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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyors i senyores diputats, començam la sessió
d’avui i, en primer lloc, els demanaria si hi ha alguna
substitució. No n’hi ha cap.

L’ordre del dia d’aquesta sessió consisteix en la
compareixença de la Sra. Neus Prats i Tur, sol·licitada per
aquesta comissió no permanent d’investigació, a la qual donam
la benvinguda.

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

Els grups parlamentaris, conforme amb l’article 80 del
Reglament del Parlament, intervindran de major a menor tret
del grup a què pertany la Presidència del Govern el qual
intervindrà en darrer lloc.

El diàleg que tindrà 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 la compareixent, Sra. Neus Prats i Tur, haurà de
tenir present el que es disposa al punt 3 de l’article 502 del
Codi Penal que prescriu el següent: el qui convocat davant una
comissió parlamentària d’investigació falti a la veritat en el seu
testimoniatge serà castigat amb la pena de presó de sis mesos
a un any o multa de sis a dotze mesos.

També, abans de començar, vull recordar-los que la
presidenta del Parlament ha atès una petició rebuda del Diario
de Ibiza per tenir... rebre els arxius d’àudio de les sessions que
se celebren aquesta setmana.

Començam. Correspon ara al Grup Parlamentari Popular, té
la paraula el Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sra. Prats, per
comparèixer avui en aquesta comissió d’investigació que tracta
d’esbrinar qualsevol tipus d’irregularitat que hi hagi pogut
haver en l’execució, licitació i adjudicació de les carreteres
d’Eivissa.

Per aquí han passat diverses persones, distints
compareixents que tenen molt a veure amb el que vostè,
possiblement, ve avui a defensar aquí, almanco molt a veure
amb qüestions relacionades amb el que...vostè en el GEN
defensa, ha passat per aquí el director general de Medi Ambient
d’aquella època, ha passat per aquí el director general de
Recursos Hídrics d’aquella època, dues veus que consideram

absolutament autoritzades en relació amb l’execució de totes
aquestes qüestions.

Sí que és cert que ens hagués agradat que també hagués
comparegut una tercera persona que era el màxim responsable
en aquell moment i membre del Govern del Partit Popular en
aquell moment en matèria de medi ambient i que era el Sr.
Jaume Font. Crec que hagués suportat molt bé aquestes dues
compareixences d’aquestes dues persones que acab d’esmentar,
crec que hagués defensat molt bé la postura del Govern en
aquell moment, però sembla ser que aquesta comissió no estava
interessada que el testimoni del Sr. Jaume Font es practicàs en
aquesta compareixença. No sé si vostè estava d’acord amb tot
el que feia el Sr.  Jaume Font en aquell moment, però li he de
dir que, coneixent la persona, no tenc cap tipus de dubte que tot
allò es va desenvolupar amb absoluta regularitat i atenent la
llei.

El Sr. Prats va dir que el Sr. Font havia maniobrat per no
ser en aquesta comissió, jo no ho crec, jo no crec que el Sr.
Font hagués maniobrat per no ser en aquesta comissió, però en
qualsevol cas sí que insistesc i pens que el Sr. Font hagués
pogut aportar moltíssim, una versió totalment completa i
rodona de tota aquesta qüestió.

Vostè ve aquí, donarà el seu testimoni, però ens faltarà
aquesta peça important per contrastar el que vostè pugui dir en
relació amb les accions de govern que el Sr. Font va
desenvolupar quan era conseller.

Què venc a dir amb això? Una reflexió en veu alta en
aquesta comissió que no ve més que a certificar la nostra
posició que aquesta comissió està coixa, li falten actors, li
falten elements importants a fi d’esbrinar la veritat si
veritablement aquí avui es vol esbrinar la veritat, cosa que
nosaltres des del primer moment hem posat en dubte perquè hi
ha molts d’actors que en aquesta comissió han estat privats... ha
estat privada la seva compareixença i aquesta n’és una més.

Dit això, començaré amb les preguntes. Vostè va ser una
important i destacada membre de l’activisme en relació amb la
resistència als projectes viaris de l’illa d’Eivissa i en particular
als que es fiscalitzen en aquesta comissió. Vostè personalment
va participar a peu d’obra amb aquesta resistència en aquests
projectes?

LA SRA. PRATS I TUR:

Sí, és clar, s’evitava... s’intentava evitar que les
expropiacions que s’estaven portant a terme, les ocupacions de
finques que es portaven a terme de manera completament
il·legal i sense actes prèvies es duguessin a terme. L’oposició
al projecte es va fer a través d’al·legacions i a través de
denúncies per tots els llocs on vàrem poder anar, vull dir,
l’oposició al projecte era una cosa i l’altra era defensar el drets
dels ciutadans que estaven essent privats dels seus drets en el
moment en què es feien unes obres sense les garanties
necessàries per assegurar que es respectava el dret a la
propietat i el dret a la llibertat de les persones.
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EL SR. JEREZ I JUAN:

Vostè considera que tot es va executar amb absoluta
irregularitat, cosa que no diuen els tribunals, diuen tot el
contrari.

LA SRA. PRATS I TUR:

Al contrari, els tribunal diuen exactament això: hi ha hagut
un munt d’expropiacions il·legals, hi ha hagut un munt
d’indemnitzacions que s’han hagut de pagar als propietaris
perquè se’ls havien fet les expropiacions de manera il·legal,
s’havien ocupat les finques de manera il·legal i el que està clar
és que això són sentències fermes, i les indemnitzacions que ha
hagut de pagar la comunitat autònoma per aquestes ocupacions
il·legals de finques allà són, vull dir, no ho dic jo, ho diuen els
tribunals.

EL SR. JEREZ I JUAN:

(...) immensa majoria de les sentències són favorables al
Govern balear?, una immensa majoria de les sentències
relacionades amb l’ocupació prèvia dels terrenys on es varen
desenvolupar les obres...

LA SRA. PRATS I TUR:

Realment...

EL SR. JEREZ I JUAN:

...una immensa majoria de sentències...

LA SRA. PRATS I TUR:

...desconec quin percentatge, però realment conec molts de
casos en què no és així i només que n’hi hagués un, ja no tots
els que hi ha, només que n’hi hagués un ja no estaria justificat
el que s’estava fent.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Vostè es va posar davant les màquines per intentar
paralitzar l’execució d’aquests projectes?

LA SRA. PRATS I TUR:

Sí.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Vostè sap que hi ha unes sentències que condemnen el
Govern balear a pagar a les concessionàries 20 milions
d’euros?

LA SRA. PRATS I TUR:

Sí, és un percentatge prou raonable.

EL SR. JEREZ I JUAN:

20 milions d’euros per accions com la seva.

LA SRA. PRATS I TUR:

No.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí.

LA SRA. PRATS I TUR:

No, les accions com la meva no s’haguessin dut mai a terme
si les coses s’haguessin fet bé, per tant, no és culpa meva...

EL SR. JEREZ I JUAN:

20 milions d’euros...

LA SRA. PRATS I TUR:

..., és culpa del Govern balear...

EL SR. JEREZ I JUAN:

...als quals ha estat condemnat el Govern balear per
indemnitzar les concessionàries a causa que hi va haver retards
en l’execució de les obres, paralitzacions en l’execució de les
obres que varen impedir que es portassin a terme d’acord amb
la planificació que la mateixa empresa constructora tenia
previst, però és que això no ho dic jo, això ho diuen sentències,
Sra. Prats, això ho diuen sentències.

Per tant, jo li faig la següent pregunta: com valora vostè les
sentències que condemnen el Govern balear a pagar 20 milions
d’euros per accions com la que vostè, precisament, a peu
d’obra va perpetrar?

LA SRA. PRATS I TUR:

A veure, jo no vaig perpetrar res, aquí l’únic que va
perpetrar varen ser les administracions públiques fent uns
projectes que no s’adequaven absolutament per a res a les
necessitats de l’illa, fent uns projectes que evidentment varen
passar de costar al conveni de carreteres 5 milions d’euros a
costar 20 milions anuals durant 25 anys, i que es varen fer tant
malament com es podia, que es varen fer exclusivament... com
a manera de tenir pedreres de terra per fer un camp de golf i
que realment el que estranya és que no hi hagués una actuació
de la justícia que va desaparèixer completament, i el que s’ha
aprofitat aquí és que quan l’administració, quan persones de
l’administració fan les coses mal fetes estan emparades pel fet
que les malifetes i els actes de delinqüència que hi pugui haver
els paguen els ciutadans com -diguem- responsables subsidiaris
de tenir el que tenen com a governants, però realment això és
perquè malauradament no es podia..., d’alguna manera els
càrrecs públics estan blindats i les seves malifetes les paguen
els ciutadans.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Jo respect molt l’opinió personal que acaba de manifestar,
que crec que és això, però jo li he preguntat com valora vostè
aquesta sentència, el fet que...
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LA SRA. PRATS I TUR:

No l’he llegida.

EL SR. JEREZ I JUAN:

No l’ha llegida, no té coneixement vostè...

LA SRA. PRATS I TUR:

No. De totes maneres..., de totes maneres realment no sé
quina ha estat la defensa que s’ha fet del que es va fer allí. El
que sí sé, per exemple, és que a pesar de tots els defectes
enormes que tenien aquests projectes i que en lloc civilitzats,
com per exemple el País Basc, com per exemple València, amb
la Ciutat de les Arts, com per exemple Venècia, sense anar més
lluny, s’han demanat indemnitzacions als responsables de fer
projectes amb unes greus deficiències que han costat molt
arreglar-les o no tenien solució. Aquí s’ha deixat impunement
els responsables dels projectes, i no se’ls ha demanat mai cap
explicació. Aquests 20 milions que s’han demanat pels retards
en les obres es podrien recuperar molt fàcilment només
demanant danys i perjudicis a les persones responsables d’uns
projectes que estan fets per a tot menys per a l’interès general
i que estan comportant una sèrie de despesa pública
inassumible per a una illa com és Eivissa, gràcies a un projecte
que és deficient.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Bé, veig que no em contesta la pregunta...

LA SRA. PRATS I TUR:

Sí, que la contest.

EL SR. JEREZ I JUAN:

...perquè vostè al·lega ignorància en relació amb la sentència...

LA SRA. PRATS I TUR:

No l’he llegida, la sentència.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Per tant al·lega...

LA SRA. PRATS I TUR:

Tampoc no té molta importància.

EL SR. JEREZ I JUAN:

...no coneix dues sentències que són importants en relació amb
aquesta comissió d’investigació. 

En qualsevol cas aniré a una altra qüestió. Aquí se’ns ha
aportat, al pla de treball, un vídeo; no sé si vostè ha tengut
oportunitat de visionar-lo o si en aquell vídeo vostè també és
actora i part, perquè es tracta d’un vídeo en què hi ha una
resistència important a l’ocupació d’uns terrenys a una finca

que segur que vostè coneix, que és la finca d’Es Puig. No sé si
vostè en aquell moment era allí, però segurament el vídeo o la
situació que es va viure en aquell indret en aquell moment els
coneix. Supòs que sí.

En aquell vídeo se’ns mostra una acció intensa dels
membres dels cossos i forces de seguretat de l’Estat. Vostè
considera que l’acció dels cossos i forces de seguretat de l’Estat
va ser desproporcionada? Es varen emprar amb massa
intensitat?

LA SRA. PRATS I TUR:

A veure, en alguns casos, indiscutiblement, per la simple
raó que la resistència a aquestes obres va ser sempre pacífica,
mai violenta i mai no es fa faltar, diguem, al respecte..., no es
va oferir una resistència violenta, sempre va ser pacífica. Per
tant jo pens que els cossos de seguretat de l’Estat realment
varen fer un paper un poc... trist. De fet em consta que molts
d’agents es varen dar de baixa per depressió per haver d’assistir
a aquest espectacle que s’estava donant en contra de les
persones que supòs que ells en els seus juraments prometen
defensar, i que s’adonaven que no defensaven la ciutadania sinó
uns poders... foscos que no tenien res a veure amb l’interès
general, i ocupaven unes finques, uns drets, ferint unes
persones que realment era colpidor veure com davant una
maquinària completament..., sense consciència, sense
sentiment, i només pel vil metall, perquè no era per fer
carreteres, es posava en marxa i es posava al seu servei.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Vostè considera que aquesta acció intensa o
desproporcionada, o aquesta acció tan desajustada a l’acció
pacífica que vostè diu que varen manifestar els ocupants de les
finques, era conseqüència d’una sèrie d’ordres directes que
rebien per part de superiors jeràrquics que tenien els membres
de les forces i cossos de seguretat de l’Estat.

LA SRA. PRATS I TUR:

Clar, per això n’hi havia tants que estaven de baixa per
depressió, per no complir-les.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Vostè coneix aquesta...?, vostè sap que (...) depressió
perquè...

LA SRA. PRATS I TUR:

Els pobres no en tenen la culpa, quasi quasi.

EL SR. JEREZ I JUAN:

...aquestes ordres que rebien eren unes ordres... no sé si
polítiques directament, dels seus òrgans jeràrquics que els
manaven actuar d’aquesta manera.
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LA SRA. PRATS I TUR:

Miri, li explicaré exactament el que pens i quan em vaig
adonar de les coses com anaven en relació amb les forces de
seguretat de l’Estat. La primera vegada que vaig anar a una
ocupació d’una finca va ser a Can Casetes i vàrem trobar-nos
tota la Guàrdia Civil d’Eivissa que emparava l’entrada de les
màquines, il·legal -també estava fet per sentència-, a una finca.
En aquell moment érem a un camí molt estret; darrere nosaltres
hi havia una casa antiga on, a part d’una sèrie de cotxes de luxe
aparcats, hi havia tota una sèrie de drogoaddictes que entraven
òbviament a fer la compra. Nosaltres teníem tota la Guàrdia
Civil d’Eivissa davant que emparava l’ocupació il·legal d’una
finca, i darrere teníem un supermercat de la droga. Quan ho
vàrem dir a la Guàrdia Civil alguns dels membres que érem allí:
“Però vosaltres heu vist el que hi ha aquí darrere?”, ens varen
dir que sí, que ja ho sabien, que no eren allí per això. 

Vull dir, quina classe de delinqüència es persegueix per part
dels cossos de seguretat de l’Estat?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Vostè considera que...

LA SRA. PRATS I TUR:

La finca s’estava ocupant il·legalment.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Vostè considera que el Sr. José Manuel Bar i el Sr. Ramon
Socías, responsables en aquell moment de les forces i cossos de
seguretat de l’Estat, haurien de comparèixer en aquesta
comissió per dar explicacions?

LA SRA. PRATS I TUR:

Naturalment, clar que sí.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Naturalment. No hi ha més preguntes, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, Sra. Prats.

LA SRA. PRATS I TUR:

Bon dia.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gracias por su comparecencia. Primero, hacer unas
precisiones, ya que el Partido Popular y el Sr. Miguel Jerez
están preocupados porque... o considerarían oportuno que

compareciese aquí el Sr. Jaume Font, podrían haber votado
nuestro plan de trabajo, en el que sí proponíamos que el Sr.
Jaume Font compareciera, pero parece que en aquel momento
no creyeron conveniente que eso fuera necesario, y ahora sin
embargo lo alegan como cuestión imprescindible para saber
qué ocurrió a nivel de Medio Ambiente, cosa que parece a
todas luces clara, lo que ocurrió, y que nada tiene que ver con
las declaraciones o con las comparecencias que ha habido tanto
del director general de Medio Ambiente o del director general
de Recursos Hídricos, que aquí mostraron una clara amnesia
selectiva dependiendo del tipo de preguntas que se les hacían,
del tipo de cuestiones por el que eran interrogados. Por lo tanto
nos parece vacía de contenido la intención del Partido Popular
en cuanto a la referencia a esas tres personas y a esas tres
comparecencias.

También he de decir que el Partido Popular se olvida de que
el Juzgado número 4 de Ibiza, en distintas sentencias y en una
en concreto establece o dice en el auto que eminentemente
sensible..., bueno, la notoriedad de trascendencia pública de los
actos que acontecen en la ocupación ilegal de una finca, y que,
ante la presencia de reiteradas alegaciones de irregularidades
administrativas por parte de los expropiados, resulta insólito y
rechazable que las fuerzas del orden actúen sin mostrar a los
afectados los papeles que acrediten dicha ocupación.

Es únicamente una pequeña referencia respecto a lo que
comentaban de las ocupaciones de fincas y a lo que también
usted, Sra. Prats, hacía referencia. Únicamente esa matización
al principio, y ya vamos con usted, y disculpe lo largo de esta
intervención.

¿Usted qué cargo ostenta dentro de la organización GEN-
GOB y qué actividades tiene el GEN como objeto social?

LA SRA. PRATS I TUR:

Jo sóc la vicepresidenta del GEN-GOB de la secció
d’Eivissa. El GEN-GOB de la secció d’Eivissa és una entitat
declarada d’utilitat pública pel Consell de Ministres que es
dedica a l’estudi i la defensa del medi ambient, i per tant
lògicament va ser molt activa en aquests projectes per la simple
raó que el medi ambient va quedar completament arraconat. 

Estic completament d’acord que la compareixença dels
còmplices de tot el que va passar no aportaria gaire llum,
perquè també ja trob normal que tenguin amnèsia selectiva,
només que sigui per vergonya aliena els convé tenir-ne. Per
tant, com podrà entendre nosaltres ens vàrem dedicar
bàsicament al tema ambiental de les obres.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿En qué momento ustedes como entidad tienen
conocimiento de que este proyecto va a ser llevado a cabo y
qué acciones llevan a cabo en ese momento, también?

LA SRA. PRATS I TUR:

Home, nosaltres vàrem tenir coneixement que hi havia un
pla de carreteres, lògicament; hi havia unes obres viàries per
arreglar el tema dels punts negres que hi havia a la xarxa viària
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entre l’aeroport i Sant Antoni. Aquest pla de carreteres tenia un
pressupost em sembla recordar que era d’uns 5 milions d’euros,
però la cosa va anar creixent i varen començar a aparèixer uns
projectes que no eren absolutament per a res els que estaven
previstos o una cosa que es pogués semblar ni de lluny a allò
que preveia el Pla de carreteres, sinó que es varen començar a
fer uns projectes que, a part que ambientalment eren un
desastre a tots els nivells, territorial, ambiental, pels recursos
hídrics..., evidentment econòmic, eren més bé pedreres que no
carreteres.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Puede especificarnos desde el punto de vista de su
organización qué tipo de impacto territorial y medioambiental
ha tenido la construcción de estas autopistas?, ¿o, bueno, lo que
se preveía en esa construcción?

LA SRA. PRATS I TUR:

A veure, aquestes autovies evidentment han tengut un
impacte brutal sobre el paisatge d’Eivissa, però també sobre el
medi ambient. S’han fet uns talls en profunditat per extreure
molts metres cúbics de terra destinats a canviar l’orografia del
Pla de Sant Jordi per fer un camps de golf, que el que ha
ocasionat és que s’han tallat les avingudes d’aigua que donaven
a la mar, amb la qual cosa ara cada vegada que plou, encara
que siguin 20 litres per metre quadrat, aquestes autovies
s’inunden i deixen de ser practicables, que això ha suposat unes
despeses immenses per poder solucionar aquest problema sense
que hi hagi hagut cap tipus de sol·licitud d’indemnització als
responsables ni res per l’estil.

Es varen tallar..., van anar a tanta profunditat aquestes
pedreres fetes a través de l’excusa de les autovies que varen
tallar els aqüífers, les venes dels aqüífers. Això va suposar que
es va haver de bombejar aigua de tot el Pla de Sant Jordi,
eixugant pous, salinitzant pous, en una època i en un lloc en
què l’aigua realment és un bé molt escàs.

A part d’això la construcció va suposar un increment de
l’explotació brutal de les pedreres de l’illa d’Eivissa, amb una
superfície de puigs desapareguda immensa. I llavor a part hi ha
que el model de mobilitat que s’ha esperonat amb aquestes
obres lògicament és del tot insostenible, comporta unes
despeses de combustibles encara pitjors que abans, perquè com
ja havíem advertit en les al·legacions s’han fet unes carreteres
molt amples per arribar molt abans als embussos, amb la qual
cosa el trànsit ha empitjorat d’una manera impressionant a
Eivissa, hi ha uns embussos com mai i cada vegada pitjors.
Cada vegada que es fa una gran via per arribar a un embut el
trànsit empitjora, les cues són més llargues, amb la qual cosa
evidentment també la contaminació atmosfèrica s’incrementa.

Després hi ha la contaminació lumínica que ocasiona tot
l’enllumenat de les vies al llarg de més de 20 quilòmetres i,
bé... Això llavors ja deixant de banda el tema patrimonial, de
patrimoni històric, que és escandalós.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, en cuanto a eso quería también este grupo parlamentario
conocer la visión por parte del grupo GEN-GOB el impacto
sobre el patrimonio que ha tenido la construcción de estas
autopistas.

LA SRA. PRATS I TUR:

Bé, jo crec que podríem dir que és equiparable al de medi
ambient. És molt, molt greu, i és molt irreversible. Des del
primer moment es va veure que ni el medi ambient ni el
patrimoni històric no tenien cap importància, del que es
tractava era de portar endavant una obra faraònica sense molt
bé justificació, diguem..., justificació justificable, valgui la
redundància. Evidentment, justificació, n’hi havia; era evident
quina era la justificació, però no era molt lògica, no tenia res a
veure amb l’interès general.

Les obres varen començar sense seguiment arqueològic de
cap tipus; varen estar... no ho sé, igual un mes o més arrasant
a unes zones molt sensibles arqueològicament, a unes zones en
què es tenia coneixement que hi havia jaciments arqueològics;
fins i tot hi havia un BIC que va ser directament eliminat sense
cap informe previ, els tècnics ni es varen molestar a fer constar
que això passaria. Les pèrdues de patrimoni històric són
brutals; això ho acredita un peritatge fet pel Ministeri de
Cultura; se li va demanar un peritatge, en què també se li va
demanar que valoràs si aquestes pèrdues podien o no haver-se
evitat si s’hagués fet un seguiment arqueològic com toca, i en
què també es conclou per part del Ministeri de Cultura que sí,
que s’haguessin pogut evitar.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Ante todo este conocimiento de la destrucción de
patrimonio, ¿inician algún tipo de acción judicial?

LA SRA. PRATS I TUR:

Sí, vàrem posar una denúncia penal per la destrucció del
patrimoni que, bé, va concloure que efectivament hi havia uns
possibles responsables i hi havia uns danys acreditats, perquè
lògicament els va acreditar el Ministeri de Cultura, vull dir que
no era una cosa que fos una invenció nostra, i vàrem emprendre
accions legals. Està pendent encara de resolució a veure qui va
ser responsable d’una cosa que fefaentment s’ha comprovat que
va passar.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Todavía está en procedimiento?, o sea, ¿por qué estadios
ha pasado esta demanda? ¿Podría comentarlo?

LA SRA. PRATS I TUR:

Estam esperant que la sentència aclareixi, ja que
efectivament els fets estan provats, de qui va ser la
responsabilitat, perquè el que està clar és que hi ha una sèrie de
persones molt limitada que podien ser responsables d’això,
totes o algunes, i s’ha de saber, ja que els fets estan provats i
existeixen, qui va tenir aquesta responsabilitat.
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EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

O sea, están comprobados los hechos de destrucción de
patrimonio y únicamente...

LA SRA. PRATS I TUR:

Sí, i hi ha acusació per part del GEN-GOB i per part de la
Fiscalia.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bueno, ahora hablando ya más de los procesos judiciales o
demandas que han interpuesto, ¿han interpuesto alguna
demanda como consecuencia de vertidos ilegales o vertidos
contaminantes resultantes de la extracción de áridos de las
autopistas?

LA SRA. PRATS I TUR:

Sí, nosaltres vàrem posar una denúncia a la Fiscalia, una
denúncia penal. També val a dir que era perquè realment es va
construir un camp de golf sense llicència, un camp de golf del
qual ja teníem els plànols perquè l’empresa constructora els
havia anunciat públicament i havien sortit en premsa. La
sorpresa va venir quan vàrem començar a veure que les
trinxeres de les autovies es començaven a excavar i els camions
traslladaven tot aquest sobrant de terres, en comptes de
regenerar una pedrera, tal i com figurava al projecte, a unes
obres d’un camp de golf que ni tan sols no s’havia tramitat, no
tenia avaluació d’impacte ambiental, no tenia autorització
municipal, no tenia res; però evidentment era molt obvi que
aquest camp de golf s’estava construint en aquell moment, i de
fet, bé, ara encara, avui en dia, a les visions aèries de la zona es
veu clarament, si es compara amb el projecte de camp de golf,
es veu clarament que realment el que s’estava fent allí eren,
diguem, unes carreteres, però que s’estaven fent en trinxera
perquè a la vegada s’aprofitava per fer una altra cosa: el camp
de golf de la consellera de Vies i Obres d’Eivissa en aquell
moment.

Vàrem interposar aquesta denúncia, però també s’ha de dir
que en temes mediambientals..., bé, quasi en cap tema, la
Fiscalia, en temes de medi ambient a Eivissa, no té molt clar
que hi hagi cap problema mai, no sabem gaire bé per què. Crec
que una de les compareixences que falten és la de la Fiscalia
perquè expliqui quin curs va dar a unes denúncies que no
eren... no eren basades en supòsits sinó en fets. Vull dir que jo
record que aquí a un lloc hi va haver un senyor que crec que va
fer un camp de futbol, o futbet, no sé què, (...) autovies se’l
varen endur detingut. A Eivissa s’estava fent un camp de golf
i de fet això també està provat per sentència, vull dir que no és
una cosa que m’inventi jo, està provat que hi havia un pacte per
usar les terres de les carreteres: en el projecte de camp de golf
que va estar a exposició pública sortia que s’emprarien les
terres de les carreteres i no va passar res, i això que el camp de
golf no tenia permís de cap tipus.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Una vez que las carreteres están construidas, las autopistas
están construidas, con todo el sobrecoste que conocemos y todo

el detrimento que hay en derechos para la sociedad como
consecuencia del pago de ese sobrecoste, desde el GEN-GOB,
y aunque ya lo ha iniciado, ha iniciado usted el aspecto de
movilidad, de una movilidad que es errónea, de una política de
movilidad errónea, ¿qué efectos se pueden prever en un futuro
con ese modelo de carreteras y de crecimiento desde un punto
de vista ecologista, o de un grupo de estudios como (...)?

LA SRA. PRATS I TUR:

A veure, evidentment des del punt de vista ambiental, que
teòricament el medi ambient està com per damunt de qualsevol
altra consideració, perquè al cap i a la fi dins el medi ambient
hi vivim tots, els resultats són sempre nefastos i desastrosos,
com he dit ja per part, per exemple, dels aqüífers; com he dit,
per exemple, pel tema que s’inunden les vies. Curiosament es
va preveure que podien tapar-se tant de neu que varen comprar
com a tres llevaneus a Eivissa, però no varen preveure que si
feien una carretera esfondrada es podria inundar quan estava
dins una avinguda d’aigües que anaven a la mar; vull dir, és
curiós però varen preveure que podia nevar, però no que
pogués... però no que es poguessin inundar, ser una piscina
realment.

També voldria fer una puntualització sobre el tema
patrimonial, perquè se m’havia oblidat, però crec que és
important i és la desaparició de l’1% cultural al qual vénen
obligats els projectes d’obra pública, de fet es va intentar tapar
amb la compra d’unes escultures de dubtosa qualitat i de
dubtosa... en fi, de dubtosa qualitat artística, sí, però realment
l’1% cultural de les carreteres va desaparèixer, amb la qual
cosa l’únic que vàrem tenir és una destrucció patrimonial
brutal, però l’1% cultural... que, a més, teòricament, crec,
segons la Llei de patrimoni, és al llarg de tot el temps que dura
l’explotació d’aquestes autovies, és a dir, cada any haurien
d’estar (...) l’1% cultural del que pagam d’aquesta aberració i
que jo sàpiga no existeix enlloc.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No hay más preguntas. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia i moltes gràcies, Sra. Prats, per ser aquí.

LA SRA. PRATS I TUR:

Bon dia.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Per quin motiu li sembla que la mobilització contra les
autopistes d’Eivissa ha estat la més gran en la història de les
Pitiüses?
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LA SRA. PRATS I TUR:

Home, evidentment perquè es tractava d’una obra que no
tenia ni caps ni peus a efectes d’interès públic; era una obra que
estava feta exclusivament en benefici d’uns interessos
particulars; era una obra faraònica, immensa, costosíssima, que
es va fer passant per damunt de totes les persones, per damunt
dels drets, per damunt de les propietats de la gent, de manera
a més completament il·legal, pagant expropiacions d’urbà a sòl
rústic que resulta que ja eren titularitat... 

Vull dir, hi havia una sèrie de... sempre és així ara a la
nostra illa, però era tan descarat el... els beneficis concrets
d’aquestes autovies que realment, veient com es tractava la
gent, les propietats, els drets per defensar els interessos de
determinats personatges, realment és una cosa que Eivissa es va
sentir profundament i lògicament no es varen enfrontar perquè
les carreteres eren tot meravelloses i perquè ens... eren la
solució que necessitàvem i perquè tot estava bé, vull dir, era
perquè tot es va fer malament, tot es va fer en contra de
l’interès general i a favor d’interessos particulars.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Creu que apart d’això que comenta també hi va haver
presses sobretot per part del Govern balear per executar
aquestes obres?

LA SRA. PRATS I TUR:

Home, és clar, entre que... supòs que hi havia pressa perquè
s’havien de fer tants de projectes a la vegada, s’havien de tenir,
acabar com més millor, és a dir... A veure si ens entenem, vaig
a posar una comparativa: si un entra a robar a una casa mira
d’anar-se’n el més aviat que pugui, hi ha pressa, quan tu fas una
malifeta, una cosa mal feta no vols que s’allargui en el temps,
si tu tens tothom rebotat contra tu el que vols és que s’acabi ja,
no que t’agafi el bou, per dir-ho d’alguna manera.

Lògicament que hi havia pressa, hi havia tanta pressa que
no va importar per res el patrimoni, no va importar per res el
medi ambient i del que es tractava era de fer... ràpidament
treure la terra, asfaltar i acabar amb tot, acabar amb la
resistència, llevar les protestes d’enmig, llevar les persones
d’enmig i ja està. Realment jo no... jo record aquestes obres
que... vaig perdre la fe absolutament en tot el que
m’ensenyaven de petita a l’escola, o de petita més jove..., era
simplement que la democràcia quan es posa en marxa segons
quin tipus de maquinària els drets en lleis, els poders públics no
estan per defensar els interessos de les persones, els drets, estan
per defensar interessos.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

El meu company de Podem li ha demanat sobre els impactes
ambientals, vostè ha dit que el medi ambient havia quedat
arraconat i ha assenyalat tota una sèrie d’aquests impactes com
els talls en profunditat per extreure les terres, els impactes
sobre els models de mobilitat, la contaminació lumínica, etc. Jo
em voldria aturar en un d’aquests que és l’explotació de
pedreres. Vostè és bona coneixedora del territori a Eivissa,

d’aquest increment de l’explotació de pedreres a Eivissa, pensa
que també té beneficiaris amb noms i llinatges?

LA SRA. PRATS I TUR:

Home, sí, i si tenim en compte que la pedrera que
principalment va subministrar àrids a aquestes obres era una
pedrera comprada per empreses de la família de la consellera
de Vies i Obres d’Eivissa, que la va comprar un any... un any
i mig... un any abans que s’adjudicassin les obres a les
constructores, a una de les constructores que després va ser
adjudicatària de l’obra, idò home jo diria que si, no? 

Vull dir, la constructora que va ser finalment l’adjudicatària
havia comprat una de les pedreres amb les empreses de la
consellera de Vies i Obres, abans de ser...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Es refereix a la pedrera de Can Escandell?

LA SRA. PRATS I TUR:

Sí.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Creu vostè, imagín que no, però que els condicionaments o
els condicionants que va posar la Comissió Balear de Medi
Ambient als dos projectes, tant en matèria ambiental com en
matèria patrimonial, perquè llavors la legislació era diferent, als
anys 2004-2005, varen ser suficients?

LA SRA. PRATS I TUR:

Ah, n’hi va posar? Perquè jo no vaig notar que n’hi hagués
posat cap.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Li consta en aquest sentit, per exemple, que el Consell
d’Eivissa que sí que tenia responsabilitats, i aquí hem tengut
l’oportunitat també d’interrogar el Sr. Mayans, el conseller
Mayans, el conseller Marí o el director de Patrimoni en aquell
moment el Sr. Torres, varen assegurar el compliment d’aquests
condicionants?, fins i tot el compliment de (...)?

LA SRA. PRATS I TUR:

Primer, desconec si hi havia condicionants, m’estranyaria
molt, i si n’hi havia, definitivament no sé quins podien ser,
perquè és que la desfeta va ser tal, les conseqüències
ambientals tan salvatges que encara les pagam, vull dir... és que
(...) els hem estat... en comptes de demanar danys i perjudicis
per uns projectes completament... incorrectes, plens de
deficiències, en lloc de demanar-los danys i perjudicis, com fan
pel món, encara (...) els encarregam que ens facin els
arranjaments com la bassa per recollir aigües de Sant Jordi per
a quan la carretera s’inunda, la piscina de la carretera s’inunda,
evacuar l’aigua dins la bassa, 3 milions més d’euros. No passa
res. Llavors ens ha de preocupar que hi hagi una multa a les
institucions perquè algú defensava els expropiats de les
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autovies, vull dir... la multa s’ha de demanar a qui s’ha de
demanar i no es fa.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Aquesta bassa també la varen denunciar vostès?

LA SRA. PRATS I TUR:

Bé, lògicament també... és que el problema és que aquesta
mesura estava posada als projectes d’autovies, perquè el
projecte de les autovies es va fer sense cap punyetera... previsió
ni..., no importava res en realitat, no es va mirar res, no es va
mirar aquest tall que hi havia a les vetes d’aigua, eixugaria els
aqüífers, s’inundaria la piscina en què es convertia la carretera,
llavors es varen trobar que cada vegada que feia 20 litres per
metre quadrat, 20 litres, no 200, s’inundaria la carretera i
s’hauria d’evacuar l’aigua en alguna banda i que allò era una
zona on no hi havia més pendent ja, vull dir, és clar que sí. Però
i ara què? El problema és que també l’hem hagut de pagar els
contribuents, això és allò greu, i no s’han demanat danys i
perjudicis als responsables dels projectes, a Calatrava li
demanen danys i perjudicis per la Ciutat de les Arts, com és
possible que els responsables dels projectes de les autovies
d’Eivissa no se’ls n’hagi demanat?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Entenc que la denúncia que varen presentar vostès també...
no tant en matèria ambiental, sinó en qüestió de patrimoni
segueix oberta.

LA SRA. PRATS I TUR:

Sí.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Pel que ha comentat, i de fet crec que li ho varen recordar
també al Sr. Marí quan va ser aquí, podríem deduir d’aquí que
d’aquesta denúncia, que segueix el seu curs, que el consell no
va assegurar el compliment de la llei en matèria de patrimoni
com a administració responsable de preservar el patrimoni?

LA SRA. PRATS I TUR:

A veure, jo en tema de patrimoni només sé que les obres
varen començar sense seguiment arqueològic, el seguiment
arqueològic es va posar perquè hi va haver un grup
d’arqueòlegs que en veure per on passaven les màquines i
realment molt preocupats pel que passava, varen denunciar que
s’estaven destruint jaciments arqueològics, vull dir, gent que
coneixia els terrenys, hi havien treballat com a professionals...,
automàticament el que varen fer va ser contractar aquestes
persones perquè fessin el seguiment arqueològic, però en el
moment en què varen continuar detectant i demanant la
paralització de certs trams per poder seguir fent les excavacions
que tocava, fer els informes que tocava i valorant que el que
s’estava trobant era important, el conseller de Patrimoni va dir
que no se’ls havia contractat perquè valorassin res, era una
manera, crec, prou clara i directa de dir-los que se’ls havia
contractat i se’ls pagava perquè callassin, eh?, bàsicament, i

que, com que, paraules seves textuals, tenien la paella pel
mànec i tallaven el bacallà, això no ho aturava ningú.

Per tant, evidentment el conseller va, de manera conscient
i deliberada, fer una omissió de funcions escandalosa, però és
que, a més, es va posar de part de la destrucció del patrimoni
sense cap mania.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Torn a les qüestions ambientals, ha dit que no coneixia els
condicionants que és evident que eren tous, per dir-ho d’alguna
manera, però sabia per exemple que el Ministeri de Medi
Ambient va assenyalar tota una sèrie de deficiències
ambientals, i especialment en matèria hidrològica, que el
Govern va amagar, del projecte d’accés a l’aeroport?

LA SRA. PRATS I TUR:

Clar, però és que era obvi que hi eren; vull dir que el que no
s’entén és com es va tirar endavant aquest projecte amb el que
es veia que hi havia allí. Les autovies passaven per davall del
nivell de la capa freàtica, a Sant Jordi; es varen posar bombes
d’extracció d’aigua per poder continuar les obres que varen
eixugar els pous de tot Sant Jordi mentre varen dura les obres.
Després d’acabades encara hi havia bombes per extreure
l’aigua perquè no s’inundàs la carretera, i a més la carretera
s’inunda cada vegada que plou perquè les avingudes d’aigua
l’omplen.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Encara ara s’inunda. Encara ara s’inunda.

LA SRA. PRATS I TUR:

Sí, clar. Perquè és que són piscines.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

I sap que el projecte es va presentar al ministeri perquè fos
finançat obviant l’informe negatiu del mateix departament de
recursos hídrics del Govern?

LA SRA. PRATS I TUR:

Bé, però això és una cosa molt habitual. Vull dir que ara
mateix tenim una depuradora a Eivissa que passarà exactament
igual; no passa res. Les consideracions ambientals no importen
a ningú, les consideracions de patrimoni no importen a ningú;
aquí el que importa és fer una obra, com més grossa, millor, i
com més cara, millor. I si de passada vols aprofitar per fer
alguna “xapusseta” que tengui algú per fer a ca seva..., com un
camp de golf.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Vaig acabant. S’ha parlat aquí també del paper de la policia
i dels cossos antidisturbis. Li consta que aquests cossos fossin
agents de la mateixa illa o de les Illes Balears?, o era gent que
es duia de fora?
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LA SRA. PRATS I TUR:

Em consta que en varen portar de fora, i realment el que
més em va impactar d’aquesta gent, perquè sí que són una gent
molt jeràrquica, que obeeix ordres, és veure’ls plorar a les
ocupacions de les finques. Vull dir que tenint en compte com
estàvem nosaltres no els venia a res, però veien el que passava,
qualsevol veia el que estava passant, i era terrible. I sí, els
varen portar de fora crec que en la immensa majoria, de fet crec
que la majoria d’agents d’Eivissa estaven de baixa per
depressió, per negar-se d’alguna manera a formar part d’aquest
acte de vandalisme contra Eivissa.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Creu que a vostès, com d’alguna manera també ha intentat
el Sr. Jerez amb el seu interrogatori, se’ls va..., a la gent que va
intentar aturar aquest desgavell se la va d’alguna manera
demonitzar o estigmatitzar?

LA SRA. PRATS I TUR:

Home, clar que sí!, perquè això és evident. De fet jo record
per exemple un dia a Ca na Palleva; va arribar un cotxe, va
sortir un senyor amb unes pintes una mica, diguem... Mad Max,
amb un tros de ferro a la mà; va baixar, es va posar damunt uns
pneumàtics així, en pla guerra, va sortir un "tio" del cotxe, li va
fer una foto, i allò va ser “los violentos antiautopistas” a un
dels mitjans de comunicació locals. Vull dir..., i es va arribar a
acusar una persona com na Fanny Tur, que, per favor,
qualsevol persona que la conegui..., d’atiar la kale borroka,
d’atiar la violència. Per favor, ningú que conegui la Sra. Tur,
ningú, no es creurà tal barbaritat, és que... Evidentment es va
intentar desprestigiar, però és que era tot tan evident el que
passava que era inútil. És igual que els mitjans de comunicació
anassin a sou, digueu, del que estava passant; és que si hi va
haver les manifestacions que hi va haver és perquè no va
"colar" res. La mentida era tan òbvia, tan grollera, que tothom
ho veia.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

De fet a vostè, després dels fets de Gamonal a Burgos, fa
només dos anys i poc, la va interrogar la Policia Nacional, si no
ho record malament, no?, una mica davant el perill que la
mobilització contra les prospeccions petrolíferes a Eivissa
pogués acabar en un Gamonal; no sé si ja la tenien fitxada de
l’època de les autopistes.

LA SRA. PRATS I TUR:

Sí, però no sé fitxada de què, perquè al cap i a la fi...
sempre vàrem ser molt pacífics, no... Ningú mai de la vida no
pot vincular el nostre grup o el nostre col·lectiu com a persones
violentes en cap cas. És a dir, realment sí que és veritat que ens
agradaria poder-nos defensar..., ens agradaria que les
institucions democràtiques funcionassin com toca, però si
funcionassin com toca això no passaria.

Però sí, bé, pel que es veu hi ha perill que si es comet una
injustícia, una cosa que no està bé, la gent es mobilitzi, i això
s’ha demostrat que a Eivissa pot passar i s’intenta evitar, però

sempre que intentes defensar l’interès general per damunt
d’interessos que no són de l’interès general.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Creu que arriba tard aquesta comissió d’investigació?

LA SRA. PRATS I TUR:

Crec que arriba tard i que el que s’hauria d’haver fet no és
només una comissió d’investigació. Crec que hi hauria d’haver
hagut molta més... molta més investigació i hi hauria gent que
hauria d’haver fet la seva feina en el seu moment que no la va
fer. Consider honestament -és una impressió meva- que hi va
haver gent que no va fer la seva feina quan l’havia d’haver feta.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Molt bé. No tenc més preguntes, moltes gràcies.

LA SRA. PRATS I TUR:

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula la Sra. Maria
Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Sra. Prats,
gràcies per ser aquí en aquesta compareixença. He de dir que
des del nostre partit anam revisant la diferent documentació i
anam escoltant els compareixents, i farem les observacions
pertinents quan acabi i ho trobem oportú.

Ja vàrem dir que nosaltres no volíem entrar a formar part
d’aquest espectacle, perquè segons els compareixents uns
diputats o els altres fan la seva feina. Pensam que no tot ni és
tan blanc ni tot tan negre. També creim que si qualcú té res,
qualque sospita, després de 10 o 12 anys que han passat aquests
fets, té qualque sospita, vagi als jutjats, que serà el lloc adient
per resoldre-ho.

Com dic és la nostra obligació ser aquí, i per tant hi som, i
ja analitzarem al final totes les compareixences i la
documentació, però pensam que independentment que no
entrem a valorar si ens agraden més o manco aquestes
carreteres, i que per sort o per desgràcia el govern d’aquell
moment va triar fer-les, pensam que hi ha altres necessitats en
el Parlament per ajudar els ciutadans d’aquestes illes
actualment i per tant no farem preguntes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula...
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LA SRA. PRATS I TUR:

Sí, si em permet...

EL SR. PRESIDENT:

No, no li ha realitzat cap pregunta.

LA SRA. PRATS I TUR:

Ja ho diré llavors.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Castells...

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí, Sr. President, gràcies. Aprofito per dir que hi som en
substitució de la Sra. Patrícia Font.

En segon lloc vull agrair a la Sra. Neus Prats el seu
testimoni.

I en tercer lloc he de dir que els portaveus que m’han
precedit han tocat els aspectes que considero rellevants i per
tant tampoc no faré preguntes.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Correspon ara al Grup
Parlamentari Mixt, i donada l’absència de diputat o diputada
d’aquest grup parlamentari donam la paraula al Grup
Parlamentari Socialista, i té la paraula el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, Sra. Prats, i benvinguda a
aquesta comissió. Jo crec que en aquesta comissió ve per
contribuir a esclarir tot allò que des d’un primer moment és
objecte d’aquesta comissió, que són els sobrecostos que
aquestes carreteres, aquestes autovies, han generat. Ja ha posat
de manifest que no sols hi ha sobrecostos de caràcter econòmic,
sinó que també -ja ho ha dit diverses vegades en aquesta
comissió- també hi ha o hi ha hagut sobrecostos de caràcter
ambiental, que ha explicat, o sobrecostos de caràcter
patrimonial. També pensam que hi ha sobrecostos de caràcter
social importants al llarg de tot el procés.

Ja s’ha parlat prèviament..., el Sr. Morrás i el Sr. Abril han
preguntat allò que ens interessava, però jo volia remarcar també
uns certs aspectes. Per part del GEN-GOB quines accions
concretes es van posar en marxa per aturar tot el procés?

LA SRA. PRATS I TUR:

Home, vàrem començar presentant al·legacions al projecte,
lògicament, tot i que ja sabem que és inútil al·legar, i de fet,
com molt bé ha dit el Sr. Abril, si no fan cas ni dels mateixos

tècnics de l’administració, com faran cas dels ecologistes, que
són com el dimoni?

Després, lògicament, vàrem interposar les denúncies que
vàrem considerar oportunes per temes de vessament de residus,
construcció d’un cap de golf il·legal, destrucció patrimonial,
etc., etc.; vull dir que vàrem presentar bastants denúncies.
Lògicament l’administració per alguna raó sempre té el benefici
del dubte, diguem, la presumpció de veracitat, encara que no la
tengui; de fet un exemple molt clar l’ha posat el Sr. Jerez quan
ha dit que hi havia hagut una condemna perquè la resistència
havia retardat les obres; bé, la resistència, ningú no la va cridar
per anar a judici per defensar el que s’havia fet, va defensar
l’administració, la mateixa administració que havia provocat
aquestes obres, per tant, tampoc no hi havia molta possibilitat
que amb una... amb una investigació, amb un judici, amb una
sentència on totes les parts estaven d’acord hi pogués haver
molt més... molt altre resultat, al cap i la fi les administracions
defensen els seus actes i les parts ofeses, per dir-ho d’alguna
manera, no hi són ni es tenen en compte per a res.

Com li dic, varen ser múltiples les accions que vàrem
emprendre a nivell legal infructuosament, perquè la
maquinària... és a dir, si fins i tot els antidisturbis arribaren a
emparar l’entrada a finques a les sis del matí perquè hi havia
pendents resolucions judicials que haguessin aturat una
ocupació il·legal d’una finca, si fins i tot l’administració era
capaç d’enviar els antidisturbis de matinada i obres de matinada
per evitar que un jutge, amb tota la raó, aturàs les màquines...
vull dir, realment ho teníem tot prou perdut perquè era una
decisió presa, no tenia res a veure amb la legalitat, ni
evidentment amb l’ètica ni amb res, es tractava de fer obres,
fer-les ràpid i ja està.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, això és el que volia demanar-li, és a dir, aquí en
aquesta comissió s’ha dit per part de distints compareixents que
en tot el procés es va intentar imprimir una velocitat a tot el
procés que acceleràs el tema i per tant..., m’agradaria saber si
per part de vostè, considera que aquesta velocitat que cercava
l’administració en la realització del projecte, si va fer que les
ocupacions de finques no fossin les correctes.

LA SRA. PRATS I TUR:

Home, és clar, va ser un dels factors, però és que va arribar
a l’extrem que abans d’acabar l’exposició pública d’alguns dels
projectes les màquines ja eren dins les finques de la gent. Vull
dir, això va passar al segon cinturó, a la banda de dalt hi va
haver una família que es va trobar les màquines dins ca seva i
encara no s’havia acabat el termini per al·legar.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Vostè formava part també de la Plataforma No Volem
Autopistes?

LA SRA. PRATS I TUR:

Bé, el GEN -GOB estava dins la plataforma lògicament, bé,
tot Eivissa estava dins la plataforma...
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EL SR. CASANOVA I PEIRO:

...dins la plataforma, m’agradaria que em digués quin paper
tenia aquesta plataforma en relació amb l’ocupació de les
finques.

LA SRA. PRATS I TUR:

A veure, la plataforma en realitat el que té a veure...
estrictament amb el que és el GEN-GOB, independentment de
les coneixences particulars que pogués tenir cada persona, etc.,
diguem, no ens ocupàvem estrictament d’això,
independentment que a nivell particular quan es veu una
injustícia tan clara, quan es veia que s’entrava a una casa sense
ocupació prèvia, sense haver fet la tramitació i això, idò
intentàs ajudar les persones que estaven sent atropellades dins
casa seva.

La plataforma lògicament es va constituir també perquè hi
havia una quantitat d’afectats per totes aquestes irregularitats
tan enorme que tota Eivissa es va bolcar per ajudar-los, per
intentar evitar que continuassin sent atropellats i... i saquejats
de les seves propietats, vull dir, la plataforma és que era
enorme, hi havia tota Eivissa dins la plataforma; de fet les
manifestacions que hi va haver a Eivissa eren de devers 20.000
persones i això... hi havia més gent a les manifestacions que no
a cap resultat electoral de cap partit en tota la història
d’Eivissa.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Per part del GEN-GOB es va intentar mitjançar i es va
reunir... va intentar reunir-se o es va reunir amb representants
del Consell Insular d’Eivissa?

LA SRA. PRATS I TUR:

La veritat és que no ho record, si s’hi va reunir no hi vaig
anar jo.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No. I per tant, es va reunir en algun moment també amb
l’empresa adjudicatària?

LA SRA. PRATS I TUR:

No, que jo sàpiga no, pot ser que sí, però fa deu anys i no
ho record. En qualsevol cas el resultat salta a la vista.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

D’acord. I... la darrera, jo volia saber, perquè aquí s’ha
parlat també que en determinats moments determinats mitjans
de comunicació -i vostè hi ha fet referència abans- varen fer
una espècie d’assetjament a membres de la plataforma i al
GEN-GOB, jo volia (...) que expressassin, per part del GEN-
GOB, en algun moment s’ha sentit que els mitjans de
comunicació han fet alguns tipus d’assetjament.

LA SRA. PRATS I TUR:

A veure, el que està clar... no és una cosa particular del
GEN-GOB, sinó que realment hi va haver unes... sempre n’hi
ha quan hi ha interessos així, sempre hi ha, diguem, mitjans
afins al que estigui passant sigui el que sigui per descarat que
sigui, i sí que realment hi va haver uns titulars que eren
absolutament ridículs i absolutament insultants i que faltaven
completament a la veritat i evidentment es va intentar
desprestigiar el moviment antiautopista, perquè evidentment el
moviment antiautopista tania un crèdit que no hi havia cap
institució que el pogués tenir, perquè les institucions l’havien
perdut tot, el crèdit, la credibilitat, tota. Vull dir, només hi
havia la gent que s’ajudava. 

Per tant, s’intentava d’alguna manera desprestigiar aquest
moviment, però el que hi ha és el que hi havia, vull dir, no n’hi
ha més. S’estaven defensant els drets, s’estava defensant l’illa
d’una tropelía intolerable.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

D’acord, moltes gràcies, no tenc més preguntes de moment.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Correspon ara al Grup
Parlamentari Popular, al Sr. Jerez, que té un minut i cinquanta
segons.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Només per fer dues
reflexions, Sra. Prats. Aquí va comparèixer el Sr. Albert Prats
fa unes setmanes i va fer una manifestació que crec que
coincideix perfectament amb una insinuació que vostè ha fet
indirectament. Vostè ha dit aquí que els que havien de fer el seu
treball no el varen fer quan tocava. El Sr. Albert Prats va dir el
següent a una pregunta del Sr. Morràs, diu: “doncs perquè la
part de l’equip...”, la pregunta que li fan és si el consell insular,
el president del consell insular en el seu moment va iniciar
accions judicials en contra de tot aquest procés, i se li pregunta:
“es varen desenvolupar aquestes mesures?”,  i el Sr. Prats diu:
“no, no es varen portar a terme”, i el Sr. Morràs li diu: “per
què?”, i diu el Sr. Prats: “doncs perquè la part de l’equip de
govern del consell socialista s’hi va negar, va fer un postulat de
real polític, de pragmatisme polític i varen dir que era millor
aliar-se amb certs sectors econòmics que no enemistar-se amb
ells i que esperéssim a tenir alguna cosa més ferma”.

Vostè està d’acord amb aquesta afirmació del Sr. Prats?,
vostè està d’acord amb el fet que no es varen desenvolupar
accions polítiques per part del consell insular, que vostès tal
vegada esperaven que es desenvolupassin d’acord amb la seva
insinuació perquè estaven aliats amb certs sectors econòmics?
Aquesta és la primera reflexió que li faig, la meva pregunta.

I en segon lloc, i acab amb això, ens crida moltíssim
l’atenció un procés, que és el procés mitjançant el qual vostès
porten a la Fiscalia tota la documentació que es desprèn de les
auditories i un informe de la Universitat Carlos III. Per què ens
crida moltíssim l’atenció? Perquè és cert que l’auditoria, a dia
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18 de maig, feia dies que ja estava publicada i tothom la
coneixia, però vostès envien un document al Govern de les Illes
Balears on demanen l’auditoria, cosa que a nosaltres ens crida
l’atenció, perquè vostès ho varen incorporar al procediment
judicial que... ens sembla bé, però ens crida l’atenció aquest fet.

És cert que hi havia en aquell moment un informe de la
Carlos III que ningú no coneixia, no ho coneixia ni el Sr. Xico
Tarrés, i ho ha manifestat en premsa i ha manifestat el seu
rebuig a aquell ocultisme d’aquell document. Què fan vostès
dia 1 de juny? Tornen reiterar aquest escrit a la conselleria,
demanen la còpia de l’auditoria una altra vegada, i no sabem
per què si ja era pública, i demanen... així com tots els informes
resultats relacionats amb aquesta, tots aquests informes
resultants d’aquesta és l’informe del catedràtic de Dret Penal de
la Carlos III i la pregunta és: quan ningú no coneixia aquests
informes de la Carlos III vostès els coneixien, en tenien
coneixement? Vostès s’equivoquen en el primer escrit i li
manen reiterar i esmenar-ho al segon?, és una pregunta que no
sé si vostè al·legarà ignorància, si ho al·lega no tenc res a fer,
però si sap alguna qüestió m’agradaria que m’ho resolgués.

Són dues preguntes, una clara i l’altra a l’espera que vostè
m’ho confirmi. En qualsevol cas, moltes gràcies per ser a
aquesta comissió.

LA SRA. PRATS I TUR:

Sí, respecte a la primera pregunta... bé, primer volia dir que
moltes gràcies a tots per donar-me les gràcies per ser aquí,
només faltaria. Respecte a la primera pregunta, sí, estic d’acord
completament amb el Sr. Albert Prats, no tenia cap dubte que
ningú no faria res respecte del que havia passat, perquè a
Eivissa hi ha els que manen i els que governen i és igual qui
governi perquè manen sempre els mateixos.

Per tant pot haver-hi col·laboradors conscients del que
estava passant, hi pot haver beneits útils, però gent que
realment tengui la capacitat d’agafar el bou per les banyes i fer
les coses que s’han de fer no arriba mai enlloc, i si arriba mai
enlloc aviat l’han llevada d’enmig perquè no convé que hi
sigui. Per tant això és el que passa a Eivissa i tenim aquesta
desgràcia.

Respecte del que varen demanar del tema de les auditories,
realment no sé exactament amb quina..., crec que s’havia fet
pública alguna cosa de les auditories però no era un document
oficial, que nosaltres hi haguéssim tengut accés oficialment; per
tant no teníem més remei que demanar-ho oficialment, i com
que realment, com ha posat de manifest el Sr. Abril, resulta que
hi ha una sèrie d’informes que quan convé s’amaguen, vàrem
pensar que possiblement hi podia haver algun informe que ens
pogués venir bé. Per tant el que vàrem demanar és “volem
aquest document, oficialment el volem tenir, i, a part, qualsevol
altre document que hi pugui haver dins l’expedient que pugui
no ser públic”, perquè si es varen amagar coses tan greus com
el tema de l’afectació dels aqüífers, què més no es pot haver
amagat? Per tant lògicament nosaltres demanam tot el que es
pugui; per tant és el que hi va haver.

Llavors ens varen enviar el que ens varen enviar, que era
bastant interessant, per cert, encara que hi hagués qui no hi

trobàs prou... prou interès, però, vaja, va deixar moltes coses
clares. 

Esper haver contestat la seva pregunta. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Passam al Grup Podem Illes
Balears, el Sr. Morrás, que li queda oficialment 1 minut.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Prats, únicamente quiero
hacerle una pregunta respecto al agradecimiento que todos los
grupos le han dado por estar aquí compareciendo. El Sr. Jerez
en muchas de las comparecencias, casi todas en las del Partido
Popular y en las de los empresarios, ha dicho que, bueno, que
los comparecientes están aquí teniendo otras cosas mejor que
hacer, seguramente, que estar en esta comisión compareciendo.
¿Usted cree que hay cosas mejor que hacer para los ciudadanos
y las ciudadanas, y empresarios y políticos, cosas mejor que
hacer que en lugar de dar luz a esta comisión?

LA SRA. PRATS I TUR:

Jo crec que tothom hauria de fer el que s’ha de fer, i el que
s’ha de fer és això, i això hauria de tenir conseqüències. I aquí
també s’ha dit..., algú, bastant trist, algú ha dit que no faria
preguntes perquè això eren coses del passat que ja no
interessaven ningú. No són coses del passat; ho estam pagant
ara, estam pagant 20 milions d’euros dels balears, no els estan
pagant els quatre desgraciats d’Eivissa; estam perdent sanitat,
estam perdent educació, estam perdent... un munt de milions
cada any a Balears per pagar unes autovies que són una
autèntica aberració. Per tant lamentablement no és una cosa del
passat, ens queden molts d’anys, és una hipoteca que tenim
durant molt de temps. És imperdonable el que s’ha fet a Eivissa
i és imperdonable com continua tot.

Si aquesta comissió funcionàs seria un gran èxit. Si les
coses funcionassin no seria la darrera que tendríem, perquè hi
continua havent projectes que seran dignes de fer-ne alguna
altra.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bueno, no queda más que si tiene algo más que decir, que
a lo mejor no haya sido preguntado por el resto de los grupos,
le cedo el tiempo que nos queda a este grupo parlamentario.

LA SRA. PRATS I TUR:

No, jo crec que més o menys ha quedat clar quina és la
meva postura. Segur que em deix moltíssimes coses, moltes,
perquè realment... és tan immens el desastre i tan immenses les
conseqüències, i tan irreversibles, que no es diria prou mai, no
s’acabaria amb un..., escriuria una enciclopèdia, però crec que
la idea més o menys es pot fer, les conseqüències estan sobre
el terreny; el que estam pagant, també; el que hem perdut,
també; i el que mai més no recuperarem, també.
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EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Moltes gràcies per la seva compareixença. No hi ha més
preguntes, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Morrás. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, el Sr. Abril, a qui també queda 1 minut.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No tenc res més a afegir, a no ser que la Sra. Prats vulgui
dir alguna cosa més.

LA SRA. PRATS I TUR:

No, moltes gràcies.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Idò moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER
LES ILLES, si la Sra. Maria Antònia Sureda vol emetre
qualque pregunta...

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

No en faré ús, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. El Sr. Castells, en nom del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, vol fer ús de la paraula?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

No en faré ús, gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Com que continua l’absència de diputats o
diputades del Grup Mixt donam la paraula al Sr. Enric
Casanova, que li queden 6 minuts i mig.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Jo també seré breu. Crec que s’ha dit
pràcticament tot el que volíem demanar. Simplement volia fer
una darrera pregunta, i és si vostè diria que realment els
sobrecostos que es generen de les accions que es van fer davant
de les empreses van generar els sobrecostos, o realment podem
dir o podríem pensar que aquests sobrecostos es deriven d’una
mala planificació, d’una presa de decisions que no respectava
les (...) mínimes, i per tant aquests sobrecostos que s’imputen
a les accions de la gent de resistir davant la mala planificació
de les empreses són reals o es deriven de la mala planificació?

LA SRA. PRATS I TUR:

Home, jo crec que... ja he manifestat que evidentment els
sobrecostos no són imputables a la gent que defensava que les
coses es fessin bé. Evidentment les resistències varen tenir lloc
a unes finques on no hi havia papers clars, per tant no s’estava
retardant l’obra, l’obra s’havia de retardar legalment igualment,
vull dir que això no és el problema. El problema és que
efectivament hi ha hagut uns sobrecostos per la mala
planificació i pel desastre de projectes que eren, tan elevats, i
ningú no ha demanat danys i perjudicis perquè l’administració
cobri tots aquests sobrecostos que han suposat.

És a dir, com és possible que es faci un projecte d’una
carretera que es converteix en una piscina quan plouen quatre
gotes, i no només no es demani indemnització sinó que a més
(...) es faci un altre projecte que costa un altre parell de milions
per fer una bassa per tirar-hi l’aigua? Això és un sobrecost que
s’hauria d’haver indemnitzat l’administració, només per aquest,
ja no per tota la quantitat de coses que hi ha.

Llavors hi havia el tema de..., són peatge a l’ombra, paga
per cotxe que passa per l’autovia. No sé quants d’anys ens hem
passat que no hi havia els comptadors de cotxes que tocava i
sempre es va cobrar en l’engròs. És a dir, com és possible que
no s’hagin demanat indemnitzacions per aquests projectes als
responsables?, com és possible? És que no s’entén, els
responsables haurien d’estar pagant això, no s’hauria d’estar
pagant un cèntim de sobrecost, s’haurien d’estar cobrant
indemnitzacions per aquests projectes.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Res més. No tinc cap altra pregunta.

LA SRA. PRATS I TUR:

Gràcies.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Moltes gràcies per la seva compareixença.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. 

Per acabar aquesta comissió vull agrair a la Sra. Neus Prats
la seva compareixença.

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