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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats, començam la sessió i,
en primer lloc, demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Sí, president, gràcies, Tania Marí en substitució de Sara
Ramón.

Compareixença del Sr. Antonio Bosch i Tugores.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. L’ordre del dia d’aquesta sessió
consisteix en la compareixença del Sr. Antonio Bosch Tugores,
sol·licitada per aquesta Comissió no permanent d’investigació
al qual donam la benvinguda.

El procediment que seguirem s’ajustarà a les regles
següents: 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.

El diàleg entre el portaveu d’un grup parlamentari i la
persona compareixent serà interactiu, el grup parlamentari
iniciarà i finalitzarà el diàleg.

Els grups parlamentaris, conforme amb 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.

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.

I per acabar aquesta qüestió preliminar, únicament queda
manifestar que el compareixent Sr. Antonio Bosch Tugores
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”.

I abans de donar la paraula als grups parlamentaris i al
compareixent, em pertoca d’informar-los que, d’acord amb la
petició dels Grups Parlamentaris MÉS per Menorca i MÉS per
Mallorca, segons l’escrit RGE núm. 15232/16, i amb
l’autorització expressa 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
diputat Sr. Miquel Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Sr. Bosch, benvingut a aquesta comissió d’investigació sobre
les carreteres d’Eivissa.

Consideram que és vostè un testimoni clau, determinant, un
testimoni imprescindible per esbrinar si efectivament -nosaltres
consideram que sí- hi ha hagut un sobrecost, els tribunals també
ho diuen, en relació amb l’estimació o la interpretació d’una
clàusula, la 55.5, que vostè segurament coneix, un sobrecost
que acaba perjudicant els interessos d’aquesta comunitat
autònoma i acaba beneficiant les concessionàries que varen,
finalment, aconseguir la mateixa concessió, a fi d’executar i
mantenir finalment les carreteres d’Eivissa.

I sabrem també, això és important, si la resta de grups
parlamentaris amb aquesta intervenció també estan disposats o
no a descobrir la veritat en aquesta qüestió o finalment es
desvien del que nosaltres entenem que és un sobrecost
desproporcionat, que condemna aquesta comunitat autònoma
i, en particular, el Govern del Sr. Antich, i també, com no, la
persona que va perpetrar aquella lamentable reinterpretació de
la clàusula 55.5, que no és altre que el Sr. Carbonero.

Doncs bé, començam amb les preguntes. Ernst & Young va
confeccionar l’estudi de viabilitat economicofinancer, vostè va
participar en la confecció d’aquest estudi economicofinancer?

EL SR. BOSCH I TUGORES:

Sí, efectivament, Ernst & Young va rebre l’encàrrec
d’analitzar i de confeccionar el pla economicofinancer que
s’havia d’acompanyar en el moment de fer la licitació, és a dir,
això va ser un contracte, d’acord amb la llei d’execució d’obra,
projecte i execució d’obra i ulterior concessió, la Llei 13/2003,
si no ho record malament, i un dels requisits que es demanava
és que hi hagués un pla economicofinancer que s’acompanyàs
al plec de prescripcions administratives, particulars i tècniques.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Molt bé. Doncs, després d’elaborar aquest estudi de
viabilitat economicofinancer, l’empresa a la qual vostè pertany,
amb data 28 d’abril, va emetre un informe que nosaltres
entenem, així també ho entenen els tribunals, que contradiu si
no més compromet el mateix estudi de viabilitat
economicofinancer, informe que va servir precisament a la
Conselleria d’Obres Públiques tal vegada com a coartada o per
justificar una resolució del Sr. Carbonero en la qual
considerava que les quantitats retributives màximes s’havien
d’interpretar com a límits retributius estimatius.

La pregunta és: va rebre vostè directament, o indirectament
qualque representant de l’empresa a la qual vostè representa,
indicacions directes o ordres des de la conselleria perquè es
reinterpretàs el que deia l’estudi de viabilitat
economicofinancer en aquest precís sentit?
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EL SR. BOSCH I TUGORES:

De cap manera, nosaltres... aquestes situacions són d’acord
amb el nostre criteri professional i jo he de puntualitzar que no
veig cap contradicció en la feina feta amb el pla
economicofinancer i amb el que després, que ho va fer el
departament nostre de riscs financers i infraestructures, respecte
del que després va ser un dictamen que es va fer amb aspectes
jurídics, crec que es refereix a un de 28 d’abril de l’any 2011;
doncs que era una interpretació d’una clàusula del contracte, de
fet els plans economicofinancers que s’acompanya estaven
d’acord amb aquesta interpretació, no són dos temes que es
contradiguin, no hi ha contradicció.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Entenem que no ho diuen així els tribunals, hi ha dues
sentències que entenem que, efectivament, tiren per terra la
interpretació dels informes de data 28 d’abril, manifesten el
criteri que finalment no acaba essent l’apropiat.

Bé, referint-me a aquestes dues sentències, que estic segur
que vostè coneix...

EL SR. BOSCH I TUGORES:

No, no, no...

EL SR. JEREZ I JUAN:

... vostè no coneix,...

EL SR. BOSCH I TUGORES:

... no les conec.

EL SR. JEREZ I JUAN:

... vostè no sap que existeixen dues sentències?...

EL SR. BOSCH I TUGORES:

Sé que existeixen les dues sentències, però no les conec.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Vostè no sap que hi ha dues sentències que consideren
lesiva l’actitud i el comportament en relació amb la
reinterpretació de la clàusula 55.5, vostè d’això no en té
coneixement?

EL SR. BOSCH I TUGORES:

Jo del que he tengut coneixement, pels mitjans de premsa
i comentaris que se m’hagin pogut fer, era que existeixen dues
sentències que venen a donar la raó als concessionaris en un
tema de reequilibri economicofinancer de la concessió i que és
fonamentalment conseqüència del desequilibri produït per
l’augment de costs derivats de les situacions que es varen
produir durant la construcció d’aquestes dues vies.

EL SR. JEREZ I JUAN:

No parlam d’això, parlam del sistema de recompte que
estimen vostès en aquest informe, de data 28 d’abril del 2011,
allà on vostès consideren, com a límits retributius estimats, que
és el que produeix, precisament, un sobrecost a aquesta
comunitat, i no ens referim a altra cosa.

EL SR. BOSCH I TUGORES:

Jo ara hauria de precisar aquest informe de dia 28 d’abril,
que no sigui cosa que hi hagi una confusió, si me’l poden...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, és clar que sí, li podem facilitar perquè aquí el tenim, és
un informe signat amb aquesta data per la Sra. Ainoa Méndez
de Segovia i Saviniano Medrano (...), li puc facilitar, clar que
sí.

Vostè el té?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jerez. El té.

EL SR. BOSCH I TUGORES:

Sí, sí, sí, era per evitar que hi hagués confusions. Bé, aquest
informe el que conversa fonamental és com s’havien de
d’interpretar determinades clàusules del plec de prescripcions
tècniques, sí, sí.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Doncs bé, vist el resultat de les sentències, vostè es reafirma
en el contingut de l’informe, emès per Ernst & Young, que han
acabat desmuntant els tribunals? Ens digui sí o ens digui no, i
si ens diu sí per què i si és no per què.

EL SR. BOSCH I TUGORES:

És que jo, sense conèixer la sentència del Tribunal, m’és
molt difícil ara dir, mira, doncs jo, evidentment, com tots els
que som en aquesta sala, acatam les resolucions judicials, les
sentències sobretot i les sentències que facin els òrgans
jurisdiccionals i, la veritat, sense conèixer la sentència pensi
que m’és impossible veure en quina mesura la sentència
contradiu el que nosaltres posàvem a l’informe.

Evidentment, tots sabem que en dret hi ha un ampli marge
d’interpretació, no?, llavors... i jo no som advocat.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Per tant, vostè al·lega ignorància en relació amb el
contingut de les sentències, per no manifestar-se respecte de
l’informe de 28 d’abril del 2011, que acaba essent un informe
que condueix al Sr. Carbonero a reinterpretar malament una
clàusula o serveix de coartada al Sr. Carbonero per
reinterpretar malament una clàusula.
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EL SR. BOSCH I TUGORES:

Jo crec recordar que, juntament amb aquests informes, hi
havia altres informes tant de la Intervenció General de la
comunitat autònoma com de l’assessoria jurídica de la
comunitat autònoma; és a dir, jo..., el nostre informe aportava
un punt de vista, evidentment, però no vol dir que nosaltres
tenguem cap potestat de dirigir, ni molt menys d’influir en les
decisions que prenguin els responsables del contracte.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Molt bé...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jerez, per al seu coneixement, du vuit minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Certament hi havia informes, li diré quins, un informe
jurídic de 17 de maig del 2010, de la Secció de Contractació de
la Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques, on reinterpretava
o interpretava aquesta qüestió d’acord amb l’estudi de viabilitat
economicofinancer, exactament igual del qual vostè va
participar; un segon informe, de 26 de maig del 2010, de la
direcció de l’Advocacia de la CAIB, que fa exactament el
mateix, i un tercer informe jurídic, de 25 de gener, en el mateix
sentit.

La pregunta és: per què se li demana a vostè un quart
informe i per què s’allunyen vostès del criteri general de tres
informes previs?

EL SR. BOSCH I TUGORES:

Jo el que record és que hi ha un informe d’Intervenció
General i un altre d’assessoria jurídica de la CAIB on es
mencionen els nostres informes, jo crec que a un d’aquests diria
que, amb tota seguretat, es menciona el nostre informe i es
menciona el nostre informe perquè va concloent en el mateix
sentit, no en un sentit oposat.

EL SR. JEREZ I JUAN:

No és així.

EL SR. BOSCH I TUGORES:

Em permet,... -perdó, perdó-, és un informe de la
Intervenció General, efectivament, de data 25 de gener del
2010, és un informe en resposta a la petició de la Direcció
General d’Obres Públiques i jo recordava que menciona el
nostre informe, bé, no, menciona una contesta que nosaltres
vàrem donar el 9 de maig del 2006, Ernst & Young Advocats,
quant a la interpretació del contracte.

EL SR. JEREZ I JUAN:

No pot mencionar el seu informe, perquè el seu informe és
posterior.

EL SR. BOSCH I TUGORES:

Aquest informe era anterior a l’informe de la Intervenció...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Vostès fan l’informe el 28 d’abril del 2011 i l’informe...

EL SR. BOSCH I TUGORES:

... i aquest és de 25 de gener del 2010.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Efectivament.

EL SR. BOSCH I TUGORES:

O sigui que conversam d’uns informes distints.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Efectivament, per tant l’informe que vostès emeten és de
data posterior al que vostè es refereix, per tant l’informe
anterior no pot fer menció del seu que encara no estava fet.

EL SR. BOSCH I TUGORES:

No, feia menció d’un altre informe anterior que es va fer a
sol·licitud també d’unes consultes, dins el procés de licitació.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Bé, jo si feia menció d’un informe anterior, a l’informe
anterior el que feia era determinar, efectivament, el que
determinava l’estudi de viabilitat economicofinancer i vostès
s’aparten, precisament, d’aquesta precisa qüestió. M’agradaria
saber per què vostès s’aparten d’aquesta precisa qüestió, quan
tenen tres informes que diuen exactament el contrari? Va ser
una indicació directa del Sr. Carbonero? Era el que el Sr.
Carbonero els va demanar? Era el que el Sr. Carbonero volia?

EL SR. BOSCH I TUGORES:

No, en absolut, no hi va haver cap indicació del Sr.
Carbonero, ni jo em vaig reunir en cap moment amb el Sr.
Carbonero ni el Sr. Carbonero... A nosaltres exclusivament
se’ns va demanar un informe jurídic per veure com
interpretaven els nostres advocats, el nostre departament
d’advocats, que no havia intervengut en res en el pla
economicofinancer, que era un tema que duia la gent de riscs
financers, per esbrinar aquestes clàusules concretes, que, ja dic,
jo no hi veig contradicció amb el que era al pla
economicofinancer; és una concreció, és un tema, però el pla
economicofinancer... i, a més, es menciona en els informes que
jo conec, estaven en línia.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Una pregunta.
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EL SR. PRESIDENT:

Per al seu coneixement, Sr. Jerez, du 11 minuts i 20 segons.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Una pregunta, i acab. Estan vostès acostumats a fer
informes distints en relació amb una sèrie d’antecedents que
indiquen exactament el contrari, no un, sinó tres informes que
indiquen exactament el contrari? No sé si vostès solen actuar
d’aquesta manera, però en qualsevol cas, en aquest cas sí que
ha passat.

Una pregunta: vostè pensa que el Sr. Carbonero tenia un
interès polític, econòmic, personal, propi en relació a què
aquest informe que vostès varen emetre s’emetés d’aquesta
manera?

EL SR. BOSCH I TUGORES:

Jo no em puc pronunciar, ja dic, ni em vaig reunir, ni conec
el Sr. Carbonero, ni hi vaig tenir cap contacte. A mi l’encomana
em va venir de la Direcció General d’Obres Públiques i sense
cap tipus d’indicació ni molt manco, i jo la vaig traslladar al
nostre departament jurídic, a Saviniamo Medrano, que era i és
el cap, per contestar aquestes preguntes.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Bé, dues sentències que són importantíssimes i que fan
referència al que vostès determinen a l’informe que emeten en
data 28 d’abril del 2011, no són conegudes i manco sembla que
tenguin vostès interès a conèixer-les, i jo crec que són
importants, no sé si la seva empresa..., en fi, té per costum no
estudiar les conseqüències jurídiques que es deriven dels seus
informes.

Perdoni’m, però em costa creure’m que vostès no coneguin
el contingut de les dues sentències, em costa creure que vostès
no coneguin el contingut de les dues sentències.

EL SR. BOSCH I TUGORES:

Jo no puc conversar en nom del que puguin conèixer
terceres persones, en Saviniano Medrano, per exemple, però jo
amb Saviniano Medrano no he comentat massa el tema de les
sentències, jo no sé si ell les coneix o no les coneix, que és qui
va firmar i va elaborar l’informe. Però, per descomptat, pel que
jo li puc dir és que jo no he estudiat, sé que existeixen unes
sentències, però no les he estudiades i molt menys les he
comparades amb els criteris que nosaltres vàrem mantenir amb
aquestes notes.

EL SR. JEREZ I JUAN:

O sigui que vostè ve a aquesta comissió sense saber
exactament el que diuen aquestes dues sentències les quals són
determinants en relació amb l’informe que vostès emeten, vostè
ve aquí amb aquestes condicions. I vostè deu pensar que
nosaltres no li preguntarem per això?

EL SR. BOSCH I TUGORES:

Bé, jo venc amb la millor disposició de contestar tot el que
sàpiga fins al moment on vaig tenir un encàrrec professional, jo
no he rebut cap encàrrec professional d’analitzar res amb
posterioritat a la data en que va cessar el meu encàrrec
professional. Jo aquí no tenc cap interès a veure qui tenia la
raó, qui no tenia la raó, etc., no tenc aquesta, diríem, aquesta...
aquest tema no el tenc, no tenc cap interès a saber...

EL SR. JEREZ I JUAN:

D’acord. I una darrera pregunta: és conscient vostè que la
interpretació que fan vostès a l’informe de data 28 d’abril del
2011 era perjudicial, i de quina manera, per als interessos de la
comunitat autònoma?

EL SR. BOSCH I TUGORES:

Jo no he estat mai conscient que fos perjudicial per als
interessos de la comunitat autònoma, tot el contrari, jo crec que
la interpretació de la clàusula 55 o 54.4, que era el tema de
quan s’havien de fer comptes definitius, doncs es va fer una
interpretació que era una interpretació dins les possibilitats que
hi havia, si era o no més o menys perjudicial aquest tema
nosaltres no hi entram.

EL SR. JEREZ I JUAN:

O sigui, vostès avui tornarien fer el mateix informe, encara
que els tribunals diguessin el contrari.

EL SR. BOSCH I TUGORES:

No, nosaltres avui...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Vostès avui tornarien a fer el mateix informe encara que els
tribunals diguessin el contrari, vostè es reafirma en això!

EL SR. BOSCH I TUGORES:

No, no, jo no li puc..., no em reafirm, no vull que les meves
paraules siguin mal interpretades, jo el que li dic és que si avui
rebéssim un encàrrec de tornar veure això, qüestió que
segurament rebutjaríem perquè ja ha estat objecte en seu
judicial d’una sentència, no sé si és ferma o no, però
evidentment nosaltres estudiaríem tots els antecedents. Però ja
dic, nosaltres, la nostra feina professional acaba el dia que
entregam l’informe, quan entregam el dictamen, no fem una
persecució a posteriori dels temes.

EL SR. JEREZ I JUAN:

No hi ha més preguntes, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Correspon ara el temps al Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, té la paraula el Sr. Morrás.
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EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, Sr. Tugores, no se
preocupe porque el Partido Popular sólo está interesado cuando
se le olvidan las cosas a alguien que no sea Matas, cuando es al
molt corrupte Matas no le importa que se le olviden las cosas
o que no se tengan en cuenta las cosas, por lo tanto le
aconsejamos que no se preocupe por eso.

¿Podría, por favor, expresar en qué sentido participó usted
en todo... -o sea, usted no, su empresa- en todo lo que tiene que
ver con las autovías?, o sea, ¿qué informe realizaron, si se
hicieron valoraciones o no de las adjudicataria...?

EL SR. BOSCH I TUGORES:

Bueno, nosotros, nuestro encargo profesional arranca
realmente cuando se están empezando los procesos de
planificación de todo el proceso de licitación de estas
infraestructuras.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Perdón, ¿podría situarlo en el tiempo, más o menos?, más
o menos, ¿eh?, no...

EL SR. BOSCH I TUGORES:

Pues tendríamos que estar sobre..., en el año 2004,
posiblemente año 2004, 2005, y el primer encargo que
recibimos de la Secretaría General de la Conselleria de Obras
Públicas es la elaboración de los planes económicos
financieros, tanto de Ibiza-San Antonio como de aeropuerto,
Ibiza-Aeropuerto.

Esto es la primera fase de los trabajos que hacemos, en
definitiva estamos redactando estos pliegos; incluso también,
una vez redactados los pliegos y redactado el concurso, incluso
se nos pide que asistamos a algún tipo de reunión para clarificar
con posibles licitadores lo que da el contenido de los pliegos,
y más concretamente de la parte referida al plan económico
financiero. Esto yo creo que es la primera fase.

Y también ya en fase digamos de concurso y presentadas las
propuestas por los distintos licitadores, yo recuerdo haber
presentado informe sobre valoración de la parte económica
financiera, pero no le podría precisar si en una o en las dos. En
una, con toda seguridad; una de las dos, sí, porque yo tengo en
la mente la imagen de entrar un momento donde estaba reunida
toda la mesa de contratación y exponer por qué motivos
puntuábamos o de alguna manera proponíamos cierta
puntuación, ya digo, exclusivamente a la parte económica
financiera.

Luego se adjudican los concursos y ya posteriormente, esto
por encargos del director general de Obras Públicas, recibimos
un encargo distinto que es el de realizar determinadas
comprobaciones en el ámbito financiero respecto al
cumplimiento por parte de los que ya han resultado
adjudicatarios de las condiciones de carácter financiero...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Por qué director general, perdón?

EL SR. BOSCH I TUGORES:

Director general entonces el señor...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿De qué legislatura?

EL SR. BOSCH I TUGORES:

...el señor Armengol.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Armengol, bueno.

EL SR. BOSCH I TUGORES:

Sí. Entonces allí tenemos una asistencia..., se nos encargó
una asistencia técnica, un poco para apoyar a la dirección
general en determinadas cuestiones relativas tanto al
cumplimiento de los requisitos en cuanto a auditorías...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, de acuerdo.

EL SR. BOSCH I TUGORES:

...y también a las facturas, a la revisión de las facturas que se
iban presentando por parte de los adjudicatarios.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

De acuerdo, muchas gracias. Yo creo es suficiente, más o
menos para hacernos una idea; ¿o hay algo más?

EL SR. BOSCH I TUGORES:

Y luego hay una tercera fase que también intervenimos, que
fue cuando se inició el proceso diríamos de reclamación de la
recuperación del equilibrio económico financiero en la
concesión, también recibimos un encargo por parte de la
dirección general de asistirles en temas financieros...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿De qué dirección general? Perdón, es que como hay varias
legislaturas...

EL SR. BOSCH I TUGORES:

Dirección General de Obras Públicas.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, ¿pero en qué legislatura?, ¿en la segunda?
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EL SR. BOSCH I TUGORES:

El Sr. Armengol, también. ...para, en definitiva, apoyar a los
técnicos de la conselleria en la negociación...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

De acuerdo, gracias.

EL SR. BOSCH I TUGORES:

...y en las discusiones con los licitadores.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Vale, no le quiero cortar; lo que pasa es que el tiempo es
limitado y por eso...

EL SR. BOSCH I TUGORES:

Pero he querido dejar claro que hay tres grandes bloques de
actuación profesional.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Lo sé, lo sé, gracias. Claro, uno de los aspectos que se
valoraban en las concesiones era el VAN, el valor actual neto.
¿Usted considera que es un valor objetivo como para puntuar
más o menos una oferta económica respecto a un pliego
público?

EL SR. BOSCH I TUGORES:

Ahora no recuerdo cuáles eran los criterios de puntuación
o de asignación, los criterios de valoración que se utilizaron en
este concurso, pero esto en todo caso no...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, ¿era el VAN -perdón- era el VAN de ingresos, el VAN
de inversión, por ejemplo?

EL SR. BOSCH I TUGORES:

Bueno, el VAN es el VAN del proyecto, del VAN del
proyecto y VAN de (...), pero del proyecto...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, en general, ¿pero aquí en concreto se especificaban
esos...?

EL SR. BOSCH I TUGORES:

Sí, podría ser un criterio, y no es un tema novedoso que se
valore el VAN o que se valore el VAN de forma indirecta
mediante la valoración de la TIR que está proponiendo el
concesionario.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

El TIR, sí. Sin embargo parece que las adjudicatarias al
final han sido quiénes más VAN tenían o incluso se ha
aceptado un reequilibrio económico en la oferta cuando suben
de un TIR del 6,4 al 6,9 cuando hay una modificación del
proyecto.

EL SR. BOSCH I TUGORES:

Bueno, yo esto no se lo podría precisar. Yo sé que los
planes económicos financieros que elaboramos nosotros salían
con unas TIR algo más elevadas, 7 y algo; es lógico que dentro
del proceso de licitación se rebajasen las TIR. La TIR es la
rentabilidad interna que saca del proyecto el accionista.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí. Sí, sí. Otra de las características que servía para valorar
la conveniencia o no de esos adjudicatarios o de esos optantes
a adjudicación era los instrumentos de financiación ajenos. Sin
embargo..., bueno, era ese y se da la circunstancia de que todas
las empresas que han sido adjudicatarias, algunas de las
empresas que han sido adjudicatarias, estaban valoradas por
encima de otras empresas que al final no han resultado como
adjudicatarias cuando en realidad los instrumentos de
financiación ajenos están certificados por entidades bancarias.
Entonces ¿cuál es el criterio que se obtiene o por el cual en el
informe de valoración de las ofertas de ustedes se determina
que por ejemplo FCC tiene 30 puntos respecto a eso y otra
empresa que no resulta adjudicataria tiene 10 puntos respecto
a eso?, cuando en realidad el informe de las entidades bancarias
tienen el mismo valor, se supone.

EL SR. BOSCH I TUGORES:

Sí, yo aquí tengo una cuestión que lamento que nosotros,
por nuestra política de conservación de documentación,
destruimos toda la documentación con más de siete años. Por
eso yo he podido contestar a las preguntas del Sr. Jerez que han
venido relacionadas con 2009 hacia aquí, pero yo en la
documentación no he podido consultar la documentación
anterior; la más antigua que tengo es de julio de 2009; no, julio
de..., sí, julio de 2009. Entonces la documentación anterior no
la he podido consultar y yo de memoria no recuerdo ni los
criterios que se asignaron ni de cómo se puntuaron. Lo lógico
es puntuar, de alguna manera, en función..., o más que un
criterio de puntuación y valoración casi es un criterio mínimo,
es decir, “oye, tiene que estar razonablemente asegurada y que
pongas una carta de una entidad financiera solvente a los
efectos de asegurar que la financiación ajena que contemplas en
tu plan económico financiero la vas a obtener”. 

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Por lo tanto la valoración debería ser la misma.

EL SR. BOSCH I TUGORES:

Sí, salvo que haya cuestiones de que la carta no cumpla con
todos los requisitos de que sea un compromiso firme de
financiación y la confirmación de que se conoce el plan
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económico financiero, y que se va a proceder a su
financiación...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

De acuerdo.

EL SR. BOSCH I TUGORES:

...tendría que ser así.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Morrás, per al seu coneixement, ha superat els vuit
minuts.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Els vuit?

EL SR. PRESIDENT:

Vuit.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, gràcies. ¿Ha comentado usted que había participado en
la elaboración del reequilibrio financiero por las
modificaciones del proyecto?

EL SR. BOSCH I TUGORES:

Yo no, una profesional de nuestra firma estuvo trabajando...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bueno, no usted, disculpe, su firma.

EL SR. BOSCH I TUGORES:

...pero en definitiva es mi firma y yo, como responsable del
contrato, pues...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, cuando me estoy refiriendo a usted me refiero más a su
firma que a usted personalmente.

EL SR. BOSCH I TUGORES:

Sí, sí, estuvimos ahí, yo estuve reunido y en algunas
reuniones...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, disculpe por la falta de precisión. Pero bueno, ya para
que quede constancia, si me refiero a usted me refiero a su
firma, no a... En ese reequilibrio..., cuando se realiza ese
reequilibrio financiero del proyecto con las adjudicatarias, ¿se
tiene en cuenta en algún momento a la baja por circunstancias
que se han podido dar, pues duplicidad de quilómetros, de un
quilómetro en los dos proyectos?, tanto en la del aeropuerto

como en la de Sant Antoni; entre la rotonda de Can Cifre i Can
Misses hay un quilómetro ahí que se duplica en los dos
proyectos; y si se tiene en cuenta también el reequilibrio
financiero..., bueno, primero si se tiene ese en cuenta, ¿o se ha
tenido en cuenta algún tipo de reequilibrio a la baja?

EL SR. BOSCH I TUGORES:

Bueno, en las discusiones, en los planteamientos que se
pusieron y que se valoraron, etc., se está atendiendo sobre todo
al tema del mayor coste de la inversión, evidentemente todo en
riesgo de demanda como consecuencia de desviaciones entre
los tráficos esperados y los tráficos reales; esto era riesgo del
contratista, esto se omitió. Pero este tema concreto que usted
menciona no podría precisar hasta qué punto, porque esto como
no era tanto un tema financiero nosotros no estábamos tanto
sobre el tema. El tema fundamental que afectó a todo esto fue
el aumento de la inversión y luego también el tema de los
costes de financiación, que se había producido...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

O sea, no tanto por las modificaciones del proyecto en si
como por ejemplo puede ser el falso túnel de San Rafael.

EL SR. BOSCH I TUGORES:

No eran los temas fundamentales. Era aumento de importe
de valor de construcción o del coste incluido, y ahí había
determinadas partidas que se pusieron por parte de los
adjudicatarios sobre la mesa...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

De acuerdo. Desde su... como criterio profesional, ya
general, ¿le parece rentable para la comunidad autónoma, en
lugar de financiar una obra en un momento dado concreto,
como deuda de la comunidad autónoma, estableciendo algún
criterio de crédito bancario con entidades bancarias, de una
forma financiera a corto plazo, le parece menos rentable que lo
que es un peaje en la sombra? Viendo los VAN y el TIR,
resultante final de...

EL SR. BOSCH I TUGORES:

Aquí hay una consideración importante a tener en cuenta,
aquí, en definitiva, estos contratos, incluso la inclusión de
algunas de las cláusulas diríamos de allanamiento, etc., lo que
se perseguía precisamente era poder hacer las obras sin recurrir
al endeudamiento, porque no se quería que computase como
endeudamiento; es decir, estos peajes en sombra nacen
fundamentalmente de la necesidad o de la voluntad de poder
hacer las inversiones sin que el tema de que no se pueda
aumentar el endeudamiento...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

De acuerdo. ¿En algún momento esa necesidad de hacer las
obras le fue trasladado a usted para encontrar algún tipo de
fórmula, o sea la rapidez por la realización de obras para poder
encontrar algún tipo de fórmula novedosa de financiación,
como puede ser, en aquella época, un peaje en la sombra?
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EL SR. BOSCH I TUGORES:

No, no, la idea del peaje en sombra no partió de mi firma...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Sabe de quién partió?

EL SR. BOSCH I TUGORES:

No, no, yo los primeros contactos que tuve al respecto fue
con el director general de Presupuestos, que de forma informal
me dijo, hombre, nos estamos...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Con Intervención? No.

EL SR. BOSCH I TUGORES:

No, Intervención monitorizó el proceso y, de hecho, la
principal discusión que tuvimos era con la Intervención General
de la Administración del Estado, que era un tema técnico, era
precisamente que la Intervención General de la Administración
del Estado veía que si poníamos muchas cortapisas a
desvincular la retribución del concesionario, limitaciones, de lo
que sean los tráficos, por esas cláusulas que se incluyeron de
limitación de los aumentos interanuales, y nos decían que la
deuda iba a computar a efectos de SEC 95.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

De acuerdo no tengo más pregunta de momento. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Morrás. Passam al Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, el Sr. Abril té la paraula.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia, Sr. Bosch. Recorda quants informes va redactar la
seva firma en relació amb el tema que ocupa aquesta comissió,
les autopistes d’Eivissa? I en quins moments?

EL SR. BOSCH I TUGORES:

Ja he explicat que en els tres moments, jo crec que en el
darrer moment no es va..., a la part final, que era el tema de
reequilibri economicofinancer, jo crec que no es va arribar a
emetre cap informe. Es varen emetre tal vegada qualque tipus
de nota, qualque tipus d’avaluació i de quantificació de
l’impacte de qualsevol de les alternatives que es manegen, però
informe formal no crec que s’emetés. 

Durant la fase, diríem, de suport a la Direcció General
d’Obres Públiques amb el tema del compliment de les
obligacions de caire financer per part dels concessionaris, es
varen emetre cartes, que normalment signava jo, en relació amb
aspectes concrets, és a dir, si els informes d’auditoria que
s’havien sotmès estaven bé, si els informes de comptes de
trànsit eren els que posaven els plecs, si les factures que

presentaven els licitadors estaven correctament calculades i els
seus imports eren adequats.

I a la primera fase del pla economicofinancer, entenc que...,
no ho he pogut consultar, pel que he dit abans, que ja no
conservam la documentació escrita, però entenc que també es
degué emetre qualque tipus d’informe respecte que els plans
economicofinancers, d’acord amb els estudis de trànsit, estaven
raonablement ben preparats.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Molt bé. En la seva relació amb l’administració, tant a les
diferents èpoques evidentment de legislatures, tenien un
interlocutor directe amb la Conselleria d’Obres Públiques o
diversos?

EL SR. BOSCH I TUGORES:

No, per a aquest tema d’autovies va ser inicialment la
Secretaria General d’Obres Públiques i posteriorment la
direcció general.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

La Direcció General a l’època del Sr. Carbonero?

EL SR. BOSCH I TUGORES:

A l’època del Sr. Carbonero.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Tenia vostè o la seva consultora experiència en l’auditoria
de règims concessionals similars, vist que era la primera vegada
que s’aplicava a la nostra comunitat un projecte d’obra pública,
règim concessional de peatge a l’ombra?

EL SR. BOSCH I TUGORES:

Sí, teníem molta experiència, de fet aquí a Mallorca ja
s’havia fet el tema del desdoblament de la de Manacor.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Varen intervenir a la de Manacor? Una altra de les
preguntes...

EL SR. BOSCH I TUGORES:

Al Pla economicofinancer, a la part del Pla
economicofinancer, i a la península jo record temes de Navarra,
d’altres llocs que ja s’havia aplicat aquesta fórmula del projecte
d’execució d’obra i posterior concessió.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Recorda com varen valorar el Pla economicofinancer de les
concessionàries? O com el varen calcular?
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EL SR. BOSCH I TUGORES:

Bé, quan nosaltres vàrem entrar en aquesta valoració
exclusivament del Pla economicofinancer que hi havia, ja he dit
que no ho he pogut repassar aquests dies perquè no conservam
la documentació, era un tema de valoració, normalment es
valora d’acord amb el criteri del que ha intervengut en
l’elaboració del Pla economicofinancer, en aquest cas no vaig
ser jo, i d’acord amb els criteris que hi ha en els plecs.
Nosaltres en els plecs no vàrem intervenir tampoc.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Li consta que les persones, els professionals que varen
intervenir de la seva empresa es reunissin amb les
concessionàries per determinar el Pla economicofinancer?

EL SR. BOSCH I TUGORES:

No, no, amb les concessionàries l’única reunió que es va
tenir va ser una reunió on varen assistir totes a la seu de la
Conselleria d’Obres Públiques, on es varen contestar a tots els
interessants, preguntes sobre interpretació del Pla
economicofinancer.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bé, supòs que vostè és conscient que evidentment és aquí
perquè han estat unes obres polèmiques, no han estat les
úniques que han estat polèmiques en aquesta comunitat i tenim
l’obligació com a responsables polítics d’aclarir determinats
aspectes. Ara li posaré un exemple dels dubtes que ens planteja
algun dels aspectes pels quals vostè és aquí.

Resulta que l’oferta presentada pel consorci Ortiz amb
Maties Arrom Bibiloni, que vostès van analitzar per encàrrec
de la Conselleria d’Obres Públiques, vàrem presentar l’informe
el 6 de juny de 2005, al cap de quatre dies ja estava adjudicada.
No sé si vostè i la seva firma que tenen experiència amb la
feina de l’administració, troba que són els tempus habituals
amb els quals se sol treballar, que s’emeti un informe un
dilluns, esper que no es fes el caps de setmana, i que al cap de
quatre dies ja estigués adjudicada una obra d’aquesta magnitud.

EL SR. BOSCH I TUGORES:

No és l’habitual, ho he de dir, i un dels factors que més ens
va sorprendre de tot el procés va ser la celeritat amb què es
volia fer tot. És a dir, la celeritat de tot el procés. Jo record que
fins i tot qualque vegada em vaig manifestar quan em deien:
“oye, ¿esto puede estar para mañana?”. Em vaig manifestar en
el sentit de dir, “mira no sé per què tanta pressa i tanta pressa”,
i em deien, “nosaltres sobre això no t’hem demanat res, és a dir,
no volem saber la teva opinió sobre si anam molt aviat o no”.
Evidentment és clar que també part de la nostra intervenció era
com a conseqüència de la dificultat amb els mitjans propis de
l’administració per atendre un calendari tan accelerat de voler
treure els plecs, no només el procés de licitació i d’adjudicació,
sinó de fer-ho tot tan aviat. I es va fer tot amb unes dates
rècord, això ho he de dir, i no és l’habitual.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Ho dic perquè, clar, jo li he posat un exemple que a més
apareix recollit a l’auditoria que va fer Gerens Hill, sobre la
concessió de l’accés a l’aeroport, però ara li record una
d’aquestes cartes que vostè ha esmentat, de just un any després
d’això, de maig de 2006, una carta que vostè adreça a la Sra.
Sartorius, secretària tècnica de la Conselleria d’Obres
Públiques, que ha dit que era la seva locutora -entenc- en
aquella etapa i on li demana per l’altra concessió que, com
vostè sap, era paralAlela que la del desdoblament de la carretera
Eivissa-Sant Antoni.

A mi em sorprèn, tampoc no som economista ni expert en
auditoria de comptes, que els termes per d’alguna manera
justificar, perquè es demanava opinió sobre el contingut de la
relació definitiva del Pla economicofinancer de l’altra
concessió, d’aquesta de Sant Antoni, que la identitat de
característiques -és el punt número 1 d’aquesta carta- entre el
Pla economicofinancer i els instruments de finançament
definitius i aquells prevists per l’adjudicatària de l’oferta, sigui
un criteri d’alguna manera determinant. A mi d’alguna manera
em faria sospitar tanta coincidència entre el Pla
economicofinancer i les aspiracions o l’oferta que presenta la
concessionària...

EL SR. BOSCH I TUGORES:

Ja li dic, no record aquesta carta, si la pogués recordar, però
no li puc seguir el raonament i no sé com contestar la seva
pregunta.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Si vol que li faci arribar ... I té temps de mirar-la i la reserv
per al segon torn.

EL SR. BOSCH I TUGORES:

Perfecte.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Moltes gràcies.

EL SR. BOSCH I TUGORES:

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Donam per finalitzat aquest primer torn del Sr. Abril. Pel
Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS té la paraula la Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, seré
reiterativa, vull agrair al Sr. Bosch que hagi vengut, vull dir que
nosaltres anam revisant la documentació que ens ha estat
entregada, escoltam les diferents compareixences, tant les
respostes que donen com les preguntes que es fan. Nosaltres ja
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vàrem dir en el seu moment que no entraríem a formar part
d’aquest espectacle d’una cosa que està estudiada, revisada i
investigada i, per tant, trobam oportú que si algú te alguna
sospita hauria d’anar al jutjat. És la nostra obligació ser aquí i
per tant, hi som i escoltam i analitzarem, com he dit, tota la
documentació i si tenim res, alguna observació a fer ja la farem,
si escau, al darrer moment.

Vull dir que per part nostra trobam que hi ha altres
prioritats al Parlament més importants en les quals fer feina, per
tant no farem preguntes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Ara correspon el temps al Grup
Parlamentari MÉS per Menorca i a causa que no hi ha cap
diputada en aquests moments passam, teòricament, al Grup
Parlamentari Mixt que també està absent i el darrer grup al qual
correspon fer preguntes és el Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia i benvinguts, Sr.
Bosch, ara nosaltres l’interès en aquesta comissió és analitzar,
ja ho hem dit diverses vegades, d’on vénen els sobrecostos
d’aquestes carreteres, els sobrecostos en tots els aspectes i
pensam que... vostè és aquí precisament perquè va participar
d’alguna manera en aquest procés, per tant, li faré una sèrie de
preguntes, m’agradaria que contestàs de manera clara, precisa
i el més breu possible perquè tenim el temps bastant taxat.

Encara que siguin reiteratives m’agradaria que digués vostè
quina participació va tenir en l’expedient de construcció de les
autovies d’Eivissa tant en la de l’accés a l’aeroport com en la
de Sant Antoni.

EL SR. BOSCH I TUGORES:

Sí, bé, en els dos casos va ser molt semblant perquè varen
anar bastant en paralAlel, pot ser que hi hagi alguna diferència
que en alguna féssim algun tipus d’encàrrec que no féssim a
l’altra i, com he dit abans, hi ha fonamentalment tres fases: la
fase -diríem- de preparació dels plans economicofinancers, la
fase de suport i assistència tècnica de la direcció general en
relació amb verificar el compliment de les obligacions per part
dels ja adjudicataris i una part final en relació amb la
negociació o amb l’intent que es va fer d’arribar a un acord en
relació amb aconseguir un acord amb els adjudicataris de
reequilibri economicofinancer de la concessió.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

D’acord, gràcies. El que li volia preguntar és: vostè va
participar o la seva..., em refereixo a vostè com a delegat de
Ernst & Young, va participar d’alguna manera en el disseny
dels contractes d’aquestes carreteres?

EL SR. BOSCH I TUGORES:

No, no, en el disseny dels contractes, no hi vàrem
intervenir, nosaltres en el que vàrem intervenir va ser a
assessorar i elaborar el pla economicofinancer que s’integrava
dins la documentació que s’havia d’adjuntar al plec de
prescripcions tècniques. Nosaltres, en els temes tècnics de
disseny de les vies i altres qüestions d’aquests tipus, dates de...
o terminis de construcció, etc., nosaltres en això no hi
entràvem. 

Nosaltres, el que vèiem és que el total... les dades
fonamentals que ens va donar la conselleria era termini
d’execució i el total de l’inversió i nosaltres amb aquestes
dades vàrem... i també els estudis d’intensitat de trànsit, i
nosaltres amb aquestes dades el que vàrem fer va ser fer el
model, fer el pla economicofinancer.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Com va accedir a aquest contracte la seva empresa?

EL SR. BOSCH I TUGORES:

Aquest contracte, em varen cridar directament de la
conselleria que havien tengut coneixement que nosaltres fèiem
temes d’aquest tipus, no sé si per... de la carretera de Manacor,
va ser la Secretaria General i em varem dir que tenien interès
que nosaltres poguéssim... colAlaborar en aquestes parts
financeres de...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

O sigui, no va participar en cap tipus de concurs...

EL SR. BOSCH I TUGORES:

No, no, no...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Va ser adjudicació directa...

EL SR. BOSCH I TUGORES:

Va ser una... jo en som conscient i sens dubte els primers
contactes varen ser contractes que... no podria recordar l’import
perquè ja he dit que no he pogut revisar les notes anteriors a
juliol de 2009, però no eren contractes amb un import tampoc
molt significatiu.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Per tant, va participar en l’estudi de viabilitat
economicofinancer per a aquestes licitacions i la meva pregunta
és: va participar algun funcionari de la Conselleria d’Economia
i Hisenda en l’elaboració d’aquest informe?

EL SR. BOSCH I TUGORES:

Bé, nosaltres -com estava explicant abans- vàrem tenir... bé,
en distints moments evidentment, el nostre interlocutor inicial
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va ser la Secretaria General, però quan des de la Conselleria
d’Hisenda es va cridar un poc... es va fer un observació en el
sentit que semblava que les obligacions que es podrien arribar
a derivar d’aquests contractes eren molt significatives i que
s’havia, d’alguna manera, de cercar un mecanisme per -diríem-
topar, perquè... la retribució del concessionari no pogués
créixer de forma -diríem- ilAlimitada, perquè hi hagués un
augment de trànsit molt gros o perquè hi hagués un moment
dels principals indicadors tant d’inflació, als contractes les
tarifes estaven relacionades amb l’IPC de Balears, amb el
nombre de vehicles lleugers i feixucs que passassin per
l’autovia, és a dir, per intentar... es varen posar aquests criteris.

Això va ser objecte d’una certa discussió, ja ho he dit, amb
Intervenció General perquè Intervenció General també ho va
traslladar a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat
per veure que evidentment li aprovarien l’operació perquè això
no figuràs com endeutament a nivell diríem de l’estabilització
pressupostària i, en definitiva, hi va haver bastant de tema. 

Al final es va acceptar per Intervenció General, es va poder
demostrar que es traslladaven els tres riscs fonamentals,  els de
demanda, disponibilitat i construcció, i va tirar endavant.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

D’acord, gràcies. També li volia preguntar si vostè o la seva
empresa va participar d’alguna manera en la redacció de les
clàusules administratives particulars.

EL SR. BOSCH I TUGORES:

No, no, nosaltres en tot cas el que vàrem revisar va ser de
la part del plec de prescripcions tècniques la part financera,
supòs que li varen fer una llegida per veure si hi estaven
d’acord i tal vegada varen fer alguna correcció, però nosaltres,
posar-nos a redactar clàusules, no ho férem.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sap si... vostè sap quins funcionaris estaven redactant
aquestes clàusules?

EL SR. BOSCH I TUGORES:

Jo supòs que era... en l’àmbit d’Obres Públiques, no sé
quina intervenció, però no...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

D’acord, en el moment d’adjudicació, en el moment de la
licitació i del concurs la seva empresa va participar en
l’avaluació econòmica de les diferents ofertes...

EL SR. BOSCH I TUGORES:

De la part financera de les ofertes.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

La part financera de les ofertes... d’acord. Vostè va estar
contractat també per fer la mateixa avaluació econòmica de la

part financera a les ofertes en l’adjudicació de l’Hospital de
Son Espases?

EL SR. BOSCH I TUGORES:

Nosaltres a Son Espases vàrem intervenir... efectivament, sí,
era una cosa, sí, molt semblant, però només vàrem intervenir a
la part de valoració dels criteris financers, efectivament. 

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Dels criteris financers... i recorda com va estar contractat
per fer aquella valoració?

EL SR. BOSCH I TUGORES:

Aquella valoració..., el contracte va ser de la direcció
financera o la direcció financera econòmica, estam conversant
del d’ib-salut, no?, no sé si érem en aquell moment del director
general de l’ib-salut o de la direcció econòmica financera, però
el tema fonamentalment, la nostra feina vàrem tenir
l’interlocutor al director econòmic financer de l’ib-salut, sí. 

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

I tampoc no va participar en cap concurs ni res, va ser
també un procés d’adjudicació directa...

EL SR. BOSCH I TUGORES:

No, no, és que no ens varen contractar ells, nosaltres vàrem
intervenir contractats per una empresa que crec que havia
guanyat un concurs o una cosa així, no ho vàrem fer per
contractació de l’administració directament. Això va ser un
encàrrec que vàrem rebre d’un tercer que ens va dir “mira, a mi
m’han encomanat aquesta feina i tenim interès... sabem que ja
ho heu fet en altres casos, que ho faceu”.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

D’acord. Vostè sap que l’avaluació que es va fer favorable
en aquell moment va estar refusada posteriorment, perquè no es
considerava ajustada.

EL SR. BOSCH I TUGORES.

Bé, nosaltres la consideràvem, és a dir, és que no...
nosaltres la consideràvem ben feta. El tema és que després es
va adjudicar a un altre que no era OHL, no?, no...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Clar, perquè no es va considerar ajustada.

EL SR. BOSCH I TUGORES.

No ho sabia, no ho sabia.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

La relació és una mica perquè també quan es va fer la
valoració de les ofertes econòmiques de les diferents empreses

 



CNPI SOBRE LES AUTOPISTES D'EIVISSA / Núm. 6 / 4 de novembre de 2016 155

que participen en la construcció de les carreteres si es va seguir
el mateix procediment.

EL SR. BOSCH I TUGORES.

No, eren plecs molt distints, eren plecs molt distints i en el
cas de Son Espases, a més, hi havia una manca de concreció
bastant important amb els temes financers. Era un tema
bastant... no. Nosaltres aquí no vàrem intervenir en veure que
els criteris de valoració estaven suficientment determinats, com
va ser amb el tema de carreteres que vàrem dir, mira... ens
varen deixar llegir els plecs i vàrem dir, bé, entenem o s’ha de
fer aquesta rectificació que això està ben aclarit i serà objectiu.
En el cas de l’Hospital de Son Espases va ser una altra firma
que va preparar els plecs de prescripcions o la que va
assessorar i amb aquest tema financer no estava molt aclarit. És
a dir, que hi pugui haver una discrepància no m’estranya.

EL SR. PRESIDENT:

Per al seu coneixement dur més de nou minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Val. L’última pregunta d’aquesta part és si quan es va fer la
valoració econòmica de les diferents empreses que optaven a
la licitació, segons l’auditoria que després es va fer consta que
les empreses no s’ajustaven als plecs tècnics que hi havia
perquè havien modificats que no corresponien. Això es va tenir
en compte d’alguna manera o no?

EL SR. BOSCH I TUGORES.

No, no.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

... no sols es va fer una valoració econòmica.

EL SR. BOSCH I TUGORES:

Exclusivament vàrem examinar els plans econòmics i
financers que varen proposar l’adjudicatària. L’oferta tècnica
de construcció, etc., això nosaltres no estam qualificats per fer-
ho i no ho vàrem moderar en absolut.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Val. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Començam el segon torn. Correspon al
Grup Parlamentari Popular, que li vull manifestar, Sr. Jerez,
que ja està dins el temps afegit. Té la paraula.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Ja només per concloure, una
breu intervenció. Nosaltres el que volem fer és concloure
aquest resultat del que entenem ha estat aquesta sessió
parlamentària amb la seva compareixença. En primer lloc,

certificam el que dèiem a l’inici, que precisament cap grup
parlamentari no té interès en el que veritablement és interès de
la seva compareixença que és precisament el sobrecost que
varen tenir aquestes carreteres com a conseqüència d’una
interpretació equivocada, com a conseqüència d’un informe
equivocat que vostès varen emetre i va conduir la comunitat
autònoma, precisament, a ser perjudicada, cosa que diuen dues
sentències. Per tant, entenem que precisament aquesta comissió
no deixa de ser una comèdia més. Ningú no està, llevat del
Grup Parlamentari Popular, interessat a saber veritablement els
sobrecostos que varen patir aquestes carreteres. Això és una
conclusió pròpia a la qual no li deman resposta, òbviament.

En segon lloc, m’estranya que vostè... em crida molt
l’atenció que vostè alAlegui ignorància amb relació a les dues
sentències que emeten els tribunals. Vostè possiblement no les
hagi tengudes a les seves mans, però en qualsevol cas han estat
objecte de notícia en premsa, no sé si en el seu despatx tampoc
no llegeixen la premsa i, en particular, qüestions que els afecten
directament. Però si no ho sap jo li diré quin és el contingut de
la sentència, diu: “si el importe máximo del contrato previsto
en los pliegos era de 313 millones y la oferta de la
concesionaria aceptada y adjudicada fue de 292 con la
interpretación que aquí se cuestiona, el importe final asciende
a 376 millones de euros, muy por encima de la adjudicación
efectuada, pues con arreglo a este criterio las nuevas
anualidades presupuestarias resultantes son significativamente
superiores a las reflejadas en pliego, obteniéndose un
presupuesto total del 20% superior”. 84 milions d’euros, 84
milions d’euros. 

Per tant, i amb això acab, sol és una sentència, faria falta
sumar l’altra. Ens crida l’atenció que vostès no sàpiguen els
continguts de les sentències on vostès han estat precisament
anomenats. Ens crida l’atenció la celeritat amb què s’emet la
resolució per part del Sr. Carbonero. Vostès emeten l’informe
i pocs dies després el Sr. Carbonero emet la resolució,
semblava que l’esperava. Fa la impressió que estava esperant
el seu informe per concloure. 

Acab, acab. 84 milions d’euros en una sentència de
condemna que tenc en aquests moments a les meves mans.
Algun responsable ha de venir. La pregunta és, es considera la
seva firma, la seva empresa, responsable de les conseqüències
que va tenir una clàusula interpretativa equivocada per mor
d’un informe emès el 28 d’abril o considera vostè que el
veritable responsable dels 84 milions d’euros d’aquesta única
sentència, i n’hi ha dues, és la pròpia administració? Pregunta
clara.

EL SR. BOSCH I TUGORES:

Sí, molt clara. Per descomptat, nosaltres no ens sentim
responsables en absolut del que resulti d’aquesta sentència. Jo
li he de dir que jo el que he entès del que he llegit en els diaris,
i és el coneixement que tenc, és que aquest augment és
conseqüència del sobrecost de la inversió, no de la interpretació
d’una clàusula concreta.

Llavors, la clàusula a la qual es refereixen supòs que fa
referència... no, és que no ho sé de memòria, no sé si és la
referent al tope de anualidades presupuestarias. Bé, el tema
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d’anualitats pressupostàries, ho puc explicar aquí perquè va ser
un tema... això s’inclou perquè en un determinat moment una
funcionària diu, tenemos que incluir unas anualidades, però el
que és clar és que aquestes anualitats no tenen caràcter limitatiu
en cap cas. No té caràcter limitatiu, això es posava a efectes
purament indicatius perquè es poguessin fer les reserves de
crèdit a efectes pressupostaris i així, bé jo del que entenc és
així, evidentment això no impedia el dret que podia tenir, que
jo no dic si s’ha fet o no s’ha fet correctament, l’adjudicatària
a demanar un augment del contracte com a conseqüència que
hi ha hagut, que és el que crec que hi ha, un augment de la
inversió per factors de fuerza mayor.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies, Sr. Bosch. Ha conclòs el temps del
Partit Popular. Passam al Grup Parlamentari Podem Illes
Balears. Li correspon al Sr. Morrás. Per al seu coneixement,
disposa de quatre minuts i mig.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, muchas gracias, Sr. Presidente. Ha comentado antes que
su empresa interviene en la planificación sobre el 2004, ¿podría
decir más precisamente en qué fecha más o menos?

EL SR. BOSCH I TUGORES:

No.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Aproximadamente, pero a principios de año, a finales...

EL SR. BOSCH I TUGORES:

No, no le podría precisar, la verdad, ha pasado tanto
tiempo. Nosotros lo que sí empezamos trabajando...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

El primer informe, ¿qué fecha tiene?

EL SR. BOSCH I TUGORES:

No lo sé, es que no lo he podido consultar por el tema de
la...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, no, me he dado cuenta. Entonces...

EL SR. BOSCH I TUGORES:

... pero empezamos en base al estudio de tráfico, luego pedimos
info... estábamos siempre pendientes, eso sí lo recuerdo, del
coste...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bueno, por su experiencia, por su experiencia, si en 2004
sale a concurso ya y está muy avanzado todo el pliego, ¿cuánto

tiempo tardan en, más o menos, redactar esos...? o sea, ¿usted
diría que es a primeros de 2004?, por como estamos de fechas.

EL SR. BOSCH I TUGORES:

No lo sé, yo lo que veo es... lo que sí he encontrado es un
certificado que se emitió por el jefe del departamento de Obras
Públicas que dice, que es de fecha 22 de mayo de 2012, que los
contractos administrativos fueron de fecha 26 de julio de 2005
y 7 de setiembre de 2005. Esta es la fecha de los contractos y
entiendo que el trabajo lo estuvimos haciendo el primer
semestre de 2005.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿El primer semestre de...?

EL SR. BOSCH I TUGORES:

De 2005.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Desde 2005?

EL SR. BOSCH I TUGORES:

El 2005.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

De 2005, vale. O sea...

EL SR. BOSCH I TUGORES:

Por la premura de tiempo a la que ya me he referido antes,
es decir, si se adjudicaron con...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bien, es que como antes había dicho el 2004 a lo mejor era
que yo había...

EL SR. BOSCH I TUGORES:

A lo mejor empezó a finales de 2004, pero debimos estar
trabajando en 2005.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bien. Por su experiencia también profesional, y ya que ha
participado en varios concursos, ha dicho, tanto en Mallorca
como en el resto de la península, ha nombrado Navarra por
ejemplo, ¿usted diría que el precio del coste por quilómetro
cuadrado, por quilómetro cuadrado no, perdone, por quilómetro
de autopista es el de la media, más o menos, de los que en su
empresa ha participado también en los estudios económicos
financieros?

EL SR. BOSCH I TUGORES:

No, lo desconozco, no, lo desconozco.
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EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Pero bueno, por la experiencia profesional, si han
participado en varios...

EL SR. BOSCH I TUGORES:

No, no me puedo pronunciar. No es un dato que guarde en
la cabeza, guardo los datos de TIR, pero éste del coste de
construcción... para nosotros el coste de construcción por
quilómetro no es un factor relevante en el Plan económico-
financiero, el factor relevante es el...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bueno.

EL SR. BOSCH I TUGORES:

... valor de la construcción total...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Ya, pero eso tiene un resultado claro, el estudio financiero
tiene un resultado que al final se traduce en coste por
quilómetro.

EL SR. BOSCH I TUGORES:

... y la intensidad media de tráfico y el coste total de la obra
pública. El coste por quilómetro no es un rátio que utilicemos.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Conoce al Sr. Abel Matutes Juan?

EL SR. BOSCH I TUGORES:

¿Abel Matutes Juan? Conozco al hijo, al hijo, a Juan Abel
Matutes Prats, al padre lo he saludado ocasionalmente.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No tiene prácticamente relación con él ni ha tenido
reuniones con él.

EL SR. BOSCH I TUGORES:

No, no, nunca he estado reunido con él.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Vale, de acuerdo. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, Sr. Morrás. Correspon ara el temps a MÉS per
Mallorca.

Abans de començar, demanaria al Sr. Bosch si ha tengut
l’oportunitat de llegir el document.

EL SR. BOSCH I TUGORES:

Amb certa dificultat, perquè la lletra cada vegada la fan més
petita...

EL SR. PRESIDENT:

No, no, li donam temps perquè s’ho miri, abans de
començar el temps del Sr. Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Li ho demanaré al final.

EL SR. BOSCH I TUGORES:

(...) el que està dins el quadre. 

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No, bé, això era el primer punt que li demanava, però
sobretot després li vull demanar sobre la conclusió final.
Però..., més que res per contextualitzar-lo, més que pel que diu
en si el document.

EL SR. BOSCH I TUGORES:

Sí, si estam en téntol ho llegesc i...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, sí, estam en téntol.

EL SR. BOSCH I TUGORES:

Ja ho he llegit.

EL SR. PRESIDENT:

Idò correspon ara el temps del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca. Sr. Abril, li corresponen 7 minuts 45 segons, més el
temps afegit.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Li he esmentat abans la poca diferència de dies, i vostè ha
reconegut també que hi havia una certa pressa per part de
l’administració a l’hora de dur endavant aquest projecte de
carreteres que ens ocupa. Recorda, per poder comparar, amb
quina programació de temps treballen, o treballa la seva firma,
per exemple, amb altres concessions a la península, per
exemple? 

EL SR. BOSCH I TUGORES:

Bé... no hi ha una regla fixa, en aquest cas...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Com una situació (...).
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EL SR. BOSCH I TUGORES:

De qualque manera sí que vàrem estar fent feina amb una
pressió bastant forta a nivell de temps; “¿esto podrá estar para
pasado mañana?”, i tal, i jo tenia l’equip fent més hores de les
que normalment es fan.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

I no pensa que aquesta pressa de temps també pot haver
incidit en l’encert o no del pla econòmic financer?

EL SR. BOSCH I TUGORES:

No, en això no. Que hi hem dedicat hores fora d’horari
laboral, no; en la qualitat de la feina, no, perquè en això sí que
ens cuidam que si s’ha d’incomplir un compromís d’entrega
d’un document, si no ha passat tots els controls de revisió no
s’entrega, no estam autoritzats a entregar-lo.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Ha dit que varen intervenir també a la carretera de Manacor,
que tenia un règim concessional similar; ¿a la de Llucmajor
varen intervenir?

EL SR. BOSCH I TUGORES:

No, que jo sàpiga no. A la de Manacor, per exemple, jo no
hi vaig intervenir directament, perquè ja va ser un tema que
també supòs que va venir per una altra referència, i el consell
va contractar directament la firma a Madrid i va ser un projecte
que es va fer des de Madrid directament.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Vostè pensa...?, perquè per exemple a la de Manacor, que
són pràcticament projectes simultanis, hi havia també Maties
Arrom Bibiloni, que és el concessionari que juntament amb
Ortiz, va guanyar l’accés a l’aeroport. En aquest cas era a
Manacor també Maties Arrom Bibiloni, (...). Vostè pensa que
hi ha un cert repartiment del mercat en les concessionaris a les
diferents licitacions d’obra pública?

EL SR. BOSCH I TUGORES:

Jo el que pogués dir en aquest sentit seria a títol personal i
subjectiu i no vull fer cap manifestació. Seria totalment
subjectiu i tampoc no tenc un coneixement, no estic dins la
indústria, no som un operador dins aquesta indústria, i no sé si
hi ha..., no sé quines són les regles del joc.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Tenc aquí davant un document, que és el número 23 de la
documentació que se’ns ha remès; aquest és el número 18, la
carta que li he fet arribar. Vostè ha dit abans que no varen tenir
reunions amb les concessionàries a l’hora de determinar el Pla
econòmic financer, però sí que tenc aquí una diligència de la
cap de contractació de la Conselleria d’Obres Públiques de
data..., 26 d’abril de 2005, on davant les alAlegacions de Sacir,
que era una de les empreses que es va presentar a aquesta

licitació, la de l’accés a l’aeroport, pràcticament el que fa la cap
de contractació és d’alguna manera d’intermediària, perquè els
remet a vostès, i vostè mateix personalment és qui respon a les
alAlegacions que havia presentat l’empresa Sacir. No pensa que
si estam parlant d’alAlegacions a la licitació això seria una
responsabilitat directa de l’organisme de contractació i no tant
de vostès?

EL SR. BOSCH I TUGORES:

Per suposat, per suposat. Jo ara no puc dir en quin moment
es produeix aquest tema; jo supòs que és en el moment en què
ja s’havien publicat les bases i supòs que hi havia aclariments.
I supòs que després varen sorgir altres aclariments i per això es
va fer, que jo recordi, una reunió per aclarir aquests temes amb
tots els interessats. Aquest tema concret de Sacir, la veritat no
el record i no sé en quins termes es va fer.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Vull dir, vostè no troba que allò prudent seria que
l’administració, i en aquest cas l’organisme de contractació,
estigués capacitat com per poder respondre aquestes
alAlegacions i no haver de recórrer a tercers?, encara que els
vagi bé com a empresa, evidentment.

EL SR. BOSCH I TUGORES:

Per suposat.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Abans el Sr. Jerez, que l’únic que li interessa és l’informe
de l’època del Sr. Carbonero -no passi pena, ja li ho vaig dir
l’altre dia, quan li toqui el torn al Sr. Carbonero també li
demanarem el que li pertoqui-, és cert, com ell ha dit, que en
aquest informe de 28 d’abril de 2011 al final d’alguna manera
es conclou que la clàusula 55.4, sobre els màxims de retribució
al concessionari, s’haurien de considerar merament estimatius.
No pensa que la feina que fan les auditories o una auditoria
com la seva haurien de ser una mica més taxatius en això?,
sobretot quan parlam d’interessos i de doblers públics que
llavors poden tenir conseqüències. Ho dic que no per aquest
aspecte en concret, que és un element més del possible
sobrecost que hagin pogut tenir les autopistes d’Eivissa, però,
clar, parlam de projectes que al final acabaran costant 600
milions d’euros a la comunitat si no hi posam remei -esperem
que aquesta comissió també serveixi per revertir algunes
qüestions-, però no troba que aquests termes són excessivament
laxos pel rigor o pel que s’hauria d’esperar del paper que han
de jugar les empreses consultores?

EL SR. BOSCH I TUGORES:

Jo ja he comentat abans, és a dir, aquesta és una opció
d’anar per un sistema de finançament d’infraestructures
públiques, una forma d’aquestes de correlació públic-privada,
que es deia en aquell moment, que evidentment suposa que hi
ha un adjudicatari que ha d’assumir determinats rics, fins i tot
algun dels adjudicataris es pot després..., quan hi va haver el
moment de la baixada de turisme durant l’any 2009-2010 ho va
patir. Nosaltres hem vist que fins i tot hi ha hagut descens del
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trànsit, és a dir, al concessionari se li diu has de suportar el risc
de construcció, salvo fuerza mayor, has de suportar el risc de
demanda i el risc de disponibilitat. És a dir, com a contrapartida
a aquest risc, evidentment ell també juga a l’aventura en aquest
tema.

Si hi ha una proporció i si estan ben proporcionades, o és
una situació que es pugui dir desequilibrat, depèn de les
circumstàncies evidentment. Jo què és el que pens? Que
possiblement les taxes internes de retorn que demanava
l’adjudicatària no són les que demanaria un inversor públic,
està clar. La pròpia administració no demanarà treure aquesta
rendibilitat. Però ja he explicat abans, perquè el tema no es
considerés com deute, s’havia d’anar a una fórmula que no
acotés de forma absoluta allò que fos el risc i ventura de la
concessió per aquesta interpretació que feia la Intervenció
general de l’administració de l’Estat.

És a dir, entenc un poc el sentit de dir, aquesta obra està
costant molt més que si l’haguéssim fet nosaltres i haguéssim
fet una operació clàssica d’endeutament i que s’hagués pagat.
Ho entenc perfectament, però també entenc el concessionari
que diu jo estic assumint uns rics fonamentals que se m’han de
retribuir, se m’ha de retribuir en aquest 7 i busques (...).
evidentment la retribució...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

És que l’altre dia la Sra. Sartorio va dir que s’optava per
aquesta operació, primer perquè no computava deute, segon
perquè d’alguna manera tot el risc era per al concessionari, no
per a l’administració. La pràctica ens ha demostrat que això no
ha estat així en el cas de les autopistes d’Eivissa. Però jo entenc
que si l’administració no està capacitada i així pens que ho
entén la majoria de la ciutadania, per assumir una determinada
valoració tècnica i recórrer a tercers, llevar-se responsabilitat
de damunt i vaig al final de la seva carta, que jo crec que és
molt explícita en això, quan diu que la nostra responsabilitat no
pot incloure la predicció de successos futurs, susceptibles
d’afectar l’evolució d’aquest Pla econòmic financer, m’estic
referint a l’altra concessió a la de l’autopista de Sant Antoni. 

No pensa que qualque cosa falla, perquè al final la pràctica
ens ha demostrat que s’han pagat unes feines per aquesta
valoració que no podia fer la pròpia administració. Però a qui
s’encarrega aquesta valoració i el Pla econòmic financer i les
diferents intervencions que ha tengut en aquest cas la seva
firma, però en trobaríem molts altres exemples d’altres firmes
i del paper que juguen les auditores, no acaba per complir el
seu...

EL SR. BOSCH I TUGORES:

Ja explicat abans que el factor fonamental que va tensar va
ser la reclamació que varen fer les concessionàries de majors
costos de l’obra, conseqüència de les dificultats de l’execució
de les obres. Aquest va ser el màxim tema que ha fet que el
contracte es desbordi, perquè allò altre sí que estava totalment
taxat el màxim d’increment interanual i a més, amb una fórmula
de no compensació que feia que en definitiva si hi havia dos
anys dolents, perquè hi havia menys trànsit, perquè teníem una
crisi 2009-2010.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

A què es refereix quan diu “dels problemes al principi de
l’execució de les obres”?

EL SR. BOSCH I TUGORES:

Que al final la reclamació del concessionari va venir
fonamentalment perquè l’execució de l’obra es va demorar, es
varen haver de fer modificats i hi va haver determinats
sobrecostos, derivats de la situació d’haver de canviar els plans
de feina, com a conseqüència de la situació que es va viure de
protesta social, front l’execució de les obres.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bé, això és una interpretació, també tenim aquí les actes de
la comissió de seguiment de les obres, que he esmentat diverses
vegades en aquesta comissió, on hi ha ordres directes de la Sra.
Cabrer, independentment de les protestes, on fins i tot davant
l’escassesa de material de construcció, es diu a les
concessionàries que han de fer via perquè això ha d’estar
acabat abans de l’estiu del 2007.

EL SR. BOSCH I TUGORES:

No les conec, però...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Perquè les protestes poden ser també un element de
sobrecost, però n’hi ha molts d’altres i sobretot aquesta pressa
que vostè ha recordat.

Acab amb una darrera pregunta. Conclouria vostè, vista
l’experiència, no només aquesta, sinó altres en les que hagi
pogut participar la seva firma, que el règim concessional de
peatge a l’ombra és recomanable per a les administracions
públiques? Ho dic perquè també la Sra. Sartorio va dir l’altre
dia que després havien sabut que altres comunitats que havien
optat també per aquest règim concessional en grans obres
públiques, en molts de casos fins i tot ho havien hagut de
rescatar.

EL SR. BOSCH I TUGORES:

Bé, jo crec que depèn un poc de la infraestructura, del risc
inherent a la infraestructura fonamentalment. Jo no me vull
pronunciar en termes generals, perquè crec que se’m podran
treure exemples dient, això contradiu el teu parer, però que en
tot cas són contractes que s’han d’estudiar a fons i amb temps,
és allò fonamental, entendre si realment és la millor opció.
Cada tipus d’infraestructura pot tenir una fórmula de
finançament que sigui la més convenient. Aquí possiblement va
primar un factor de temps i de d’ajustar-se a allò que era el
sostre de deute. I possiblement fer feina en aquestes condicions
va fer que hi hagués un procés de què els projectes tècnics no
estaven tan afinats com haurien d’estar i donava lloc a què
evidentment en els modificats hi hagués un augment del cost de
l’obra.

 



160 CNPI SOBRE LES AUTOPISTES D'EIVISSA / Núm. 6 / 4 de novembre de 2016 

Jo crec que fonamentalment ho trobaria aquí. Per això dic
que fer una conclusió general i bé, si les coses es fan ben fetes,
els resultats poden ser bons, solen ser bons.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Molt bé. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril Correspon ara al Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES. No vol
formular cap pregunta.

Ara correspondria al Grup Parlamentari MÉS per Menorca
i el Grup Parlamentari Mixt, però donada l’absència de diputats
d’aquests grups parlamentaris, donam la paraula al Grup
Parlamentari Socialista i té la paraula el Sr. Casanova, per un
temps de cinc minuts, més el temps afegit.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo volia continuar demanant-li
pel Pla de viabilitat econòmica financera. També li volia
pregunta, en aquest pla es va tenir en compte aturar les obres en
algun moment, en els moments d’estiu, etcètera. És a dir, se sap
que a les zones turístiques s’aturen les obres i això té incidència
en el cost de les obres.

En aquest pla es va considerar aquesta aturada?

EL SR. BOSCH I TUGORES:

No li puc contestar perquè no ho record. És a dir, no tenc
record de què es fes, però tampoc no puc que no es fes. Crec
que és (...). És a dir, no tenc record que es fes, no era un tema
que estiguéssim discutint, que jo tengués record o no. És un
tema principal, discutim-ho. És a dir, no va ser un tema de
discussió, però això tampoc no vol dir que com que era un tema
menor, perquè fos una interrupció no es tengués en compte.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Jo li pregunto...., un tema menor però que té repercussions
econòmiques importants.

EL SR. BOSCH I TUGORES:

Podria tenir-les, en funció de quina fos la fase de l’obra.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Igual com les repercussions que podria tenir l’intent de
posar l’obra en funcionament abans d’hora, abans d’acabar-se.
És a dir, vostè parla tota l’estona de què tot es va fer amb molta
celeritat, amb molta celeritat, amb molta celeritat. I per tant, en
un moment determinat hi ha una instrucció que en certa manera
obliga l’empresa a obrir determinats trams al trànsit perquè ja
es veurà el final d’obra i posar-la en funcionament, malgrat no
hagi acabat.

Això també està contemplat o no està contemplat?

EL SR. BOSCH I TUGORES:

No. Evidentment en el Pla econòmic financer hi havia el
termini d’execució de l’obra, que era el termini que figurava,
que fins i tot podia (...) qualsevol dels licitadors, però en un
termini diríem màxim d’execució de l’obra. I dins aquest
termini d’execució no es contemplava, o que un licitador
segurament podria dir, si a se’m valora fer l’obra en un termini
més curt, jo oferiré un termini més curt. Però no li puc precisar
perquè no he pogut...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Era una mica per saber si aturar les obres augmentava molt
el cost o no?

EL SR. BOSCH I TUGORES:

No ho sé, no li podria dir. El que evidentment hi havia era
el tema temporal màxim d’execució de l’obra.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

D'acord. Sap si estava prevista la paralització de les obres
per mor de causes externes també?

EL SR. BOSCH I TUGORES:

A causa d'imprevists? 

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí, (...) imprevists...

EL SR. BOSCH I TUGORES:

No, això normalment no es preveu...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Això no es preveu...

EL SR. BOSCH I TUGORES:

No, no es preveu...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

I no es calcula la possibilitat de... cost.

EL SR. BOSCH I TUGORES:

A vegades es fa un arrodoniment d’imprevistos, però quant
al cost de l’obra de dir “bé, després sabem que hi pot haver un
5, un 3% en funció de l’obra, d’imprevistos”, bé, idò s’ajusta
o no s’ajusta, però un tema de dir “ja sabem que es pot produir
una interrupció o un retard en les obres que hem de preveure”,
això no, no, no... no es té en compte això.
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EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Respecte de l’informe que es va fer el 2011, aquest informe
que va fer... per part d’Ernst & Young sobre la interpretació de
la clàusula aquesta 55.5, voldria que... també perquè tal vegada
pel meu desconeixement tampoc no ho acabo d’entendre, és
saber si l’import és limitador o no, és a dir, l’import màxim és
límit o és simplement una estimació?

EL SR. BOSCH I TUGORES:

Bé, a veure, jo... aquest tema sí que el record perquè va ser
objecte d’una oposició bastant forta per part meva en el sentit
que no s’havien d’incloure les anualitats perquè les anualitats
es podien interpretar com a una limitació i aquest... i aquí no es
podia donar una limitació precisament per aquesta pressió que
teníem de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat
que en definitiva esto es un negocio a riesgo y ventura, però va
prevaler el criteri concretament de la cap d’UGE de la
conselleria en el sentit que a efectes pressupostaris s’havien de
fixar unes anualidades presupuestarias i l’opció que es va
agafar va ser “bé, idò, vegem quina és”... -això es va fixar-,
“vegem quines són les que resultarien del pla
economicofinancer i posem aquestes o unes semblants”, però
és clar sabent que difícilment un pla economicofinancer es
complirà sobretot quan ens anam fent enfora del pla inicial de
la concessió perquè canvien moltes coses i aquest tema el
record bastant bé perquè -ja dic- va ser objecte d’una discussió
en què dèiem “és que això contradiu precisament el mateix
esperit d’aquest tema”.

Llavors, al final es va incloure i bé, sempre es va dir “bé,
sempre tendrà caràcter, diríem, orientatiu, però mai limitatiu de
quina és la quantitat que està obligada a pagar l’administració
pel contracte”.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

D’acord.... No tinc cap altra pregunta.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Casanova. 

Per acabar aquesta comissió, vull agrair al Sr. Antoni Bosch
i Tugores la seva compareixença.

No havent-hi més assumptes a tractar, aixecam la sessió.

EL SR. BOSCH I TUGORES:

Gràcies.
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