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EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, començam la sessió. En primer lloc, els
demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Bones tardes, president. Tania Marí substitueix Sara
Ramon.

Compareixença del Sr. José Amengual i Antich.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies. L’ordre del dia d’aquesta sessió
consisteix en la compareixença del Sr. José Amengual Antich,
solAlicitada per aquesta comissió no permanent d’investigació,
al qual li 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 l’article 80 del
Reglament del Parlament, intervendran de major a menor, tret
del grup a què pertany la presidència del Govern el qual
intervendrà en darrer lloc. El diàleg que tendrà lloc entre el
portaveu 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 em queda
manifestar que el compareixent, Sr. José Amengual Antich,
haurà de tenir present el que disposa el punt 3 de l’article 502
de 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 d’informar-los que, d’acord amb la
petició dels grups parlamentaris MÉS per Menorca i MÉS per
Mallorca, RGE núm. 15233/16, 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
Sr. Miquel Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

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

Començaré de la mateixa manera que he començat la
intervenció anterior, crec que el seu paper en aquesta comissió
i en particular avui és determinant, passaren moltíssimes coses,
crec que és transcendental, diria que és fonamental per esbrinar
si realment aquell sobrecost real que vàrem patir les carreteres
és d’acord amb el resultat de dues sentències que finalment
acaben emeten els tribunals i, en particular, el Tribunal
Superior de Justícia, atès que vostè, d’acord amb el càrrec que
vostè va ocupar, es va pronunciar d’acord amb un informe amb
relació a les clàusules 55.4 i 55.5. 

Això és bàsicament el que nosaltres li veníem a demanar i
bàsicament girarà la meva intervenció al voltant d’aquestes
qüestions que ens semblen absolutament cabdals. Per començar
i per centrar-nos m’agradaria que vostè em digués exactament
entre l’any 2007 i l’any 2011 quines funcions desenvolupava
vostè al Govern de les Illes Balears?

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

2007-2011? Bé, jo era, som i abans també viceinterventor
general de la comunitat autònoma i ocupava aquest càrrec, que
ja dic que des del 96 és el que ocup. Per tant...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Des del 96 vostè és interventor...

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Viceinterventor.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Viceinterventor.

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Viceinterventor.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Bé, sap vostè que la companyia Ernst & Young va
confeccionar un estudi de viabilitat economicofinancer i
després va emetre un informe amb data 28 d’abril de 2011 que
va servir a la Conselleria d’Obres Públiques per fer una
reinterpretació de les clàusules 55.4 i 55.5. Aquella revisió
d’aquelles clàusules va donar com a resultat una resolució,
presa en funcions pel Sr. Carbonero en el seu dia, que va
perjudicar els interessos d’aquesta comunitat autònoma, perquè
finalment acaba donant la raó a les concessionàries que es
veuen creditores d’una quantitat que perjudica òbviament els
interessos de la pròpia comunitat autònoma. Està vostè d’acord
amb això?

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

A veure, l’informe d’Ernst & Young de 2011 jo el
desconec. És a dir, a nosaltres ens varen demanar un informe,
si em permet, ens varen demanar un... nosaltres vàrem emetre
un informe el 25 de gener de 2011 i la resolució interpretativa,
que és de juny del 2011, del Sr. Carbonero, fa referència a
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diversos informes i, efectivament, n’hi ha un d’Ernst & Young
de juny del 2009 i un altre d’abril del 2011, nosaltres, quan
emetem el nostre informe, ens remeten informació, però són
informes anteriors, de maig del 2006. Venc a dir, aquests dos
de 2009 i de 2011 nosaltres no els vàrem conèixer ni els vàrem
valorar ni... bé, tampoc no crec que els haguéssim tengut en
compte per emetre la nostra opinió. 

L’altra part de la pregunta, si estic d’acord amb què aquesta
interpretació ha estat lesiva o no dir, dir que crec que no em
correspon a mi; és a dir, l’administració ja va prendre una
decisió, que va ser declarar la lesivitat, si no record malament,
l’octubre del 2013, i recentment hi ha hagut dues sentències del
Tribunal Superior, que es troben recorregudes en cassació al
Suprem per part de... donant la raó a l’administració declarant
que aquestes dues resolucions són lesives i crec, si no record
malament, que va autoritzar, es va demanar l’execució
provisional de la sentència i s’ha concedit.

Per tant, havent parlant els tribunals, idò, crec que no...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Per tant, vostè em ve a dir que vostè estaria d’acord amb el
que els pronunciaments judicials diuen.

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Si no podem estar..., no, no es poden discutir.

EL SR. JEREZ I JUAN:

No es poden discutir, per tant, es donen per bons, amb
independència que estiguin en aquest moment recorreguts.

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

De totes formes, aquestes qüestions tan jurídiques les podrà
contestar millor l’Advocacia de la comunitat, que són els que
han dut els plets i coneixen perfectament tot el tema. Però en
principi nosaltres una resolució interpretativa l’administració
l’ha d’aplicar, des del moment que els tribunals diuen que és
lesiva, idò, deixam d’aplicar-la, sobretot quan hi ha un acte
d’execució provisional i passam a no aplicar aquesta resolució
interpretativa. 

EL SR. JEREZ I JUAN:

Molt bé. Hem parlat dels informes previs a la presa de
decisió reinterpretativa que es va emetre per part de la
intervenció, però vostès el 12 d’abril de 2013 emeten un altre
informe, si no estic equivocat, 12 d’abril de 2013 on aclareixen,
per ventura de forma definitiva el que entenen en relació amb
la qüestió de les clàusules 55.4 i 55.5. És així?

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Sí. Més que la punt 4, que crec que estava ben clara, és
l’aclariment de la punt 5. És a dir, aquest aclariment el fem a
instàncies de la secretaria, però verbalment a instàncies de
l’Advocacia. I el que pretenem aclarir és que l’informe anterior
de gener de 2011, de 25 de gener de 2011, quan diuen que el

contractista cobrarà en funció de la prestació que realitzi i que,
per tant, la clàusula 55.5 en aquest sentit que ha de cobrar el
contractista és irrellevant com a tal contracte, ho aclarim en
aquest punt dient, escolti, la 55.5 en la mesura que incorpori...
crec que és la darrera frase, el darrer incís de l’informe del
2013, “en la mesura que incorpori totes les modificacions que
ha de tenir, idò, efectivament constituirà un límit”, per exemple,
l’actualització de l’IVA. L’IVA a un moment determinat va ser
del 18 al 21, clar, no podem seguir aplicant la clàusula del 55.5
si no actualitzam aquests imports amb l’IVA. És a dir, jo el que
volia dir, per ventura, pot quedar l’informe de 2011 i que
intentam aclarir amb l’informe de 2013.

EL SR. JEREZ I JUAN:

L’informe d’Ernst & Young, a què ha fet referència abans... 

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

De 2009?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, fa...

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

O 2011?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Perdoni, 2011, fa referència a un informe seu...

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Pot ser.

EL SR. JEREZ I JUAN:

... fa referència, fa referència... ara li diré, sí, a l’informe de 25
de gener de 2011, i dóna la sensació que com a pretext agafen
la interpretació del seu informe per arribar a aquesta conclusió.

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Ja.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Dóna la sensació aquesta. És a dir, sembla que justifiquen
el resultat d’aquest informe d’acord amb una qüestió que vostès
no acaben d’aclarir al seu informe de 25 de gener del 2011. Per
tant no crec que sigui molt rigorós l’informe d’Ernst & Young
si el que fan és donar per bona una interpretació que fan vostès
que no ha acabat d’aclarir, que vostès agafen i aclareixen dos
anys després, l’any 2013. 

Per tant entenem que aquest informe es basa en una
premissa no diré falsa, però sí que permeti’m poc aclaridora, o
almenys incerta. Vostè em pot confirmar el que jo dic?
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EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

No li ho puc confirmar perquè l’informe de 2011 i el de
2009 no els tenim materialment ni els he pogut llegit. El que sí
li puc dir és que aquesta clàusula 55.5, aquí se’ns demanava si
constituïa un límit màxim. 

Per un altre costat..., entre setembre de 2006 -segurament
devia ser a principis de 2007- la Intervenció General de l’Estat
i representants del grup de feina INE, Banc d’Espanya,
Intervenció General de l’Estat, analitzant si aquests contractes
consolidaven, ens demanen -enviam tota una sèrie de
documentació- ens demanen una sèrie d’aclariments de forma
informal, per mail o per telèfon, parlant amb Comptabilitat
nacional, i una de les coses que ens demanen és si aquesta
clàusula 55.5 -just el contrari- constitueix un límit mínim
garantit al contractista, i contestàrem el mateix, ni mínim ni
màxim, és a dir, el contractista cobrarà en funció de la prestació
que faci d’acord amb totes les clàusules dels plecs i dels
“daixons”. La 55.5 als meus efectes és una clàusula comptable
que em permet fer una comptabilització determinada, és una
autorització de despesa, em determina quina publicitat he de fer
al començament del contracte, i després s’anirà actualitzant en
diferents situacions: IVA, hi pot haver revisions -no parl del
mateix contracte, qualsevol altre- hi pot haver revisions de
preus, modificats...; és a dir, l’import de la 55.5 és viu, es pot
anar movent. 

Per tant dir que és inamovible..., per això feim la precisió
el 2013 per dir “escolti, si la clàusula ja incorpora tot el que ha
d’incorporar, perfecte, és un límit”.

EL SR. JEREZ I JUAN:

És un límit màxim.

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

És un límit màxim.

EL SR. JEREZ I JUAN:

No estimatiu.

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

No estimatiu.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jerez, per al seu coneixement du 10 minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Acab amb una pregunta i després continuarem, Sr.
Amengual. Clar, aquesta interpretació que es fa d’aquestes
clàusules per part del Sr. Carbonero estant en funcions, cosa
discutida per nosaltres en el sentit que possiblement no tengués
facultats de prendre aquesta decisió si estava en funcions, però
això és una qüestió a part, clar, nosaltres pensam que aquesta
reinterpretació té uns antecedents, que són tres informes, tres
informes que concentren, per dir-ho d’alguna manera, una

mateixa doctrina, acumulen doctrina en el mateix sentit: un
informe jurídic de 17 de maig de 2010 de la secció de
contractació de la Conselleria d’Habitatge; un segon informes
jurídic de 26 de maig de 2010; i el tercer informe, que emeten
vostès, que, bé, que no ve a determinar clarament la seva
posició.

Clar, és normal que aquesta concentració de doctrina, per
dir-ho d’alguna manera, es desvirtuï amb un informe quan hi ha
els antecedents que hi ha, que diuen exactament el contrari del
que resol l’informe que ha estat encarregat ad hoc? Pregunt.

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

És a dir, els motius que varen dur a aplicar una interpretació
diferent clarament de l’informe jurídic de la conselleria i de
l’Advocacia, clarament, i del nostre en part, (...) així, no sé
quines són les motivacions, és a dir, no sé si aquest informe
d’Ernst & Young es va demanar ad hoc, no li ho puc dir. El que
sé és que els informe que nosaltres manejàvem de 2006 anaven
en una línia semblant a la nostra: constituïen un límit màxim,
no hi havia (...), etc.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Per què es pensa vostè que es va demanar un quart informe
quan ja n’hi havia tres precisament interns que deien... o
almenys coincidien en el mateix? Per què s’ha d’anar a buscar
un quart criteri que digui el contrari i utilitzar el criteri contrari
com a bo?

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

No em faci... No ho sé, és a dir, no puc estar dins el cap de
la persona o de les persones que varen impulsar aquesta
interpretació. Hem de pensar que la interpretació de qualque
forma la varen fer cercant arguments jurídics que ells
consideraren vàlids en aquells moments; és a dir, jo no puc
pensar una altra cosa.

EL SR. JEREZ I JUAN:

La resolució de la interpretació la firma el Sr. Carbonero.
Troba vostè que el Sr. Carbonero va ser negligent en la firma
d’aquesta interpretació d’aquesta resolució?

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

No li puc contestar, no ho sé.

EL SR. JEREZ I JUAN:

No hi ha més preguntes, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, el Sr. Aitor Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gràcies, Sr. President. Buenas tardes, Sr. Amengual.
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EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Bones tardes.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gracias por su asistencia a esta comisión. Queríamos...,
desde la experiencia que tiene usted desde la Intervención y
después de haber visto multitud de contratos de adjudicación y
de ofertas, que supongo que las habrá visto, ¿considera habitual
que los beneficios..., no, que se ponga un 15% de gastos
generales en las ofertas económicas? Sí, que dentro de la oferta
económica el concepto de gastos generales suponga un 15%,
porque, bueno, suele ser un 2, si no me equivoco.

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

No le puedo contestar porque estamos en 2006 y la
normativa puede haber cambiado, pero desde luego el 2 no me
suena. ¿Que el 15 puede ser alto o no?, no le podría decir... En
todo caso en la Ley de contratos, y sobre todo en los pliegos
generales en tiempo se fijaban unos topes mínimos y máximos
del beneficio industrial y del beneficio de gastos generales que
podían incluirse en proyectos. Tendría que consultar cuál era
en ese momento la norma y qué decía. No le puedo ayudar.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Dentro de sus funciones, y no intentando suponer que es
responsable usted de nada, está el cumplimiento de que para
efectuar el pago de determinadas... -es por si me equivoco,
¿no?, estoy haciendo una pregunta- que determinadas
actuaciones del Gobierno y el pago de estas actuaciones se
vean reflejados dentro de la legalidad y de las competencias
que pertenecen a la comunidad autónoma.

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Sí.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Siendo las competencias de carretera del Consell de Eivissa
en función de convenios establecidos también con el Estado,
¿se podría considerar que el cambio de convenio es asumir por
parte de la comunidad una competencia impropia?

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

No. Estoy seguro que no, estoy seguro que no por varias
cuestiones. En primer lugar, porque, mire, lo quería mirar antes
de salir pero se me ha olvidado, pero creo que la Ley 16, de
traspaso de competencias a los consells -no lo afirmo porque,
ya digo, se me ha ido de la cabeza antes de salir-, se me ha
encendido la bombilla, pero creo recordar casi seguro que la
Ley de transferencia a consells insulares de las competencias en
materia de carreteras reserva al Govern parte o todas las
competencias de las carreteras que están en el convenio, creo;
creo en un (...)

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Perdón, de las carreteras que están... Es que no le he oído.

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

De las carreteras..., perdón, yo tengo tendencia a irme para
abajo; de las carreteras que están en el convenio. La Ley de
transferencia de competencias a los consells insulares otorga o
reserva parte de esa competencia al propio govern. Pero en
todo caso, aunque eso no sea exacto porque, ya le digo, no lo
he podido comprobar, el propio convenio de carreteras autoriza
al Govern a ejecutar, licitar, aprobar, pagar las obras que están
incluidas en él, o las que se encomienden por el secretario de
Estado de Infraestructuras o de Obras Públicas, o como se
llamara en aquel momento.

Claro, eso no era bastante, porque eso es un convenio entre
partes y tenemos los consells insulares por otra parte, pero...,
perdón, pero es que la memoria no es la que era y... Sí,
entonces en la Ley de medidas de acompañamiento a la Ley de
Presupuestos para 2005, la 18/2004, en la disposición adicional
13, se incluyó esta disposición que dice que el Govern es el
competente para licitar, adjudicar y pagar las obras incluidas en
el convenio de carreteras.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

O sea, se autoincluye el propio govern..., o sea, se autoda
esa competencia...

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Sí, pero eso es una valoración que yo no puedo hacer. La
única valoración es que hay una ley de transferencias...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, pero en la disposición...

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Luego viene otra ley, y ley mata a ley, para entendernos.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

De acuerdo...

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

...y esa segunda ley lo deja claro.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

De acuerdo...

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Por eso digo, no hay competencia impropia por esa
disposición...
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EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Los pagos realizados por todos los gastos de estas autovías
de Ibiza pasaban por Intervención General o...?

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Sí, sí.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bien, ¿las de las expropiaciones también?

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Sí, las de las expropiaciones también, sí.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Claro... ¿hay alguna forma de revisión de esos expedientes
de expropiaciones, por ejemplo de las expropiaciones en
concreto por cuanto que sí que los expropiados han tenido que
incluso devolver dinero como es el caso del Sr. Matutes, por
ejemplo, ha tenido que devolver cerca de 3,5 millones, por
cuanto que se pagaron unos precios como si fuese suelo urbano
cuando en realidad era suelo rústico? ¿Había algún tipo de
control en el pago, en los expedientes de las expropiaciones?

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Sí, los expedientes de expropiaciones se fiscalizan, se
controlan, lo que ocurre...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Y entonces ¿a qué cree que han podido deberse estos
errores?, que no sólo ha sido al Sr. Matutes, han sido más, ¿eh?

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Porque... a ver, el interventor que en un momento dado
fiscaliza o controla el expediente de pago, por ejemplo de
depósitos previos, que creo que es allí donde se produjo... es
decir, se pagaron más en depósitos previos que el justiprecio
que después se pactó o se fijo por los tribunales o cómo fuera,
¿no? Entonces, en ese momento...  

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bueno, disculpe... no solo por el justiprecio, sino por la
calificación del suelo también errónea.

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Por eso digo, es decir, el justiprecio se determina en función
del suelo, en función de distintos parámetros y es superior al
depósito previo que se hizo en su momento, por lo que he leído
en los informes, por ejemplo, de Abogacía que me han pasado.

A ver, cuando a nosotros nos viene un expediente de
depósitos previos nos viene con su certificación de crédito, con
su disposición del gasto, con unos informes técnicos que avalan

los importes que se fijan para cada uno de los depósitos previos
o indemnizaciones, claro, y nos dicen... por decir algo, ¿no?, un
ejemplo, “el metro de pared seca a tanto”, nosotros no podemos
valorar si ese metro son esos metros y ese “a tanto” saber ni
dónde está...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

De acuerdo, o sea, le llega dado ya el informe...

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Claro, claro... nosotros

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

...¿le llega dado por quién?...

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

...nos limitamos a mirar pues crédito, competencia, en fin...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Por qué departamento en concreto le llegan esos
expedientes cerrados de expropiaciones?

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Como dicen, me alegro de que me haga esta pregunta,
porque llevo quince días sudando, desenpolvando -y nunca tan
bien dicho- papeles, porque mi intervención en este tema de
carreteras fue puntual en el 2005, el informe que hicimos en el
2011, pero el resto de temas, pagos a las empresas, control de
expropiaciones, fiscalizaciones que ha habido de modificados
y demás no los he hecho yo, los han hecho los interventores
delegados o los jefes de servicio o el interventor general de
turno que hubiera en un momento dado, ¿no?, las
actualizaciones de IVA..., pero bueno, yo me he estado...
intentando recopilar todo lo que he podido dentro de nuestra
casa, de intervención, los compañeros me han ayudado, bueno,
al final tengo una mesa llena de papeles y le puedo intentar
contestar a casi todo.

¿Quién fiscalizaba eso?, por ejemplo, a partir del 2008
teníamos una intervención delegada en Obras Públicas, en la
conserjería, físicamente; antes del 2008 teníamos... la
intervención delegada estaba centralizada y pasaba... y era una
intervención delegada de fiscalización, que era por quien
debían pasar los expedientes de expropiación...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Eso, antes del 2008 eso?, ¿no?

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Antes del 2008. Antes del 2008.

Por cierto, en cuanto a los pagos de expropiaciones... lo
comenté con compañeros, esta mañana mismo se lo decía, es
decir que uno agradecería cuando viene a un sitio así, tener un
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poco de idea de por dónde van los tiros para poder mirar las
cosas y... leyendo los Diarios de Sesiones pensé que el tema de
expropiaciones podía salir, pero la verdad es que identificar...
es decir, nosotros no llevamos en contabilidad un seguimiento
proyecto a proyecto de obra..., es un saco contablemente
hablando me refiero, ¿eh?, y presupuestariamente hablando,
entonces, discernir de ahí qué corresponde a unas carreteras y
a otras es trabajoso y lento, y no lo he preparado eso, pero en
fin...(...)

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Vale, pero en cualquier caso sería de ese departamento y... 

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Sí, y se puede pasar la información si quieren... no sé cómo
funciona esto...pero si se pide la información se puede
certificar...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Tampoco... tampoco lo estoy expresando ni preguntando
por una responsabilidad personal de una...

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

No, ya me imagino...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

...persona en concreto, sino de un departamento porque a lo
mejor ese mismo departamento se ve abocado a trabajar, a
tener que trabajar con inexactitud debido a las prisas que... esta
mañana ha quedado demostrado que se estaba imprimiendo a
todo el mecanismo de la administración para que el proyecto
fluyese. 

¿Usted desde su departamento ha intuido que esas prisas se
estaban dando por parte del ejecutivo?

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

A ver, por descontado, sí, pero...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Ha sufrido...?, sí...

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Como decía aquél, entonces, antes y ahora, es decir, aun no
ha entrado en intervención un expediente que no sea urgente y
que no sea para ayer, es decir, todos...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bueno, pero...

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

...todo el mundo tiene prisa.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

En especial parece que...

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

...entonces, en el momento en que estamos 2003-2007 con
todo el tema de carreteras, bueno, creo que ustedes ya conocen
perfectamente y seguramente lo conocen mejor que yo a la
exconsejera la Sra. Cabrer... y aquello... es decir los plazos se
cumplían, se imprimía una gran velocidad y un gran impulso a
la ejecución. La Sra. Sartorius, la secretaria general también es
una gran... era, es una gran funcionaria, conoce muy bien el
movimiento interno de la administración y también le imprimía
esa velocidad a esas cosas.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, ¿cree que toda esa prisa...?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Morrás, perquè ho sàpiga du deu minuts i mig.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Deu minuts i mig, sí... ¿cree que esas prisas han podido
derivar en haber cometido errores, involuntarios seguramente,
en el departamento de Intervención, como consecuencia
también de informes que hayan podido llegar erróneos?

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

A ver, en fiscalización previa del expediente de licitación
de las concesiones... no lo creo...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Y en lo demás?

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

No lo creo porque, primero, nosotros desde hacía tiempo y
concretamente con un acuerdo del gobierno del 2004, del 17 de
diciembre de 2004, boletín de 4 de enero del 2005, nosotros
hacemos fiscalización previa limitada, es decir, de aspectos
básicos que llama el Estado, entonces miramos temas muy
concretos...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Disculpe, es que... sabe que pasa, que hay poco tiempo, lo
siento...

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Sí, sí, mi mujer ya me dice que me enrollo...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

...¿y después?, por favor, concreción...
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EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Y después...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, después, dice “en lo previo”, ¿y posteriormente en todo
el seguimiento de la ejecución?

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Yo creo que no, es decir...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Ante modificaciones...

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

...a ver, en un momento dado, por ejemplo las
modificaciones que ha habido por IVA y pagos al contratista se
fiscalizan y se controlan, el Consejo de Gobierno los aprueba,
es decir, lo que son los grandes controles funcionan, creo yo.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

De acuerdo, ¿y los pequeños?

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Los pequeños, hacemos previa limitada.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

De acuerdo.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bones tardes, Sr. Amengual.

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Bones tardes. 

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Gràcies per la seva presència en aquesta comissió. La Sra.
Cabrer va dir divendres passat -i ho va afirmar aquí amb total
normalitat- que ella pràcticament mai no llegia els plecs que sí
que signava, ni tan sols en el cas d’obres tan importants com les
que són estudi d’aquesta comissió d’investigació, de les quals
parlam, de centenars de milions d’euros. A vostè li sembla que
això és una afirmació normal per a un responsable polític?

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Jo tenc aquesta carpeta amb notes i altres que he preparat
aquests dies i he dut alguna còpia d’algun document per si de
cas em fallava la memòria i tenia preparat el plec, però... perdó
m’ha fet vergonya venir amb el plec perquè era un totxo així i
la carpeta era així de voluminosa, estic segur que la Sra. Cabrer
no es va llegir cap plec, entre altres coses perquè era un totxo
de 3, 4 centímetres perfectament el d’administratives, i crec que
és una pràctica habitual. És a dir, l’òrgan de contractació... dubt
que un ministre llegeixi els plecs que firma, que és l’òrgan de
contractació, o qualsevol conseller o consellera del Govern, no
ho dubt.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

O sigui que no...

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Tant de bo ho...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Firmar papers no va lligat a la responsabilitat política?...

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

...fessin, no, supòs que això va lligat a la confiança...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

...sobretot amb tot el que ha plogut...

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

...(...) etc., ho supòs.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Ho dic perquè...

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

...és una opinió personal, jo no (...) naturalment...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

...a continuació...

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

...no estic...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

(...) la Sra. Cabrer va justificar això perquè va dir que ja hi
havia prou instàncies per fiscalitzar aquestes qüestions i plecs
i contractes, entre ells Intervenció.
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EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Això és una...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

D’alguna manera també...

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

... és una suposició...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

...de desresponsabilitzar-se als responsables polítics.

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Perdoni?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Dic que un no llegeix i que és una pràctica habitual no llegir
els plecs que un ha de signar.

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

A veure, això és una... anava a dir interpretació, és una...
creença meva, és a dir, m’estranyaria molt que cap conseller o
ministre d’aquest país o de qualsevol comunitat llegeixi els
plecs que li passen per aprovar o firmar, m’estranyaria molt, o
que revisàs l’expedient que està aprovant, és a dir,
m’estranyaria molt, no ho crec, tan de bo ho fessin, però
tampoc estic devora per mirar què fan, és a dir... per ventura
n’hi ha algun que ho fa, no ho sé.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Varen emetre algun tipus d’informe, vostè ja ha justificat fa
un moment a una pregunta del meu company de Podem, que
varen assumir el tema del canvi competencial, fins i tot anant
en contra del que estableix l’Estatut d’Autonomia, perquè via
llei d’acompanyament es va modificar i com vostè ha dit, “llei
mata llei” i per tant, encara que no era competència del Govern,
tot i que el Govern se l’arrogava amb l’aprovació d’aquesta llei
d’acompanyament, que s’autoatribuïa la licitació, adjudicació
i execució de les obres. Simplement varen assumir aquesta
màxima legal, no varen emetre cap mena d’informe que
justifiqués això? Ho dic perquè justament el seu departament
no és dels que té fama de posar les coses fàcils en la qüestió
quotidiana i aquí que hi hagi un canvi de qüestionar fins i tot el
rang d’una llei superior i orgànica, com és l’Estatut
d’Autonomia, via llei d’acompanyament, jo crec que és
qüestionable fins i tot des del punt de vista legal.

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Ja, miri, nosaltres quan fiscalitzam podem fer dues coses, bé
tres: podem dir que està, punt; podem posar objeccions; però
també posar observacions, que són comentaris que nosaltres
mateixos manifestam que no arriben a la condició d’objeccions
perquè hi ha una norma, una llei, una actuació, una instrucció

de la Intervenció general, un acord de Consell de Govern que
ens vincula. Però ho podem comentar.

Li llegesc, si em permet, intentaré fer via. En el meu
informe de fiscalització de l’aeroport i d’Eivissa-Sant Antoni
també diu el mateix, pràcticament estic quasi segur que diu el
mateix, diu: “La competència exigida com a requisit del
contracte, amb l’article 11 del text refós de la Llei de contractes
de les administracions públiques, aprovades pel Reial Decret
2/2000, de 16 de juny, ve atribuïda a la comunitat autònoma de
les Illes Balears, a la disposició addicional setzena, de la llei
8/2004, de 22 de desembre, de mesures tributàries
administratives i de funció pública, i d’acord amb la resolució
de la secretaria d’Estat, de infraestructuras por la que se
autoriza la encomienda de gestión a favor de la administración
de la comunidad autónoma de las Islas Baleares.”

És a dir, nosaltres aquí posam de manifest que una de les
coses dins aquest acord de fiscalització prèvia, limitada de
desembre de 2004, que ens diu què és el que hem de controlar,
aquesta part petita, o grossa, però important que controlem, la
primera cosa que hem de controlar és la competència. I
nosaltres posam aquesta observació dient, escolti, la
competència jo l’he de donar per bona perquè hi ha una llei que
ho diu, però, efectivament, perquè hi ha una llei que ho diu. I
la llei vincula tots els que fan feina a l’administració, mentre no
es declari inconstitucional, i que, per descomptat, no va ser el
cas.

I nosaltres cridam l’atenció respecte que aquí hi ha..., amb
la competència passa alguna cosa, però hi ha la Llei 8/2004.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

A les carreteres d’Eivissa era la primera vegada que
s’aplicava en aquesta comunitat un règim concessional de
peatge a l’ombra, amb la complexitat que això du. Es va
delegar diguem d’alguna manera a Ernst & Young l’anàlisi del
Pla economicofinancer que havien de presentar les empreses
concessionàries? Va ser una delegació diguem perquè no
quedava..., perquè així estava establert, perquè el personal de
la Intervenció de fiscalització de contractació de la comunitat
no estava preparat per assumir això?

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

A veure, els estudis de viabilitat economicofinancers no
correspon fer-los a la Intervenció. És a dir, la Intervenció fa
molts d’anys, per exemple, a l’àmbit local tenia una funció que
era la d’assessor econòmic de la corporació, per exemple. Però
aquesta funció amb el govern democràtic es va perdre, era
incompatible controlar i al mateix temps assessorar. És a dir, no
podia ser, i aleshores es perd aquesta funció d’assessorament.
L’administració de l’Estat i de les comunitats autònomes no hi
ha estat mai.

A qui correspon emetre, elaborar els estudis de viabilitat?
A l’òrgan gestor, en aquest cas a la Conselleria d’Obres
Públiques. Si la Conselleria d’Obres Públiques no es troba
capacitat pel que sigui, doncs efectivament recorre a
contractacions externes, en aquest cas va contractar Ernst &
Young, però...
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EL SR. ABRIL I HERVÁS:

I la Intervenció no fiscalitzava els plans
economicofinancers, o els informes d’Ernst & Young sobre els
plans economicofinancers? Que al final marquen la viabilitat i
fins i tot el compliment o no compliment dels termes econòmics
de contractes milionaris?

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Nosaltres dins l’expedient veiem el Pla economicofinancer
i no tenim arguments per debatre’l, és a dir, està allà, està
aprovat, ha estat emès en exposició pública, s’ha aprovat
perquè s’havia d’aprovar, s’ha ordenat l’inici de la redacció, és
a dir, no hi ha molt..., des del control que nosaltres fem; és a
dir, la bondat del Pla de viabilitat economicofinancera ve donat
dins l’expedient i està allà, passa uns tràmits que no són els
nostres. Nosaltres asseguram que hi és i que ha estat...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Però d’entrada donen per bo el que pugui dir una consultora
com Ernst & Young?

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Sí, mentre estigui..., igual que ho donaríem si ho hagués fet
la conselleria i hagués passat tots els tràmits que de passar. Per
exemple, nosaltres les intensitats mitjanes de trànsit que allà es
diuen, les desconeixem, és a dir, no sabem si això està bé o no
està bé. Si el mercat una rendibilitat d’un 5,5 o d’un 7 és
normal, és adequada o no. Qui intervé més en aquest tema és la
Direcció General de Pressuposts, que intervé i vigila aquest
tema. Però nosaltres no.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Ho dic...

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Ah. Perfecte.

Vostè abans ha parlat que s’havia imprès velocitat a
determinats procediments, el responsable d’Ernst & Young ha
dit avui migdia aquí davant tots nosaltres, que reconeixia que
mai no havia fet feina amb tanta pressió i velocitat i que fins i
tot havia arribat a manifestar que això podia fer qüestionar fins
i tot la validesa de segons quins estudis, que necessitaven el seu
temps, per la complexitat de determinats càlculs. Li he posat un
exemple al Sr. Bosch d’Ernst & Young avui matí, que està
recollit a una de les auditories de Gerens Hill, sobre el projecte
de l’accés a l’aeroport, que deia que dia 6, que era un dilluns,
li encomanaven un informe a Ernst & Young i dia 10
l’adjudicació ja estava feta. 

Li ampliï la mirada d’aquesta qüestió. Dia 1 de juny de
2005, l’enginyer en cap d’Obres Públiques fa un informe, deixa

dues de les tres empreses fora i deixa dins la que presentava
més problemes al principi de la licitació, per mancança de
solvència tècnica...

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Parlam de l’adjudicació del contracte?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, sí, sí- ... dia 3 es fa la mesa, que és un divendres,
s’adjudica el contracte a Maties Arrom Bibiloni i Ortiz, es fa
l’encàrrec a Ernst & Young. Dilluns, supòs que varen fer feina
el cap de setmana, Ernst & Young presenta un informe tan
complex com la valoració d’un pla economicofinancer per a la
concessionària que podia resultar ser guanyadora del concurs.
Dia 7 ja s’havia convocat la mesa per acabar de tancar el
procediment i dia 10 es quan es publica la resolució.

Jo no sé si això és imprimir velocitat, o si d’això realment
hi ha garanties de què quan parlam d’una obra de centenars de
milions d’euros, la comunitat té les esquenes mínimament
cobertes. I jo me deman quin és el paper de la Intervenció
davant d’una dada objectiva i documentada, li ho puc
documentar perquè ho tenim tots els membres d’aquesta
comissió, totes i cada una de les passes d’aquest procediment.
Perquè no em sembla en absolut una pràctica habitua, no sé si
per a vostè ho és, i crec que explica moltes de les coses que
varen passar fa dues legislatures o tres.

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

En aquesta mesa de contractació, ni a l’altra d’Eivissa-Sant
Antoni, hi anava jo com a representant de la Intervenció, hi
anaven dos companys. I bé, que en un cap de setmana Ernst &
Young sigui capaç de fer un informe valorant l’estudi de
viabilitat, el cap de setmana pot ser molt llarg per a una
consultora, i sobretot per a la gent que hi fa feina. No ho sé,
però en principi si l’informe estava fet i estava valorat, la mesa
degué prendre en consideració el que degué trobar.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

De fet dia 8, Foment de Construccions i Contractes (FCC),
que és una de les que havia quedat fora, solAlicita a
l’administració un informe que justifiqui per què han quedat
fora i l’administració li nega. I així consta a l’expedient. Això
creu que és una pràctica habitual?

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Normalment les causes d’exclusió s’inclouen en la resolució
d’adjudicació i de fet la resolució d’adjudicació de 10 de juny...
no sé si la tendré a mà... no és aquesta. A la resolució
d’adjudicació es diuen les causes d’exclusió dels licitadors que
no han estat adjudicataris. 

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Però a Foment, que havia demanat un informe, se li denega
i només li passen unes notes escrites, argumentant el per què de
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l’exclusió, però no l’informe que havia solAlicitat sobre aquesta
exclusió.

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Els licitadors poden... demanen i demanen moltes coses,
efectivament, però la, la..., no voldria equivocar-me, perquè la
Llei de contractes l’han modificada tant darrerament, però bé,
tot és possible, però aquí... no la tendré la resolució
d’adjudicació ... no, d’aquest no, de l’aeroport no, els licitadors
exclosos reben la informació i tenen dret a conèixer legalment
les causes d’exclusió amb la resolució d’adjudicació, a partir
d’aquest moment poden demanar tenir a disposició l’expedient
i poden, li contest en general, no en concret en aquest cas,
poden tenir a l’expedient i presentar les reclamacions i els
recursos que vulguin. Però quan demanen un informe exprés a
la Mesa durant el procés de licitació no és el cas.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

I vostè no creu que aquest imprimir velocitat, a aquesta
velocitat, d’alguna manera posa en qüestió les garanties que
s’haurien de presentar de cara a l’administració.

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

No ho sé, no li puc dir, és a dir, jo confiï que la gent que va
ser a la Mesa, és a dir, els companys i interventors que foren a
la Mesa, els serveis jurídics que hi foren, varen atendre i varen
acomplir perfectament les seves obligacions.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

El Sr. Bosch també ha dit avui de matí que des d’Ernst &
Young varen posar de manifest que no compartien el criteri de
la UGE d’Obres Públiques, i s’ha referit, en particular, al
Govern d’aquí, en contraposició a la Intervenció General de
l’Estat, perquè evidentment tot això, com que responia a un
conveni, pel que fa a l’establiment de les anualitats, perquè
pensava que marcar anualitats en l’adjudicació, en la licitació,
a l’hora d’implementar aquest règim concessional anava en
contra una mica d’aquell esperit que el risc fos per a la
concessionària. Vostè era conscient d’aquesta qüestió?

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

No, la primera notícia d’aquesta postura, però, per
definició, qualsevol contracte de l’administració, qualsevol
actuació que suposi una despesa, la despesa s’ha de determinar,
pot ser determinada o determinable, pot ser màxima o pot ser
concreta, però ha d’existir; és a dir, les anualitats les
necessitàvem per a un munt de coses, és a dir, la llei demana
autorització del Consell de Govern per exceptuar anualitats,
informe de pressuposts, és a dir, hi han de ser per definició.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No sé si va tenir mai accés a l’auditoria, supòs que sí,
encomanada el temps del Sr. Carbonero sobre aquestes
concessions, i si recorda alguna de les seves conclusions.

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

No, no hi vaig tenir accés ni la coneixia, va ser
desenpolvando papeles, com deia l’altre dia. Una companya em
va dur, diu: ay, también tenemos este expediente. Una còpia de
l’expedient que va venir a oficialitzar-se i era l’auditoria de
Gerens Hills.

I després em varen comentar: y creo que hay otra. I bé, no,
no les tenc, no les he llegides, però sí he llegit els informes de
la Sra. Berrocal del 2010 i del 2011 respecte d’aquestes
auditories,...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

I abans de...

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

... però punts en concret no, ja li dic, només he pogut llegir els
informes d’Advocacia.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Abans del darrer informe d’Ernst & Young d’abril del
2011, el març del 2011, el catedràtic Francisco Javier Álvarez
de la Universitat Carles III va emetre un dictamen
juridicopenal, li llegesc només un paràgraf, i és la darrera
pregunta que li faig, deia: “La referida decisión que, a la vista
del desarrollo temporal de los hechos, tan sólo puede
entenderse como premeditada, sólo así se explica, entre otras
cosas, la subscripción con el Consell Insular de Ibiza de forma
cuasi paralela el antes citado convenio de 2004, un convenio
de cesión de la competencia en materia de carreteras,
atribuida ex lege al consell insular vía Ley autonómica
16/2001, de 14 de diciembre, a la comunidad autónoma se
puso en práctica de forma inmediata por los responsables de
la Consejería de Vivienda y Urbanismo de la comunidad
autónoma, siendo así que a lo largo de la tramitación de
ambos expedientes se conculcaron sistemáticamente y de
manera caprichosa las normas procedimentales que rigen en
materia de contratación pública, con grave perjuicio, por lo
demás, para las arcas de la comunidad autónoma.”

Com valora aquesta asseveració d’un catedràtic de dret
penal?

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Ja li dic, no la conec, però sí conec l’informe de
l’Advocacia, i en el paràgraf que parla dels informes de...,
perdó, dels convenis de col·laboració, per exemple, diu: “Todas
las afirmaciones del dictamen en las que se imputan tanto el
delito de prevaricación como el de malversación, están
huérfanas de elementos objetivos en que basarlas, tratándose
de prospecciones del autor del mismo sobre la voluntad de
terceros, a sabiendas, con clara intención, que exceden con
mucho...
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EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Això és un informe de l’Advocacia o són notes de
l’Advocacia? Perquè no és el mateix.

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

No, aquí diu: informe de la Abogacía, se emite el
dictamen... és un informe. L’altre que diu “notes”, ho diu en el
títol, però diu: “Se ha solicitado a esta Abogacía informe que
para la elaboración del presente informe...”; és a dir, no se
perquè li posen “notes”, està registrat com a informe, però bé,
jo parl del segon, del segon informe.

És a dir, nosaltres, o jo, personalment, quan parla de les
dues auditories, ja dic, no les he pogudes llegir, no n’he tengut
coneixement, he vist el dictamen de l’Advocacia i, en fi.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Vostè creu -acab, ara de veres- que són només els polítics
que han fallat en aquesta comunitat?

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Perdó?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Vostè creu que només són els polítics que han fallat en
aquesta comunitat, i no em referesc només al cas de les
autopistes? En la mala gestió dels doblers públics, que han
funcionat tots els mecanismes de fiscalització que haurien de
regir?

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Jo el que li puc dir, i ho vaig manifestar a un article fa ja un
parell d’anys, és que allà on hi ha control de la Intervenció, en
general les coses van prou millor; allà on no hi ha... allà on hi
ha controls administratius, allà on s’aplica la Llei de contractes,
allà on s’aplica la Llei de subvencions, l’actuació
administrativa és prou més acurada o és prou més objectiva o
més, si ho volem dir així, més legal. Quan trobam buits i
llacunes, doncs és quan ens trobam amb aquestes situacions que
ens han passat, és a dir, quan fem... cream empreses públiques
fora control, anam a fer una auditoria perquè ho diu la llei; o
quan ens trobam situacions en què elements grossos o objectius
estan, o subjectius en aquest cas, ens, estan exclosos de control;
o determinades quanties i diuen: no, miri, vostè miri a partir per
davall d’aquesta quantia, perdó, per damunt d’aquesta quantia,
això no ho miri. D’acord, aquí es creen nínxols d’impunitat.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, correspon ara al Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES, té la paraula la Sra. Maria
Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Perquè
quedi constància en el Diari de Sessions, agrair al Sr.
Amengual que hagi vengut.

Dir que nosaltres anam revisant i escoltant la informació
que se’ns dóna, les compareixences que venen, les preguntes
que hi ha. Ja farem les observacions pertinents en el seu
moment, si ho trobam oportú. Ja vàrem dir en el seu moment
també que nosaltres no volíem entrar a formar part d’aquest
espectacle, d’una cosa que està estudiada, revisada i
investigada i per tant trobam que si qualcú té qualque dubte o
qualque sospita hauria d’anar als jutjats.

Per altra part, som aquí, és la nostra obligació, com he dit,
i dir que des del nostre partit consideram que hi ha altres
prioritats en el Parlament que ajudarien més els ciutadans d les
nostres Illes i, per tant, no farem preguntes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Ara correspondria al Grup
Parlamentari MÉS per Menorca i al Grup Parlamentari Mixt,
que no hi ha cap diputat o diputada present, i per tant passam
al Grup Parlamentari Socialista i té la paraula el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Amengual, benvingut a
aquesta comissió.

Jo li faré unes quantes preguntes, li pregaria que fos
concret, tenim el temps taxat, per tant li pregaria tampoc no fer
massa explicació, simplement és contestar.

Jo volia començar aquesta intervenció i demanar-li, bé, el
càrrec que vostè ocupa, ja ha dit que és viceinterventor, però
m’agradaria que vostè em digués quina responsabilitat té la
Intervenció o, concretament, vostè en els expedients de les
autovies d’Eivissa, tant de la carretera de l’aeroport, com de la
carretera de Sant Antoni.

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Bé, el 2003-2007, com vostès saben, el càrrec d’Interventor
General és un càrrec de designació política, es nomena per
decret o acord del Consell de Govern, i en aquella legislatura
no es va nomenar. Per tant, el decret d’organització i
intervenció, per allò de què hi ha d’haver un cap, diu que, en
cas d’absència, vacant o malaltia, el viceinterventor assumeix
les funcions d’interventor general. I per tant a mi em va tocar
en aquest cas, i una de les funcions de l’interventor general,
perdó, és oficialitzar aquells expedients que són competència
del Consell de Govern o que passen pel Consell de Govern per
qualque motiu, en aquest cas autorització prèvia. I per això jo
vaig oficialitzar els dos expedients de (...).
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EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Moltes gràcies. Jo li volia fer una pregunta que és una mica
subjectiva, però jo crec que com a interventor ha de tenir una
opinió i és: en opinió de vostè, aquestes carreteres qui les paga,
l’Estat, en funció dels convenis, o els habitants de les Illes
Balears?

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Bé, de moment les hem pagat nosaltres. L’Estat havia de
posar unes quantitats, de l’accés a l’aeroport eren 3,93 milions,
i d’Eivissa a Sant Antoni eren 4,71. Per tant, que jo sàpiga crec
que no hem cobrat res encara, és a dir, de moment hem pagat
nosaltres i...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Per tant, quan s’adjudica un contracte...

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

com deia aquell... (...) generaciones venideras.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí, jo ho deia perquè, quan s’adjudica un contracte que està
valorat en 100 i busques de milions, si ve d’un conveni que està
valorat en 3 milions, l’Estat no paga íntegrament el cost
d’aquestes carreteres, sinó que el paguem tots i cadascun de...

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

El suporta el pressupost de la comunitat.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

... el suporta i el suportarà durant 25 anys...

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Si qualcú no ho arregla abans, efectivament.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

... en principi el paguem nosaltres. D’acord, gràcies.

Vostè, com a interventor, m’agradaria saber si vostè va
intervenir d’alguna manera, directa o indirecta, en l’elaboració
dels contractes de concessió del peatge en ombra.

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

A veure, del contracte... supòs que es refereix als plecs?

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí, sí, als plecs.

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Quan els plecs varen ser elaborats, a mi em sonaven
campanes que havien tengut reunions de discussió de plecs, és
a dir, això en certa manera ha estat habitual quan hem fet obres
complexes, per exemple, el plec de... -no té res a veure, però és
un exemple i ho diré aviat-, els plecs de Son Espases els va fer
una consultora, crec que és Garrigues, i després hi va haver un
grup de treball que es reunia els horabaixes a la conselleria, on
participava Advocacia, Intervenció i se desmenuzaba el pliego.

Jo aquí no estic tan segur que això funcionàs així, no estic
tan segur, però sí que a un moment determinat vàrem intervenir
activament en determinades clàusules. A quin moment? Quan?

Quan parlam de la consolidació de la despesa, que enviam
els expedients al grup de feina d’INE, Banc d’Espanya,
Intervenció General de l’Estat, enviam..., el 28 de juliol ens
arriba una petició de la Intervenció, com a representant del
grup de feina mixt, demanant-nos informació d’aquests
contractes amb fórmules alternatives, en aquest moment tenim
aquests dos, i dia 29 de setembre del 2006 els enviam.

Ens contesten amb una modificació de nul·litat, perdó, amb
una modificació de les clàusules del plec per intentar evitar que
consolidàssim. Abans havíem enviat, el juliol del 2005, el plec
de l’aeroport, i ens varen contestar que consolidaven, ens deien
que no hi havia transmissió de la majoria dels riscs al soci
privat, això era el 29 de juliol del 2005, que ens contesten,
concretament el risc de demanda ni el risc de disponibilitat, ens
diuen.

Mentrestant, les obres es van adjudicant i nosaltres
intervenim en intentar millorar la redacció dels plecs per
introduir que quedi clar que el risc de construcció és del
contractista, que quedi clar que el risc de demanda o el de
disponibilitat també ho són. I aquí es fan una sèrie de
modificats dels plecs per modificar aquelles clàusules que
afecten.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí, a veure, que jo ho entengui. Es fan els modificats dels
plecs després d’haver iniciat l’adjudicació? És que no ho sé,
jo... és des del meu desconeixement.

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Després d’haver modificat el..., perdó, després d’haver
adjudicat el contracte, això és habitual; és a dir, a qualsevol
contracte...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

És habitual canviar el plec després d’haver-se adjudicat el
contracte?

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Sí, és a dir, l’ius variandi de l’administració permet que per
raons d’interès públic puguem canviar o modificar un
contracte. En aquests casos, a més, hi havia, hi ha d’haver
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normalment..., perquè si no es posa en marxa un altre
mecanisme molt més complex, autorització o aquiescència del
contractista, conformitat, perdó, no em sortia la paraula.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

En relació amb això, vostè va participar, d’alguna manera
també, en l’elaboració de l’estudi de viabilitat
economicofinancer?

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

No.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No va participar absolutament en res?

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

No, no.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

I aquesta modificació dels plecs que va fer a posteriori
modificaven, d’alguna manera, la viabilitat economicofinancera
o no?

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Jo entenc que no, el que vàrem fer va ser deixar clar...
perquè la viabilitat economicofinancera no, no,... és a dir, el
que vàrem deixar clar és això, és a dir, anem a veure, el grup de
treball, -es que té un nom molt llarg- INE, Banco de España e
Intervención General del Estado, no té acrònim, doncs aquest
grup de treball el que ens deia era això: que no hi havia una
adequada transmissió del risc de demanda. Això què vol dir?
Que si es podien garantir, en principi, uns ingressos al
contractista, intentant demostrar que no.

I per altra costat, ens demanen també que hi hagi un control
de disponibilitat. Què això què vol dir? Que si la carretera, en
aquest cas, està aturada per determinats temes, hi hagi unes
penalitzacions automàtiques i significatives sobre la retribució
del contractista. I això és el que intentam reflectir amb la
modificació d’aquest contracte.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Bé, ja s’ha dit aquí que aquest estudi de viabilitat es va
encomanar a una empresa externa, Ernst & Young, vostè sap a
través de quin tipus de contracte es va encomanar aquesta...?

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

No.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Aquesta encomana, aquest contracte no va passar per
Intervenció?

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Supòs que sí, és a dir, bé, si era d’import, si no era un
contracte menor va passar a fiscalització, no record en el 2004
quin era el límit exempt de fiscalització prèvia, avui en dia són
30.000 euros, en aquell moment no ho sé, no me’n record, no
sé quin era el límit, però possiblement no devia anar molt
enfora dels 30.000, però no ho sé, no li puc contestar, no li puc
concretar.

EL SR. PRESIDENT:

Per al seu coneixement, du vuit minuts i mig.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies. Després, jo li volia preguntar també, en relació
amb els contractes, en els contractes vostè recorda si hi estava
inclòs allò de l’1% cultural que s’havia de retenir segons la Llei
de patrimoni?

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Sí, això, l’1%, efectivament, inclòs dins el pressupost del
contracte?

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí.

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Jo m’he mirat els plecs, i la veritat, no he fet una lectura de
tot el totxo, però mirant l’índex i en detall no he vist cap
referència que hi estigués inclòs l’1% dins el preu del contracte.

Nosaltres, de fet, en els dos expedients, una de les
objeccions que hi va haver és que no s’aportava la retenció de
crèdit per import de l’1% del contracte d’obres. Això va ser un
tema de discussió amb Secretaria, que si tocava, que si no
tocava, que era una concessió, que no era una obra, etc., i la
Llei de patrimoni històric parla d’obres i etc., però també la
Llei de patrimoni històric parla d’obres i diu expressament:
“quan sigui una concessió es prendrà el pressupost de l’obra”.
Per tant, és un tema contemplat i ajustat.

Nosaltres vàrem insistir en aquesta objecció. Secretaria ens
va contestar que posava en marxa la modificació de crèdit dia
26 d’abril del 2005, i de fet l’havia posada en marxa, però no
l’havia poguda concloure perquè va tenir problemes
informàtics, és a dir, això ens diu l’ofici, l’escrit. D’acord,
nosaltres ens ho creiem, la veritat, perquè és vera que el sistema
pot fallar, és a dir, el dia anterior no anava fi, i nosaltres el 15
de novembre el 2005 comunicam a la Direcció General de
Pressuposts que aquests dos contractes, juntament amb altres
dos, però que són pequeña minucia, normalment per trimestres,
agafàvem a final de trismestre, pum, enviàvem escrit a
Pressuposts dient-li: escolti, s’han tramitat aquests expedients;
li vàrem notificar els dos expedients a Pressuposts, el..., no sé
si he dit 25, m’he equivocat, el 15 de novembre, dient-li:
escolti, l’1%... Per què a Pressupost? Perquè aquest 1% es
traspassava de la conselleria afectada a la d’Educació,
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EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí, per això...

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

... la de Cultura, i d’allà es feien (...)

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

... jo volia saber si vostè, com a interventor, va fer la
intervenció corresponent per a aquell traspàs de l’1%.

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Nosaltres ens vàrem preocupar que aquell 1%, clar, qui
materialitzava el traspàs era la Direcció General de Pressuposts
i nosaltres ens preocupàvem d’advertir a Pressuposts que tenia
a la seva disposició aquest 1%.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

I ja l’última, vostè, la Intervenció després va fer un
seguiment del procés de licitació?

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Del procés de licitació de les obres?

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí.

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

De les obres de les carreteres, hi havia representants
d’Intervenció a les meses de contractació, clar.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

I aquí va acabar l’actuació.

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

La mesa de contractació acaba quan s’adjudica el contracte,
quan la mesa fa la proposta d’adjudicació.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

D’acord. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Ara passam al segon torn.
Correspon al Grup Parlamentari Popular; el Sr. Jerez disposa
de 2 minuts 15 segons, més l’afegit.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Amengual, bàsicament
giram entorn del mateix, crec que el que no podem fer és
perdre’ns en l’anècdota i deixar de banda la categoria. Jo li deia

la categoria, encara que alguns s’estimin més transitar per
l’anècdota. Insistesc una vegada més en la qüestió amb què
iniciat aquesta compareixença i en les preguntes que li he
formulat, i en particular em vull centrar en les dues sentències
que hi ha que estimen un sobrecost donada la resolució del Sr.
Carbonero. Vostè coneix aquestes sentències...

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

No, no les he llegides.

EL SR. JEREZ I JUAN:

No coneix el contingut d’aquestes sentències.

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

No les he llegides. Conec la seva existència perquè he estat
mirant els darrers pagaments, i els enginyers que ja fan els
informes, el director de la concessió, ja fan els informes del
pagament trimestral ja les tenen en compte i tal. També per
premsa havíem vist que les sentències a Intervenció ens arriben
quan s’han d’executar, és a dir, quan hem de cobrar o quan hem
de..., és a dir, quan hem de contreure un dret o quan l’hem de
pagar. Mentrestant es mou al carrer, no a l’Advocacia; per
tant...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Vostès pensaven que aquest risc era possible, és a dir, que
la comunitat autònoma podia córrer el risc que efectivament,
d’acord amb aquesta resolució, els tribunals acabassin decretant
el que han decretat. Vostès tenien por que això acabàs passant?

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Que passàs...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Que es condemnàs la comunitat autònoma...

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

...hi perdés la comunitat (...) lesiu?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Efectivament.

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Jo crec que pel que... durant els mesos abans, quan es va
dictar la declaració de lesivitat l’octubre, crec que hem dit, el
2013, hi va haver reunions amb Advocacia, amb Secretaria,
amb nosaltres, per suposat... Clar, els que sabem d’això són els
advocats de la comunitat i els assessors jurídics de la
conselleria, i ells ho tenien molt clar. O sigui, jo crec que es va
anar per aquesta via perquè precisament els advocats de la
comunitat ho tenien clar...
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EL SR. JEREZ I JUAN:

Ho tenien clar.

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

...però això qui li ho podrà...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Li consta que advertiren el Sr. Carbonero d’aquest fet?

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Perdó?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Li consta que advertissin el Sr. Carbonero d’aquest fet?, que
hi havia aquest risc potencial que fos condemnada la comunitat
autònoma a satisfer quantitats...?

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Jo ara estic parlant de 2013, és a dir, crec que el Sr.
Carbonero ja no era...; no sé si qualcú el va advertir de qualque
cosa. No ho sé.

EL SR. PRESIDENT:

En relació amb les licitacions, em pot explicar, en el seu
parer, per què hi ha tan poca concurrència? És a dir, eren els
plecs molt exigents...?

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

No li ho sé dir. És a dir, jo supòs que els contractes de
concessió a llarg termini són complicats de gestionar per les
dues parts. És a dir, avui hem de fixar unes condicions d’una
cosa que succeirà durant molt de temps, i hem de preveure el
futur, d’aquí a 25 anys el que passarà, i jo supòs que de la
mateixa manera que a l’administració no és un sistema de
contractació habitual, a l’empresa privada tampoc no és una
cosa que li faci molta ilAlusió presentar-se a aquest tipus
d’obres. No ho sé, no sé per què no s’hi varen presentar, no ho
sé.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Bé, dues preguntes més per acabar. S’ha tret a colAlació
l’informe signat per la Sra. Berrocal, que desmunta en certa
manera un informe extern -una altra vegada més ens trobam
amb un informe extern, demanat a un catedràtic de la
Universitat Carlos III de Madrid; sembla ser que aquesta
comunitat autònoma i en particular el Sr. Carbonero quan les
coses no li van bé demana informes externs, és la segona
vegada que invoc informes externs demanats pel Sr. Carbonero;
sembla ser que les coses no li funcionaven com volia i havia de
recórrer a aquest tipus de pràctica pagant informes externs a fi
que es digués el que finalment ell volia que s’acabàs concloent.
Clar, em podria dir vostè quina opinió té, perquè crec que
coneix l’informe Berrocal, que com dic desmunta aquell

informe pagat per aquesta comunitat autònoma que criminalitza
tot aquest procés, quina opinió té d’aquest informe que diu que
no existeix cap tipus d’indici d’incriminació penal en relació
amb l’execució, la licitació il’ adjudicació dels projectes?

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Es refereix als informes de l’Advocacia...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Efectivament.

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

...l’opinió que me mereixen. Tot el respecte i tota la
consideració, és a dir, són informes emesos per lletrats o
advocats de la comunitat autònoma. Crec que, no ho sé, la Sra.
Berrocal no sé si la coneixen tots, però almenys dins la
comunitat, l’administració, la coneixem tots, és un number one,
i el seu informe que emet... I després el segon..., el primer (...),
i el segon són, en fi...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Impecables.

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Almenys a mi me mereixen..., ella me mereix tota la
consideració. L’anàlisi jurídica... jo no som jurista, som...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Molt bé. I acab amb una altra pregunta relacionada amb el
peatge a l’ombra. Sembla ser que la idea era que no computàs
com endeutament de la comunitat autònoma l’execució
d’aquests projectes, i es tria precisament aquest sistema de
peatge a l’ombra a fi que això finalment acabi essent així. Aquí
la Sra. Sartorio ens va comentar que perquè això pogués ser
així el sistema va haver de passar una sèrie de filtres importants
a fi que pogués ser finalment aprovat, i aquesta comunitat
autònoma pogués finalment assumir tots aquests projectes
mitjançant aquest sistema de peatge a l’ombra. Ens podria vostè
explicar breument quin és tot el procés de filtratge i d’informes
favorables, organismes que els han d’emetre, a l’hora que això
pogués ser adjudicat en aquesta comunitat autònoma d’aquesta
forma?

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Bé. Ui!, la meva dona em diu que m’enfony molt; si
m’enfony massa diguin-m’ho. A veure, el peatge en ombra
comença al Regne Unit a mitjans anys vuitanta. Després
apareix també el sistema alemany, i tots aquests sistemes
obeeixen a una cosa, l’arrel és una, que és que en els pactes
d’Amsterdam del 97 als estats membres se’ls demanen tres
coses: créixer en inversió, reduir dèficit, reduir endeutament i
no apujar imposts. És a dir, incompatible, la cuadratura del
círculo; és a dir, no podem fer més inversions si no ens podem
endeutar, per tant..., o no podem tenir dèficit; no, idò això són
els pactes.
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A partir d’aquest moment es generalitza una cosa que ja
existia, perquè dic que era l’any 85, que això neix com una
altra forma de gestió en el Regne Unit, que cerquen fórmules
que compleixin aquest requisit perquè no comptin en el balanç
de l’administració, como si no fuera deuda, como si no lo
debiéramos. Per què?, perquè a Europa es donen unes regles
internacionals de comptabilitat nacional per determinar com
funcionen..., que sé jo?, a Lituània segur que no comptabilitzen
igual que nosaltres, per dir alguna cosa; el pressupost segur que
no funciona igual, no sé com funciona però segur que no
funciona igual, i aplicam aquestes regles generals.

I ens diuen: d’acord, perquè no consolidin com a deute de
l’administració aquestes operacions el risc de construcció ha de
ser assumit pel tercer, pel soci privat, i a Europa li és igual la
fórmula, el nom que li donem, concesión, contrato privado,
arrendamiento financiero, leasing, llave en mano, sistema
español, que el sistema español era interposar una empresa
pública davant que s’endeutava i era l’empresa i no nosaltres...,
és a dir, li és igual, tot això li és igual, i diu “escolti, el soci
privat ha d’assumir els riscos”; quins?, els de construcció, és a
dir, aquest l’ha d’assumir sí o sí; i ha d’assumir o el de
demanda o el de disponibilitat. El de demanda és que se
arriesga en el mercado, és a dir, que pase lo que Dios quiera;
¿vienen clientes?, cobrarás; ¿no vienen clientes?, no cobrarás.
¿Pasan coches?, cobrarás. Per exemple els hospitals es feien
dient que el concessionari cobraria -això a Alacant crec que es
va fer- cobraria en funció de les cartilles que tenia aquell
hospital assignat; no hi ha risc de demanda, per tant
consolidava. I això és el que ens demana BrusselAles, Eurostat. 

Aquí el control el fa un grup de treball format pels que ja he
dit tres vegades, al qual es remeten els plecs. Emet..., abans
emetia uns informes, de fet amb l’informe de consolidació
primer de 2005 i després de no consolidació, és a dir, que ho
hem fet bé, ens ho diu dia 20 d’abril de 2007, ens diu que existe
transmisión suficiente al socio privado, por lo que se
asignarán al balance del socio privado l’endeutament i la
inversió. Això ens ho diuen per escrit. Ara ja ni tan sols, ara et
criden per telèfon, t’ho diuen o t’envien un mail. És a dir, quan
va passar el contrari el 2015, que aquestes obres varen passar
a consolidar, es va rebre una comunicació telefònica i poca
cosa més, és a dir... Però el sistema és aquest, qui du el control
és el grup de treball, el tripartit, que li dèiem, o la troica, també,
podem triar, el grup de treball, els tres que tenien allà per fer
les revisions dels plecs.

No sé si he contestat o m’he enrotllat massa. Perdó.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Amengual. Passam ara al segon torn del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, que li correspon tres minuts
més l’afegit.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gràcies, Sr. Presidente. Ruego brevedad porque tenemos el
tiempo limitado. Hablando del peaje en la sombra, uno de los
factores es el aforo de tráfico de los vehículos que circulan por
la autopista, entonces, ¿cree usted o valoraría como que
produce un daño patrimonial, por el quebranto económico que

supone para la comunidad autónoma, que en lugar de trece
puntos de control en la autovía de Sant Antoni, como estaban
en los pliegos uno por cada tramo, existiera un único punto de
conteo en el quilómetro 0,550, que es el de máximo aforo?

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Salvo que se hayan modificado los pliegos tiene que
respetarse el pliego de técnicas y montar los aforos que el
pliego dice.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No los tiene. ¿Usted cree que en este caso se podría
quebrantar y haber un... quebrantar económicamente la
comunidad y que haya un daño patrimonial?

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Es posible. Habría que ver cuando los ingenieros están
realizando los informes de pago, que bendicen de alguna forma
el tráfico, el volumen de tráfico, en base a qué lo hacen. Es
decir, yo los informes...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Esos informes no existen, existen o se van emitiendo
anualmente?

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

No, esos informes... datos concretos. Esos informes
existen...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Tengo muy poco tiempo.

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Ya, perdón, seré rápido. 2016, ¿es la de San Antonio?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí. 

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

No, estos informes se emiten en cada pago trimestral, los
informe sobre la aprobación del acta de tráfico, lo firma... creo
que se llama el director de la concesión, y en éste hace la
lectura de las auditorias de tráfico, que se han realizado
pruebas, las comprobaciones son adecuadas, el tráfico es el que
es y...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Especifica los... el número de puntos?

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Especifica el número de puntos.
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EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

De control.

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

De... parece que sólo hay uno. 

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Vale, de acuerdo. Gracias. Usted, le he creído entender, que
decía que allá donde hay control de la Intervención hay unos...
o fiscalización de la Intervención hay mecanismos de control...

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

En general, cuando se aplica el procedimiento
administrativo...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

... sí, sí, y que si no, pues bueno, se crean nichos de impunidad,
creo que ha dicho.

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Sí, efectivamente.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Puede darse el caso de que una intervención delegada,
alejada de la Intervención general, pueda ser un nicho de
impunidad en este caso?

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

No lo creo, no lo creo, porque las intervenciones delegadas
que hemos tenido siempre han sido siempre muy, muy... o son,
han sido y son, muy profesionales, nunca han participado en,
en... es decir, no, vamos, para simplificar...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, por favor.

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Mi mujer ya me lo dice, que me enrollo mucho. 

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bueno, respecto al 1% usted ha dicho que sí, que ya había
emitido un reparo, bueno un reparo, una objeción...

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Sí, si, una objeción, un reparo.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

... pero después, posteriormente, emiten un informe en abril de
2005 en el que sí que se avienen a la versión de la secretaría...

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

De la secretaría general, efectivamente.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Con que sentido cambian... por qué cambian ese criterio?

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Porque la secretaría general lo que nos dice es que ha
puesto en marcha el expediente del 1%, el expediente de
modificación de crédito...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bien, pero que luego, que nunca lo ha llegado a poner en
marcha y lo reconoció el otro día. O sea, ustedes lo hacen
porque se fían de que la secretaría general, la secretaría general
lo va a poner en marcha.

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Yo aquí sólo he traído copia del oficio que me manda, que
dice que...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí.

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

... que me dice que...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Ah!, bueno...

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

... me dice...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

... ya, ya, perdón...

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

... se inicia un expediente número, me da un número, una
partida y yo en la copia desempolvada tenemos el pantallazo
del expediente iniciado, es decir, con lo cual yo me tengo que
quedar tranquilo de que ese expediente de retención se ha
iniciado, y por eso se lo recuerda...
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EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Y sin embargo ¿no parece que se ha incumplido
conscientemente los términos del convenio con el Ministerio de
Fomento por lo que se sabe que está fuera del convenio y sin
embargo para justificar la falta de previsión del 1% cultural
invoca al convenio, o sea, sabe que está fuera del convenio, sin
embargo para justificar la falta del 1% vuelve a invocar al
convenio?

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Pero, ¿quién lo invoca? Perdón.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

La secretaría general.

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Ah!, la secret... no lo sé. Yo el 1% no, no estaba en el
convenio.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Usted sería... ah!, no. Un par de preguntas, ¿le suenan Over
Marketing y Orange Market como empresas suministradoras
del Govern de las Islas Baleares en una cantidad notable?

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Hombre, por prensa.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, pero como Intervención, por cantidades notables de...

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

No.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No? Tampoco en éste... todo lo que rodea...

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

En éste no.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Y en otros?

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

En Son Espases creo que fue la misma, o no estoy seguro,
era... no sé si era Over, pero fue una empresa externa también
que hizo el primer informe de adjudicación, ¿no?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí.

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Pero no sé si era Over o no me suena, pero no le podría
decir.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí. Dos últimas preguntas. Usted en todo el proceso, ¿cree
que ha habido un cúmulo de irregularidades...

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

No.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

... por los contratistas, por los controladores de la obra,
directores de obra, administración? Bueno, en general, sin,
sin...

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Bueno, en general, irregularidades, estos expedientes han
sido muy complejos y todo él es de una complejidad brutal para
lo que es el funcionamiento de la administración. El pliego dice
que hemos de pagar el último día de trimestre, entonces, eso ha
obligado a hacer un circuito específico para poder atender esa
obligación. ¿Por qué? Porque si día 30 o 31 no se pagaba la
concesionaria, con todo el derecho, instaba intereses de
demora. Entonces, adaptar el circuito administrativo para que
una certificación trimestral que emite un técnico se tramite,
llegue, con la factura de su IVA y demás y se pague, se pague
materialmente en una fecha determinada es un proceso
complejo...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bueno, pero...

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

... si había irregularidades no lo sé. Es decir, tenemos... la peor
puede ser la, la... la interpretación de la cláusula del 55.4, pero
esa son los tribunales que lo han de dictaminar, es decir,
mientras esa resolución ha estado vigente es fuerza de ley,
obliga, es el contracto que se aplica y no provoca más
problemas, entre comillas, que hay que adaptar los créditos
presupuestarios a esas nuevas...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

En todo el procedimiento que usted ha examinado, incluido
lo del 1% y todo, bueno, todo lo que estamos viendo, ¿dudaría
en ir a los juzgados o que la comunidad autónoma fuese a los
juzgados como consecuencia de esas irregularidades, no sólo
la de la cláusula 55 si no todas las que...

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Si hay irregularidades las que hay son de índole
administrativa, y de hecho se están solventando en los
tribunales contenciosos y demás. Los informes de la Abogacia
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nos están diciendo que no han visto responsabilidades penales,
lo dice expresamente la Sra. Berrocal, en 2010 y 2011 respecto
a la actuación...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Contradiciendo al informe de...

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

¿Eh?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

O sea, es un informe contradictorio respecto al de la
Universidad Carlos III.

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Ya, ya, vale, vale. Pero como...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

O sea, que hay otro también.

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

... el único que me conozco es ése, pues me quedo con ése. Del
otro no puedo opinar.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Vale, de acuerdo. No hay más preguntas. 

Muchas gracias.

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Vale. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Morrás. Correspon ara al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Abril que li donam el
temps afegit, el temps afegit.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

M’havia quedat una pregunta. Em podria explicar per què
tot i que es tracta d’un projecte que... o d’uns projectes que
varen iniciar el seu procediment el 2004, no és fins a la
legislatura anterior que des de la CAIB es determinen
reclamacions a les concessionàries? Perquè un poc la sensació
que tenim és que a un moment donat, o sigui, fins a un moment
donat, 2009 aproximadament, no hi ha cap problema per part
d’intervenció perquè fan els pagaments a les concessionàries,
a un moment donat sí; la sentència, a la qual s’ha fet referència
en diverses ocasions avui, que és la 586/2015 i també la 714
del Tribunal Superior de Justícia del mateix any, assenyalen els
apunts electrònics de la intervenció, però evidentment no els
destapa, no els arregla perquè no els... però diu que ha estat el
fonament de la seva actuació. Els recorda aquests punts? Podria

explicar per què i a quin moment es produeix aquest canvi de
criteri a l’hora d’efectuar el pagament de les concessionàries?

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

No, el canvi... jo crec que no hi hagut cap canvi de criteri.
És a dir, a un moment determinat tenim una, una... una norma
que és el contracte amb una resolució interpretativa que
s’aplica a partir d’un moment, fins a aquest moment no s’aplica
la resolució interpretativa perquè les carreteres o no han entrat
en funcionament o han entrat per trams. Hi ha un parell de
resolucions, a part d’aquestes famoses de 2011 que parlàvem
abans, anteriors que interpreten coses, com deia abans, que no
estaven previstes en el plec com, per exemple, que la carretera
entràs en funcionament per trams, estava previst que la
carretera entràs en funcionament tota de cop, es fan distintes
interpretacions de poder pagar proporcionalment, els
quilòmetres oberts, etc., i l’actuació es passa, que el que... és
clar, a Intervenció li passa que quan actuen tampoc no té
perquè notar-se molt, però per exemple en el 2009 es paguen
uns 7.705.000 a una obra i a una altra 5.207.000 i Intervenció
fa un informe de disconformitat i es du a Consell de Govern;
s’ha de fer una modificació de crèdit de 13 milions per cobrir
els pagaments que s’han de fer al contractista.

En el 2011, tres quarts del mateix, perquè l’anualitat era de
8,5 milions i en pagam 12 d’Eivissa-Sant Antoni i...

EL SR. ABRIL I HERVÁS.

I està segur que era la primera vegada, quan hi ha aquest
canvi, el que al nostre parer és un canvi de criteri, la primera
vegada que es produïa aquest sobrepassar el criteri màxim del
pagament, de les estimacions que s’havien fet respecte de les
concessionàries.

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Miri, per exemple el 2016 anualitat fixada ja Eivissa-Sant
Antoni eren 4.725.000, se’n paguen 2.218.000, per davall; en
el 2008, 7.400.000 i es paguen 6.867.000, per davall; en el
2009 l’anualitat eren 7.737.000, se’n paguen 14.894.000, però
hi ha 7.705.000 que és un pagament al contractista acordat per
Consell de Govern el 29 de desembre del 2009, i s'ha de fer,
per poder-lo assumir, una modificació de crèdit, i entre els dos
expedients sumen 13.347.000.

En el 2010 es paga el just, 8.111.000 que és l’anualitat; en
el 2011 ja entram dins la resolució interpretativa, tenim una
anualitat de 8.504.000 i pagam 12.922.000. S’ha de fer
necessàriament una modificació de crèdit de 5.806.000 per
ajustar l’anualitat i així successivament cada any.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

I vostè no pensa que als plecs hauria d’haver quedat ben
tancat el tema dels pagaments, en el sentit que fins i tot Ernst &
Young es lleva totalment la responsabilitat i diu que els valors
que ha signat són merament estimatius, amb la doblerada que
es paga a aquestes consultores per aquestes qüestions?
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EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

A veure, nosaltres el que podem fer és el que... vaja, el que
fem és el que... podem fer el que hem fet, és a dir que és emetre
un informe al 2011 (...) al 2013, però també una altra cosa que
fem és... el nostre informe si no vaig malament... el nostre
informe hem vist que era del 25 de gener, dia 18 de febrer a
instàncies de la Direcció General d’Obres Públiques que ens
demana més informes, i li contestam que...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Això a quin any?, perdoni...

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

...la nostra resposta és de 18 de febrer del 2011.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

2011.

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Diem a la direcció general que... que el servei jurídic ja
n’ha demanat prou d’informes, és a dir que ja en té prou per
emetre un informe i li diem sempre, li ho puc llegir
expressament:...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No, no es preocupi...

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

...no, és una cosa bona de fer...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No es preocupi perquè si no el president em renyarà perquè
ja hem passat de temps...

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

...diu... “així l’òrgan de contractació podrà interpretar els
contractes fent ús de la facultat que li dóna article” etc.,
“salvaguardant l’interès de la comunitat autònoma, és a dir,
l’interès públic enfront de l’interès privat per a immediatament
dur a terme les liquidacions anuals pendents i rescabalar, si
s’escau, els imports que hagueu pogut reconèixer amb excés
fins ara”, que això no li ho dic jo, li ho diu l’Interventor general
d’aquell moment, i això és el que fem.

És a dir, en tot cas, què passa? Que hi ha una resolució
interpretativa vigent, mentre el tribunal no l’anulAli, per tant,
l’administració l’ha d’aprovar, ens agradi o no, és a dir, no ho
sé, però l’hem d’aplicar.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Molt bé. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Correspon ara al Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES, no vol fer ús
de la paraula.

Atesa l’absència de diputats o diputades del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca i del Grup Mixt passam,
darrerament, al Grup Parlamentari Socialista, que correspon al
Sr. Casanova, per un temps de tres minuts, vint segons, més
l’afegit.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Jo volia continuar preguntant coses
que no m’han quedat clares. Respecte als plecs, a l’elaboració
dels plecs aquest grup que deia, vostè té constància que
participàs la mateixa entitat Ernst & Young o el seu delegat?

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Que participàs, perdó, és que no...no, que hi participàs?

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Que si... si té constància que en l’elaboració dels plecs en
el grup aquest de treball que deia, hi era present Ernst & Young
o el senyor... el representant d’Ernst & Young en aquell
moment?

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Podria ser perfectament.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí?

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Podria ser perfectament, sí.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

D’acord. Després li volia preguntar, hi ha una cosa que no
m’ha acabat de quedar clar, és que vostè ha dit que és normal
que les clàusules es modifiquin després d’haver..., és que això
no ho acabo d’entendre, tal vegada, dintre de la meva
ignorància, que les clàusules... després d’haver començat
l’adjudicació d’un contracte es modifiquin les clàusules, jo això
és que no ho entenc, vull dir... des del meu...

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Si, a veure, a qualsevol projecte l’obra, parlam d’una obra,
hi ha modificacions de l’obra, estam d’acord, no és vera?, és a
dir... havíem de fer una paret aquí, la fem així deçà...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Això són modificats d’obra, no modificats de les clàusules.
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EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Sí, però, perdoni, però és que el projecte forma part del
contracte, és una modificació del contracte, això,
administrativament parlant. I de la mateixa manera que podem
modificar un projecte per adaptar-lo a noves necessitats
sorgides, bé, avui amb la llei de contractes actual això és
pràcticament impossible, modificar un projecte, avui eh?, avui,
però en els anys que estam no, en els anys que estam no. I
modificar clàusules del plec de clàusules administratives, també
el plec forma part del contracte i es pot modificar. O sigui, la
capacitat de variar el contracte l’administració la té, és una
potestat de l’administració de totes totes. Per tant es pot, es
podia més fàcilment llavors que ara.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

D’acord, gràcies. Després una altra cosa que no m’ha
quedat clara és, en relació amb la pregunta que ha fet el Sr.
Morrás, en els plecs, o no sé on, constava que hi hauria tretze
punts d’aforament a la carretera de Sant Antoni i se n’instalAla
sols un. L’adjudicatària ja posa que tan sols n’instalAlarà un, i
això es dóna per bo sense cap tipus de...

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Això és un aspecte tècnic, és a dir, nosaltres...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Home, és un aspecte tècnic que té una repercussió
econòmica significativa. Jo crec que vostè, com a interventor,
hauria de controlar que les repercussions econòmiques d’un
aspecte tècnic comptin. Crec, no?

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Sí, però de la mateixa manera que en una proposició
tècnica, el licitador ofereix fer l’excavació més o menys fonda,
o fer-la d’una altra manera. És a dir, no arribam a això...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Però...

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

...i a més si això està a l’oferta i es va admetre l’oferta per la
mesa hem de pensar que hi havia llibertat dels licitadors per
admetre-la, o la mesa es va equivocar, una de dues.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Ja, però si en el plec... És a dir, jo penso que vostè com a
interventor que actuava havia de saber com s’havia de pagar
aquella obra, els criteris de pagament, els criteris de pagament,
el recompte de cotxes i sobretot una concessió amb peatges és
fonamental. De fet m’imagino que en l’elaboració de plecs que
hi havia ja es varen posar tots els punts de recompte. Per tant
anulAlaria la concessió, és a dir, no complia un dels requisits
fonamentals que seria el de recompte.

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

És a dir, en el moment de l’adjudicació això els informes
tècnics que valoraren les ofertes se suposen que ho varen tenir
en compte, i en el moment dels pagaments els informes del
director de la concessió són els que valen, en els aforaments,
els que donen la conformitat als aforaments de trànsit que ha
passat per allà. Si n’ha passat més..., són ells

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Val, val, d’acord, gràcies. Després jo li volia preguntar: a
l’informe de viabilitat econòmica financera, respecte de les
anualitats i els fluxos de caixa diu: “Les prospeccions dels
estats financers i fluxos de caixa obtinguts del model econòmic
financer constitueixen en tot cas una estimació aproximada per
ambdues parts”. Per tant aquestes..., no sé com dir-ho, aquestes
anualitats eren estimatives o limitatives? Això és el que a mi
m’interessa.

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Són dos mons diferents. És a dir, l’estudi de viabilitat per
definició no forma part del contracte. És cert que dóna base a
totes les clàusules econòmiques del contracte o a part d’ell,
almanco, però no forma part pròpiament del contracte; és a dir,
l’estudi de viabilitat jo crec que per definició no té per què tenir
el rigor pressupostari que li demanam després a l’hora de fer...
És això.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Val. Després vostè a l’informe que signa el 25 de gener de
2011 assenyala a uns dels apartats respecte de la consulta sobre
les anualitats pressupostàries previstes a la clàusula 55.5, diu:
“En cap cas l’esmentat càlcul no suposa directament un límit ni
mínim ni màxim de la contraprestació a suportar per
l’administració, ja que s’abonarà en funció de la prestació
realitzada amb els límits i les deduccions (...) que estableixen”.
És a dir, vostè ratifica això que va dir en aquell moment?

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

És a dir, la clàusula 55.5 és una clàusula, com he dit abans,
que té per a nosaltres una visió comptable, bàsicament;
nosaltres ja vàrem haver d’explicar davant el grup de treball
famós del tripartit, que deia abans, d’INE, Banc d’Espanya i
GAE, que aquesta clàusula -ells ens demanàvem just el
contrari- no constitueix una garantia de rendiments per al
contractista, i nosaltres el que aquí deim és que el contractista
ha de cobrar en funció de la prestació que realitzi, i la prestació
que realitzi ve definida per les clàusules generals del contracte.
Aclarim el 2013 que si dins el contracte, per exemple, en
aquestes clàusules que hi ha fixades en els plecs, no hi ha inclòs
l’IVA. Per tant no li podem dir al contractista que cobrarà això
perquè falta l’IVA. Per tant en el 2013 aclarim i deim “escolti,
si a les clàusules vostè hi afegeix -crec que ho diu així- si vostè
hi afegeix tot el que hi ha d’afegir”, idò sí, constituiran un
mínim; si no, no.
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EL SR. CASANOVA I PEIRO:

D’acord. I ja la darrera pregunta, per acabar. Si el 2011
vostè... la Intervenció ja pensava que les anualitats eren
limitatives, em pot explicar per què la Intervenció fiscalitza
favorablement i tramita el pagament de peatges fins al 2013?

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

Els fiscalitza favorablement perquè no deixa accedir a les
anualitats fixades, clar.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Com?, com?

EL SR. AMENGUAL I ANTICH:

És a dir, la Intervenció, com abans li he dit, és a dir, quan
en un moment determinat, per exemple el 2011, diu que s’han
tramitat pagaments per import de 12.922.787 a la carretera de
Sant Antoni, per exemple, o el 2012, quan es tramiten
aquests..., he dit el 2012?, perdó, no, he dit el 2009; quan es
tramiten aquests 14 milions, bé, jo tenc una anualitat
determinada. Val, idò escolti, no deixam que es paguin
aquestes anualitats si abans vostè no modifica les anualitats i fa
una modificació de crèdit. Obviamente no se paga por encima
de las anualidades. Antes ajústeme las anualidades y póngame
crédito en la partida. Una vez me ha hecho esto me lo tengo
que tragar porque es la letra del contrato que aplicamos.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

D’acord, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per acabar aquesta comissió vull agrair al
Sr. José Amengual Antich la seva compareixença.

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