas correctamente,
lógicamente.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí. Usted ha comentado que los estudios son orientativos
cuando se realiza un proyecto de un convenio, o tal, son
orientativos para luego ajustar las cantidades a la realidad.

EL SR. MATAS I PALOU:

Es que el proyecto se hace a posterioridad...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

El proyecto se hace a posterioridad...

EL SR. MATAS I PALOU:

Claro.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Y luego el ajuste desde el convenio al proyecto que se hace
con posterioridad, ¿usted ha seguido la metodología de los
power point elaborados por el PP o tiene una técnica propia?

EL SR. MATAS I PALOU:

Es que no sé de qué me habla ahora.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, si usted ha seguido la metodología para elevar esa
cantidad, elaborada o transcrita en los documentos power point
elaborados por el Partido Popular o tiene una técnica propia.

EL SR. MATAS I PALOU:

Perdone, pero no sé a qué se refiere... es que no sé a qué se
refiere ahora. No entiendo muy bien...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Morrás, tiene tiempo para hacer una pregunta más.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí. Finalmente, el Sr. Abel Matutes, usted ha dicho que es
un miembro de base del Partido Popular, ¿tenía reuniones con
él al margen del partido?

EL SR. MATAS I PALOU:

Nos encontrábamos en distintos foros, era un empresario
cualificado...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Comió alguna vez en su casa, en el llamado palacete, en
primavera de 2007?

EL SR. MATAS I PALOU:

¿En la casa de él o en la mía?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, en la suya.

EL SR. MATAS I PALOU:

No, no.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Nunca ha comido con el Sr. Matutes?

Ya la última pregunta, las últimas y muy rápidas. Esta
noche cómo ha venido a Mallorca, ¿ha venido en barco o ha
venido en avión?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Morrás, atengui’s a la qüestió per favor. Está damunt el
temps...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Este compareciente, no, este compareciente no, este
diputado cree que puede ser pertinente esta pregunta, aunque
no parezca coherente con el asunto.
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Morrás, vol fer una pregunta concreta per favor?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Ha dormido usted esta noche en Palma de Mallorca o, si
no ha sido así, cómo se ha trasladado a la isla, en avión o en
barco?

EL SR. MATAS I PALOU:

Considero que no debo responder a esta pregunta.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Por favor, Sr. Presidente, solicito el amparo y que conteste
esta pregunta, porque nosotros pensamos que puede ser
pertinente.

EL SR. PRESIDENT:

El compareixent està en el seu dret de contestar el que ha
contestat. Ja no té més temps, Sr. Morrás. 

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Está en su derecho de no contestar?

EL SR. PRESIDENT:

Està en el seu dret.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Comienza a ser más clarificadora. Son silencios y preguntas
no respondidas...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Morrás, el seu temps ja ha finalitzat d’una manera
generosa.

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el
Sr. David Abril, que té 4 minuts i 40 segons, més el temps
suplementari.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Torn a les ordres polítiques, que apareixen a les actes de la
comissió de seguiment de les carreteres i on la Sra. Cabrer diu
a les concessionàries que sí o sí les obres han d’estar abans de
l’estiu i que evidentment això tendrà un sobrecost. ¿Eren ordres
de la Sra. Cabrer o eren ordres seves que la Sra. Cabrer
traslladava?

EL SR. MATAS I PALOU:

No, l’execució es fa d’acord amb una planificació que s’ha
fet quan s’executa el programa sencer.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Torn al Sr. Jover, vostè té la percepció que el seu govern
eren regnes de taifes cada conselleria o que era un govern en
bloc? Ho dic perquè la Sra. Cabrer va insistir molt que el Sr.
Jover era un fitxatge seu, no un fitxatge qualsevol, parlam de la
direcció general que més pressupost manejava de la Conselleria
d’Obres Públiques, que era una de les que manejava més
pressupost. La Sra. Sartorio, que és la secretària tècnica,
tampoc no coneixia el Sr. Jover d’abans. La Sra. Cabrer
tampoc. I vostè em diu que mai despatxava amb ell i poca cosa
més.

EL SR. MATAS I PALOU:

Jo crec que és molt normal, i vostè ho entén, que el
president no despatxa amb directors generals, perquè són
devers 300, i el president amb qui ha de despatxar és amb el
seu equip de govern. Això és el normal. Vull dir que és
pràcticament impensable que un president tengui temps per
entrar en aquest nivell de gestió. El president és responsable de
la decisió política i té confiança en un òrgan que és un òrgan
colAlegiat. Li record que a més, efectivament, els òrgans
d’administració tenen dins les seves competències, la
independència per prendre les decisions legals, perquè són els
responsables, lògicament.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Molt bé. Segons vostè el Sr. Jover actuava de manera
independent?

EL SR. MATAS I PALOU:

No, actuava sempre d’acord amb el seu superior, que era la
seva consellera...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

La seva consellera l’adjudicava a vostè al Sr. Jover...

EL SR. MATAS I PALOU:

Lògicament i com òrgan de contractació que era, dins les
seves competències tenia autoritat per actuar.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Tornem al Sr. Mercado. Vostè ha dit que el coneixia i l’ha
definit com un proveïdor de serveis. Vostè coneixia tots els
proveïdors de serveis del Govern? Supòs que no... 

EL SR. MATAS I PALOU:

No. 

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Hi havia cap relació especial amb aquest senyor?
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EL SR. MATAS I PALOU:

No.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Ho dic perquè la Sra. Cabrer sí que va dir que es treballava,
que el Govern treballava i no només el seu departament, el
d’Obres Públiques, amb l’empresa..., no només amb Over
Marketing, sinó amb altres empreses del Sr. Daniel Mercado,
del seu grup i va tornar apuntar més a dalt, cap al Govern. No
recorda cap campanya en concret que es realitzàs, ni cap ordre
seva en relació per exemple a cap campanya que tengués a
veure amb les autopistes, ni directament executada pel Govern
o per les concessionàries?

EL SR. MATAS I PALOU:

Miri, jo record perfectament les campanyes electorals que
s’han fet amb ajuda d’aquesta empresa. I crec que això no té res
a veure amb allò que és aquesta comissió d’investigació.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No, no, jo no li estic parlant de campanyes electorals, li
estic parlant de feines per al govern. La Sra. Cabrer no va
parlar de campanyes electorals.

EL SR. MATAS I PALOU:

No puc entrar en un tema que jo crec que no té res a veure...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Però és que jo li estic demanant...

EL SR. MATAS I PALOU:

Això és absolutament al marge...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Li estic demanant sobre l’actuació d’Over Marketing, les
empreses del Sr. Mercado...

EL SR. MATAS I PALOU:

No té res a veure amb les carreteres d’Eivissa en absolut.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

I al Sr. Correa el coneixia?

EL SR. MATAS I PALOU:

Senyor?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Correa. El Sr. Correa, el coneixia vostè? O el coneix?

EL SR. MATAS I PALOU:

Quin senyor?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

El Sr. Correa.

EL SR. MATAS I PALOU:

Ah, Correa. No, no.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No.

EL SR. MATAS I PALOU:

Però de res.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Per res. Li sona l’expressió “Fernando Areal era mi única
puerta”?

EL SR. MATAS I PALOU:

Tampoc.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Era una expressió seva, per assenyalar...

EL SR. MATAS I PALOU:

És una expressió de qui?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Seva.

EL SR. MATAS I PALOU:

Meva?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Seva, seva. Per assenyalar que el Sr. Areal, el seu cunyat,
era l’única porta a l’hora d’accedir als contractistes, perquè no
hi hagués d’alguna manera fugues de comissions. És una
expressió seva.

EL SR. MATAS I PALOU:

Això és absolutament fals i a més...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Ho nega?

 



136 CNPI SOBRE LES AUTOPISTES D'EIVISSA / Núm. 5 / 4 de novembre de 2016 

EL SR. MATAS I PALOU:

...amb tot el respecte, crec que no és motiu d’aquesta comissió.
No té res a veure amb aquesta comissió i vostè ho està
aprofitant, però no té res absolutament a veure.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

A les reunions que el Sr. Areal mantenia amb contractistes
a l’Hotel Convent de la Missió, el Sr. Areal actuava com a
gerent del partit, que vostè n’era el president, o com
intermediari de vostè com a president de la comunitat?

EL SR. MATAS I PALOU:

Això -insistesc- ni puc contestar i, a més, no és cert, però no
puc contestar perquè insistesc, no té res a veure amb la
qüestió...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Si hi participaven concessionàries de les autopistes
d’Eivissa, sí que té a veure. 

EL SR. MATAS I PALOU:

És que això s’ho inventa vostè...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Ah, jo m’ho invent?

EL SR. MATAS I PALOU:

Sí. 

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Vostè nega que hi hagués aquestes reunions del Sr. Areal
amb contractistes del Govern a l’Hotel Convent de la Missió
reiteradament? I que fos la seva única porta als contractistes...?

EL SR. MATAS I PALOU:

Això no és ver.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Quina és la seva relació amb el Sr. Joan Antoni Juaneda
Cabrisas?

EL SR. MATAS I PALOU:

Perdó?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Quina era la seva relació amb el Sr. Joan Antoni Juaneda
Cabrisas?

EL SR. MATAS I PALOU:

Era un director general.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Era un director general, de quina època?

EL SR. MATAS I PALOU:

De?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

De quina època?

EL SR. MATAS I PALOU:

De la meva.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Recorda quin departament?

EL SR. MATAS I PALOU:

Crec que era de Relacions Institucionals, no?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sobre els pactes amb la Fiscalia, que ens consten per les
informacions en premsa que vostè té, hi ha algun d’aquests
pactes que impliqui -i li record que té l’obligació de dir la
veritat, si vol contestar- cap altre membre del seu govern en
temes que tenguin a veure amb el que estam tractant aquí avui?

EL SR. MATAS I PALOU:

Amb tot el respecte, vostè sap que això no té res a veure i
no contestaré..., res a veure amb les carreteres d’Eivissa.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Vaig acabant. Sr. Matas, el convid, vostè ens ha convidat a
comparar convenis de carreteres de l’Estat, jo el convid que em
trobi un sol quilòmetre de carretera fet a Espanya o a Europa
que hagi costat 1 euro més del que ha costat un quilòmetre de
carreteres a les autopistes d’Eivissa...

EL SR. MATAS I PALOU:

A què em convida?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Que trobi un quilòmetre de carretera, a tot Espanya o a tot
Europa, que hagi costat més del que acabarà costant cada
quilòmetre de carretera de les autopistes d’Eivissa.
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EL SR. MATAS I PALOU:

Jo crec que tal vegada aquesta seria tal vegada una feina
interessant.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Vostè ens ha convidat a estudiar convenis, jo el convid al
mateix.

EL SR. MATAS I PALOU:

Vostè té instruments per fer això i jo crec que seria una
bona iniciativa. Veu, aquesta sí que té a veure amb aquesta...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Abril, té temps per fer una pregunta.

EL SR. MATAS I PALOU:

I el convid que ho faci, perquè jo crec que seria molt
interessant, seria molt interessant.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Vaig acabant. Concloure, simplement dir que el món és
molt petit perquè vostè hagi tornat en aquest parlament, hagi
acabat compartint mesa amb un excompany seu de comitè
electoral i assegut davant d’un diputat que en el seu moment
feia feina per a l’empresa que li escrivia els discursos. El que
vostè ha manifestat avui aquí, que s’assembla molt a això de la
síndrome de la infanta, pareix que és un discurs que li ha escrit
el Sr. Antoni Camps.

Moltes gràcies.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. 

Ara correspon al Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER
LES ILLES per si vol fer ús de la paraula. No vol fer ús de la
paraula.

Per tant, passam al Grup Parlamentari MÉS per Menorca,
el Sr. Nel Martí, a qui resten 6 minuts i 30 segons, més l’afegit.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. No crec que els necessiti. Sr. Matas, sap
vostè que encara a dia d’avui algunes, per no dir moltes, de les
expropiacions que es van dur a terme per executar les obres de
les autopistes d’Eivissa, encara no s’han pagat?

EL SR. MATAS I PALOU:

No, ho desconec.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

La pregunta la faig, ...puc entendre que no tengui el
coneixement al detall, perquè vostè ha intentat transmetre
que..., com si el 100% de les obres estiguin pagades i com que
estiguin pagades a través de convenis o que ho hagi pagat
directament l’Estat. I açò no és així. Els 426 milions, si no li
volem dir sobrecost, diguem-li error respecte l’estimació, és
igual, que una part podrà ser sobrecost o no. Però qui paga els
426 milions d’euros de les autopistes d’Eivissa, que no estaven
previstes a l’estimació inicial?

EL SR. MATAS I PALOU:

El Govern de l’Estat les hauria de pagar íntegrament.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Jo crec que s’hauria de mirar...

EL SR. MATAS I PALOU:

Per primera vegada en la història, per primera vegada en la
història ...

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Li recoman que es miri els pressuposts del Sr. Bauzá i de...

EL SR. MATAS I PALOU:

Sí, però és que van per la via d’ingressos, no per la via de
despeses. És a dir, vostè si mira la via de despeses veurà, però
el que ha de mirar és la via d’ingressos. La defensa que
l’assessoria jurídica va fer en el Suprem d’aquest plet i els
doblers que ha suposat per a la comunitat autònoma, de ver que
és per posar-los una medalla, perquè varen aconseguir que
aquests doblers els pagués l’Estat.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Bé, em sembla..., Sr. Matas, el convid que es miri els
pressuposts, els ingressos i les despeses perquè crec que
tindríem alguna sorpresa.

En qualsevol cas, independentment de la quantitat, del
muntant que jo consider que és sobrecost, no coincidim en la
valoració, quina valoració fa del llistat, que no exposaré aquí,
de, diguem-li negligències, diguem-li errors, en l’execució de
les obres. Per exemple, que no hi hagués informes de Recursos
Hídrics en el moment d’executar determinades obres que
afecten les autopistes, que no hi hagués els informes pertinents
i que açò lògicament derivés en sobrecost. Açò sí que el Sr.
Matas ho deu saber, que errors en l’execució de les obres han
generat sobrecost.
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EL SR. MATAS I PALOU:

La veritat és que ho desconec i molt manco després de tant
de temps. Però sí que li puc dir que jo mantenc la meva
confiança en l’equip tècnic que va dur endavant aquests
projectes.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

No tenc cap més pregunta.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martí. Ara correspondria el temps al
Grup Parlamentari Mixt, però atesa l’absència de diputats o
diputades d’aquest grup, passam al Grup Parlamentari
Socialista, el Sr. Casanova que disposa de 5 minuts, 16 segons,
més el temps afegit.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Matas, jo volia continuar
preguntant-li respecte del procés d’adjudicació d’aquestes
carreteres. Jo volia preguntar-li si vostè va fer un seguiment del
procés d’adjudicació d’aquestes carreteres.

EL SR. MATAS I PALOU:

Si vaig ...?

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Fer un seguiment.

EL SR. MATAS I PALOU:

No.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No va fer cap seguiment? 

EL SR. MATAS I PALOU:

No.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No.  Vostè sabia que s’havia encomanat a una auditoria
externa la valoració de les ofertes econòmiques de les diferents
empreses?

EL SR. MATAS I PALOU:

No.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No ho sabia, val. Vostè tampoc no sabrà per què es va
contractar Ernst & Young per fer aquestes valoracions
econòmiques de manera externa?

EL SR. MATAS I PALOU:

És la primera notícia.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

És la primera notícia. Per tant, també serà la primera notícia
que és justament la mateixa empresa que es va contractar per
fer el procés d’establir quines ofertes s’havien presentat també
al procés d’adjudicació del concurs de l’Hospital de Son
Espases?

EL SR. MATAS I PALOU:

Sí, ho desconec.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Ho desconeix. És a dir, amb el Sr. Bosch vostè no ha tingut
mai cap relació?

EL SR. MATAS I PALOU:

No.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No ha tingut cap relació...

EL SR. MATAS I PALOU:

Jo tenia relació amb aquesta empresa quan era conseller
d’Hisenda, amb aquesta i amb totes.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Però mentre era president no?

EL SR. MATAS I PALOU:

No. 

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No, val. Després jo volia continuar preguntant-li pel tema
de la promoció que està inclosa dins els projectes de carreteres.
Hi ha una promoció que s’adjudica..., hi ha un 2% de promoció
de publicitat i promoció del tema de carreteres, que s’adjudica
conjuntament i vostè tampoc no sap a qui es va adjudicar
aquesta ...?

EL SR. MATAS I PALOU:

No. 

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No. És a dir, vostè del procés d’adjudicació no va fer cap
seguiment?
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EL SR. MATAS I PALOU:

No. A més, jo li record que el president no és òrgan de
contractació.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No, ja sé que no és un òrgan de contractació, en som
conscient, però si assumeix la responsabilitat política, com ha
dit abans, del que es va fer, el normal és que fes un seguiment
d’allò que s’estava fent. 

EL SR. MATAS I PALOU:

No. 

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

És a dir, vostè assumeix una responsabilitat política sobre
una cosa que desconeix?

EL SR. MATAS I PALOU:

No.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No? És a dir, si no sabia el que s’estava fent...

EL SR. MATAS I PALOU:

Jo assumesc la responsabilitat política de prendre la decisió
de fer els projectes i la meva confiança en els responsables que
han de desenvolupar aquest projecte.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Per tant, vostè assumeix la responsabilitat política de les
possibles errades que hagin comès el seu personal de
confiança?

EL SR. MATAS I PALOU:

Clar, les tenc. Clar.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Val. Per tant, vostè no va donar en cap moment cap
instrucció absoluta de quin model de carreteres es faria, quin
finançament es tenia, com es faria l’adjudicació, ni va donar
cap instrucció respecte a accelerar el procés.

EL SR. MATAS I PALOU:

No, la part més important era aconseguir els doblers. A
partir d’aquí es va fer una programació...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Val. Vostè va fer algun seguiment del procés...

EL SR. MATAS I PALOU:

...aquesta programació es feia comptant amb els responsables
insulars...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Ja està, gràcies. Vostè va fer algun seguiment, malgrat sigui
el seguiment mediàtic, del procés d’expropiació que es va fer
en aquestes carreteres?

EL SR. MATAS I PALOU:

No ho record.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Dels processos d’expropiació, no. Tampoc no sap que en
algun cas es va pagar un preu just excessiu, que després els
expropiats van haver de retornar. 

EL SR. MATAS I PALOU:

No.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Vostè no sap que les empreses Matutes varen haver de
retornar sous de les expropiacions?

EL SR. MATAS I PALOU:

Ho desconec.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Val. I ja finalment volia acabar, vostè quan van dissenyar el
programa del Partit Popular, en el qual estaven incloses les
carreteres, també estaven incloses en aquest programa la
construcció de camps de golf?

EL SR. MATAS I PALOU:

La ...?

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

La construcció de camps de golf?

EL SR. MATAS I PALOU:

Ara no ho record.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No ho recorda?

EL SR. MATAS I PALOU:

No. 
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EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Però vostè sabia que...

EL SR. MATAS I PALOU:

És fàcil de comprovar.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Vostè sabia que el Sr. Matutes tenia la intenció de construir
un camp de golf?

EL SR. MATAS I PALOU:

No.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No, malgrat tenir una relació amb ell, no n’era conscient.

EL SR. MATAS I PALOU:

No, la relació no...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies.

Jo l’únic que veig, ja per acabar, és que vostè parla aquí
dels convenis, que són uns convenis estimatius, a veure, dubto
molt que quan vostè signàs convenis amb ajuntaments, amb
diferent gent...

EL SR. MATAS I PALOU:

És distint, és distint, és distint. Cada conveni té una
casuística...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

A val, o sigui que quan vostè va signar un conveni amb
Noos per contractar la seva cap de gabinet, també va fer un
conveni estimatiu? És a dir,...

EL SR. MATAS I PALOU:

No. 

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

És a dir, no, això va ser un conveni concret.

EL SR. MATAS I PALOU:

És que quan jo li deman que la comparació la faci amb
altres convenis d’altres comunitats autònomes de carreteres,
precisament és per això, perquè sigui una comparació
homogènia.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Val. O sigui, que vostè signa convenis que li han de pagar
uns altres de manera estimativa, però els que ha de pagar vostè,
els signava de manera objectiva.

EL SR. MATAS I PALOU:

Existeixen aquest tipus de contractes distints, existeixen
administrativament parlant tenc entès.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Val, moltes gràcies.

Jo l’únic que puc dir és que vostè continua insistint que les
carreteres les paga Madrid. Jo segueixi insistint que les
carreteres les estem pagant i les estarem pagant tots i cada un
dels ciutadans de les Illes Balears durant 25 anys. I la prova és
que els pressuposts estan limitats precisament per aquests
sobrecostos, i això sí que ho puc dir, són sobrecostos de
caràcter econòmic, de caràcter econòmic que ja sabien què
signaven, concretament ahir una representant del Partit Popular
deia a la ràdio que els sobrecostos es van assumir com
s’assumeixen com quan un es compra una casa, els costos
d’una hipoteca. Idò aquí vàrem assumit els sobrecostos d’unes
carreteres que pugen a 426 milions que hem calculat aquí i per
tant, són sobrecostos excessius. 

Però també li puc dir que s’han tingut sobrecostos de
caràcter mediambiental, perquè s’ha triat un model que no era
d’acord amb el de (...) i no era d’acord a la realitat. I a més a
més, s’ha triat un model en el qual s’afegien sobrecostos en la
construcció en triar un model en trinxera, un fals túnel, un túnel
a Sant Rafel, que no feia cap falta fer un túnel, però sí que ha
encarit i sí que ha fet un sobrecost de caràcter mediambiental.

I per acabar, torn insistir que malgrat tot, malgrat tot, hi ha
uns sobrecostos de caràcter social, perquè en els processos
d’expropiació es va expropiar i es va pagar de més a
determinades persones i es va expropiar de manera autoritària,
impulsiva i amb la policia, per poder dur endavant un projecte
que s’havia d’acabar sí o sí. I que vostè o algú del seu govern
va impulsar de manera efectiva i va accelerar les dates abans de
les eleccions.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies...

EL SR. MATAS I PALOU:

Puc contestar?

EL SR. PRESIDENT:

És que no ha formulat cap pregunta, Sr. Matas.
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EL SR. MATAS I PALOU:

Ah, bé, d’acord.

EL SR. PRESIDENT:

Per acabar aquesta comissió, vull agrair al Sr. Jaume Matas
i Palou la seva compareixença.

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