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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, a tots i a totes, senyors i senyores diputats.
Començam la sessió i, en primer lloc, els demanaria si es
produeix qualque substitució.

LA SRA. RIBAS I RIBAS:

Perdonau. Sí. Maria José Ribas substitueix Sara Ramon.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies.

I. Votació de la declaració d’urgència de les
compareixences del Sr. Santiago Bernáldez Llorigó, del Sr.
Miguel Ángel Vázquez Rebollo, del Sr. Mateu Estrany
Pieras, del Sr. José Bevia García i del Sr. Teodoro
Velázquez Rodríguez.

El primer punt de l’ordre del dia d’avui consisteix en la
votació de la declaració d’urgència de les compareixences del
Sr. Santiago Bernáldez Llorigó, del Sr. Miguel Ángel Vázquez
Rebollo, del Sr. Mateu Estrany Pieras, del Sr. José Bevia
García i del Sr. Teodoro Velázquez Rodríguez.

Atès que finalment s’ha pogut fer entrega dels requeriments
per part del Servei de Correus als Srs. Santiago Bernáldez
Llorigó, Miquel Ángel Vázquez Rebollo, José Bevia García i
Teodoro Velázquez Rodríguez, només pertoca fer la votació de
la declaració d’urgència de la compareixença del Sr. Mateu
Estrany Pieras, la qual cosa suposarà que el requeriment, en
virtut de l’article 56.2 del Reglament del Parlament, es podrà
fer en un termini menor del previst amb caràcter general de
quinze dies, que, en cap cas, no serà inferior a tres dies. Per la
qual cosa, es mantindrà la data prevista per a la compareixença
del Sr. Mateu Estrany Pieras del dia 25 de novembre, a les
setze hores. 

Ara hem de passar a votar si estam d’acord amb la
declaració d’urgència per a la compareixença del Sr. Mateu
Estrany Pieras.

Vots en contra?

Abstencions?

Hi ha 6 vots a favor, cap en contra i 4 abstencions. 

En conseqüència es declara la urgència de la compareixença
del Sr. Mateu Estrany Pieras.

Podem fer que vengui el Sr. Josep Miquel Mayans.

II. Compareixença del Sr. Josep Miquel Mayans i Serra.

Passam al segon punt de l’ordre del dia que consisteix en la
compareixença del Sr. Josep Miquel Mayans Serra, solAlicitada
per aquesta comissió no permanent d’investigació, al qual
donam la benvinguda.

El procediment que seguirem s’ajustarà a les següents
regles. 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 els
portaveus i la persona compareixent ha de discórrer de tal
manera que quedin salvaguardats el secret professional, el
respecte a la intimitat i a l’honor de les persones, la clàusula de
consciència i la resta de drets constitucionals.

Per acabar aquesta qüestió preliminar, únicament hem
queda manifestar que el compareixent, el Sr. Josep Miquel
Mayans Serra, haurà de tenir present el que es disposa al 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”.

Començam la sessió. 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. Mayans, benvingut a aquesta comissió d’investigació,
benvingut a aquest parlament que també va ser ca seva durant
dues legislatures, vostè va ser diputat i es va entregar a aquesta
casa amb moltíssima intensitat i sobretot amb moltíssima
convicció durant tot aquest temps, en defensa dels interessos
d’aquesta comunitat autònoma, dels seus ciutadans, però
sobretot, i molt especialment, dels interessos de l’illa d’on
vostè ve, que és Formentera, i dels ciutadans que allà l’habiten.

Segurament vostè des que va ser notificat per comparèixer
en aquesta comissió d’investigació s’haurà fet moltíssimes
preguntes, nosaltres també. Per ventura s’ha preguntat vostè
què fa avui en aquesta comissió d’investigació, nosaltres també
ens ho preguntam. Possiblement vostè s’hagi preguntat, què he
fet jo per merèixer això; jo també, nosaltres també ens ho
preguntam. Però, en qualsevol cas, per al seu coneixement
l’informaré que ni el Grup Parlamentari Popular ni la resta de
grups parlamentaris en un estat inicial de coses el portaven a
vostè en els seus plans de treball. Va ser de forma totalment
espontània, diria jo, intencionada, segurament, i induïda per
algú que vostè acabàs formant part d’un pla de treball. No
sabem molt bé per què, però possiblement sapiguem, ho sé, ho
sabem, el per qui. La pregunta és, quina intenció tenia aquesta
persona que vostè comparegués avui aquí, perquè vull pensar
que tantes persones aquí no s’equivoquen tant, vull pensar que
efectivament es tracta d’una decisió absolutament individual i
no colAlectiva.

Quin interès tendria aquesta persona que vostè vengués
aquí? Això està encara per saber-se i per descobrir-se, encara
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que jo pensi el que pens i crec que no m’equivoc massa. No
serà per allò de dir, no és que ve gent de Menorca, ve gent de
Mallorca, d’Eivissa ja han passat per aquí, ens falta qualque
cosa de Formentera, portem algú de Formentera en ares de la
representativitat de l’arxipèlag, és una comunitat composta per
quatre illes i aquella persona degué pensar, Formentera ha de
ser present aquí avui, ha de ser investigat qualcú de Formentera
i ha de passar per aquesta espècie de patíbul parlamentari a fi
que es retracti i que consti, efectivament, que ha estat sotmès a
un interrogatori.

En qualsevol cas, Sr. Mayans, compleix vostè amb la seva
obligació de ser avui aquí, nosaltres també complim amb la
nostra obligació de ser aquí, som el grup majoritari d’aquest
parlament i encara que no hi creguem, que no hi creiem en
aquesta comissió sí que estam aquí per desenvolupar la feina i
assumir el paper que ens pertoca. 

Per tant, comencem aquesta sessió. Jo li faré una sèrie de
preguntes i esper que vostè em respongui, que ho farà així com
toca. 

Primer, hauríem de saber, Sr. Pep Mayans, o Josep Mayans,
quin càrrec tenia vostè a la legislatura compresa entre l’any
2003 i 2007.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Sí, bon dia. Jo era conseller d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca, era conseller de Medi Ambient. Llavors encara hi havia
el Consell d’Eivissa i Formentera, era conseller per Formentera
dins el Consell d’Eivissa. Per tant, duia tots els temes que feien
referència o que eren competència del Consell de l’illa de
Formentera i jo era diputat per Formentera.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Ens podria dir avui quines són les seves dedicacions
professionals?

EL SR. MAYANS I SERRA:

Sí. Jo som enginyer agrònom, tenc un despatx d’enginyeria,
tenc també negocis hotelers familiars i també som president de
l’APIME de Formentera. 

EL SR. JEREZ I JUAN:

Pel que veig està vostè totalment desvinculat del món de la
política.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Sí, des del 2011.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Vostè durant la legislatura compresa entre l’any 2003 i
2007 ens podria dir quines eren les competències que vostè
desenvolupava en el Consell Insular d’Eivissa?

EL SR. MAYANS I SERRA:

Sí, jo era, com vostè o vostès saben, Agricultura, Ramaderia
i Pesca està totalment transferida als consells insulars, per tant,
exercia la competència plena en Agricultura, Ramaderia i
Pesca.

Quant a Medi Ambient és una competència que encara no
està transferida, fèiem petites coses com, per exemple, temes
d’Agenda Local 21, que colAlaboràvem amb els ajuntaments;
tramitàvem subvencions a plaques solars; colAlaboràvem o
coordinàvem, no, coordinar no, colAlaboràvem amb els
ajuntaments si volien fer alguna deixalleria, i sobretot i
principalment teníem l’encàrrec de controlar l’execució i retre
comptes al Govern del Pla director de residus d’Eivissa i de
Formentera. Va ser un pla director que va ser aprovat, la data
no la record, un parell de mesos abans d’entrar jo el 2003, un
parell de mesos abans, i la nostra funció era controlar o
començar a caminar amb aquest pla director perquè la UTE que
va ser concessionària, que va guanyar el concurs d’aquest pla
director, idò, començàs a executar, començàs a gestionar i
començàs a fer el que deia el Pla director de residus.

A part d’això també, dins la Conselleria de Medi Ambient
com a tal, només en té el nom de Medi Ambient i de conselleria
perquè realment competències en té poques, també ens
encarregàvem dels bombers d’Eivissa i de Formentera, i
llavors, com a conseller de Formentera, de tots els assumptes
que fan referència a l’illa de Formentera me n’encarregava jo,
així com també del transport marítim entre Eivissa i
Formentera.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Molt bé, és a dir, agricultura, ramaderia, pesca, plaques
solars, deixalleries..., tot molt relacionat amb la construcció de
carreteres a l’illa d’Eivissa, tot molt coherent.

Em podria dir si vostè formava part de la Comissió mixta
que contempla el conveni signat entre el Govern de les Illes
Balears i el Consell Insular d’Eivissa?

EL SR. MAYANS I SERRA:

No, no en formava part.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Molt bé. Vostè tenia les competències que tenia, mica
relacionades amb l’execució d’uns projectes viaris a l’illa
d’Eivissa; vostè no formava part de la comissió bilateral mixta.
Vostè què fa aquí, Sr. Mayans?

EL SR. MAYANS I SERRA:

M’han cridat i la meva obligació és venir. Podria ser en un
altra banda fent la meva feina però som aquí perquè m’han
cridat, em varen citar i aquí som per contestar el que vostès em
puguin preguntar.

 



308 CNPI SOBRE LES AUTOPISTES D'EIVISSA / Núm. 13 / 18 de novembre de 2016 

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. Mayans, i no hi ha més preguntes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Ara correspon al Grup
Parlamentari Podem Illes Balears. Té la paraula el Sr. Aitor
Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gracias, Sr. Presidente. Bon dia, Sr. Mayans. Las autopistas
de Ibiza han tenido un impacto medioambiental y usted, a pesar
de no tener competencias o muchas de las competencias en
medio ambiente, quizás tenga opinión, com buen ingeniero
agrónomo, sobre el impacto medioambiental que han podido
tener. ¿Considera que tienen impacto medioambiental?

EL SR. MAYANS I SERRA:

Jo em remet..., crec que per aquí ha passat ja gent del
Govern balear que formava part d’òrgans de decisió i òrgans
que eren els facultats per valorar si tenien o no tenien impacte
ambiental, i a la Comissió Balear de Medi Ambient es va
dictaminar que l’informe era favorable, com tots els projectes
grossos que han de passar per la Comissió Balear de Medi
Ambient, i es va decretar que l’informe era favorable. Per això
es varen executar, supòs.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Dentro de las acciones normales políticas de un conseller
cuando no tiene demasiadas competencias pero está sobre el
territorio, ¿suele incorporarse el preocuparse por... por acciones
que tengan que ver con su conselleria, aunque no tenga
competencias sobre ellas, y alertar de ello al Govern balear?

EL SR. MAYANS I SERRA:

Sí, però, com vostè comprendrà, o sigui, si..., una altra cosa
és que en tenguéssim, de competències, que em podrien dir que
vostè no és competent i que té l’informe favorable, però sense
tenir-ne, amb un informe favorable del Govern, essent un
projecte del Govern, i amb tots els favorables de la Comissió
Balear de Medi Ambient, amb tot el que això comporta, perquè
per anar a la Comissió Balear de Medi Ambient hi ha d’haver
informes previs, per a la comissió. Per tant poca cosa té a dir el
conseller de Medi Ambient d’Eivissa, sense cap competència,
cap, com he dit abans. Per tant, mentre es facin les coses
correctament com mana el projecte, poca cosa s’ha de dir.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Pero bueno, en todo caso reconoce que hay un cierto deber
de vigilancia sobre lo que ocurre en el territorio. Bueno,
deber... deber político, no deber administrativo.

EL SR. MAYANS I SERRA:

És que li he de dir que el Consell d’Eivissa, quant a
vigilants de medi ambient o quant a vigilància ambiental, no té

ni personal, no tenia ni personal, no sé si ara en té o no, suposo
que no, però és que no tenia ni personal.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, no, pero..., me refiero a esa vigilancia política, es decir,
cuando ocurre algo, alertar al Gobierno balear.

EL SR. MAYANS I SERRA:

En aquest aspecte jo exercia les meves competències, com
li he dit abans.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Tenía conocimiento del convenio que se firmó bilateral
entre el Govern y el consell respecto a la cesión de
competencias para la construcción de las carreteras?

EL SR. MAYANS I SERRA:

Vostè es refereix al conveni de 2004, que per la premsa he
llegit que es va firmar...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No. Ah, sí, perdón, sí, sí, al convenio de 2004, sí, que firmó
el Sr. Pere Palau... Sí, ¿tenía conocimiento de ese convenio?

EL SR. MAYANS I SERRA:

No me’n recordava perquè, com vostè comprendrà, hi havia
consells executius cada divendres, n’hi havia 52 cada any, 200
en total; degués ser un dels convenis que es va signar a un dels
consells executius, sí.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Pero bueno, en todo caso es posible..., le suena ese
convenio.

EL SR. MAYANS I SERRA:

M’ha sonat quan ho he llegit a la premsa, que s’havia parlat
d’aquest conveni aquí mateix.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sin embargo se acuerda de que no pertenecía a la comisión
bilateral que refleja ese convenio, eso sí...

EL SR. MAYANS I SERRA:

Home, jo record allà on anava i a on pertanyia. Per tant en
aquella comissió ni sabia que existís; per això, no, no hi era.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿En algún momento del consell..., en los consells de govern,
de las conversaciones que se tenían con el resto de consellers,
se decidió por parte de consell o escuchó alguna conversación
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tendente a formar parte de las concesionarias, del consejo de
administración de las concesionarias?

EL SR. MAYANS I SERRA:

No, no entenc la pregunta.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Por parte del consell?

EL SR. MAYANS I SERRA:

No entenc la pregunta.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, si en algún momento escuchó, vio voluntad política de
formar parte del consejo de administración, por parte del
consell, de alguna persona del consell, de formar parte del
consejo de administración de las concesionarias.

EL SR. MAYANS I SERRA:

No ho sé.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No lo sabe. ¿Cree, desde su punto de vista de ingeniero
agrónomo, cree que el desvío de cuatro... de cuatro acuíferos
puede ser perjudicial para... para el flujo de agua normal de
cara a tener la capa freática con el agua suficiente como para
dar servicio a la población?

EL SR. MAYANS I SERRA:

Es que jo els detalls del projecte, no els conec; jo els detalls
del projecte haurà d’entendre vostè que no els conec.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Desconoce o desconocía que la realización de trincheras
afectaba a los acuíferos de la zona de Sant Jordi?

EL SR. MAYANS I SERRA:

Ho desconec.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Incluso siendo el conseller de Medio Ambiente?

EL SR. MAYANS I SERRA:

Ho desconec, això.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿No lo había escuchado tampoco ni leído en prensa?

EL SR. MAYANS I SERRA:

Es que són detalls del projecte que jo no coneixia.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

También, como su opinión de ingeniero agrónomo, y
estando vinculado al espacio donde está político, ¿entiende que
el depósito de unas tierras a más de dos quilómetros es
depositarlas en terrenos adyacentes?

EL SR. MAYANS I SERRA:

Això forma part de les directrius del plec de condicions del
projecte, o sigui, jo aquí no hi tenc res a dir. Jo he fet projectes
i quan es fa un projecte es diu com ha d’evolucionar, com ha
d’anar l’obra, on es fa l’amuntegament de materials, on es
deixen uns materials, on es deixen els altres...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, pero ya opinión de ingeniero agrónomo, aprovechamos
su experiencia profesional vinculada a su conselleria;
¿considera que más de dos quilómetros, dos quilómetros y
medio, se puede considerar terreno adyacente?

EL SR. MAYANS I SERRA:

És que si ho marcava així el projecte jo no tenc res a dir, o
sigui, el projecte és el que mana i el director d’obres és el que
mana. Hi havia també persones que s’encarregaven de controlar
tot aquest tema. Si el projecte deia això idò s’havia de complir
el projecte.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Que no es... que se aprobase un proyecto sin el preceptivo
informes de recursos hídricos, ¿a usted como conseller de
medio ambiente le puede llamar la atención?

EL SR. MAYANS I SERRA:

És que jo en els retalls de premsa o a la premsa que he
pogut llegir de les compareixences, uns diuen que n’hi havia,
els altres diuen que no... Aquest tema, el desconec.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, bueno, lo dice una auditoría, no lo dice la prensa sino
que lo dice una auditoría, que se aprueban los proyectos sin el
preceptivo informe de Recursos Hídricos.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Jo aquest tema el desconec. A la premsa, li dic, que he
llegit, n’hi ha uns que diuen que sí, que n’hi havia; n’hi ha uns
altres que diuen que no. Per tant aquest tema el desconec.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

O sea, ¿usted desconocía cualquier informe de impacto
medioambiental que tenía que ver con las carreteras de Ibiza?
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EL SR. MAYANS I SERRA:

Sí, sí, ho desconeixia.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

De momento no hay más preguntas.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Morrás. Té la paraula, pel Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. David Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia a tothom. Bon dia, Sr. Mayans. No passi pena per
aquesta introducció que ha fet el company Jerez, que si vostè
és aquí no és per jutjar-lo, és aquí en tant que tenia una
responsabilitat política en una àrea de gestió concreta, i pensam
que la seva opinió o les seves aportacions poden ser útils a
l’hora d’esclarir la veritat, que aquesta sí que és la funció
d’aquesta comissió d’investigació.

Va participar vostè en cap reunió sobre les carreteres
d’Eivissa?, en cap reunió d’assessoria?, en cap reunió de
comissió mixta entre el Govern i el consell, sobre execució de
les obres?

EL SR. MAYANS I SERRA:

No.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Ho dic perquè vostè troba correcte que una companya seva
de govern, com és Estrella Matutes, que va comparèixer també
l’altre dia aquí, que d’alguna manera també va alAlegar un nivell
de competència parcial des del punt de vista de l’ètica política
i atesa l’afectació que hi havia respecte dels projectes, 14
finques expropiades a la seva família, lligams de les empreses
de la seva família amb alguna de les concessionàries, etc., era
la persona més adoni per dur aquesta qüestió?

EL SR. MAYANS I SERRA:

Jo, aquest tema no entraré a valorar-lo perquè qui designava
qui gestionava cada conselleria no era jo, o sigui en aquest
tema no hi entraré.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

A pesar que... bé, en tant que els informes sobre els dos
projectes, tant el de Sant Antoni com el de l’accés a l’aeroport,
tenien prou condicionants ambientals, en recorda algun... o
algun pel qual el Consell d’Eivissa, d’Eivissa i Formentera
hagués de fer un seguiment especial?

EL SR. MAYANS I SERRA:

No, no, no, no me’n record.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Ni tan sols en el cas d’un on fins i tot hi va haver denuncies
per delicte ambiental com el tema de la planta de Sant Jordi.

EL SR. MAYANS I SERRA:

No me’n record.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Vostè no va pensar mai que la velocitat en què es volien
executar aquestes carreteres era una mica incompatible amb la
preservació del medi ambient i el territori d’Eivissa?

EL SR. MAYANS I SERRA:

A veure, jo li puc dir les obres que executava la meva
conselleria i eren millores a les cooperatives i temes de pesca,
temes de... quan un fa... quan un engega un projecte el que li
interessa és que s’executi el més prest possible perquè la gent
té certa ilAlusió per les millores que li has proposat i ho vol ja.
Evidentment, no tot pot ser ja, però entenc que les coses es
vulguin acabar el més prest possible i el millor possible
evidentment.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

D’acord. Bé, ho dic perquè... vostè, és vera que duia un àrea
de gestió concreta, però també era el vicepresident, vull dir que
també necessàriament havia de tenir una mica de visió global.

Va tractar, va participar mai a cap reunió amb el Sr. Jover,
l’exdirector de carreteres del Govern?

EL SR. MAYANS I SERRA:

No.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sobre el tema de les terres i de la polèmica que hi va haver
i en tant que vostè ha gestionat tenia la competència de residus,
recorda haver hagut d’intervenir o... l’elaboració de cap
dictamen per part del seu departament?

EL SR. MAYANS I SERRA:

No, no se’ns va demanar res en cap moment.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Li ha demanat abans el meu company, però li ho torn a
reiterar, efectivament, almanco el projecte d’accés a l’aeroport
tenia un informe del mateix Departament de recursos hídrics
contrari al projecte, en un tema a més central des del punt de
vista ambiental, eh?, i que té a veure directament amb els
drenatges i amb els problemes posteriors que hi va haver
d’inundacions que vostè supòs que coneix, com coneix tothom
a Eivissa. 
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No varen ni tant sols elevar una queixa sabent això? Vull
dir que el Govern, és vera que és responsable de l’execució de
les obres, però que actuava fins i tot en contra d’un informe que
havia elaborat el mateix govern, en el cas de l’accés a
l’aeroport. No varen aixecar mai des d’elevar, ni cap
comunicació, ni cap queixa, ni cap advertència des del consell
per aquesta qüestió?

EL SR. MAYANS I SERRA:

És que la... els recursos hídrics no són competència tampoc
del Consell d’Eivissa...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Perdó?

EL SR. MAYANS I SERRA:

Recursos hídrics, no té la competència el Consell d’Eivissa,
la Conselleria de Medi Ambient de Recursos Hídrics; ara es
parla, ho he vist en premsa, de transferir tota la competència
d’aigua als consells insulars, però llavors no en tenia cap ni
una.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, no... vostè, és vera que ens ha dit al principi que tenia...
el seu nivell de competència pel que fa a medi ambient era
parcial de la mateixa manera que en agricultura i pesca la
competència era plena, però evidentment les competències
també es poden exercir d’una manera mínimament activa, i
quan falla, des del punt de vista de l’avaluació ambiental
estratègica, una qüestió clau, i vostè és enginyer agrònom i té
una base sobre aquesta qüestió, una qüestió tan clau com
recursos hídrics, que el mateix govern està informant en contra
d’això i està dient que no es pot dur endavant i el Govern
igualment ho du endavant, vostè no trobà que no havia de fer
res?

EL SR. MAYANS I SERRA:

Quan... bé, quan... no sé si vostè ha estat mai en funcions
executives, el Govern és mot gelós en les seves competències,
o sigui, molt. Per tant, ell té les seves i cada consell té les que
té, si és que en té alguna. Per tant, no es va aixecar cap informe
ni cap queixa com vostè em diu, perquè encara que s’hagués
aixecat el Govern hagués dit “aquestes són les meves
competències i aquestes són les teves”.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Molt bé, de moment no tenc més preguntes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Correspondria ara parlar al Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES, però els vull
fer saber que dia 15 de novembre varen registrar un paper en
què comentaven que la diputada que ha assistit a totes les

sessions Maria Antònia Sureda no podria assistir a les
compareixences d’avui. 

Per tant, també correspondria ara al Grup Parlamentari
MÉS per Menorca o al Grup Mixt i, atesa l’absència d’aquests
grups parlamentaris, passam a donar la paraula pel Grup
Parlamentari Socialista al Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, Sr. Mayans, benvingut a
aquesta comissió. Jo també volia reiterar-me, no passi pena
perquè aquesta comissió és una comissió simplement
d’investigació, no és cap patíbul conforme...ho ha qualificat
aquí el company Jerez, simplement preguntem coses, demanem
coses, demanem informació i ja està, tampoc no... no fem cap
judici exprés, no?, simplement fem un judici de valor.

Vostè ha dit que tenia... era conseller de Medi Ambient,
tenia alguna altra... de ramaderia, agricultura i ramaderia,
pesca, medi ambient, tenia alguna altra responsabilitat política
dintre del Consell Insular?

EL SR. MAYANS I SERRA:

De?

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Tenia alguna altra responsabilitat política dintre del Consell
Insular?

EL SR. MAYANS I SERRA:

Executiva no.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Executiva no.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Bé, sí, els bombers, que pertany a la Conselleria de Medi
Ambient.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

D’acord. Després la meva pregunta és: vostè va formar part
per arribar a ser conseller de les llistes electorals, en companyia
del Sr. Palau, li volia preguntar: qui li va proposar formar part
de la llista electoral del Partit Popular?

EL SR. MAYANS I SERRA:

No, no és així, a Formentera, pel diputat de Formentera es
fa agrupació d’electors, una agrupació d’electors, es necessita
evidentment un candidat i no sé quantes firmes, ara mateix no
me’n record, la gent ha d’anar a firmar per donar suport a
aquesta agrupació d’electors i aquesta agrupació d’electors, jo
era independent, no pertany a cap partit polític i tenia el suport
del Grup Independent de Formentera, per molta gent anònima
i ciutadans de Formentera que varen anar a firmar la meva
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candidatura i pel Partit Popular i aquesta agrupació d’electors
es deia AIPF i és amb la qual em vaig presentar el 2003, no era
cap partit polític.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

D’acord. Quan vostè va presentar-se a aquesta candidatura
va assumir el programa del Partit Popular?

EL SR. MAYANS I SERRA:

No, jo duia el meu, evidentment com a diputat per
Formentera, sempre hi ha hagut un programa com a diputat per
Formentera i com a conseller per Formentera, i les
prescripcions o els punts del programa electoral d’Eivissa quant
a agricultura, ramaderia i pesca evidentment les vaig assumir,
és clar.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

I també quant a medi ambient, suposo, les poques
competències que tenia, d‘acord.

Parlant de les carreteres, quan es varen començar a
dissenyar les carreteres, algú li va consultar sobre el model de
carreteres?

EL SR. MAYANS I SERRA:

No.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No, no va tenir cap consulta, d’acord.

Després, respecte de l’informe mediambiental faltaven... hi
va haver un informe dintre de la tramitació de carreteres al qual
hi havia problemes derivats de... d’evacuació d’aigües i
problemes de possibilitats d’inundacions que després es va dur
a terme. Vostè va tenir... tenia consciència que hi havia
problemes a l’hora d’executar la carretera que podien generar
inundacions?

EL SR. MAYANS I SERRA:

No.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No, com a... Després, a les alAlegacions que el Consell
Insular va fer a... el Consell Insular va fer alAlegacions al
projecte, una de les alAlegacions que volia fer és accentuar la
protecció mediambiental, vostè va participar en aquestes
alAlegacions?

EL SR. MAYANS I SERRA:

No.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No, com a responsable de medi ambient no va participar en
l’accentuació de protecció mediambiental, d’acord.

I, finalment, vostè coneixia el Sr. Jover?

EL SR. MAYANS I SERRA:

Sí, el coneixia perquè era director general de Carreteres, sí.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí que el coneixia i no va participar en cap reunió amb ell...

EL SR. MAYANS I SERRA:

No, el coneixia... bé, que venia per Eivissa i evidentment,
als directors generals del Govern, com a conseller d’Eivissa els
havíem de conèixer, encara que no ens reuníssim amb ells, és
clar.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

D’acord, ja per últim, vostè es va reunir alguna vegada amb
la Plataforma antiautopistes?

EL SR. MAYANS I SERRA:

No.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No, no li ho varen demanar?

No hi ha més preguntes, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Començam el segon torn,
correspon ara al Grup Parlamentari Popular, Sr. Jerez, l’inform
que té set minuts i mig més l’afegit.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Mayans, reiterar una
vegada més des del Grup Parlamentari Popular el nostre
agraïment a la seva compareixença avui en aquesta comissió
d’investigació. Crec que és un esforç important el que ha fet
vostè avui per ser aquí, vostè com ens ha dit té una indústria
hotelera, vostè a més és president de la PIME i té obert un
despatx, avui és un dia laborable i avui és aquí. És clar, supòs
que tendria coses més importants per fer, que respondre a
preguntes que al cap i a la fi i ho dic amb tot el respecte, poc
poden aportar a una investigació en relació a la construcció
d’unes carreteres a l’illa d’Eivissa, tant és així que la resta de
portaveus parlamentaris han hagut de tirar d’enginy per poder
formular una sèrie de preguntes i tant és així que li han arribat
a preguntar més com a professional del món agrari, que com a
conseller que vostè va ser del consell insular.
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Clar, ja haurien pogut cercar un professional del món agrari,
de Mallorca, s’haurien estalviat el que costa una barca de
Formentera a Eivissa, un vol d’Eivissa a Mallorca, un taxi de
l’aeroport a Palma, una pernocta, una dieta, etc. Clar, això és
el que té, de vegades fem comissions parlamentàries sense
pensar en les conseqüències. Fins i tot, miri, li han fet preguntes
sobre si vostè considera ètic, si considera vostè moral que una
persona..., en fi, aquesta és la qualitat parlamentària d’aquesta
comissió d’investigació, aquest és el nivell parlamentari
d’aquesta comissió d’investigació. Ja ho ha pogut comprovar
vostè, tant és així que s’han fet preguntes fins i tot, si un dels
compareixents havia vengut en vaixell, o havia vengut en avió.
Jo no li faré aquesta pregunta perquè és absolutament
intranscendent per conèixer veritat alguna. Però més que res,
valgui això com a botó de mostra d’allò que s’està convertint
o ja s’ha convertit aquesta comissió d’investigació.

Encara així, jo vull reconèixer la creativitat dels portaveus
parlamentaris a l’hora d’intentar formular preguntes coherents,
és cert que és un esforç complicat, però és cert que la feina
l’hem feta, el resultat poc exitós, però en qualsevol cas,
reconèixer aquesta feina de creativitat que hem fet.

Agrair-li també la visita a aquest Parlament. Estic segur que
vostè avui també..., la nostàlgia i els records vénen a la seva
memòria. Jo també, jo també. I vull aprofitar aquí aquesta
intervenció, no per formular-li cap pregunta més, perquè em
costa fer alguna pregunta que pugui aportar res, sinó que avui
aprofitar avui l’oportunitat per fer memòria també i recordar
qui era en Pep Mayans, qui va ser en Pep Mayans i quina
funció va tenir en Pep Mayans, o en Josep Mayans en aquest
Parlament de les Illes Balears. 

I dir-li que la política que crec que la política ha perdut molt
sense la seva presència i demanar-li que vostè es torni repensar
el fet de tornar al món polític, perquè crec que és
importantíssim que la seva representació, la seva veu i en
particular la de Formentera, sigui present, miri el que li dic,
sigui present a institucions com el Parlament de les Illes
Balears. Va ser vostè un dels impulsors de la reforma de
l’Estatut d’Autonomia de l’any 2007. I amb vostè va tenir lloc
la creació del Consell Insular de Formentera, quasi res! Quasi
res!

Per tant, Sr. Mayans, simplement dir-li que agraïm la seva
presència, la seva aportació al món polític. Dir-li que crec que
amb la seva absència en el món de la política de les Illes
Balears i la de Formentera, perd molt a canvi de res.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Passam al Grup Parlamentari
Podem Illes Balears. Sr. Morrás per la seva informació té set
minuts i trenta-sis segons, més el temps afegit.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Sr. Mayans, si le hemos hecho
preguntas mis compañeros y yo de carácter profesional,

supongo porque tenemos la suerte de que haya coincidido un
cargo político con alguna persona que tenga la cualificación
específica, o aproximada a la conselleria sobre la que ejerce el
mandato político, cosa que no ha pasado en casi ningún otro
compareciente que tuviera una responsabilidad más alta de
gobierno, tanto en el consell como en el Govern.

Y es por eso que yo por lo menos he hecho referencia a ese
conocimiento, porque creo que es importante. Y creo que es
importante porque entendemos que usted se reuniría con
personas del Govern balear. ¿Quiénes eran sus interlocutores
en el Govern balear?

EL SR. MAYANS I SERRA:

De la meva conselleria?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, sí.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Idò la consellera d’Agricultura, els directors generals
d’Agricultura, el director general de Pesca, temes de caça, tema
de transport marítim també a vegades, per ser conseller per
Formentera també.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿De la Conselleria de Medio Ambiente?

EL SR. MAYANS I SERRA:

De la Conselleria de Medi Ambient, com he dit abans
també, dins una espècia de competències o pseudo-
competències, perquè li he d’explicar que a vegades no és que
no li vulgui contestar, és que com que ho desconec, són coses
que vostè m’ha preguntat abans i no ho sé perquè no hi
participava, ni tenia cap coneixement. Però sí li torn repetir el
tema de la competència en residus, que no és una competència,
és, ens vàrem trobar un Pla director aprovat pel Consell
d’Eivissa i havíem de controlar que comencés a caminar. I vaig
haver de cercar funcionaris per tot el Consell d’Eivissa, intentar
muntar un petit equip per controlar que la UTE gestionés bé, o
comencés a gestionar, o comencés a fer caminar el Pla director
de residus. I controlàvem, demanava els informes que el
Govern balear ens deia que demanéssim i els ho enviàvem. I
vàrem tramitar també la llicència ambiental integrada de
l’abocador de Ca Na Putxa. Això sense tenir cap competència,
perquè realment...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, pero eso en cuanto a las competencias de resíduos, que
hablaremos en un momento. Pero me refiero a los
interlocutores, es decir algún interlocutor tendría en la
Conselleria de Medio Ambiente, o no se reunía con...
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EL SR. MAYANS I SERRA:

Sí, el director general de Qualitat Ambiental, Ventura Blac,
li enviàvem les coses de medi ambient quant a l’abocador. 

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí. 

EL SR. MAYANS I SERRA:

També ho enviàvem a qui ha comparegut aquí, a Miquel
Ramis. Els interlocutors eren bàsicament en això.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Con el Sr. Joan Crespí?

EL SR. MAYANS I SERRA:

Sí, record...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí. ¿Y con el Sr. Jaume Font, que era el conseller aquella
época?

EL SR. MAYANS I SERRA:

Clar.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Parece que le ha costado más, ha relatado de un tirón todos
los de la Conselleria de Agricultura y parecía que los de Medio
Ambiente, que era sobre el tema del que estamos hablando, le
ha costado un poco más. Pero le agradezco que haya
reconocido esas interlocuciones.

¿En algún momento ha hablado con alguna de estas tres
personas, en concreto con el Sr. Jaume Font, con el Sr. Joan
Crespí, o con Miquel Ramis sobre las autopistas de Ibiza?

EL SR. MAYANS I SERRA:

No.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿En momento alguno, en toda la legislatura no hablaron de
las autopistas de Ibiza con ninguna de estas tres personas?

EL SR. MAYANS I SERRA:

Li torn repetir que prou feina tenia en parlar de les meves
competències, per anar parlant de les competències d’una altra
companya. No.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bueno, ya que usted carecía de recursos para el control de
resíduos y en absoluto queriendo hacerle a usted responsable

sobre la no vigilancia, eso téngalo por seguro, porque el
objetivo es otro en cuanto a la dejación de funciones por parte
del control de la UTE, o de la adjudicataria.

Usted también por los conocimientos que tiene, supongo
que advierte que unas tuberías de crisolita o asfalto, ¿se pueden
considerar resíduos peligrosos o contaminantes?

EL SR. MAYANS I SERRA:

Sí. 

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

De todas las trincheras que se realizaron, sobre todo en las
carreteras del acceso a Ibiza, el nuevo acceso a Ibiza, muchos
de los resíduos tenían mezclados, en muchas de las tierras
tenían mezclados resíduos de este tipo que fueron llevadas a los
terrenos de Fiesta Hoteles colindantes con el parque natural.
¿Tenía conocimiento de eso usted?

EL SR. MAYANS I SERRA:

Quaselvol projecte, quan es fa l’execució del projecte, no
s’ha de colAlocar tot immediadament, o sigui, quan un executa
un projecte, es pot anar deixant certs residus d’obra a certes
bandes, sempre d’acord amb el director del projecte, fins que
es mani una altra cosa i si són perillosos o són no perillosos ho
ha de dictaminar, idò, qui dirigeix l’obra.

Quant a si es varen depositar en alguna banda o en alguna
altra això, per ventura, aquesta informació li podrien demanar
a la UTE que gestiona l’abocador.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Tiene que determinar la persona que dirige la obra si esos
resíduos son peligrosos o no? Usted acaba de reconocer que
son...

EL SR. MAYANS I SERRA:

Claro.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

... resíduos contaminantes...

EL SR. MAYANS I SERRA:

Això ho ha de dictaminar... això ho ha de dictaminar el
director d’obra.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bien. ¿Tenía conocimiento que esos resíduos se estaban
produciendo?

EL SR. MAYANS I SERRA:

No.
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EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

A pesar de conocer, bueno, (...) de la isla de Ibiza saber que
se estaban removiendo esas tierras, al ver que se estaba
excavando y que se estaban depositando no... no, no, ¿no
levantó ningún tipo de alerta de cara a comunicarle al Govern,
oye, mira que estamos depositando esto o se está depositando
esto con resíduos que no corresponden, en momento alguno?

EL SR. MAYANS I SERRA:

Es que això formava part de l’execució pròpiament de
l’obra. O sigui, com li he dit abans, l’execució de l’obra du un
cert moviment, no d’aquesta, de totes, d’obres o de materials,
i mentre consti en el pla director de l’obra i el director d’obra
d’aquest projecte me l’admeti i ho controli, jo no tenc res més
a dir.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Usted participó en la campaña electoral del 2003?

EL SR. MAYANS I SERRA:

A Formentera, sí, sí. 

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

En Formentera. De todas formas, el programa era
autonómico por lo que parecía que estaban hablando, o sea, por
lo que han dicho otros comparecientes, en el que en Ibiza se
incluía la realización de estas autopistas, aunque parece que no
había estado impreso en ningún sitio.

¿Comentó con alguno de sus compañeros de lista o
compañeras el programa electoral en cuanto a la realización de
carreteras o autopistas?

EL SR. MAYANS I SERRA:

Abans de les eleccions?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, abans de les eleccions.

EL SR. MAYANS I SERRA:

No.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, no participó usted en nada de la confección del
programa electoral a pesar de ser una persona competente, que
no se duda, ha sido expuesto por el Sr. Miquel Jerez, y no lo
pongo en duda en absoluto, es más, reconozco su labor
respecto a la creación del Consell de Formentera, pero
precisamente esa competencia es lo que me lleva a pensar que
es posible que usted participase en la realización del programa
y en la confección un poco de la estrategia de campaña.

EL SR. MAYANS I SERRA:

No. Jo prou feina tenia fent el programa electoral de
Formentera perquè, com vostè sap, supòs que ho sabrà molt bé,
però fer un programa electoral no és una llista de la compra,
són projectes que la gent et demana, moltíssimes reunions amb
moltíssima gent que et proposa coses i de vegades els has de dir
que és factible i de vegades els ha de dir que no és factible. Fer
un programa electoral factible és un complicat, i li dic, i, per
què li dic això? Jo estic molt orgullós de la feina que vaig fer,
molt, perquè jo retia comptes cada any del que complia i del
que no complia del meu programa a Formentera. I, per què ho
podia fer així? Perquè jo per fer el programa electoral, com li
he dit, em vaig reunir, si Formentera té 9.000 habitants, en
4.000 o 5.000. Per tant, podia retre comptes cada any del que
complia i del que no, i fer un programa electoral és molt
complicat, factible i real, eh? Per això, prou...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Y en cuanto a Ibiza?

EL SR. MAYANS I SERRA:

No vaig participar.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

En res? Bien, sólo hacer una apreciación que la verdad es
que resulta raro, si quiere rectificarlo, matizarlo en algún
aspecto le pediría que lo hiciera para que no se quedase usted
tampoco de una forma no cómoda, porque lo cierto es que a
este portavoz le resulta muy difícil la aseveración de que con
ningún director general de Recursos Hídricos con los
problemas que ha habido en las autopistas, o sea, en la
construcción de las autopistas, con el director general de Medio
Ambiente ni con el conseller de Medio Ambiente en esa época
usted no tuviese ninguna conversación ni reunión respecto a la
obra más grande que se estaba llevando a cabo en la isla de
Ibiza y que mayor impacto y polémica generó. 

¿Sigue manteniendo usted que no habló ni se reunió en
ningún momento con estas tres personas?

EL SR. MAYANS I SERRA:

No, jo no li he dit això. Jo li he dit que jo em reunia amb
tots els directors generals d’Agricultura i de Medi Ambient en
referència a les competències que jo gestionava, d’Agricultura,
de Ramaderia, de Pesca...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, sí, lo sé.

EL SR. MAYANS I SERRA:

... i d’altres directors generals que feien referència, idò, al Pla
director de residus...
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EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, pero luego me he referido en concreto a esas tres
personas y usted lo ha negado de una forma categórica.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Referent a carreteres jo amb ell no vaig parlar res. Sí, sí, ho
confirm. 

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

De acuerdo. Muchas gracias. No hay preguntas.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Morrás. Correspon ara al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca el Sr. Abril, que li resten nou
minuts, trenta-set segons, més l’afegit.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí. No tenc més preguntes per al Sr. Mayans.

Moltes gràcies.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Aleshores, atesa l’absència del Grup
Parlamentari El Pi, MÉS per Menorca i el Grup Mixt, donam
la paraula al Sr. Enric Casanova, a qui inform que té deu
minuts, trenta-dos segons.

EL SR. CASANOVA I PEIRO.

Gràcies, Sr. President. Jo també seré breu. Sols volia fer-li
arribar els meus dubtes respecte d’això, perquè, és clar, aquí
sembla que de les carreteres d’Eivissa no se’n parla gaire en el
consell durant aquesta època, perquè no té cap coneixement
com a responsable mediambiental i a mi em genera certs
dubtes. És a dir, torn a incidir, hi ha... en aquell moment al
consell es van fer unes alAlegacions per reduir l’impacte
ambiental i diu que no li van preguntar, jo volia saber si
realment no va participar absolutament en res, si participava en
el Consell Executiu alguna alAlegació podia aportar o no, o
simplement perquè era d’Eivissa no feia alAlegacions?

EL SR. MAYANS I SERRA:

No. Jo les alAlegacions que vostè diu que es varen fer del
Consell d’Eivissa supòs que les va fer la consellera de
Carreteres que fan referència a aquest projecte que parlam ara
mateix.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Ja, per això m’estranya que si fa la consellera de Carreteres
fa alAlegacions de caràcter mediambiental no ho consulti amb

vostè com a conseller responsable de Medi Ambient, encara
que no tengués les competències tenia la responsabilitat,
almenys tenia la conselleria.

De tota manera, als consells executius sí que es parlava
d’aquest tema, o no?

EL SR. MAYANS I SERRA:

Es parlava, jo no em record, es varen dos-cents,
evidentment, un cada setmana. No li puc dir tampoc de què es
parlava perquè... no li puc dir, però sí que es tractaven temes
puntuals, perquè era un projecte que, com s’ha dit aquí
moltíssimes vegades, venia del Govern balear. El que no puc
fer és inventar-me les contestacions, el que no sé no ho sé.
Supòs que ho entén.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Ja res més, no tenc res més, simplement dir que, bé, que...
resulta, rectific, resulta estrany, però bé... també he d’agrair
aquí el discurs del Sr. Jerez lloant la nostra creativitat, però
també he de reconèixer que el Sr. Jerez ha fet aquí una espècie
d’obituari. Però res més. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Per acabar aquesta comissió
vull agrair al Sr. Josep Miquel Mayans i Serra la seva
compareixença. 

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