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EL SR. PRESIDENT:

Senyors i senyores diputades, començam la sessió, i en
primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Tania Marí en substitució de Sara RamÓn.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies.

Prèviament els vull comunicar que la presidenta del
Parlament ha signat un acord, un escrit, que autoritza a atendre
la difusió dels esmentats arxius a l’esmentat mitjà de
comunicació o a qualsevol altre que ho pugui solAlicitar en la
mesura que tècnicament sigui possible, en relació amb el que
va succeir la setmana passada, d’una solAlicitud d’un mitjà de
comunicació. Aquí hi ha l’autorització de la presidenta, que és
qui té la potestat. 

I. Votació de la declaració d’urgència de la
compareixença del Sr. José Beviá García.

El primer punt de l’ordre del dia d’avui consisteix en la
votació de la declaració de la urgència de la compareixença del
Sr. José Beviá García. Això 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 15
dies; en cap cas no serà inferior a 3 dies, amb la qual cosa es
faria el proper divendres dia 2 de desembre, a les deu hores.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Hi ha unanimitat de tots els presents i en conseqüència es
declara la urgència de la compareixença del Sr. José Beviá
García.

II. Debat i votació de la proposta de modificació del Pla
de treball de la comissió, derivada dels escrits RGE núm.
15024/16, presentat per la Sra. Margarita Isabel Cabrer i
González, i RGE núm. 15957/16, presentat pels Grups
Parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca i MÉS per
Menorca.

Passam al segon punt de l’ordre del dia, que consisteix en
el debat i votació de la proposta de modificació del pla de
treball de la comissió, derivada dels escrits RGE núm.
15024/16, presentat per la Sra. Margarita Cabrer González, i
RGE núm. 15957/16, presentat pels grups parlamentaris
Socialista, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca.

Per defensar l’escrit RGE núm. 15024/16, de la Sra.
Margarita Cabrer González, té la paraula, pel Grup
Parlamentari Popular, el Sr. Jerez per un temps de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres mostram el nostre
criteri favorable que s’incorpori al pla de treball aquesta
documentació aportada per la Sra. Mabel Cabrer, donat que
entenem que aquesta documentació, documentació
administrativa, té a veure i té relació directa amb el que és
objecte d’aquesta comissió d’investigació, que és la
investigació sobre la planificació, l’adjudicació, l’execució i la
gestió de les carreteres d’Eivissa. És una documentació que no
té cap caràcter reservat, que no té cap caràcter privat, és una
documentació, com dic, que obra també en mans de les
administracions públiques; en conseqüència entenc que també
hagués pogut ser una documentació que d’inici s’hagués pogut
demanar per part d’aquesta comissió d’investigació en el pla de
treball inicial, i en conseqüència no hi ha cap tipus
d’inconvenient a l’hora que aquesta documentació s’acabi
incorporant al pla de treball, i esper i confii que els membres de
la comissió en facin bon ús.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Per defensar l’escrit RGE núm.
15957/16, presentat pels grups parlamentaris Socialista, MÉS
per Mallorca i MÉS per Menorca, té la paraula, pel Grup
Parlamentari Socialista, el Sr. Casanova, per un temps de deu
minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sr. President, per una qüestió d’ordre, si em dóna la
paraula...

Sempre estam dins un ordre del dia, sempre. Li deman la
paraula. No, ja, però és que crec que és important, només vull
fer una observació. Si em diu que sí...

EL SR. PRESIDENT:

És que acaba de tenir el temps per defensar el seu escrit.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, però és que vostè acaba d’intervenir, i és com a
conseqüència d’aquesta intervenció seva. Jo el que li vull
demanar, si m’ho permet, és si podíem substanciar els dos
escrits de forma separada, això és el que li volia demanar, si
vostè m’ho permet.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, estava preparat això d’aquesta manera, per tant...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Una cosa és que estigui preparat i l’altra cosa és que
puguem fer-ho de forma separada...

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201615024
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201615024
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201615957
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EL SR. PRESIDENT:

Bé, al president de la comissió li sembla correcta...

EL SR. JEREZ I JUAN:

...són dos escrits diferents.

EL SR. PRESIDENT:

...la preparació que han fet els serveis de la cambra, i per tant
seguirem aquest seguiment que estava previst. Per tant té la
paraula, pel Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres hem presentat una sèrie
d’escrits..., un escrit nou per canviar el pla de treball que es va
fer en un primer moment. El pla de treball que es va fer en un
primer moment es va fer en funció de determinats paràmetres
i buscant una sèrie d’informacions. Clar, al llarg de les
compareixences també han anat apareixent noves informacions,
han anat apareixent nous indicis, i per tant pensam que és el
moment d’anar incorporant nova documentació, anar
incorporant nous compareixents, i eliminar aquells
compareixents que, a la vista del que s’està dient aquí i s’està
exposant aquí, pensam que ja, malgrat que la informació sigui
interessant, ja no és rellevant per decidir.

Per això nosaltres ara hem presentat, conjuntament amb
MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, i he dir que això també
havia d’estar signat pel Grup Podem i per una errada de
caràcter personal i administratiu no ha pogut ser, i per tant
nosaltres presentam aquest escrit per incorporar tota aquesta
documentació i els nous. El que demanem, a banda de noves
incorporacions, també és una segona compareixença del Sr.
Jover, perquè a la vista dels fets que estan passant aquí cada
vegada són més patents les contradiccions entre els diferents
compareixents; uns compareixents diuen unes coses, i després
altres, no; concretament a la compareixença del Sr. Jover, avui,
avui mateix sense anar més lluny, s’ha contradit el que ell va
dir en un primer moment respecte de les reunions amb les
constructores que es feien per mor de l’informe. Per tant
nosaltres ara presentem aquesta sèrie de documentació, per anar
esbrinant tot el procés, i anar tancant totes aquelles necessitats
d’informació per poder arribar a unes conclusions.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Abril, per un temps de deu
minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, per part del nostre grup he de dir que evidentment estam
d’acord amb l’escrit que presenta el Grup Parlamentari Popular
i amb tota aquella iniciativa que respecti l’objectiu d’aquesta
comissió d’investigació, que és investigar, i estam en contra de

tot el que sigui posar obstacles a la funció bàsica que té aquesta
comissió.

Li faria una matisació al company Casanova en el sentit que
l’objecte de l’escrit que debatem a iniciativa dels grups
Socialista, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca sigui canviar
el pla de feina; en tot cas és ampliar el pla de feina com a fruit,
com a conseqüència de la feina que hem anat desenvolupant en
aquestes setmanes a través de l’estudi de la documentació i de
les diferents compareixences que s’han anat produint, i això ho
podem fer, entre altres coses, perquè hi ha grups parlamentaris
que sí que hem fet feina, a diferència de l’actitud del Grup
Parlamentari Popular, que s’ha dedicat davant totes les
compareixences a repetir el mateix guió i la mateixa inutilitat
que segons ells té aquesta comissió d’investigació. Nosaltres sí
que hem anat estudiant les informacions que han anat sorgint,
les contradiccions que han anat sorgint entre els compareixents,
que ens duen a afirmar amb rotunditat que hi ha hagut fins i tot
gent que ha mentit, i per tant consideram això un fet greu
davant aquesta comissió. Per això aquestes contradiccions i per
això aquestes solAlicituds tant de documentació com de noves
compareixences, però també les baixes de compareixences que
estaven previstes, que també en funció d’aquestes informacions
i d’aquest contrast d’informacions veim que no aportaran gaire
a aquesta comissió, i crec que tots coincidim que hi ha hagut
compareixences i compareixences, en aquesta comissió, en el
sentit que hi ha hagut informants que han aportat molta més
informació de molta més qualitat i quantitat, i altres que
senzillament han passat per aquí però realment no ens han
aportat gaire.

He de dir, a més, que evidentment aquestes peticions que es
fan, primer a l’Agència Tributària estatal, informacions tant
sobre les concessionàries com sobre el Sr. Carlos Jover, que jo
crec que tots hem pogut també contrastar les com a mínim
incompatibilitats d’interessos, diria jo, en la doble funció com
a mínim de càrrec públic, també de funcionari, en el seguiment
dels expedients i en més que probables reunions i negociacions
prohibides amb les entitats concessionàries... provocant danys
a l’administració i als recursos públics, amb interessos clars
tant pel que fa al seu patrimoni, a l’increment del seu patrimoni,
com en el tema de les escultures, que també ha estat recurrent
en nombroses contradiccions entre els compareixents a les
diferents compareixences.

A la Universitat Politècnica de Madrid, perquè, juntament
amb l’informe del Sr. Jover, és el que ha fonamentat entre
altres coses sentències contràries a la comunitat, i també
apreciam, en base a la documentació que s’ha remès als
membres d’aquesta comissió, contradiccions d’interessos
importants entre els que han elaborat aquests informes i qui ha
fet ús d’aquests informes, que no ha estat l’administració que
els va comanar, sinó les concessionàries... i diferents
informacions que se solAliciten i que tots vostès tenen a l’escrit
i que totes abunden sobre aquestes qüestions. 

He de dir que a més aquestes peticions de documentació
s’emparen pensant no només en el Reglament del Parlament i
d’acord als articles 55 i 56 sobre les comissions no permanents
d’investigació, sinó també en el Reial Decret Llei 5/1994, de 29
d’abril, pel qual es regula l’obligació de comunicació de
determinades dades a requeriment de les comissions
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parlamentàries d’investigació, així com també a la Llei General
Tributària pel que fa a les peticions d’informació en virtut de
l’article 95.e) que parla justament de la colAlaboració amb les
comissions parlamentàries d’investigació en el marc legalment
establert.

Pensam que és una petició fonamentada que ens permetrà
avançar en allò que és objecte d’aquesta comissió, que és
investigar el que ha succeït amb les carreteres d’Eivissa per
mirar que no torni succeir, però sobretot per aturar aquesta
sagnia de doblers públics cap a les concessionàries en detriment
de l’administració. I he de dir que evidentment també la
proposta que fem els tres grups parlamentaris aborda una
qüestió de forma i és que plantejam que tot això que... bé, que
seguim fent feina amb la comissió fins al dia 9 de desembre,
dos divendres més perquè ens entenguem, però llavors i per no
obstaculitzar també el calendari de tramitació dels pressupostos
i l’embós que ens puguem trobar en un moment donat a final
d’any, posposem per al mes de gener i per tant, demanem, i
això haurà de ser el seu moment... que ho acordem... que
s’habilitin dies en el mes de gener que, com tots vostès saben
no hi ha activitat parlamentària, per poder concentrar les
compareixences que quedin pendents, tant les que queden
pendents ara com les que puguem eventualment aprovar avui
segons aquest pla de feina, diguem bis, i les concentrem en una
setmana, en un temps raonable, si volen o si estan d’acord amb
la proposta, durant la segona quinzena de gener i a més perquè
ens doni temps a solAlicitar tota aquesta documentació que es
requereix, que als òrgans als quals es demana els doni temps a
trametre-la i que la puguem estudiar tot els grups parlamentaris.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Correspon ara al Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, la Sra. Font, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, president. Deman disculpes si començ a esternudar
perquè estic molt refredada. La intenció de la comissió
d’investigació és justament investigar, per açò presentam
aquest pla ampliat de treball i acceptam la incorporació de
documentació que fa el PP, perquè és açò el que volem,
investigar.

A la llum de les informacions i contradiccions que s’han
anat dient aquests dies passats consideram totalment necessari
incorporar aquestes noves compareixences i realitzar la
solAlicitud d’informació documental per tal d’intentar aclarir les
contradiccions i treure a la llum aquests aspectes que queden o
han quedat poc clars.

Els diputats que m’han precedit ja han destacat aquests
aspectes més importants que s’han inclòs i jo també repetiré
l’article 55 del nostre estatut, perquè ho diu clarament, es podrà
crear una comissió d’investigació sobre qualsevol assumpte
d’interès públic dins l’àmbit competencial de la comunitat
autònoma. Sense cap dubte parlam d’un assumpte d’interès

públic que esperam que no es torni a repetir i per açò aquesta
comissió d’investigació.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. I ara per a fixació de posicions de
la resta de grups, el Grup Parlamentari Podem Illes Balears té
la paraula el Sr. Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Muchas gracias, Sr. Presidente. No tenemos inconveniente
y no tendremos inconveniente en ir incorporando la
documentación que se solicite por los distintos grupos puesto
que consideramos que es importante que obre en manos de esta
comisión la mayoría de documentación posible para poder
llegar a unas conclusiones sean las sean. Por lo tanto, estamos
de acuerdo en incorporar la documentación solicitada por el
Partido Popular y también estamos de acuerdo en la ampliación
del grupo de trabajo, del plan de trabajo presentada por el
Partido Socialista, MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca. 

Entendemos que las comisiones de investigación deben
tener la suficiente agilidad y flexibilidad como para adaptarse
a las circunstancias que se vayan derivando de las
comparecencias y, por lo tanto, ante las contradicciones
aparecidas o efectuadas por los distintos comparecientes,
entendemos que procede la vuelta a la comparecencia, la vuelta
a esta comisión del Sr. Carlos Jover, así como también las
nuevas comparecencias que se solicitan.

Queremos hacer una enmienda in voce y es que... solicitar
lo mismo que se pide respecto al Sr. Carlos Jover de
documentación a la Agencia Tributaria, esa misma
documentación de la Sra. Ana García, directora de Obras
Públicas en la pasada legislatura, y además también las cuentas
bancarias para el período 2011-2013 y para el Sr. Jover del
2005 al 2016, todo ello al amparo del marco de la legislación
vigente.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Morrás. Correspon ara el torn al
representant del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER
LES ILLES, té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Bé, jo la
documentació no sé... supòs que per una errada no m’ha arribat
fins avui, de totes maneres amb el que s’ha comentat nosaltres
no tenim cap problema que hi hagi una ampliació de la
documentació, el nostre vot seguirà sent d’abstenció. Però
només vull fer constar o que quedi clar que a la segona
documentació, que segons ha explicat per llei no hi ha cap
problema que se solAliciti a l’Agència Tributària aquesta
documentació hem de tenir en compte que hi ha unes dades de
caràcter personal i s’ha d’anar alerta com s’utilitzen. Quan
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varen fer la llei de... que vàrem fer la ponència que parlàvem de
la llei als ajuntaments, per exemple, perquè es poguessin gravar
les sessions també en parlarem, que la llei també marca que si
es parla de dades de caràcter personal de... la sessió s’ha
d’aturar i la gent que hi ha dins la sessió plenària ha de sortir a
fora. Per tant, només vull dir que es tengui en cura del tema de
les dades de caràcter personal. 

Res més a dir, ens estudiarem la documentació perquè, com
dic, l’hem rebuda... hem rebut aquests documents avui i
nosaltres ens abstendrem en aquesta votació.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Ara correspondria... al Grup
Parlamentari Mixt, però atesa l’absència de diputats o
diputades d’aquest grup donam la paraula una altra vegada al
Grup Parlamentari Popular, al Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Pensava que estàvem
substanciant el primer escrit, per això no he aprofundit sobre
l’escrit que presenta el Grup Parlamentari Socialista juntament
amb MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca. 

Jo volia fer una reflexió en profunditat en aquesta comissió
en relació amb l’escrit que es presenta per ampliar el pla de
treball, entre altres coses perquè pensam que aquest escrit
supera, i de quina manera, l’objecte pel qual ha estat creada
aquesta comissió d’investigació.

Tenim un mandat parlamentari que ens diu que aquesta
comissió d’investigació ha de ser creada a fi d’investigar sobre
la planificació, adjudicació, execució i la gestió de les
carreteres de l’illa d’Eivissa. Entenem que aquesta modificació
del pla de treball afecta terceres persones que no estan
vinculades precisament amb tota aquesta qüestió, i no només
això, sinó que es limita a demanar una sèrie de documentació
de caràcter reservat, que el té, i de la qual en faran ús els
diputats d’aquesta comissió d’investigació.

Aquesta comissió d’investigació tendrà al seu abast, perquè
la llei li ho permet, documentació fiscal i documentació
d’estricta intimitat per a les persones, i no ens preocupa el fet
que aquesta informació acabi arribant a aquesta comissió,
perquè és cert que la Llei general tributària, l’article 95, així ho
apunta, ens preocupa l’ús que es faci d’aquesta documentació,
i ens preocupa molt l’ús que es fa d’aquesta documentació dins
l’àmbit d’una comissió d’investigació que té caràcter públic.
Aquesta comissió d’investigació té caràcter públic per fer
publicitat d’allò públic, però aquesta comissió d’investigació
no té caràcter públic per fer publicitat d’allò privat.

Per tant, hem d’anar amb molt de seny amb la
documentació que aquí se’ns lliura i en l’ús que en fem i ,entre
d’altres coses, garantir que aquesta informació que acabarà a
les nostres mans sigui preservada i salvaguardada de tal manera
que en els debats parlamentaris no hi hagi cap intromissió
ilAlegítima a la intimitat de les persones i a l’honor de les

persones. Insistesc en el mateix, aquesta informació
possiblement acabi arribant a aquesta comissió parlamentària,
perquè així la Llei tributària ho diu, entre administracions la
colAlaboració existeix en aquest cas, però la Llei general
tributària és claríssima, diu que es podran facilitar dades a les
comissions d’investigació en el marc de les lleis o en el marc
del que estableixen les lleis.

Què diuen les lleis? Què diu la Llei Orgànica 5/1994? Idò,
diu precisament, el que invoca vostè cada dia, Sr. President,
diu, “las mesas de las cámaras velarán porque ante las
comisiones de investigación queden salvaguardados el respeto
a la intimidad, el honor de las personas, el secreto profesional,
la cláusula de conciencia y los demás derechos
constitucionales”. Què diu, a més, la Constitució Espanyola?
Què fa la Constitució Espanyola? Protegeix drets fonamentals
com el dret a la intimitat i a l’honor de les persones.

Per tant, la pregunta que crec que ens hem de fer en aquesta
comissió és, té aquesta comissió garanties de preservar la
intimitat de les persones quan es posi a disposició dels diputats
aquesta informació, atès que el caràcter d’aquesta comissió és
públic? Nosaltres vàrem ser uns dels que varen impulsar la
publicitat d’aquesta comissió, però insistesc, per fer publicitat
d’allò públic, però no per fer publicitat d’allò privat. Per tant,
entenem que aquí ha d’haver-hi una salvaguarda d’uns
interessos importantíssims.

Mirin, els posaré dos casos, Comissió -i amb això acab- de
l’Estatut del Diputat. A la Comissió de l’Estatut del Diputat els
diputats tenen l’obligació de guardar secret, tots els que hi
assistim tenim l’obligació de guardar secret. La matèria que se
substancia en aquella comissió és de caràcter reservat. Els
documents que entram en aquest parlament, les declaracions de
renda que se’ns demana lliurement, els aportam, ens permeten
tatxar dades a fi que siguin publicades. Se’ns permet a nosaltres
aquests privilegis, però en aquest cas i en aquesta comissió no
se li permetrà, si continua essent pública, que un ciutadà o un
tercer pugui tatxar dades, o tengui la possibilitat que nosaltres
guardem secret. Nosaltres no tenim l’obligació de guardar
secret en aquesta comissió, no tenim aquesta obligació.

Per tant, hem de pensar molt bé a l’hora de salvaguardar la
intimitat de les persones en tota aquesta matèria. És més, els dic
més, el que no pot ser és que el que salvaguarden els tribunals,
mitjançant els mecanismes que tenen, com pugui ser el secret
sumarial, no ho facem nosaltres en aquesta comissió, no ho faci
una institució democràtica com és el Parlament de les Illes
Balears, sinó que s’ho boti, no és possible, no és tolerable i el
Parlament no ho pot resistir. 

Per tant, crec que hem de fer una reflexió. No es tracta que
nosaltres vulguem aturar aquesta comissió ni alentir res,
creguin-me que no és així, simplement es tracta que aquest
parlament preservi el més important. Això s’acabarà fent,
nosaltres l’únic que demanam és que s’estableixin les garanties
que les lleis demanen. No pot ser que aquest parlament
retransmeti en directe intromissions ilAlegítimes a les persones.

Ara sí que acab, el Grup Parlamentari Popular ha presentat
avui matí un escrit adreçat a la Mesa del Parlament, perquè
entenem que la Llei Orgànica 5/1984 així ho indica, que la
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Mesa del Parlament de la cambra en qüestió és la que ha de
resoldre qüestions relacionades amb la intimitat de les persones
i salvaguardar-les, demanant que s’emeti per part dels serveis
jurídics de la cambra un informe jurídic determinant si aquesta
comissió que és pública i la informació que se’ns ha d’adreçar
és compatible amb les garanties constitucionals i és compatible
amb el que diu la Llei 5/1984, i que es pronunciïn sobre aquest
qüestió. I mentre això no es produeixi, jo deman que cada escrit
quedi damunt la taula, quedi damunt la taula fins que el
Parlament es pronunciï, mitjançant els seus serveis jurídics, i
determini si això és possible o no és possible.

La Mesa es reuneix de forma ordinària, Sr. President, i
vostè ho sap perquè n’és membre, els dimecres, d’aquí a
dimecres ens queden cinc dies entremig, no passarà res si
d’aquí a cinc dies deixam aquest document damunt la taula, a
fi de salvaguardar garanties constitucionals. Si aquest document
no és aprovat per la Mesa, aquest pla de feina s’aprovarà i les
garanties que tendrà aquesta comissió seran les que en aquest
moment hi són. Però jo crec que el que sí hem de fer és, com
dic, insistesc, i amb això acab, garantir al màxim la informació
que a aquesta comissió se’ns fa arribar i que té, precisament,
caràcter reservat, no només les persones que precisament estan
afectades per aquests expedients administratius sinó de tercers
que no tenen res a veure, res a veure, en tot aquest procediment
que investigam aquí.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Té la paraula el Sr. Casanova, per
un temps de cinc minuts. 

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Jo he de dir dues coses. Respecte de
la informació que s’ha solAlicitat incorporar per part del Partit
Popular, nosaltres no tenim cap problema a afegir-la, perquè
pensam que el que s’ha de fer és investigar, i s’ha d’investigar
tot, totes les fases i tot. I precisament quan hi ha determinada
informació que fa falta per continuar la investigació és quan
arribam a aquesta ampliació de pla de treball. 

El Sr. Jerez aquí ha dit que és una informació privada que
es farà a l’àmbit públic, però jo crec que primer hem de parlar
de la responsabilitat de tots i cada un dels membres d’aquesta
comissió. Tots i cada un dels membres d’aquesta comissió
sabem les nostres responsabilitats i sabem quina informació té
caràcter públic i quina informació té caràcter privat. Tota la
informació que se’ns ha lliurat pot tenir caràcter més o menys
públic i nosaltres aquí s’utilitza públicament la part de la
informació que és adient utilitzar. Salvaguardam sempre
l’honorabilitat de les persones.

Crec que partir de la idea que, com que és una informació
privada els membres d’aquesta comissió no sabran fer-ne ús, és
partir d’una premissa una mica agosarada. És a dir, aquí tots i
cada un, i dic tots perquè també hi ha els membres del Partit
Popular, saben que hi ha informació que es pot utilitzar
públicament i saben que hi ha informació que no es pot utilitzar
públicament. Una altra cosa és que nosaltres dintre de la

comissió, es demani informació, una informació que es passarà
als grups, i després cada grup parlamentari en farà l’ús, que jo
crec que es fa sempre així, l’ús reglamentari i l’ús que està
regular. Si algun membre d’aquesta comissió no fa aquest ús,
després hi ha els mitjans pertinents.

Respecte del que demana de deixar-ho damunt la taula, crec
que aquesta solAlicitud de garantia no té gaire sentit, perquè la
garantia és la mateixa comissió. La mateixa comissió és una
comissió que està dintre del Parlament i respecta tots els
procediments; per tant quan es constitueix una comissió ja se
suposa que garanteix tots i cadascun dels aspectes legals que ha
de protegir: la individualitat, el públic i demés. Si no hagués
pogut ser així quan es va demanar la publicitat d’aquesta
comissió no s’hagués acceptat per part de la Mesa. Per tant crec
que demanar deixar-ho sobre la taula ara no té gaire sentit
perquè és la mateixa comissió la que garanteix que les dades
que es demanen seran protegides dintre de l’àmbit d’actuació.
Una altra cosa són les actuacions que després es facin aquí
públicament i que es facin davant les càmeres perquè és una
sessió pública, però el coneixement de dades s’ha de tenir.

És tot, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Sr. Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, Sr. Jerez, avançam. La setmana passada vostè mateix va
definir com un “chuflo” aquesta comissió d’investigació; avui
diu que hauríem d’investigar i que està d’acord que s’ha
d’investigar. Anam avançant. Nosaltres tenim la sensació que
el PP no vol investigar la corrupció, que varen presentar ahir un
escrit per mirar..., que podrien haver presentat fa sis mesos al
Consultiu, per mirar d’aturar la llei que crea l’oficina contra la
corrupció que duim el dimarts que ve a plenari, i a una
comissió d’investigació parlamentària no volen que
s’investigui. Això és d’entrada la sensació que ens genera. 

Si el problema ha de ser el tema de les dades, perquè veig
que no entren a qüestionar que es pugui demanar això, per la
nostra part no tenim cap problema que les dades en concret que
se solAliciten sigui declarades secretes i que fins i tot es creï un
registre per veure qui les consulta, i així haurem complert
perfectament allò que estableix la Llei Orgànica de protecció
de dades, a part de tota la legislació vigent i que empara
aquesta petició que he esmentat a la meva anterior intervenció.

Em xoca que el Sr. Jerez, que a més ha tengut un paper més
bé passiu en aquesta comissió, tengui tan clar quins són aquests
tercers que hi ha a la nostra solAlicitud que res no tenen a veure
amb allò que s’està investigant, perquè fins ara no l’hem sentit
piular. Estam totalment d’acord amb la proposta que fa el
company de Podem, el Sr. Morrás, sobre ampliar allò que es
demana a l’Agència Tributària pel que fa al Sr. Jover i a la Sra.
Ana García, tot recordant que a més la Sra. García va ser també
un fitxatge, com ell ho fou en el seu dia del Sr. Matas, per fer
feina amb ell a Obres Públiques en el Govern, que llavors
aquesta senyora va tornar com a directora general d’Obres
Públiques la passada legislatura, i ella també va rescatar com a
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funcionari el Sr. Jover, i per tant està clar que feien feina de
manera coordinada.

I ens ratificam, finalment, per part del nostre grup
parlamentari, que les comissions d’investigació serveixen, i
serveixen en aquest cas per investigar el que hi pugui haver de
corrupció i d’irregularitats en tot allò que és objecte d’aquesta
comissió, i m’agradaria saber, pels nervis que veig a la meva
esquerra -m’agradaria que no fos així-, que ni el Sr. Jover ni
ningú no estigui extorsionant ni pressionant ni el Sr. Jerez ni els
membres del Grup Parlamentari Popular, perquè això seria un
fet molt greu, perquè facin els moviments que estan fent. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Abril. Sra. Font, si vol intervenir...

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sí, gràcies, president. Bé, nosaltres consideram prou
fonamentada aquesta solAlicitud d’informació, i aquesta
comissió és prou responsable per fer ús d’aquestes dades,
sempre respectant la legislació i la intimitat de les persones.
Respecte, tot, faltaria més, però respecte per a tothom, també
per a la ciutadania de les nostres illes, que mereix saber i
conèixer què va passar amb aquestes obres d’Eivissa i eliminar
qualsevol rastre, ombra de dubte de corrupció.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. Un cop acabada la discussió, el
primer que els he de demanar, si ho tenc ben entès, Sra.
Lletrada, com que s’ha fet una esmena in voce, abans de ser
votada o incorporada he de demanar si hi ha unanimitat o no de
tots els grups parlamentaris, perquè per ser incorporada ha de
tenir unanimitat.

Qualque grup parlamentari vol manifestar la seva opinió? 

EL SR. JEREZ I JUAN:

Donat que la resposta en relació amb la solAlicitud de més
garanties d’aquesta comissió per tal que no sigui violada la
intimitat de les persones...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sr. Jerez...

EL SR. JEREZ I JUAN:

No, però (...) faci una reflexió...

EL SR. PRESIDENT:

No, no, no, perdoni...

EL SR. JEREZ I JUAN:

No estam d’acord, Sr. President...

EL SR. PRESIDENT: 

Perdoni, Sr. Jerez...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sr. President, no estam d’acord.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jerez, és que vostè...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sr. President, no estam d’acord.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, idò parli del que li demanam. Estam en un procés
de votació, vostè ha parlat d’un escrit...

EL SR. JEREZ I JUAN:

No estam d’acord.

EL SR. PRESIDENT:

...que no és a l’ordre del dia, i està dirigit a un altre organisme
del Parlament. Amb això ha aprofitat el seu temps, està en el
seu dret, però ara estam dins una votació i jo he de demanar
l’aclariment de si es pot afegir aquesta esmena in voce. El seu
grup parlamentari diu que no, per tant no es pot incorporar.

Passam a la votació, en primer lloc, del document RGE
núm. 15024/16, per entendre’ns, l’escrit que ha presentat el
Grup Parlamentari del Partit Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

(Remor de veus)

7 vots a favor i 1 abstenció.

Ara votarem la RGE núm. 15957/16, que du la signatura
dels grups parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca i MÉS
per Menorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

7 vots a favor i 1 abstenció.
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Per tant s’aprova la modificació del pla de treball, tant el
document presentat pel Partit Popular com el document
presentat pel Grups Parlamentaris Socialista, MÉS per
Mallorca i MÉS per Mallorca per modificar, ampliar el pla de
treball d’aquesta comissió no permanent d’investigació sobre
les autopistes d’Eivissa.

I abans de tancar la sessió, només vull adreçar-me als grups
que han presentat aquestes ampliacions de modificació del pla
de treball perquè intentin adequar les dades concretes que estan
relacionades amb solAlicitud de documentació o noves
compareixences de l’escrit que està formalment presentat, però
per facilitar la tasca que tenen els serveis del Parlament.

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