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EL SR. PRESIDENT:

Diputats, començam la sessió i en primer lloc els demanaria
si es produeix qualque substitució.

EL SR. GARAU I SALAS:

Sí, Jaume Garau substitueix Enric Casanova.

Compareixença del Sr. Albert Prats i Rodríguez.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. L’ordre del dia d’aquesta sessió consisteix en la
compareixença del Sr. Albert Prats i Rodríguez, solAlicitada per
aquesta comissió no permanent d’investigació, al qual donam
la benvinguda.

El procediment que seguirem s’ajustarà a les regles
següents: tots els grups parlamentaris podran formular
preguntes a la persona compareixent durant un temps de quinze
minuts. Aquest temps podrà utilitzar-se en una o dues
intervencions. El diàleg entre el portaveu del grup parlamentari
i la persona compareixent serà interactiu i el grup parlamentari
iniciarà i finalitzarà el diàleg.

Els grups parlamentaris, conforme amb 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 em queda
manifestar que el compareixent, Sr. Albert Prats i Rodríguez,
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 reglamentària d’investigació falti a la
veritat en el seu testimoniatge, serà castigat amb la pena de
presó de sis mesos a un any, o a multa de sis a dotze mesos”.

I com hem fet a la compareixença anterior, els he de
comunicar que el Diario de Ibiza ha demanat els arxius d’àudio
d’aquesta sessió, que ha estat autoritzat específicament per la
presidenta del Parlament. Ho dic perquè tots els grups
parlamentaris i el compareixent ho sàpiguen. 

Començam pel Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el
diputat Miguel Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Benvingut, Sr. Prats, a aquesta comissió d’investigació sobre
les carreteres d’Eivissa, una comissió que té per objecte, li ho
record, la fiscalització del procés de planificació, licitació,
adjudicació, execució i gestió del que varen ser les obres en

aquelles vies; i, entre altres coses, també determinar si s’han
produït sobrecosts en tot aquest procés.

Ja ho hem esmentat en aquesta comissió constantment; des
que aquesta comissió funciona hem detectat que efectivament
els sobrecosts que s’han produït, no només perquè ho diguin els
tribunals sinó que a poc a poc n’han anat apareixent; parlam de
22 milions declarats en sentència, 7,8 declarats en sentència; un
recàlcul que es va fer d’acord amb una clàusula interpretativa
de l’article 55 de l’estudi econòmic i financer; la mateixa
auditoria, que va costar 800.000 euros, també s’ha de
considerar un sobrecost; i per suposat, també, aquesta mateixa
comissió, que quan acabem comptarem.

Li volia, en una primera instància, demanar dues qüestions.
Una, els modificats que va haver-hi en el traçat tant d’una
carretera com de l’altra, que vostè perfectament coneix; un
modificat es va produir en el túnel de Sant Rafel, túnel que es
va fer per evitar el trànsit dins el nucli urbà; i un altre es va
practicar a la carretera de l’aeroport, el nou accés de l’aeroport,
que passa de quatre carrils amb una mitjana a dos carrils sense
mitjana. 

Justament aquest canvi de traçat, de projecte -més de
projecte que de traçat-, es produeix quan hi ha un canvi de
govern. Vostè va ser partícip d’aquell canvi de govern en el
consell insular, vostè era el responsable en aquesta matèria en
el consell insular. Jo li volia demanar què va tenir vostè a veure
amb el fet que..., si va tenir alguna implicació en el fet que el
modificats s’acabassin produint d’aquella manera.

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Gràcies, bona nit, i gràcies per convocar-me en aquesta
comissió. Crec que és molt interessant i que ja és hora que es
vagin aclarint i a veure si es poden arreglar encara algunes
coses que queden pendents d’aquells anys i d’aquells temps i
d’aquells projectes.

Jo no trob com vostè, Sr. Jerez, que aquesta comissió sigui
un greuge, diguem, per a l’economia de les Illes Balears o un
sobrecost, com vostè ha dit; si de cas tingués aquesta
preocupació li recomanaria que renunciés a les seves dietes per
assistència a aquesta comissió. Jo no crec que sigui un cost que
no s’hagi d’assumir, jo crec que és una cosa bona.

Però, bé, per donar resposta al que vostè em demana, sí vaig
tenir a veure amb les modificacions que es varen fer a les
autovies quan nosaltres vàrem accedir a governar, entre 2007
i 2011, i en concret en la línia de reduir els impactes del tram
final de l’autovia de l’aeroport; d’ajudar, juntament amb la
nostra part, diguem, legislativa, és a dir, les nostres diputades,
especialment Marián Suárez a través del Parlament, a reduir
també l’afecció en el túnel de Sant Rafel, perquè era un túnel
que havia de ser 800 metres més llarg -això és una cosa que
molta gent d’Eivissa no sap-, havia de costar 15 milions
d’euros més, el Partit Popular volia pagar 15 milions d’euros
més, si no record malament la xifra, em podria equivocar,
podrien ser 14 o 16, però el Partit Popular volia pagar això per
tenir el luxe de circular per aquell tram amb un sostre, perquè
no serveix de res absolutament; de fet passam per allà cada dia
i no notam a faltar cap tipus de túnel. 
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Per tant sí vaig tenir a veure amb tot allò, amb moltes
reunions, amb moltes gestions per reduir l’afecció, ja dic, en el
tram final, però també reduir l’impacte patrimonial; hi havia
jaciments que es varen trobar, es varen posar en valor, es varen
conservar, es varen donar a conèixer als ciutadans d’Eivissa, als
ciutadans d’Eivissa, no com es feia en temps de la legislatura
d’en Jaume Matas, i en definitiva sí, òbviament vaig tenir a
veure amb totes aquelles gestions.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Han passat per aquí constructors, membres de la UTE, de
la concessionària..., i a les preguntes que els formulàvem en
relació amb les modificacions que vostè acaba d’esmentar
acabaven dient que havien produït un veritable sobrecost,
perquè ho sàpiga vostè, que la seva proposta...

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Dubto que sigui un sobrecost per damunt del que hi havia
estipulat en el projecte original, excepte en algunes partides
com poden ser les de patrimoni.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Jo li recoman que accedeixi als Diaris de Sessions, els
repassi, i veurà vostè com els constructors sí que invoquen...

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Pot detallar-me les quantitats, per favor?

EL SR. JEREZ I JUAN:

...sí que invoquen un sobrecost en relació amb aquesta qüestió,
perquè no...

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Pot detallar-me les quantitats?

EL SR. JEREZ I JUAN:

...és només...

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Pot detallar-me les quantitats, per favor?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jerez, vostè formuli la pregunta i el compareixent ha de
respondre a la pregunta.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Però no només ho diuen els Diaris de Sessions i les
persones que passen per aquí, que aquella proposta que s’eleva
per la seva part provoca un sobrecost, sinó que també ho
acaben dient els tribunals i per tant li recoman també que si té
accés a la sentència la repassi per saber exactament el que diu...

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

No, jo li deman que m’il·lumini, per favor...

EL SR. JEREZ I JUAN:

...i li faig la pregunta, li faig la pregunta...

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

...jo li deman que m’il·lumini i em digui les partides...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Vostè, abans de tenir el càrrec públic...

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

...perquè no pot ser que un projecte que es redueix en un
percentatge important respecte del projecte inicial del Partit
Popular no sé com pot tenir partides que suposin un sobrecost
respecte del projecte original si no és en patrimoni, que reconec
que aquí vàrem fer una millora del mil per cent respecte del que
feia el Partit Popular.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Molt bé. Miri, vostè, abans de ser càrrec públic, va ser un
referent de l’activisme i de la resistència...

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

No m’agrada dir-ho així.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Bé, jo ho dic així. Vostè va ser...

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Jo (...) penso que era un més.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Em deixa fer-li la pregunta?

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Sí, per favor.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Bé. Vostè, quan va accedir al seu càrrec públic, era un
referent de la resistència i de l’activisme en relació amb els
projectes viaris que s’estaven desenvolupant a Eivissa. Vostè
va participar en revoltes i va participar en actes...

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

No, revoltes no, perdó. Una revolta...
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Prats, per favor...

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

És que no estic d’acord amb l’ús del terme, i si el don per
bo no..., no hi estic d’acord.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Prats... Sr. Prats, per favor...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sr. Prats, vostè va participar en... en una sèrie de resistència
social, si li agrada més aquesta paraula, oposant-se als projectes
precisament allà on s’estaven executant les obres.

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

En alguns punts en els quals legalment no es podia entrar.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Allà on s’estaven executant les obres.

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

No, en finques concretes, en finques concretes on legalment
no es podia entrar, i la justícia ens va donar la raó.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Molt bé. Vostè considera...?, perquè, clar, hi va haver un
conflicte important amb les forces i cossos de seguretat de
l’Estat, i vostè això ho deu conèixer. Vostè considera que els
cossos i forces de seguretat de l’Estat es varen extralimitar en
l’ús de la força?

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Sí. 

EL SR. JEREZ I JUAN:

Vostè considera que sí.

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Sí.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Vostè considera que sí... De qui rebien ordres, entén vostè,
les forces i cossos de seguretat de l’Estat?

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

De la Delegació del Govern, des de la direcció insular, i
òbviament, segons deien aquests càrrecs públics, no tenien altra
opció que donar empara tal com solAlicitava el Govern balear.

Això ja no puc entrar en quin marge de maniobra tenien, però
el que és cert i és innegable és que es va donar un abús de les
forces de l’ordre sobre la població civil, que era pacífica.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Vostè entén que això eren unes directrius polítiques que
venien de la Delegació del Govern, tant de la direcció insular
com de la Delegació del Govern a les Illes Balears?

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Desconec d’on venien les directrius; només sé que els
comandaments que hi havia allà varen arribar a tenir pràctiques
franquistes, com per exemple amenaçar les persones que hi
havia allà, com per exemple amenaçar-me amb fer un paseíto
en el coche, això m’ho varen dir textualment. No eren guàrdies
civils d’Eivissa ni de Mallorca, ho he de dir, eren antiavalots
que venien de la tanca de Melilla i de qualsevol banda
d’Espanya, que els enviaven aquí, perdó, a Eivissa, dient-los
que nosaltres érem kale borroka i que érem el pitjor tipus de
persones que es podien trobar. I sí, va ser excessiu.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Vostè considera que haurien de comparèixer en aquesta
comissió el director insular en aquell moment per donar
explicacions damunt això? Vostè considera que haurien de
comparèixer en aquesta comissió alts càrrecs de la Guàrdia
Civil per donar explicacions en aquella extra-limitació de l’ús
de la força que vostè entén que es va produir? I vostè entén que
haurien de participar també en aquesta comissió també, com
no, el Sr. Ramon Socías, que era el Delegat del Govern a donar
explicacions damunt això? Vostè considera...

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Penso que no sobra que comparegui tothom que hagi de
comparèixer aquí, jo comparesc i crec que ningú no hauria
d’haver maniobrat per evitar comparèixer en aquesta comissió.

EL SR. JEREZ I JUAN:

M’agrada el darrer que acaba de dir, que ningú hauria
d’haver maniobrat per...

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Jo ho tenc molt clar. Jo, a diferència de vostè, no callaré per
interessos, perquè sé que vostè estarà cobrint, perquè ho he vist
en el Diari de Sessions d’altres dies, interessos de certes
persones, o de certs companys polítics. En el meu cas no, jo
crec que no hi ha cap mal en venir aquí i dir la veritat.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Miri, m’agrada el que acaba vostè de dir en relació al tema
de què aquí hauria de comparèixer tothom, però jo li ho diré:
se’ns ha negat, se’ns ha negat, se’ns ha negat per part dels
grups parlamentaris que ocupen aquests escons de la dreta...
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EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Sí, sí, ser que és l’encaix polític...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Perquè escolti...

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

I sé també el que defensaven vostès. (...)...

EL SR. JEREZ I JUAN:

(...)

EL SR. PRESIDENT:

Faci la pregunta Sr. Jerez...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Si m’ho permet, li faré...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Prats per favor, deixi que formuli la pregunta...

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Estic contestant. Sé què és l’encaix polític 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Prats, Sr. Prats!

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Sé que de vegades s’han de defensar uns postulats per no
acabar fent...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Prats per favor! Qui dirigeix el debat és el president, i ha
de permetre que el Sr. Jerez faci la pregunta i vostè la contesta.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, president. I amb això acab. Sàpiga que en el nostre
pla de treball, que vàrem portar a aquesta comissió,
demanàvem la compareixença de moltes persones que al final
no compareixeran i que possiblement vostè consideri que hagin
de comparèixer...

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Segurament.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Però mirin, demanàvem la del director general de
l’administració de l’Estat. És a dir, demanàvem la

compareixença del Sr. Ramon Socías, se’ns ha negat.
Demanàvem la compareixença del director de la Guàrdia Civil,
o el comandant, o el capità, el càrrec que tengués en aquell
moment a Eivissa, perquè donàs explicacions i se’ns ha negat.
I també hem demanat, com no, la compareixença a aquesta
comissió del Sr. José Manuel Bar i també se’ns ha negat.
Només perquè ho sàpiga.

Moltes gràcies.

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Correspon ara al Grup
Parlamentari Podem Illes Balears. Té la paraula el Sr. Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gracias, Sr. Presidente. Bienvenido Sr. Prats, gracias por su
asistencia. Sin duda el Sr. Jerez de lo que se olvida es que
únicamente pedían esas comparecencias.

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Sí...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

En ningún momento en su plan de trabajo pedían la
comparecencia de la Sra. Mabel Cabrer, del Sr. Jaume Matas,
de ninguna persona que tuviese vinculación con el Partido
Popular. O sea, imagínese la verdad que quería conocer el
Partido Popular.

Como usted ha dicho, antes de ejercer el cargo de conseller,
tenía una previa en la plataforma antiautopista, una acción
previa, una actividad. Explique por favor los motivos por los
que se crea el movimiento antiautopista.

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Bé, jo no puc dir per què es va crear, ho he dit moltes
vegades, jo no hi era en el moment inicial, jo em vaig afegir
més tard, però senzillament era un tema que era una legislatura
amb un nivell de corrupció flagrant, ja sabem on ha acabat a
temps parcial qui era president del Govern en aquell temps,
també sabem on varen acabar persones com Pep Cardona, que
tenien un lloc molt significat dins l’estructura del Partit
Popular, que era el que ostentava el comandament en la
comunitat autònoma. I per tant, era una situació de corrupció
generalitzada, de nepotisme, tot i que no sigui un tipus penal,
era una realitat també, hi havia nepotisme. Hi havia coses
inexplicables, com el sobrecost del túnel de Sant Rafael, que no
hi havia cap motiu i menys encara els 800 metres més que torn
a dir, perquè hi ha gent a Eivissa que no ho sap, aquell projecte
tenia 800 metres més de túnel, que costaven com tota la
carretera de Sant Miquel i es va deixar de fer aquell tram, la
gent deixa de notar uns sostres sobre el seus caps de 15 milions
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d’euros, només perquè així ho va voler l’esquerra quan va
accedir a governar.

Però bé, per totes aquestes coses, per l’aprofitament diguem
ilAlícit de recursos públics, com és mà d’obra, maquinària,
terres per a uns camps de golf de familiars de càrrecs públics
del Consell d’Eivissa, la destrucció paisatgística, patrimonial,
mediambiental, encara avui quan plou la trinxera de l’autovia
de l’aeroport és més pràctic anar en gòndola que anar en cotxe.
Totes aquestes coses es veien venir d’abans, vull dir la societat
d’Eivissa que moltes vegades la gent en altres latituds se’n riu,
va ser prou clarivident com per veure on portava tot allò i de
fet, el que va fer és denunciar un model insostenible
econòmicament, social i també mediambiental. 

Per tant, per tot això jo m’hi vaig afegir. I a més, és que ho
tornaria fer ara mateix, estic convençut que vàrem fer bé i a
més vàrem ser els únics i els primers que vàrem dir que el rei
estava despullat.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

El Partido Popular únicamente se está fijando en los
sobrecostes derivados de lo que una sentencia del Tribunal
Supremo dicta, sin embargo obvia el resto de sobrecostes.
¿Considera usted, o que tipo de sobrecostes considera usted
que ha habido en la construcción de las autopistas de Ibiza, que
pueden ser perjudiciales para las arcas de la comunidad
autónoma?

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Bé, els mateixos projectes són un sobrecost en si mateix.
Per tant, quan em parlen d’un sobrecost de 16 milions d’euros
per mobilitzacions o no sé què. Primer que no estic d’acord
perquè les mobilitzacions obeeixen a una causa. Jo he estat
conseller de carreteres i no he tingut mobilitzacions i per tant,
no he donat la culpa a ningú sobre cap sobrecost en cap
carretera, perquè senzillament he fet les coses conforme a la
llei. Ho he fet bé i amb respecte.

Per tant, la causa de les mobilitzacions és la mala gestió, és
la corrupció, és el nepotisme, és robar a mans plenes. És tot
això el que va motivar les mobilitzacions de la ciutadania
d’Eivissa. No es pot donar la culpa a la ciutadania d’Eivissa
d’aquell sobrecost, sinó a les persones que varen motivar
aquelles mobilitzacions, que va ser la mala gestió, la
prevaricació d’aquells governants, que alguns d’ells han estat
processats i han passat per presó.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Desde su punto de vista, ¿cuáles han sido los mayores
despropósitos de este proyecto? Lo más flagrante que...

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Cal afegir una altra cosa sobre al punt anterior, no és un
sobrecost de 16 milions d’euros, o no sé què diuen d’aquesta
sentència, són més de 500 milions d’euros en 25 anys per unes
autovies que són totalment innecessàries, unes autovies

projectades per un govern corrupte, d’un president corrupte.
Aquest és realment el sobrecost d’aquelles carreteres.

Què és el més flagrant? L’ús d’informació privilegiada
presumptament, per exemple adquisició de finques o propietats
que eren estratègicament crítiques per al desenvolupament de
les vies, abans que aquests projectes fossin públics. L’abús
sobre la població civil, sobre el patrimoni, sobre el medi
ambient. Aprovar una trinxera en una zona que està en el nivell
freàtic, sense un projecte de drenatge, amb informe negatiu de
Recursos Hídrics, això és que ja no és prevaricació, és
estupidesa! Els governants que varen permetre això, ja no s’ha
d’entrar només en la seva categoria com a governants, sinó en
la seva intelAligència! No es pot fer una cosa així.

També com he dit, el sobrecost indegut d’algunes parts,
com és per exemple aquest túnel de Sant Rafael, que ara que
ens preocupa tant el sobrecost de les autovies al Partit Popular,
quan ens va ficar en un deute de 25 anys de més de 500 milions
d’euros i quan es va oposar que es deixés acabar aquell túnel.
És a dir, quan l’esquerra va votar no acabem un túnel que no
serveix per res i que costa una milionada, el PP s’hi va oposar.
Volia aquell túnel per tapar els nostres caps de manera
innecessària. I ara li preocupen sobrecosts, com per exemple
partides de patrimoni en el tram final de la carretera de
l’aeroport. A mi em faria vergonya Sr. Jerez defensar aquests
postulats.

I bé, podria estendre’m. Mentides, manipulació, a mi m’han
titllat per exemple de radical, de violent. Som un professor de
matemàtiques, no som res més i jo crec que el temps, per sort,
ho ha demostrat.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

También dentro de los despropósitos que hay, resulta que
llega a haber denuncias por depósitos, porque hay depósitos
que son considerados contaminantes, en los que hay asfalto,
mezclado también con tuberías de crisolita o (...), que se
depositan junto con el movimiento de las tierras, lo que hemos
venido a llamar el “milagro de las arenas”. ¿Qué puede
decirnos respecto a esos depósitos? ¿Hubo algún tipo de
denuncia ante la Conselleria de Medio Ambiente?

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Sí, els dipòsits, aquí es pot veure alguna foto, es veu que hi
ha restes d’asfalt, hi havia amiant, restes d’enderroc inerts,
menys perillosos, però també hi havia elements contaminants,
varen ser dipositats en uns terrenys en el qual el grup Fiesta
Hoteles, si no m’equivoc aquest era el nom del grup
empresarial, projectava un camp de golf. Aquí tenim el projecte
de camp de golf, que va ser denunciat en el seu moment per la
plataforma antiautopistes i aquí tenim superposats els
abocaments de terra, veiem com s’estenen d’acord amb aquests
terrenys i això ho vàrem denunciar en el seu moment, de fet és
una denúncia que conec bé, perquè vaig ajudar a mesurar els
terrenys i vaig fer el càlcul personalment.

I bé, en total es varen abocar 634.000 tones segons els
nostres càlculs, ja vàrem advertir que potser hi havia un 10%
més a l’alça perquè vàrem ser conservadors i el mateix Matutes

 



CNPI SOBRE LES AUTOPISTES D'EIVISSA / Núm. 27 / 9 de desembre de 2016 567

va reconèixer que eren 700.000, que justament quadrava amb
el nostre càlcul. Això suposava segons el projecte, en partides
d’eliminació de les concessionàries, 3,5 milions d’euros
d’estalvi, perquè no ho portaven a les pedreres, ni ho
transportaven a les pedreres, senzillament les deixaven en casa
d’un amic que necessitava aquell material per fer un camp de
golf. És així de clar.

I d’altra banda, el promotor del camp de golf s’estalvia uns
810.000 euros en matèria primera, en terres, en àrids per a
aquell camp de golf d’aproximadament 1,1 milions d’euros en
maquinària pagada per tots nosaltres, maquinària pagada per
tots nosaltres...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Tiene constancia de que se hayan reequilibrado
económicamente los contratos respecto a esos ahorros de las
empresas concesionarias?

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

No, el que li puc dir és que jo vaig insistir en els meus
temps de conseller, per activa i per passiva, al Govern perquè
ho fes. Desconec què ha passat, han passat molts d’anys, jo ja
estic completament desvinculat de la política, però m’agradaria
pensar que d’alguna manera s’ha reequilibrat, i a més sempre
he pensat que el Govern té la força per equilibrar, encara que
sigui de manera forçada, la concessió, senzillament deixant de
pagar anualitats o calculant unilateralment aquest cost.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Qué panorama se encontró usted, ahora ya en su periodo
de conseller, qué panorama se encontró usted cuando llega a la
Conselleria de Mobilidad respecto a este proyecto?

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Durant els anys de la legislatura d’en Bauzá em vaig afartar
molt de sentir parlar d’herències, herències, herències, perquè
la pitjor herència que ha quedat en aquesta comunitat són
aquestes autovies, o almenys a l’illa d’Eivissa, tot i que sigui
desconegut, com he dit abans, per algunes latituds. Aquella sí
que va ser una herència que tenim tots i que és terrible, i que és
una ferida que segueix obrint-se, i a més literalment. Si un
visita la trinxera de l’aeroport quan un baixa des de Can Cifre,
o allà on existia abans Can Cifre, veu com les carreteres
s’obren. Vull dir que allò s’està esfondrant; ens han esfondrat
econòmicament i encara s’estan esfondrant elles mateixes,
aquestes obres, i per tant va ser una herència difícil de
gestionar, però tot i així vàrem obrir una oficina d’atenció als
expropiats per tenir un tracte molt més humà amb ells.

Vàrem reduir l’afecció del tram final. No em crec les
declaracions del Sr. Jerez sobre els sobrecostos, no sé com ha
fet matemàtiques; jo li podria donar alguna classe, potser. I
respecte del patrimoni també vàrem posar en valor les restes
que anaven apareixent; vàrem aturar les obres, les vàrem
protegir (...), però no sense abans obrir un parell de dies les
portes a tota la ciutadania que es va apropar, i li vàrem
ensenyar, mitjançant els arqueòlegs, que eren ben tractats a

partir de la nostra època, li vàrem ensenyar i explicar aquelles
restes en comptes de destruir-les. Aquí tenc una foto..., no sé
on, ja, la veritat, perquè tenc moltes fotos. Això és un jaciment
en el qual la Plataforma havia convocat la gent per mostrar-lo,
en el temps de Matas, i el matí mateix que havíem d’aparèixer
el varen arrasar, perquè ho sàpiguen. Nosaltres ho vàrem fer al
revés: vàrem aturar les obres i vàrem convocar la ciutadania
perquè ho anés a veure.

Per tant no em vull estendre molt més però, vaja, va ser
difícil de gestionar, però tot i així vàrem fer les coses el millor
que vàrem poder.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Nos puede decir qué intentos, ya desde su posición de
conseller, ante el caso de milagro de las arenas, ya que estaban
depositadas todas esas tierras en las propiedades de Fiesta
Hoteles, qué intentos llevó a cabo usted desde su conselleria
para trasladar las tierras desde el campo de golf a la cantera que
correspondía según contrato?

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Doncs vàrem fer intents al llarg dels quatre anys de
legislatura, tant a nivell executiu com també legislatiu amb la
nostra diputada, que va insistir molt aquí perquè es retiressin
aquelles terres. 

També he de dir una cosa que estava passant per alt en
aquesta comissió, crec, que és que Jaume Font té una
responsabilitat directa en el fet que aquelles terres estiguessin
allà. Era el conseller de Medi Ambient quan es varen produir
els abocaments i nosaltres vàrem denunciar..., jo personalment
vaig estar com a activista davant Jaume Font, i li vaig dir
“s’estan abocant restes ilAlegalment a la zona perimetral del
Parc Natural de Ses Salines, sense projecte, sense informe
d’impacte ambiental, sense cap tipus de tràmit administratiu”,
i ell era el conseller de Medi Ambient i va dir: “Tot està bé”,
“tot està bé”.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Cree usted que el Sr. Jaume Font debería comparecer en
esta comisión?

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Estic convençut que hauria de comparèixer. És una altra
persona que ha maniobrat per no comparèixer.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

En rueda de prensa usted...

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Perdó, li he deixat de contestar abans, però molt breument.
Vàrem insistir a nivell institucional, consell Govern, a nivell
legislatiu, i nivell grup polític també, Eivissa pel Canvi, amb els
seus socis del PSOE, per intentar retirar les terres.
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EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí. Usted en rueda de prensa dijo que el consell tomaría
medidas legales oportunas sobre las irregularidades de las
autovías. ¿Se llevaron a cabo estas medidas...?

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

No, no es varen portar a terme.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Por qué?

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Doncs perquè la part de l’equip de govern del consell
socialista s’hi va negar, va fer un postulat de real politik, de
pragmatisme polític, i varen dir que era millor aliar-se amb
certs sectors econòmics que no enemistar-nos amb ells, i que
esperéssim a tenir alguna cosa més ferma, com per exemple
l’auditoria per donar suport al fet de portar-ho a fiscalia.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Usted dio más pasos para intentar que...?

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

En aquell moment no es podia fer res més. La decisió de
portar una cosa així a fiscalia és del president i exclusivament
del president, i per tant jo no ho podia fer, però al llarg dels
anys vàrem insistir, vàrem pressionar des del consell...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

A qui?, al Govern?

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Sí, sí, al Govern, i ens vàrem arribar a reunir amb en
Francesc Antich a final de legislatura per insistir que es
retirassin les terres i que portessin això a fiscalia.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Considera que eso es una falta de diligencia o un
desinterés interesado?

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Bé, jo el que crec és que hi ha grups polítics que són més
sensibles als seus interessos econòmics i a no plantar cara a
alguns personatges que no a altres consideracions que ens
preocupen a altres persones d’esquerres.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

De acuerdo, gracias. No hay más preguntas, de momento.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Moltes gràcies, Sr. Prats, per la seva compareixença. Vostè
diguem que ha jugat diferents rols pel que té a veure amb les
autopistes d’Eivissa; en una primera fase, com a activista de la
Plataforma contra les autopistes, com ja s’ha dit; i en segona
instància, com a gestor públic justament de la matèria en la qual
havia participat, diguem, o que coneixia des del conflicte. Per
tant serà una mica difícil, a vegades, intentar separar les
visions, que tanmateix al cap i a la fi són de la mateixa persona.

Però..., quan vostè es va apuntar, diguem, a aquest
moviment, a aquesta plataforma, que ja s’ha dit abans també
aquí, durant la compareixença de la Sra. Tur i de la Sra. Sala
avui matí, que va fer que moltes coses canviassin a Eivissa,
com definiria vostè, des del punt de vista del sentit comú de
qualsevol ciutadà que s’indigna davant d’això, els projectes de
les autopistes d’Eivissa des del punt de vista del sentit comú de
la gestió pública?

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Bé, de sentit comú és que... crec que abans algú ha parlat
d’economia domèstica i d’això, de sentit comú, i les coses no
es feien amb sentit comú, en aquells temps; ja ho sabem, ja
sabem que va ser la legislatura de Jaume Matas. Podem
entendre que ha acabat on ha acabat aquest senyor, però el que
no puc entendre és que persones que compartien feina i
projecte amb ell segueixin amb les mans netes i encara amb una
pretesa façana d’innocència, i que no passa res, i prosperant en
aquest edifici o en altres institucions polítiques.

A mi em crida l’atenció que la ciutadania d’Eivissa va veure
molt clar que estaven passant coses molt greus a la nostra
comunitat, i senzillament no sé si estic responent molt bé la
seva pregunta, però vaja, jo crec que era de sentit comú que no
es podien fer coses com fer una trinxera sense drenatge, que no
servia de ser fer un túnel que no havia de cobrir res, és a dir,
foradar una muntanya per després construir-hi un sostre, això
no s’ha vist... Bé, senzillament crec que va ser una molt mala
gestió. No puc entrar en si era prevaricació, perquè això ho
hauria de dir un jutge, però, vaja, una gestió més que dolenta,
evidentment.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Llavors, com a gestor públic, vostè ha parlat també fa un
moment que l’indignava sentir parlar d’herències. En tot cas
quina és l’herència que es va trobar vostè en relació amb el que
havia estat la política o les decisions polítiques a nivell de
govern de comunitat autònoma, i amb les decisions polítiques
i el que s’havia gestionat pel que feia a les autopistes d’Eivissa
en el Consell d’Eivissa anteriorment?
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EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Bé, jo el que em vaig trobar seria difícil distingir-ho perquè
jo no era a les reunions que es feien entre els càrrecs del consell
i del Govern en la legislatura anterior, jo puc contestar
globalment, però el que vaig trobar era moltes coses que
s’havien improvisat, que s’havien fet sense la cura
administrativa i documental que es requeria, i en pla “ja es
resoldrà més endavant, el que vengui darrere ja ho resoldrà”,
que segurament pensaven que serien ells mateixos, que ja ho
resoldrien posant més banys a un palacete o com fos, no? 

Però el que vam trobar eren molts problemes pendents, per
exemple el drenatge; com resolíem el drenatge?, que encara
dóna problemes avui; o què feim amb aquestes terres que han
deixat aquí?, perquè, clar, el moment per evitar allò era quan
s’estaven produint els abocaments. Intentar gestionar tot allò va
ser molt difícil, i de fet en algunes no ho vàrem aconseguir,
segueixen els problemes allà.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Està clar que el Govern era el responsable primer
d’aquestes obres, que segons aquell conveni d’alguna manera
fet a mida on es van autoatribuir les competències de carreteres
era el responsable de l’execució i del seguiment de les obres,
però el consell havia de jugar qualque paper més del que els
anteriors responsables del consell que ja han passat per aquesta
comissió han arribat a reconèixer. Per exemple a la Sra.
Matutes li vaig insistir en el fet de si ella no tenia res a veure,
per exemple, amb les expropiacions, cosa que a més pel seu
cas, quan la seva família estava afectada per l’expropiació de
14 finques, com a mínim hauria d’haver estat un motiu
d’inhibició.

Vostè ha esmentat que varen crear una oficina
d’assessorament o d’acompanyament a la gent expropiada. Per
tant entenc que el consell sí que alguna cosa feia o podria haver
fet amb el tema de les expropiacions.

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Sí, sí, sí, efectivament, el consell era el que tenia els peus al
territori, sobre el terreny, i tenia una feina d’interlocució molt
important; és a dir, l’havia de tenir, no sé si la va tenir en temps
d’Estrella Matutes com a consellera, però en el meu temps vaja
si la va tenir; jo feia arribar directament, de fet m’ho vaig
prendre com una feina personal i jo mateix hi anava, feia fotos,
feia documents, els enviava al conseller, els enviava al director
general d’Obres Públiques, de Vies i Obres, i, clar, era una
feina que s’havia d’assumir per part del consell. Encara que
administrativament o legalment fos un contracte del Govern qui
tenia els peus sobre el territori, qui havia de representar els
interessos i les preocupacions d’Eivissa era el Consell
d’Eivissa, i es va fer així en la nostra època.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Com s’explica, llavors, al seu parer, que a l’inici de les
obres hi hagués tants d’errors pel que fa a les expropiacions i
tantes rectificacions, que també varen dur a retards i a
sobrecostos en les obres, més enllà de les protestes?

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Doncs, perquè es va fer un autèntic nyap, abans han parlat
de copia i enganxa, no?, de projectes que parlaven d’altres
localitats que no eren eivissenques i es va fer tot d’una manera
salvatge pensant que la gent callaria, que acotaria el cap i que
no passaria res i, és clar, no va passar així, la ciutadania
d’Eivissa va intentar defensar els seus drets i això no és una
revolta, Sr. Jerez, és defensar els seus drets, no sé què faria
vostè si li entressin a casa sense papers i ilAlegalment, vostè
intentaria defensar allò seu i això és el que va fer la població
d’Eivissa. 

Per tant...., no sé si li estic responent (...) igual me n'he anat
una mica per les branques...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Una altra competència, aquesta sí que era responsabilitat
directa del Consell d’Eivissa, era la de patrimoni. Em podria
dir, abans que vostè... hi hagués un nou equip de govern al
Consell d’Eivissa si s’havien aturat moltes vegades obres per
ordre del consell per mirar de preservar patrimoni? Perquè
nosaltres, almanco amb la documentació que se’ns ha remès als
membres de la comissió i que... almanco així figura a les actes
i als informes de patrimoni del Consell d’Eivissa, no és fins a
l’agost del 2007 que es comencen a aturar de manera reiterada
sistemàtica tot i que ja estaven molt avançades, evidentment les
obres i que s’aturen obres de manera molt clara per ordre
política per preservar aquell patrimoni.

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

La veritat, desconec si s’havien aturat abans, sé que la
nostra pràctica era aquesta i també sé que el canvi de migrada
respecte al patrimoni i medi ambient per a nosaltres va ser total.
Jo, per exemple, recordo una reunió amb adjudicataris de la
construcció d’una autovia... d’una carretera perdó, en la qual jo
vaig insistir en el fet que la darrera paraula sobre qualsevol
cosa era dels arqueòlegs i si els arqueòlegs deien “aturem”
pobra de l’empresa que no aturés, vull dir, que em tindria a mi
al davant. 

Per a mi era més important el patrimoni sota aquella capa
d’asfalt que s’havia d’estendre; era molt més important el que
hi havia avall, que era irrecuperable si es destruïa, que no la
carretera que sempre es podia postergar dos mesos, tres mesos,
el que fes falta. Per tant, la nostra línia era sempre aturar i
donar màxima prioritat al patrimoni. Sé que en el temps
anterior no era aquesta la línia, desconec si havien aturat alguna
vegada o no.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

De fet s’atreviria a fer una valoració  si algú s’atrevís també
a haver considerat el cost social d’aquest patrimoni, el que
hauria suposat de sobrecost per les autopistes d’Eivissa?

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Jo crec que hi ha coses que no es poden mesurar en euros.
Aquest és l’error d’alguns polítics. Jo crec que hi ha coses com
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el patrimoni que són part de la nostra essència, és el nostre
record com a poble etnològic i són coses que una vegada
perdudes no es poden tornar visitar, no es poden tornar veure,
si no s’han documentat fefaentment no es poden consultar, no
es pot aprendre d’elles i és perdre una part de la nostra
identitat.

Per tant, jo no puc valorar econòmicament allò, però allò sí
que és un sobrecost inassumible que per desgràcia ens han
obligat a... a cobrir-ho, a assumir-ho.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Com definiria, Sr. Prats, el paper de la família Matutes pel
que fa als projectes de les autopistes d’Eivissa?

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Bé, crec que a qualsevol eivissenc a qui pregunti això li
cridarà l’atenció el fet que aquesta família comprés uns terrenys
com a rústics poc abans que sortís publicat el projecte de la
carretera; després fossin expropiats com a urbans, per sort
després nosaltres vàrem fer tornar aquests sous, no només a ell,
a altres, que es va cometre un error, abans que ho digui el Sr.
Jerez que sé que ho dirà i tendrà tota la raó, però bé, la
diferència és que uns vivien ja allà i altres vàrem comprar uns
terrenys un mes o dos abans per després ser expropiats com a
urbans; després varen fer un projecte de camp de golf. que deia
en la redacció que farien servir les terres d’un projecte que
ningú no havia vist, vull dir que encara no havia aparegut, però
sembla ser que la seva filla sí que l’havia vist i d’alguna manera
varen tenir aquesta informació; es varen esbucar... abocar
aquests terrenys, es va comprar, crec, alguna pedrera també,
que va ser crítica i necessària per al desenvolupament de les
obres; sortia més freqüentment el Sr. Matutes en premsa a
defensar els projectes que no la mateixa filla, era una cosa prou
sorprenent. 

Vaig haver de sofrir atacs jo -i ara parlo de jo- per part
d’aquesta família amb mentides i difamacions que per sort la
justícia ha deixat al seu lloc i només puc dir que bé, que era
molt sospitós, sense poder entrar a dirimir jo si s’ha comès un
delicte, la meva opinió és que sospito, però de manera molt
intensa, que no un, sinó molts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Li faig la darrera pregunta d’aquest torn. Al 2011 vostè va
remetre una carta al Sr. Armengol, director d’Obres Públiques
del segon pacte amb el Sr. Carbonero, on expressava que no
compartia en absolut el criteri de l’Advocacia de la comunitat
que, basant-se en una auditoria, que és la de Gerens Hill que és
la més important que s’ha fet sobre les autopistes i que
nosaltres hem fet servir reiteradament en aquesta comissió, no
recomanava especialment dur la qüestió a Fiscalia i vostè
rebatia aquesta decisió, aquest posicionament de l’Advocacia...

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Sí.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

del qual al final sembla que el Govern va fer cas amb una
sèrie d’arguments, recorda alguns d’aquests arguments?

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Era molt jurídic, vaig rebre assistència jurídica jo també i
la veritat és que ara no sabria recordar exactament aquells
arguments, però vaja, el simple sentit comú, abans n’hem
parlat, això que acab d’expressar, l’abocament de terres en
finques de famílies de càrrecs públics per estalviar milions
d’euros en la matèria primera, en la mà d’obra, la informació
presumptament privilegiada que hauria circulat per comprar
terrenys, propietats, etc., vull dir, tot això, que l’Advocacia
digui missa, però és evident que aquí hi ha causa més que... bé,
de fet, aquí a Mallorca: “La policía detiene a Gonzalo Aguiar,
director insular de Carreteras”, per què?, “trabajos en
propiedades particulares a través de alguna de las sociedades
que participaron en la construcción de la autovía”.

Vegem de què parlen, de 60 camions; saben vostès quants
camions de terra es varen abocar als terrenys de Matutes?
30.000, 30.000 camions. 60 camions i aquest senyor va ser
detingut i el varen acusar de... bé, malversació de recursos
públics, prevaricació, suborn, falsedat en document mercantil,
60 camions.

És una maleïda vergonya que la Fiscalia Anticorrupció no
hagi actuat a Eivissa amb 30.000 camions en les finques del
pare de la consellera d’Obres Públiques del Consell. És una
vergonya.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Molt bé, no tenc més preguntes de moment.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Ara correspondria al Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES, a MÉS per
Menorca i al Grup Parlamentari Mixt, però atès que no hi ha
cap diputat o diputada d’aquests tres grups parlamentaris
donam la paraula al Grup Parlamentari Socialista, al Sr. Damià
Borràs. 

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Benvingut, Sr. Prats, abans de res, vull
demanar disculpes de part del meu company el diputat Enric
Casanova que, per raons particulars no pot ser aquí, ell és qui
habitualment fa aquestes compareixences i jo l’hauré de
substituir. Si em permet, Sr. Prats, abans d’entrar en matèria
m’agradaria fer públic que em congratulo, estic satisfet que el
Sr. Jerez, el portaveu del Grup Popular s’hagi recuperat de la
indisposició que ha patit en l’anterior compareixença i pugui
tornar ser aquí entre nosaltres, crec que és bo per a tots que
s’hagi pogut recuperar i sigui aquí continuant amb les
compareixences.
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Avui hi ha un punt d’inflexió dins les compareixences en
aquesta comissió que és que per alguna vegada hi ha dos fets,
un que apareixen, per primera vegada compareixen les persones
afectades d’alguna manera per les obres de les... i
expropiacions de les autopistes d’Eivissa, afectades
personalment, físicament perquè han estat expropiades o bé
persones que s’han vist afectades emocionalment,
intelAlectualment o ideològicament o en la seva consciència per
aquestes carreteres. 

S’ha qüestionat aquí que algunes persones ho feien per
ideologia. Jo crec que no és necessari per oposar-se a coses que
es considerin justes tenir determinades ideologies, és suficient
tenir consciència, però veritablement hi ha gent que es pensa
que tota la gent que actua en consciència ho fa per ideologia,
normalment és gent que té molta més ideologia, massa
ideologia i massa poca consciència, però hi ha molta gent que
actua en consciència i la gent que defensava Eivissa, com altra
gent que ha defensat Menorca, altra gent que ha defensat
Mallorca ho ha fet des dels valors de la consciència. No tothom
pensa igual, però jo pens així i sé que vostè pensa així i
m’agradaria fer constar açò avui i aquí.

Vostè i jo vàrem compartir quatre anys, la mateixa
responsabilitat, consellers de Carreteres i Transport a Menorca
i a Eivissa. Jo quan ens trobàvem, mil vegades, en reunions
amb el conseller Carbonero que... conseller de Carreteres en
aquell moment, amb el Sr. Vicens, conseller de Transports i de
Medi Ambient en aquell moment, el Govern PSOE- PSM que
compartien govern a les Illes en aquell moment, jo sabia les
dificultats amb les quals vostè es trobava i m’agradaria que
vostè m’expliqués per redreçar en la mesura possible allò que
s’havia desendreçat.

Però deia que, a part de la primera vegada en què
intervenen afectats, també hi ha un altre fet molt important: el
Sr. Ortiz de l’empresa Ortiz, de les constructores, va dir aquí
que ells coneixia molt Eivissa perquè li agradava molt la festa
i... jo he arribat a pensar que fins avui , que la gent que havia
comparegut aquí quan anava a Eivissa anava de festa, tant els
consellers, els directors, els responsables d’obres i de les
empreses quan anaven a Eivissa veien la carretera i després
anaven de festa juntament amb els càrrecs del Consell d’Eivissa
i els responsables de les carreteres d’Eivissa, de festa i a més li
diré on: la discoteca Amnesia, perquè ningú no recorda res,
ningú no recorda res, han estat, han hagut de venir els afectats
perquè algú recordi què va passar aquell any a Eivissa. 

El Sr. Matutes, que vostè ha dit que sortia sempre pels
diaris a defensar les autopistes, va dir que ell estava volant,
sempre estava viatjant, era per Sud-Amèrica, que ell això de les
autopistes no hi era. Ningú no recorda res, nadie sabe nada.

Per tant, crec que és bo que almanco avui tenguem l’altra
cara de la moneda de les carreteres, les autopistes, diguin el que
diguin si són autopistes o no, les autopistes són de peatge i es
paguen i tenen quatre carrils, per tant, i tenen vies de servei a
molts de llocs, són autopistes, digui el que digui el Sr. Jover
que entén de moltes coses, d’art ja en parlarem, i entén també
d’altres coses, a part de carreteres.

Vostè va ser primer afectat, vostè ja ho ha explicat, no li
reiteraré, vostè es va sentir compromès amb la seva consciència
a defensar aquests interessos, i després vostè va ser responsable
de gestionar, diguéssim, la destrossa, vostè va trobar el desastre
i el va haver de gestionar. En aquest sentit, m’agradaria que em
pogués fer un dibuix general de quina és la situació que es
troba en arribar a la conselleria en relació amb aquestes dues
carreteres de què parlam.

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Bé, la situació que em vaig trobar era una fractura social
important, desconfiança cap a les institucions i, encara que
s’hagués produït un canvi polític, encara la gent mirava de
reüll, diguem, quan venia a reunir-se amb les institucions
perquè havien estat molt maltractats, és com si hagués estat una
persona amb xoc postraumàtic, i això va passar. Hi havia una
fractura i una desconfiança i sobretot molts temes pendents de
resoldre: el tram final de la carretera de l’aeroport era un
d’aquests, que vàrem treballar a reduir l’afecció, a reduir la
seva amplada i les expropiacions, i el túnel de Sant Rafel, com
he dit, que el vàrem aconseguir escurçar en 800 metres, si no
ho record malament la xifra.

Bé, totes les reivindicacions que anaven fent els propietaris
en temes, per exemple, d’expropiacions que encara no havien
estat satisfetes, sé que encara algunes no han estat satisfetes
avui en dia, doncs, intentar accelerar totes aquestes passes i
també intentar donar una mica de... bé, una mica no, prou
millor tracte a la restes arqueològiques que apareixien al tram
final de la carretera.

També tornar fer alguna part que s’havia fet malament, per
exemple, record un pas elevat, no sé si era el de can Parentona
que es queia, s’estava deslavant, no sé com es diu en català,
però bé, un defecte constructiu, i el varen tornar a fer. Bé,
problemes que sorgien contínuament fruit d’haver executat
aquelles carreteres amb una excessiva urgència i amb molt poc
seny, la veritat, perquè hi havia problemes, encara avui, eh!,
com he dit abans, un baixa des de Can Cifre cap a la trinxera i
veu esquerdes a l’asfalt i allò algun dia s’obrirà i s’obrirà i
requerirà un manteniment que serà costós i, bé, les carreters són
com són perquè s’han fet com s’han fet.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Vostè, dia 2 de setembre de 2007, i el Sr. Carbonero, com
a conseller d’Obres Públiques, firmen un conveni pel qual es
crea l’Oficina d’Atenció als Expropiats, fins aquell moment la
Sra. Matutes diu que ella va atendre les persones que l’anaven
a veure si tenien un problema, però que ella no va intentar més
que fer açò, no?, perquè ella no tenia res a veure amb les
carreteres. Avui hem sabut per la Sra. Maria Sala que, en fi,
que la Sra. Estrella Matutes a un moment determinat va
telefonar a son pare a la botiga. Vull dir, tenim una
contradicció aquí, alguna cosa m’inclina a pensar que la Sra.
Maria Sala té raó, però, en tot cas, la familia Matutes va venir
mai a aquesta Oficina d’Atenció als Expropiats?

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Si va recórrer mai a aquesta oficina?
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EL SR. BORRÀS I BARBER:

A l’oficina.

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

No, mai, mai. 

EL SR. BORRÀS I BARBER:

No va venir. 

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Supòs que estaven ben informats. No sé...

EL SR. BORRÀS I BARBER:

En tot cas, és un canvi, és una inflexió, és una inflexió molt
important, és una inflexió molt important, diguéssim, de no
voler saber res dels expropiats, de crear una oficina d’atenció
als expropiats, vull dir, significa un canvi de posició molt clara
del Consell d’Eivissa i un canvi de posició molt clara del
Govern de les Illes Balears.

Vostè, quin... vostè m’ha parlat abans del mapa general
d’obres que vostè es va trobar, com es va trobar la situació dels
expropiats, dels expropiats per entendre’ns diguéssim que
necessitaven recórrer a l’atenció de l’administració, gent que no
es podia valer de bufets importants per resoldre els seus
problemes milionaris amb relació a les expropiacions?

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Jo crec que aquest va ser un primer canvi molt important,
que eren les maneres. Si és que al final el més bàsic és ser
honest i tenir unes maneres correctes que és, entre moltes altres
coses, el que va fallar en la legislatura anterior, a part de... bé,
és que em podria estendre moltíssim. Però crec que això ja es
va percebre tot d’una i els veïns, els afectats que venien a
informar-se, de fet ho transmetien així, agraïen la possibilitat de
poder veure els projectes d’una manera transparent, que hi
hagués una persona que els explicàs aquests projectes i això,
evidentment, és una cosa que és mèrit dels nous responsables
del Govern balear. Vull dir, jo tenc crítiques a fer a aquesta
gestió, però no d’aquesta, hi va haver un canvi de maneres i una
transparència que no s’havia produït abans. 

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Vostè, pel que ha explicat abans a altres diputats que han
intervengut abans, vostè va poder participar de la gestió
d’aquestes carreteres, diguéssim, tant en la qüestió dels
modificats d’obra, dels canvis necessaris, solucionar problemes
que hi havia hagut; és a dir, vostè considera, perquè vostè es va
trobar els mateixos tècnics que tenia abans la Sra. Matutes,
considera que havia estat actiu el Consell Insular d’Eivissa
abans de vostè en una o altra manera en relació amb aquestes
carreteres?

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Em pot repetir, per favor, la part... sí.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí. Si el Consell Insular d’Eivissa abans que vostè arribàs
en el temps de la Sra. Matutes...

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Si va intercedir...

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Si havia estat actiu o no, diguéssim, en el model, en la
gestió de la definició del model i licitació i construcció de les
carreteres.

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

La veritat és que ho desconec. Jo no puc dir si es reunia
l’anterior consellera o no amb els vesins, si ho feia o no o amb
quina freqüència ho feia. Per a mi va ser un tema prioritari
malgrat tots els problemes que hi havia a principis de
legislatura, es va esfondrar un vaixell, varen passar moltíssimes
coses, vaig tenir vagues, va passar de tot, però tot i així a la
meva cartera, per dir-ho així, el tema principal era intentar
acabar bé allò que s’havia començat tan malament. I jo sé,
perquè ho percebia pels comentaris de les persones afectades
que venien a veure’m, que hi havia un canvi per part del
Govern i del consell en la interlocució. 

I òbviament, tot i que ja ho he dit, administrativament i
legalment el projecte, l’execució, el contracte fos del Govern
balear, el consell té una obligació, si no legal sí moral,
d’assistir els ciutadans d’Eivissa i de defensar les coses, les
realitats que hi ha sobre el terrenys perquè és qui millor les
coneix, està implantat en el territori, a la zona zero, per dir-ho
així. I això ho vàrem fer.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Hi va haver un canvi.

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Hi va haver un canvi brutal. 

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Aquest canvi, segons el Partit Popular, va significar un
sobrecost a les carreteres. Vostè ha...

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

El sobrecost en realitat és de més de 500 milions d’euros
perquè aquells projectes no haurien d’haver-se executat
d’aquella manera ni en aquella dimensió ni amb aquest mètode
de finançament. El sobrecost no són 16 milions d’euros, són
més de 500 milions d’euros i la responsabilitat és d’un govern
corrupte, d’un president corrupte. 
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EL SR. BORRÀS I BARBER:

Però, en tot cas, en l’hipòtesi ser que hi hagués hagut un
sobrecost per aquests canvis, considera vostè que respectar els
drets de la gent, respectar la sensibilitat de la gent, respectar el
patrimoni d’Eivissa, respectar un model de mobilitat coherent
amb un model d’una illa sensible i dèbil com Eivissa val un
sobrecost o el sobrecost econòmic pot passar per sobre de totes
aquestes coses?

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Jo el que pens és que si les coses s’haguessin fet bé no hi
hauria hagut cap sobrecost i en primer terme les carreteres no
haurien costat aquella milionada ni a nivell material d’euros ni
a nivell mediambiental, ni paisatgístic, ni patrimonial, ni social.
Per tant, crec que tots els intents que fa el Partit Popular per
derivar l’atenció cap al sobrecost eventual o possible o defensat
per ells el sobrecost atribuïble a les mobilitzacions, jo crec que
és causat únicament i exclusivament per la incompetència i la
corrupció del Govern balear dels anys 2003-2007.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

No faré més preguntes. Gràcies. 

(Remor de veus)

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Gràcies. Sentències n’hi ha moltes. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. Començam el segon torn.
Correspon ara al Grup Parlamentari Popular, Sr. Jerez, per a la
seva informació té cinc minuts més l’afegit. 

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President. Sr. Prats, es va encarregar una
auditoria, supòs que vostè la coneix perfectament, entre 800 i
900.000 euros es varen gastar. Vostè està satisfet amb els
resultats de l’auditories?

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Estaria satisfet si s’haguessin aplicat els seus resultats per
reduir el cost d’aquestes carreteres, l’anualitat que paga el
Govern balear cada any que es poguessin destinar aquests
recursos a altres polítiques que són totalment necessàries a l’illa
d’Eivissa. Per tant, estic satisfet que sortissin aquests resultats,
no estic satisfet en el nivell d’execució que s’hauria d’haver
aplicat a partir d’aquells resultats. 

EL SR. JEREZ I JUAN:

La tornaria a demanar?

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

No, ja en tenim una. 

EL SR. JEREZ I JUAN:

La tornaria a demanar si haguessin sabut abans el resultat. 

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Si haguéssim sabut el resultat? Jo és que encara tenc
l’esperança que aquella auditoria i aquesta comissió serveixi
per retirar les terres, per posar més punts de recompte i tot això
redundarà en una reducció de l’anualitat i serà molt més gran
el benefici que no el que va costar l’auditoria. 

EL SR. JEREZ I JUAN:

Vostè sap que d’aquella auditoria el Govern de les Illes
Balears va fer unes notes?

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Sí, sí.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Unes notes on diu, jo li llegiré la part final: “De la
documentación examinada, tal y como resulta de la auditoria,
no se desprende que haya indicio alguno de infracción penal
que haga necesaria denuncia o actuación alguna al respecto”.
Això ho signa l’Advocacia de la comunitat autònoma.
Assumeix vostè aquesta conclusió?

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

No.

EL SR. JEREZ I JUAN:

No l’assumeix?

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

No. 

EL SR. JEREZ I JUAN:

Vostè no assumeix què diuen els advocats de la comunitat
autònoma.

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Tenen la seva ideologia, com tothom. 

EL SR. JEREZ I JUAN:

Tenen la seva ideologia?

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Sí, sí, no ho assumesc en absolut, perquè he dit, a veure,
parl d’una sentència, per exemple,...
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EL SR. JEREZ I JUAN:

No ho assumeix...

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

... de 30.000 camions de terra, sentència de maig de 2008,
Jutjat de Primera Instància número 4 d’Eivissa, 30.000
camions, i això és un posat entre cometes de la sentència, no
són paraules meves: “d’excelAlent terra. La propietat dels
terrenys fins i tot va facilitar els plànols relatius al cap de
golf”..., segueix el posat entre cometes, no són paraules meves,
són del jutge...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Molt bé.

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

“Se vertiesen y dispersasen en las fincas de Fiesta Hoteles”.
És a dir, com pot ser que això l’Advocacia pensi que no és
motiu de delicte, quan 60 camions suposen una detenció...
30.000 camions...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Prats, per favor!

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies...

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

I l’Advocacia...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor Sr. Prats, escolti el president de la comissió...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Exacte.

EL SR. PRESIDENT:

És el diputat qui ha de fer la pregunta i vostè contesti.
Moltes gràcies.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Després d’aquestes notes i aquesta conclusió que vostè diu
no compartir, que prové de l’Advocacia, s’encarrega un
informe en relació a les notes.

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Sí. 

EL SR. JEREZ I JUAN:

Coneix vostè aquest document? Aquest informe?

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Sí, si és el que pens..., em pot donar més detalls, jo crec que
sí, però?

EL SR. JEREZ I JUAN:

És un document, un informe que demana la conselleria i que
al final acaba a les seves mans...

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Sí, sí, sí...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Vostè el coneix? Que està sense signar.

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

No record si està sense signar, m'imagino que a qualque
moment...

EL SR. JEREZ I JUAN:

El document que tenim es troba sense signar, vostè el
coneix, no el coneix? El recorda?

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

A veure, si no ho record malament...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Què deia aquell document?

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Com he dit abans, ja m’agradaria recordar-ho...

EL SR. JEREZ I JUAN:

No se’n recorda...

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Però n’hi puc parlar sense cap problema. M’agradaria tenir-
lo davant i jo li llegeixo. No estic negant la seva existència, li
puc dir...

EL SR. JEREZ I JUAN:

En tenc prou que em digui que no se'n recorda.

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Sí, sí, sí. De fet la motivació d’aquell document era reforçar
la postura dels que encara avui creiem que es varen cometre
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irregularitats i corrupcions, actes corruptes, involucrats amb
aquelles construccions.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Ho dic perquè aquest informe, sense signar, sembla ser un
document creat ex professo, que vostè rep de la conselleria.
Aquí tenc el report de fax...

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Sí, sí...

EL SR. JEREZ I JUAN:

MRW, el rep, està sense signar, i vostè quin ús fa d’aquest
document? Perquè utilitza aquest document vostè?

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

L’utilitz per donar força a la postura d’intentar portar
aquesta auditoria a Fiscalia.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Vostè va demanar qui li fessin això a posta?

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Vaig demanar ajuda per poder argumentar, per poder donar
força a la nostra postura. I és una cosa de la qual no tenc
absolutament cap vergonya. Hi ha dues postures possibles
davant un possible cas de corrupció, una és tapar-la, o destruir
discs durs, o enviar “ánimo Bárcenas” i coses així, i una altra
és intentar investigar tot el que sigui un indici de corrupció fins
el darrer alè. I nosaltres tenim aquesta postura...

EL SR. JEREZ I JUAN:

És que fa la sensació...

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Les persones que demanen (...) investigar fins al final.

EL SR. JEREZ I JUAN:

... que vostè demana aquest document, aquest document li
preparen, aquest document li envien, vostè fa un copia i
enganxa, perquè és el que va fer, és el que va fer,...

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Però sense posar localitats fora d’Eivissa...

EL SR. JEREZ I JUAN:

I vostè l’agafa i el signa dia 25 de febrer...

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

No ho recordo...

EL SR. JEREZ I JUAN:

De l’any 2011.

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Si vostè ho...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Per tant, vostè el que fa és demanar un document, li envien
sense signar, perquè vostè el copiï, l'enganxi...

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Sr. Jerez, però què li molesta a vostè? Que vulguem
investigar? És això...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Em deixa acabar? Sr. President.

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Ja sé que pertanyem a escoles polítiques diferents. És que
voldria saber...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Prats per favor! Sr. Prats! Sr. Prats per favor!

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

... si el que li molesta al Sr. Jerez és que vulguem investigar
actes corruptes. Ja sé que el Partit Popular funciona així...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Prats, per favor! Sr. Prats, li ho he demanat tres vegades
ja. El Sr. Jerez té el dret a formular preguntes i vostè el dret a
contestar-les.

Sr. Jerez faci la pregunta per favor.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Vostè l’agafa i fa un copia i enganxa, acaba amb una
conclusió dient que entén que tot això s’ha de portar a Fiscalia.
I ho torna a trametre a la conselleria, a fi que sigui atesa la seva
petició. És clar, vostè ho tramet a la conselleria, té data de
sortida de dia 25 de febrer de l’any 2011, i entra a la conselleria
l’11 de març del 2011, 11 de març. Però és que resulta que
després hi ha un expedient de contractació de la conselleria, on
contracten un catedràtic de dret, que coneixerà vostè a qui em
referesc, de la Carlos III, a fi que en això es determini si hi ha
cap indici penal per poder-ho trametre a la Fiscalia. 

I diuen: “Visto el escrito del Consell d’Eivissa, de fecha 25
de febrero, en relación a las notas de la Abogacía”, -aquest
que vostè tramet-, això ho signen el 7 de març, el 7 de març
encara no havien rebut el seu escrit, el dia 7 de març encara no
han rebut aquest escrit! Com s’explica això vostè? O sigui,
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quina maniobra és aquesta? Quina persecució és aquesta? I
aquí hi ha les dates...

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Sí, sí, sap què li puc contestar? Li contesto, li contesto...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Com s’explica vostè que abans de vostè trametre un
document a la conselleria demanant una cosa, ja s’hagi fet un
expedient de contractació per demanar un informe, pagat i que
puja a 22.000 euros, per al cap i a la fi aconseguir el seu
propòsit...

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Sí, sí, jo li contest...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Perdoni, una persecució totalment...

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

No, una investigació d’actes corruptes Sr. Jerez!

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, sí...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jerez...

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Sé que els molesta, sé que els molesta, sé que vostès
destrueixen discs durs, envien missatges als corruptes...

EL SR. PRESIDENT:

A veure, Sr. Prats i Sr. Jerez!

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Nosaltres investigam els casos de corrupció, nosaltres
volem investigar...

EL SR. JEREZ I JUAN:

A vostè li preparen tot, li preparen tot..., 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jerez i Sr. Prats! Sr. Jerez i Sr. Prats!

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

L’únic interès que tenen és protegir (...).

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Prats, per favor!

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

...que planeja sobre Eivissa...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Prats!

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

...aquesta és l’única preocupació que té el Partit Popular, és
l’única preocupació que té el Partit Popular!

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps! Sr. Prats!...

(Continua la remor de veus)

Sr. Prats! Sr. Prats!

(Remor de veus)

No, no té la paraula.

Sr. Jerez!

EL SR. JEREZ I JUAN:

No hi ha més preguntes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

No, Sr. Jerez, Sr. Prats...

(Continua la remor de veus)

Sr. Prats, vostè ha vengut a comparèixer...

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Sí...

EL SR. PRESIDENT:

...i vostè té el deure de contestar, sempre té el dret a no
contestar. Però sobretot li he demanat quatre vegades, quatre
vegades que escolti el president i no l’està escoltant. El diputat
té dret...

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

No el sentia, no és que no l’escoltés...

 



CNPI SOBRE LES AUTOPISTES D'EIVISSA / Núm. 27 / 9 de desembre de 2016 577

EL SR. PRESIDENT:

No, és que si un crida, no escolta...

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

No era jo l’únic que cridava...

EL SR. PRESIDENT:

Escolti, jo li he dit abans de començar la sessió i jo crit a
l’ordre al Sr. Diputat, si puc, a vostè no el puc cridar a l’ordre.
Però sí que li deman el respecte...

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Respecte, el té aquesta institució, aquest edifici... (...)

EL SR. PRESIDENT:

A veure, Sr. Prats, per favor, no té l'ús de la paraula. Vostè
ha vengut aquí a contestar preguntes que li formulin els
diputats...

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Puc contestar?

EL SR. PRESIDENT:

No, no pot contestar, el temps del Sr. Jerez ja s'ha acabat.

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

No tenc cap problema en contestar.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Morrás té vostè la paraula, per a la seva informació té un
poc menys de 3 minuts, més l’afegit.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gracias, Sr. Presidente. Visto un poco la falta de respecto
que se está mostrando ante toda la ciudadanía de Ibiza, ¿qué
opinión le merece la actitud del Partido Popular y en este caso
el portavoz del Partido Popular, que en aquel momento era
también un miembro destacado del Partido Popular, incluso
actuando de portavoz en muchas ocasiones?

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

A mi em sap greu, perquè després em trobo amb el Sr. Jerez
i no li tinc cap mania personal, ni res paregut. Però jo recordo
veure el Sr. Jerez l’any 2007 dient que jo era un “radical” i un
“violent”, sense conèixer-me de res. Sí senyor! Vostè! En pre-
campanya electoral...

(Se sent de fons el Sr. Jerez i Juan que diu: "M'ho mostri,
m'ho mostri)

Bé, o li ho dic, jo el vaig veure a casa dels meus pares en
televisió dient que jo era un  “radical” i un “violent” i els meus
pares amb els pèls de punta, sentint això d’una persona que no
em coneixia de res!

També era vostè company de projecte, feia campanya colze
a colze amb un president corrupte, com és Jaume Matas i amb
president de partit, amb un company de partit, com és Pep
Cardona, i encara està vostè aquí amb aparença de mans netes
i em vol adreçar preguntes sobre informes? Sí, tots els informes
que siguin necessaris per arribar al final...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Morrás, vol formular una pregunta per favor.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sr. Prats, respecto a las tierras en la autovía, el Sr. Carlos
Jover, bueno, aparte de que aquí se ha dicho que las tierras
estaban depositadas en unos terrenos adyacentes, las tierras de
Can Cifre, o sea 2,5 quilómetros son considerados como
terrenos adyacentes, y, sin embargo, el Sr. Carlos Jover dijo
que no sabía mucho de las tierras, que, en realidad, estaba
pasando por allí, pasaba por allí y algo se enteraba de las
tierras.

Parece que también los responsables políticos pasaban por
allí, en cuanto a los puntos de control de aforo de los vehículos.
¿Usted tiene constancia de que hubiera alguna acción del
Gobierno, bueno de las tierras ya ha dicho que no, pero para
reponer los puntos de control de aforo de vehículos necesarios
que figuraron en el pliego de las construcciones?

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Que jo sàpiga no s’han posat més punts de recompte i he de
dir, he de dir, que nosaltres vàrem ser quatre anys allà, jo vaig
insistir moltíssimes vegades en aquest i molts altres punts, no
es varen posar, no es varen posar en els quatre anys de Bauzá,
no sé si s’han posat ara encara, imagino que no. Però a veure si
es posen en algun moment.

L’únic que sé és que hi ha un diferent plantejament entre els
qui denunciam això, o investigam, enviam els informes que
siguin necessaris, insistint, i els que només volen fer això,
carpetada i oblidar l’assumpte. Aquesta és una diferència molt
gran.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Su interlocutor en el Gobierno, mientras que usted estaba
de conseller, era el Sr. Carbonero?

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Sí.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Considera que el Sr. Carbonero, respecto a la situación de
las tierras, también pasaba por allí?
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EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Consider que el Sr. Carbonero va mostrar una cara
compromesa, almenys en un primer moment, jo tenia molta
confiança en la seva gestió en aquest aspecte, però per a mi és
molt trist veure com aquelles terres no se’n varen anar d’allà en
quatre anys, segueixen allà encara amb els anys passats i crec
que això és una gran fallada d’aquell govern balear, d’aquells
anys.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Tiene usted la consideración de que el caso de las tierras
es un claro caso de la alternancia política que no se atreve a
implicarse contra intereses económicos particulares?

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Jo només sé que partits com el nostre Eivissa pel Canvi, que
era un partit petit, ens vàrem desesperar insistint per activa i per
passiva en tots aquests aspectes. Ho seguirem fent governi qui
governi. Aquí... jo crec que això ens diferencia d’altres grups
polítics que depèn de qui no els convé parlar de l’assumpte,
nosaltres seguirem defensant que aquests punts de recompte
s’han d’instalAlar, que les terres s’han de retirar i ens és igual
qui hi hagi al Govern balear, això s’ha de fer.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Con el paso del tiempo..., hace diez años no es lo mismo
que ahora, ni siquiera la consideración de lo que puede ser la
corrupción política y todo lo que conlleva de cara a la opinión
pública, ¿considera que debería actuar la Fiscalía, o sobre todo
poner el ojo sobre estas comparecencias y estas declaraciones
y estas contradicciones que hay en esta comisión y revisar toda
la documentación, incluida la auditoria, de cara a que se abra
un nuevo expediente?

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

¿Si penso que la Fiscalia hauria d’intervenir? Sí, i per això
tornaria demanar els informes que fossin necessaris, perquè
torno a dir: no és una vergonya per a mi parlar d’això, al
contrari, igual com em varen demanar fa un temps que
investigués les navilieres i les vaig investigar, i després va
arribar el Partit Popular i va anulAlar multes, doncs també crec
que hi ha temes com aquest que s’han d’investigar fins al final,
perquè és evident que hi ha problemes, hi ha fets de corrupció
més que evidents i s’han d’investigar, i em sembla una
vergonya que la Fiscalia Anticorrupció no s’hi hagi ficat mai,
quan s’ha ficat amb 60 camionades de terra a Mallorca, sembla
que Eivissa sigui al sud d’Àfrica.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Muchas gracias, Sr. Prats y muchas gracias también por su
claridad.

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Morrás. Correspon ara al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, al Sr. Abril, que, per la seva
informació, li corresponen tres minuts i mig, més l’afegit.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Segurament no esgotaré el temps. En aquestes darreres
setmanes hem pogut comprovar que ni l’administració és
infalAlible, els polítics molt manco, i que fins i tot l’Advocacia
tampoc no ho és i ho hem vist en el cas de les acusacions que
duia la comunitat en relació amb els casos Òpera i Palauet on
el criteri de l’Advocacia no ha coincidit amb el de la Fiscalia
Anticorrupció que sí ha vist que hi havia clarament indicis de
delicte, una altra qüestió és que des del Govern es vulgui
compartir o no aquest criteri de l’Advocacia. 

De fet, pel tema que ens ocupa i és part de la documentació
que va aportar la Sra. Cabrer, no només no es tracta d’un
informe de l’Advocacia, sinó que fins i tot -i crec que també ho
assenyalava vostè en la seva carta adreçada al Sr. Armengol-
tan sols són unes notes de l’Advocacia, de molt poques pàgines
sobre una auditoria de milers de pàgines sobre les autopistes.
Per tant, no és un informe, són unes notes.

El Govern es va trobar a un moment donat amb aquestes
notes sobre l’auditoria, una auditoria exhaustiva i que -
insistesc- hem fet servir i la tenim tots els membres d’aquesta
comissió a disposició, que diu coses molt interessants, i un
informe, un dictamen juridicopenal on no sé quin fantasma
veuen els companys del Partit Popular que deia que sí hi havia
indicis claríssims de diversos delictes. Vostè, si hagués estat el
que hagués hagut de prendre aquesta decisió hagués duit el
tema a Fiscalia o no?... o s’hagués quedat amb les notes de
l’Advocacia o amb el dictamen juridicopenal de la Universitat
Carlos III?

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Jo ara mateix agafaria tot el calaix on estaven tots els toms,
crec que eren 25 o alguna cosa així, de l’auditoria i els portaria
al primer fiscal que trobés. 

És urgent que això d’una vegada per totes s’investigui en
seu judicial, i a mi m’és igual les notes que vulgui fer
l’Advocacia, perquè òbviament tinc també la meva opinió
sobre aquelles notes i sobre el seu resultat, sobre com s’han
filtrat, és a dir, aquí hi ha un ús contaminat des del principi
d’aquest tema per part d’algunes persones i d’alguns càrrecs i
fins i tot funcionaris. 

A mi el que em sembla evident són els casos de corrupció,
perquè no és només un, sinó diversos relacionats amb aquelles
obres, els abusos i que això ho hauria d’investigar la Fiscalia
igual com ha investigat casos que semblen una broma en
comparació amb el que fa passar a Eivissa.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Molt bé, idò moltes gràcies, Sr. Prats, no tenc més
preguntes.
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EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Ara correspondria al Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES, a MÉS per
Menorca i al Grup Mixt i, atès que continua l’absència de
diputats o diputades d’aquests tres grups parlamentaris, donam
la paraula al Grup Parlamentari Socialista, al Sr. Damià Borràs,
que, per la seva informació té un poc més de tres minuts, més
l’afegit.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. El Sr. Jerez és un aficionat important al
futbol i segueix la màxima aquella que la millor defensa és un
bon atac, per açò l’ataca a vostè, per açò ataca el Sr.
Carbonero, per açò ataca el Sr. Armengol, perquè atacant,
defensa; allò que no sabem és què o a qui està defensant i crec
que açò és el que hauríem de ser capaços d’esbrinar aquí amb
totes aquestes compareixences, però sí que està clar a qui ataca,
perquè està intentant tirar una immensa taca de tinta de calamar
per tapar determinades coses acusant, atacant totes aquelles
persones que han actuat en relació amb les carreteres d’Eivissa
d’una manera distinta a com ho va fer el Partit Popular.

Vostè, quan entra, es troba una escultures. Vostè sap
l’origen d’aquestes escultures o d’on vénen?, què passa amb
aquestes escultures en aquest moment?

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Crec... crec que oficiosament, és a dir, sense cap tipus de
procediment administratiu correcte, s’havia parlat o
“conxavat”, perquè no mereix altre terme, la Conselleria
d’Obres Públiques del Govern balear amb les constructores
perquè posessin allò en concepte d’1% cultural o alguna cosa
així, però, vaja, era totalment infumable.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

No, ho dic perquè la Sra. Matutes va dir que era cosa de la
conselleria, però el director general de la conselleria deia que
ell no hi havia participat; tot i ser crític d’art i ser un gran entès,
segons ell, en art contemporani, que no hi tenia res a veure.
Vostè no recorda o no sap...

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Jo sé que nosaltres les criticàvem perquè crec que en algun
moment va sortir l’argument, per part del Partit Popular, que
allò era a comptes de l’1% cultural de les carreteres, i nosaltres
no ho compartíem perquè administrativament no s’havia
gestionat bé i perquè a més eren un nyap, bé, una cosa
horrorosa, que no...

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Li puc garantir que no eren de l’1% cultural, estaven dins
una partida d’ornamentació d’un projecte...

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Sí, sí. És que si s’haguessin tramitat correctament com a 1%
cultural m’imagín que haurien hagut de quedar allà, però és que
com que era una cosa aparaulada entre jo què sé qui, el cosí
d’algú i el cunyat d’un altre, idò...; es varen poder retirar per
això.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

No, deia açò perquè aquest cas de les escultures és una
qüestió que encara està amb nebulosa, després de més de deu
anys...

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

No m’estranya.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

...i és un tema important, encara que sigui econòmicament petit,
perquè vostè parlava d’unes poques camionades de terra que
han duit persones a la presó, en canvi 30.000 camionades no
han duit ningú a la presó, perquè a vegades és més important
poder demostrar els fets que la gravetat dels fets. Moltes
vegades fets molt greus són molt difícils de demostrar, i un
govern quan actua ha d’actuar amb conseqüència, amb el suport
legal jurídic que té i les proves que té, no sense proves, perquè
evidentment la prevaricació i la difamació també són qüestions
que (...) un govern. Però el cas de les escultures em té molt
capficat perquè crec que és important, i en aquest sentit vostè
sap on són?, quin ha estat el viatge durant aquests anys
d’aquestes escultures?, perquè sembla que han desaparegut.

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Sí sé on han acabat?

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sembla que han desaparegut, aquestes escultures.

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Jo crec que en un primer moment es varen portar a una
zona... temporal... No sé què se’n va fer, la veritat, no en tinc
ni idea, no sé on paren. El que crec és que no s’han pagat.
Esper.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

És que el Govern, el Govern (...) que tenim, es va negar a
pagar aquestes escultures perquè no constava enlloc la seva
adquisició...

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Sí, crec que és així.
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EL SR. BORRÀS I BARBER:

...i per açò es va negar a pagar, i allò que el Govern tenia
capacitat d’actuar, i vostè hi participava, ho va fer. 

D’aquí a uns dies -ja serà gener, ja serà l’any que ve- el Sr.
Carbonero i el Sr. Armengol compareixeran. Esperem que ens
puguin aclarir aquesta qüestió, com esperem que ens puguin
aclarir què va passar amb les terres que estan dipositades allà,
terres que en aquests moments evidentment tenen un cost molt
inferior del que pretén el Sr. Matutes que tenguin per part de
l’administració pública, però tenen un cost, però en tot cas són
terres inservibles per fer un camp de golf, perquè el camp de
golf és impossible, no s’ha pogut fer, crec que també amb una
altra decisió intelAligent. Però en tot cas el Sr. Carbonero i el Sr.
Armengol ens podran explicar quines són les raons per les
quals no es van poder retirar aquestes terres i després podrem
dirimir si tenien raó d’actuar com ho van fer o no, però en tot
cas compartesc amb vostè que és necessari que es retirin
aquestes terres quan (...) el mínim cost de l’administració i
quan pugui, evidentment, respondre a l’interès públic
l’actuació, i esperem que ho pugui pagar el responsable que
sigui allà.

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Sí, si puc afegir una cosa molt breu...

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, sí.

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

...perquè consti perquè crec que també és rellevant. Parlam de
retirar les terres però no parlam de restaurar aquella zona al seu
estat inicial. Allò és la franja perimetral, la zona limítrofa de
protecció del Parc Natural de Ses Salines, ni més ni menys. Es
varen abocar allà sense llicència, sense permisos, amb tota la
irregularitat administrativa del món i amb interessos particulars
totes aquelles restes, i per tant no només s’han de retirar sinó
que s’ha de restaurar paisatgísticament i mediambientalment
aquella zona; igual que nosaltres vàrem restaurar la zona on
s’havia fet la planta asfàltica de Can Llaudis o Montecristo,
doncs s’ha de fer aquesta actuació en aquella zona. Es van
sepultar zones de nidificació d’aus, és a dir, és molt greu, ja no
són només els terrenys, quins eren, de qui eren i per a què eren,
és que els terrenys en si mateixos tenien una rellevància
paisatgística i mediambiental i s’ha de restaurar el seu estat.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí. Ho puc compartir. Gràcies, Sr. Prats, per ser aquí. Sé els
patiments que vostè va passar per intentar redreçar el que va
malmetre el govern Matas, el govern Palau, el govern del Partit
Popular; va ser un esforç -vostè ho ha dit- que no van poder
reeixir en tot el que hagueren volgut, però sí que el govern del
Sr. Antich i del Sr. Carbonero, i el govern del Sr. Tarrés i seu,
crec que van fer el que van poder per, com a mínim, intentar
restaurar la dignitat de les persones que havien lluitat per una
Eivissa millor.

Gràcies per comparèixer aquí i gràcies pel seu compromís
amb la seva terra i amb els valors de progrés.

EL SR. PRATS I RODRÍGUEZ:

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Borràs.

Per acabar aquesta comissió volem agrair al Sr. Albert Prats
Rodríguez la seva compareixença.

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

 



CNPI SOBRE LES AUTOPISTES D'EIVISSA / Núm. 27 / 9 de desembre de 2016 581

 



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


