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EL SR. PRESIDENT:

Señoras y señores diputados, empezaremos la sesión y, en
primer lugar, solicitaría si se producen sustituciones.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Tania Marí en substitució de Sara Ramón.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sí, Sr. President, Conxa Obrador substitueix Vicenç
Thomàs.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, el orden del día de esta sesión consiste en
la comparecencia del Sr. Joan Lladó Oliver, solicitada por esta
comisión no permanente de investigación, al cual le damos la
bienvenida.

El procedimiento que seguiremos se ajustará a las reglas
siguientes: todos los grupos parlamentarios podrán formular
preguntas a la persona compareciente durante un tiempo de
quince minutos. Este tiempo podrá utilizarse en una o en dos
intervenciones. El diálogo entre el portavoz de un grupo
parlamentario y la persona compareciente será interactivo. El
grupo parlamentario iniciará y finalizará el diálogo.

Los grupos parlamentarios, conforme al artículo 80 del
Reglamento del Parlamento, intervendrán de mayor a menor,
excepto el grupo al que pertenece la presidencia del Gobierno
quien intervendrá en último lugar. El diálogo que tendrá lugar
entre los portavoces y la persona compareciente ha de ser de tal
manera que queden salvaguardados el secreto profesional, el
respeto a la intimidad y el honor de las personas, la cláusula de
consciencia y el resto de derechos constitucionales.

Y para finalizar esta cuestión preliminar, únicamente me
queda manifestar que el compareciente, el Sr. Joan Lladó i
Oliver, tendrá que tener presente lo que dispone el punto 3 del
artículo 502 del Código Penal, que prescribe lo siguiente: “El
que, convocado ante una comisión parlamentaria de
investigación, falte a la verdad en su testimonio, será castigado
co la pena de prisión de seis meses a un año o multa de seis a
doce meses.”

Por tanto, empezamos, por parte del Grupo Popular tiene la
palabra el Sr. Antoni Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Benvingut, Sr. Lladó a aquest simulacre de comissió
d’investigació, li agraïm la seva presència avui aquí, en el
Parlament de les Illes Balears. Ho hem dit en diferents ocasions
i també en altres compareixences, avui vostè ve en qualitat de
convidat especial a una nova sessió d’aquest espectacle,
d’aquest circ en què els partits d’esquerres converteixen aquest
parlament, jo crec que vostè té dret a saber-ho. Aquesta
comissió no s’ha creat per saber la veritat sobre el que va
passar a les carreteres d’Eivissa, de fet, des del meu punt de

vista, no els interessa en absolut saber aquesta veritat, no els
importa saber la veritat, aquí han fet venir compareixents que
res no tenen a veure amb les carreteres d’Eivissa, i em sembla
que avui vostè és un exemple d’aquest fet, que vostè ve aquí,
segurament tampoc no sap per què ve, en condició de què ve,
quina participació vostè ha tingut amb les carreteres d’Eivissa?,
hi ho sabem, no ho sabem.

I per tant, tampoc no entenem per què es va comparèixer a
determinades persones en aquesta comissió d’investigació,
llevat que sigui només pel clima morbós que la seva presència
els provoca. I en canvi, altres, que sí poden aportar noves llums
a aquesta qüestió, com és el cas del Sr. Antich o el Sr. Tarrés
o el Sr. Ramón Socías, són vetats, sistemàticament, pels partits
d’esquerres perquè no compareguin en aquesta comissió.

L’únic objectiu, per tant, d’aquesta comissió és l’espectacle
mediàtic i posar ombres de dubte sobre persones, fer mal a
persones sense cap indici ni cap argument mínimament solvent.

I vostè, Sr. Lladó, ha comès un crim, vostè ha comès un
crim i aquest crim és ser amic i soci d’algunes empreses del Sr.
Matutes. Durant aquesta comissió d’investigació i entre els
partits d’esquerres hem pogut veure, de forma reiterada,
l’enconament, segurament per enveja, contra el Sr. Matutes de
determinats portaveus d’aquesta comissió, faci una cosa o faci
la contrària el Sr. Matutes sempre es trobarà en el punt de mira
d’aquesta esquerra sectària, en qualsevol qüestió, per petita que
aquesta sigui han intentat sempre veure la mà del Sr. Matutes
darrera, encara que els arguments caiguin pel seu mateix pes,
encara que els fets contradiguin aquesta versió. Ja li dic, la
veritat no els importa, els és ben igual, el Sr. Matutes va idea,
va dissenyar, va construir i es va beneficiar de la construcció
d’aquestes carreteres, encara que les sentències diguin el
contrari, encara que els fets diguin el contrari i encara que la
seva argumentació no s’aguanti per aumon. De fet, de vostè
s’ha dit que era l’home del Sr. Matutes dins la concessionària,
que vostè representava el Sr. Matutes dins la concessionària.

Primera pregunta, Sr. Lladó, és vostè l’home del Sr.
Matutes dins la concessionària de la UTE en la qual participa
el Sr. Arrom? Quin paper té vostè dins la concessionària, si és
que en té cap?

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

No, absolutament cap paper hi tenc dins la concessionària,
ni, que jo sàpiga, el Sr. Matutes tampoc.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Per tant, quina relació creu vostè que ha tingut amb
l’adjudicació, amb la construcció i amb la gestió de les
carreteres d’Eivissa? És a dir, quin paper ha fet vostè amb les
carreteres d’Eivissa? Per què creu que els partits d’esquerres
l’han fet comparèixer avui aquí per parlar d’una qüestió amb la
qual sembla que vostè no hi té res a veure?

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

Jo amb les carreteres, en concret, res. Efectivament, pel que
he llegit, està clar m’han anat citant a mi o a persones o a
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Matías Arrom, fins i tot al Sr. Matutes, com que jo (...) socis de
la pedrera i bé, teníem una relació amb Matías Arrom, res més.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Per tant, voler vincular el Sr. Matutes a través de vostè amb
la concessió, adjudicació i gestió de les carreteres d’Eivissa és
realment surrealista. O per què creu vostè que els partits
d’esquerres l’intenten vincular amb aquesta qüestió, o sigui,
com ens explicam entre tots què fa vostè avui aquí, és a dir,
com s’explica la seva presència avui aquí, en aquesta comissió
d’investigació, si vostè no forma part de la UTE, si vostè no té
cap tipus de relació amb l’adjudicació, gestió, construcció de
les carreteres, o sigui, per què és aquí vostè?

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

Bé, admet jo la meva compareixença, i molt agraït que estic
d’entrar una vegada al Parlament, i bé, hi som per explicar tot...
o sortir de dubtes de les coses que puguin haver dubtat, algú,
(...) que la gent o algú pugui pensar o que hi hagi una
vinculació, jo venc aquí per aclarir-ho i desmentir-ho, i aclarir
les coses d’on han anat i les que són, no hem d’amagar res.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Per tant, vostè nega absolutament qualsevol tipus
d’incidència del Sr. Matutes dins tot el procés d’adjudicació,
construcció i concessió i gestió de les carreteres d’Eivissa?

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

Sí, sí, per descomptat, i meva també.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Molt bé, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias. Por parte del Grupo Parlamentario Podem
Illes Balears, tiene la palabra el Sr. Aitor Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Lladó, gracias por asistir
a esta comisión e intentar dar un poco más de luz, que es lo
único que pretendemos, a todo lo que rodea a las autopistas de
Ibiza y a su construcción.

Y tiene usted razón que parece que la razón por la que usted
está aquí, entre otras cosas es porque es socio de las empresas
del grupo de Matías Arrom Bibiloni en una sociedad que se
llama Ca’n Escandell, que se dedica a la extracción de áridos
en la cantera de Cas Capità.

¿Cuándo adquieren esta cantera?

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

¿Perdón?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Cuándo adquieren esta cantera?

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

Nosotros empezamos a negociar esa cantera, Matías Arrom
y yo, en el 2004. Y en diciembre de 2004, creo, ya firmamos el
acuerdo con el explotador que había, que le quedaban dos años
de explotación y luego los propietarios de los terrenos.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Perdón, ¿dos años de explotación?

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

Le quedaban dos años...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Ah, le quedaban dos años, sí, sí, de acuerdo, disculpe.

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

... al antiguo explotador que tenía la maquinaría, total que
llegamos a un acuerdo que compramos lo que tenían ellos y
renovamos el contrato con los hermanos Bufi, que eran los
propietarios del suelo de la cantera. Y nosotros formalizamos
el contrato privado, que creo que fue en diciembre de 2004, y
en... -me he traído los datos- el 13 de enero de 2005 se
constituyó, vaya, se amplió el capital de la sociedad o se
formalizaron ante notario las escrituras.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bien, eso en cuanto a... ¿Se benefició la cantera de la
construcción de las autopistas? ¿Se les podría considerar como
un cliente muy principal y preferente?

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

Vamos a ver, si usted me dice si las carreteras beneficiaron
a la cantera en concreto, le diré que la perjudicaron
enormemente.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Vaya.

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

No, un momento, pongo una...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Es que llama poderosamente la atención que todos los
empresarios que han venido aquí, todos han perdido con lo de
las autopistas.
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EL SR. LLADÓ I OLIVER:

No, no, ahora pongo una coma, muy bien, la cantera es
evidente que suministró material a la UTE de la carretera de
San Antonio, una parte, y luego la de las obras que hacía
Matías Arrom en la segunda ronda, en otras obras que tenía y,
en concreto, la del aeropuerto, pero para hacer esto se
desatendieron... nosotros compramos juntos, porque nosotros
éramos clientes de la cantera Suministros Ibiza, tenía una planta
de hormigón y una de mortero, y éramos clientes de esa
cantera; este señor (...) no se llevaba bien con los propietarios
del terreno, no iban a renovar y nosotros era nuestro principal
proveedor de áridos, bueno, ya éramos consumidores y
seguramente el mejor cliente que tenía esta cantera, con lo cual
teníamos que pasar a manos de otra explotadora que nos
gestionaba (...) tuviéramos problemas porque ya había escasez
de áridos.

Digo que el perjuicio es que al centrarse a suministrar a las
carreteras, pues desatendimos muchísimos clientes de los que
era el fondo de comercio de esa cantera, que algunos no han
querido volver a venir. Es evidentemente, a la corta podía haber
un beneficio, a la larga fue un perjuicio.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Es verdad que, es verdad que... bueno, entonces hay un
beneficio a la corta.

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

Sí.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Es verdad que ha sufrido una falta de áridos toda la
población de Ibiza, vamos, toda Ibiza, como consecuencia de
la construcción de las autopistas?

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

Indudablemente.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Eso pudo suponer un incremento en el precio de la
vivienda como consecuencia de la falta de áridos, por falta a la
construcción y que había que traerlos de la península?

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

No, no, aparte que yo no creo que trajeran áridos de la
península nadie, lo único que pasa es que tuvimos que poner
plantas móviles e incluso hasta trabajar de noche para intentar
suministrar, aparte de las carreteras, a los propios clientes, y a
nuestra planta de hormigón por supuesto.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Pero, sin embargo, acaba de decir que no podían atenderlos.
O sea, que los atendían aumentando la producción por... en
horas de producción.

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

Aumentando la producción, horas de producción, intentar
tal, lo que pasa que no estaban, se entendía que estos clientes
no se consideraron atendidos suficientemente, porque los
camiones tenían que hacer, esperar y tal, con lo cual el día que
se acabaron las carreteras se habían perdido los clientes.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Era Suministros Ibiza el proveedor principal de las
constructoras de las autopistas en cualquiera de los dos
trayectos?

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

No, no, absolutamente no les vendíamos nada.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿No suministraba nada?

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

No, suministramos solo árido a través de Ca’n Escandell,
una de ellas era socia...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, no, como Suministros Ibiza.

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

No, Suministros Ibiza, estas empresas constructoras, cuando
vienen a hacer obras en Ibiza, cuando son unos volúmenes
grandes, se traen las plantas de hormigón, se traen las plantas
de tal y se lo fabrican todo ellos; contratan camiones, que
también se los traen, realmente beneficio, bueno, beneficio
evidentemente, yo entiendo que las carreteras no lo han
aportado, pero como usuarios...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, no, Suministros Ibiza, si Suministros Ibiza...

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

Suministros Ibiza la cifra de ventas no la tengo, pero es
irrisoria a las constructoras estas, de obras públicas.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Pero con respecto a las constructoras sí, pero para
Suministros Ibiza ¿supone un incremento neto de ventas?

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

No, no, porque le digo que nosotros a estas constructoras no
les vendemos, vaya, no les vendemos, la cifra de ventas es muy
pequeña.
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EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

El Sr. Matutes dijo, en la comparecencia, que usted era el
hombre de su confianza, que era un hombre de su confianza.

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

Somos socios desde hace cuarenta y tantos años.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

En muchas empresas.

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

Bueno, a través de Suministros Ibiza pues participamos,
participa en Suministros Ibiza, su hermano también, yo
también, y luego a través de Suministros pues tenemos
participaciones en empresas con ellos de una parte de lo del
Caribe, y luego pues tenemos otras cosas que hacemos juntos,
y yo con otra gente...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bueno, la Agrupación de (...), Bahía de San Antonio,
Balcón de Portinatx...

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

No, Bahía de San Antonio es una empresa que... todas esas
cuelgan de Suministros Ibiza.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

El golf... ¿Todas cuelgan de Suministros Ibiza?

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

Sí, me ha dicho una que no, no me acuerdo cuál...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bueno, es posible. ¿Toda la vinculación de usted con las
empresas, con el grupo de empresas Matutes, sea cual sea, es
a través de Suministros Ibiza?

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

Sí, creo que sí, prácticamente, puede que tenga alguna
directa. Luego tenemos otra que es Suministros Ibiza y (...) que
es la que actualmente explota y que volvemos a ser socios en
las mismas proporciones, pero no cuelga de la antigua
Suministros Ibiza, pero bueno, es irrelevante.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Según el Diario Oficial de Luxemburgo, en mayo de 2015,
tres meses después de adquirir la cantera de Ca’n Escandell, de
Suministros Ibiza, también se vuelven a hacer socios en una
empresa en ese paraíso fiscal, en lo que era ese paraíso fiscal en
aquella época.

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

Nosotros no tenemos ninguna empresa en ningún paraíso
fiscal.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bueno, era paraíso fiscal en la época de creación.

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

No, no, de cuando se hizo no podía serlo. Suministros Ibiza
tiene un 6 y algo por ciento, me parece, un 6,5 y algo por ciento
de una sociedad que se llama Provintur, y ésta es la propietaria
de los hoteles que tenemos en el Caribe.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bueno, Dominican Entertainment, pone el registro de
Luxemburgo.

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

Provintur y Dominican Entertainment, son dos sociedades,
no sé si Suministros tiene directamente, de Provintur seguro, de
la otra no sé si cuelga de Provintur, no lo sé.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, es de Suministros Ibiza directamente, o por lo menos...

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

(...), sin ningún tipo de problema.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Tiene conocimiento usted, tenía conocimiento usted del
traslado de las tierras, las trincheras, a las fincas de Fiesta
Hoteles?

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

Yo fui un poco el causante de ese desaguisado. Le explico.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Ah, sí, sí, por favor, porque estamos intentando saber cómo
fue y...

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

Yo soy un poco el causante del desaguisado. Matías Arrom,
que me une buena amistad, era cliente nuestro, nos pusimos de
acuerdo en comprar esa cantera, porque ellos tenían
experiencia en explotar canteras, tenían unas cuantas en
Mallorca, y yo en concreto, ni nadie de mi organización, tenía
más... había visto una cantera pues de cliente alguna vez
entrando, pero raramente, y era oportuno para Suministros
tener riesgo de perder el proveedor o que ese proveedor pasara
a un competidor nuestro y tal, de comprarla y necesitábamos un
tecnológico de alguna forma que también estuviera interesado.
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Matías Arrom éramos amigos, teníamos bastante confianza,
ellos estaban haciendo obras en Ibiza, habían hecho creo que la
carretera de San José, y luego alguna cosa, incluso me habían
hecho alguna cosa a mí, y, total, un día hablando y tal más o
menos vimos que había posibilidades de arrancar esto. Bueno,
un día, un día, en la otra carretera hizo lo mismo, me preguntó
si había alguna finca o algo así, o yo conocía algún propietario
que tuviera alguna finca en las inmediaciones de las obras,
porque habitualmente las constructoras lo que hacen es coger,
mientras ejecutan la obra, se llevan los materiales, las
excavaciones, y las sitúan cerca porque si necesitan meten
añadidos o si intentan mientras tanto valorizar alguna de las
cosas que van sacando, si las van vendiendo, van vendiendo,
para eliminar el mínimo posible, eso suele ser habitual.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, pero, discúlpeme, pero, sin embargo, el señor... tanto el
Sr. Matías Bibiloni padre como... Arrom Bibiloni, perdón,
como Arrom Quetglas, decían que, bueno, que en realidad
habían decidido regalar la tierra porque era tierra buena. No
han dado esas razones...

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

No, digo que yo no sé exactamente cual era tal, lo que le
digo es lo que ocurrió realmente. Me preguntaron tal, y yo
pensaba que la casa, yo le llamaba casa por el grupo Matutes,
del cual yo no formo parte, es una de las cosas que no formo
parte...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Pero sin embargo lo considera...

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

(...) de Suministros Ibiza, porque, evidentemente,
entiendo...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

.... como la casa suya.

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

... No, como mi casa tampoco, pero bueno, le llamamos la
casa o la casa grande; pues bueno, podía tener fincas o alguna
familia de por allí, y total, que yo le dije a Matías en aquel
momento, bueno, déjame hablar con Abel, y yo seguramente
comenté esto con Abel o con un hermano suyo o con quien sea.

Había un problema de que al estar todas las carreteras patas
arriba, él vendió o me ofreció, me dijo esto, primero, para el
ajuste de obra, y luego también para evitar que el tráfico en
verano, que era, me parece que eso debía ser en primavera o a
principio de verano, ese tráfico se incrementara...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Disculpe un momento, es que no tenemos mucho tiempo,
entonces, no, si consigue comprimir un poco toda la historia,

porque si no... Yo entiendo que si hay matices importantes que
los haga, pero...

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

Si es lo que ustedes dicen...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, no, sí, sí, por supuesto, pero...

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

Pues, ahora me ha hecho perder el hilo...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, si, disculpa, o disculpe, estaba en que había mucho
tráfico en las carreteras de Ibiza.

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

Pues, en este caso aceptamos... el motivo fue este y la casa
entendió que era un motivo razonable y les dejó colocar tierra
en esta zona. Y allí me planto, no sé nada más, contactaría con
quien tenga que contactar...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Y no sabe con quien contactó de la casa...

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

No, no, yo digo, yo con el Sr. Matutes se lo pregunté, le
pareció bien y seguramente algún aparejador de la consultora
que tenía el Sr. Matutes, pues alguno de ellos debieron
contactar dónde, cómo y de qué manera (...) Es evidente que
era como, para la obra...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Y que a la vez le venía bien al Sr. Matutes o a Fiesta
Hoteles Grupo para el campo de golf que estaba en
construcción...

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

En aquel momento que yo plantee esto y que le dieron
permiso no había ni campo de golf ni idea de que se tuviera que
hacer.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sin embargo, en el proyecto figura, en el proyecto de campo
de golf figura como que se va a aprovechar la tierra de las
trincheras...

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

Tampoco tengo nada que ver con el campo de golf ni sé
cómo está diseñado...
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EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Ya, pero se supone que si es un hombre de confianza en el
que habla de negocios y...

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

No, soy socio de algunas cosas y en ésta sí que tenemos
confianza absoluta...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Como para llamar... la casa al... a una empresa que no es
suya...

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

¿Cómo?, no le entiendo ahora.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, que si tiene esa confianza y es un hombre de confianza
y parece que la confianza es mutua como para comentar
oportunidades que hay alrededor de...

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

No, no, perdone (...) y oportunidades ni una, un señor que
para evitar el tráfico en la carretera y luego para el ajuste,
supongo que... si intentaba vender, podía vender parte de este
recurso, pero nos pidió permiso para hacer esto o me dice que
yo interviniera y yo intervine; pregunté, me dijeron que bueno,
que si era por el tema del tráfico, que evidentemente era
caótico, pues ya les iba bien dejarlo allí provisionalmente. Yo
hasta aquí llego, porque yo no intervine en nada más, ni nadie
en aquel momento, no había salido para nada ninguna otra
cosa.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Considera que Fiesta Hoteles ha podido ser beneficiada por
el depósito de estas tierras, como consecuencia de su gestión?

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

Yo estoy seguro que ha estado bastante perjudicada, porque
tiene la finca invadida, pero bueno...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Es curioso porque en estas autopistas de Ibiza a pesar de
que han costado o que van a costar 850 millones de euros,
nadie se beneficia de ellas. 

De momento, no hay más preguntas.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Morrás. Por parte del Grupo
Parlamentario MÉS por Mallorca tiene la palabra el Sr. David
Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia i moltes gràcies per ser aquí, Sr. Lladó. En qualitat
de què va assistir o participar en alguna de les reunions de
seguiment de les autopistes?

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

Perdó?... 

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

En qualitat de què va assistir o participar en alguna de les
reunions de seguiment de les autopistes?

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

No he estat mai a cap reunió del seguiment de les auto...,
vaja, perdó, no he estat mai a cap reunió del seguiment de les
autopistes que jo recordi, eh?, vaja, n’estic segur.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Ni de consell d’administració.

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

Ni de consell d’administració, molt menys.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Li deman això perquè va ser el Sr. Matutes que ens va dir
que li ho demanàssim a vostè directament, però representa o
representava vostè els interessos del Sr. Matutes en les
concessions o en el seu entramat societari?

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

A veure una cosa, mai, que jo sàpiga, el Sr. Matutes no ha
tengut mai part en aquestes concessions, i jo mai en la vida he
anat a cap reunió ni he tengut res a veure amb la concessionària
ni amb la UTE ni res d’això, ni molt manco representant el Sr.
Matutes.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

El Sr. Arrom i el Sr. Matutes són o han estat socis, que
vostè sàpiga?

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

El Sr. Matutes i el Sr. Arrom són socis indirectament a
través meu.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Indirectament a través seu, només a Can Escandell?

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

Només amb ell a Can Escandell, sí.
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EL SR. ABRIL I HERVÁS:

I vostè amb el Sr. Arrom?

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

Jo amb el Sr. Arrom tenc una... tenim part a Can Escandell,
vaja tenim un 50%, Subministres i 50% Matías Arrom, i llavors
tenc una part en una societat que està inactiva i que vàrem
comprar particularment ve d’una societat patrimonial meva
amb ells, una societat que té una pedrera inactiva devora Sant
Miquel, la vàrem comprar per una cosa que no es va fer.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

És Carreteras y Puentes, aquesta?

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

Sí.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

I per què la varen constituir?

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

Aquesta, en principi, perquè teníem idea de desenvolupar
o fer nous subministres, jo particularment amb Arrom una
empresa urbanitzadora, de construcció d’obres públiques, que
realment vàrem fer una obra que tenia (...) jo particularment
amb uns altres socis (...), vàrem fer l’urbanització d’allò i allà
va acabar i vàrem comprar la pedrera aquesta i està inactiva des
de fa molts d’anys.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Vostè va adquirir o li varen cedir participacions a MAB o
la UTE mitjançant pagament o regal articulat en document
privat?

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

En absolut, no.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Encara que figuri, diguem, als papers?

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

En absolut.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Vostè em podria dir... del relat que ens ha explicat un poc
de la història de les terres, més o manco les dates en què... o
l’any en què es va produir aquesta...

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

Jo li tenc anotat el que són les coses...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

...aquesta intermediació?...

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

...que tenim d’això, que és en concret la constitució de Can
Escandell, i del que ja no me’n record és de l’any en què es
varen fer les carreteres.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Però, això va ser després de constituir Can Escandell?

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

Vostè ho sabrà, no sé jo quan es varen fer les carreteres, jo
el que sé és Can Escandell en concret va ser el 2004 i el 2 de
gener del 2005 ja posarem les màquines en marxa...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, però jo li demanava sobre aquesta intermediació amb el
Sr. Matutes pel tema de les terres.

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

És que no ho sé, no sé vostè... mentre s’estaven fent les
carreteres, la de l’aeroport, vostès sabran en quines dates
estaven fent les carreteres, disculpi’m, però no és una dada
que... fa tant de temps.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Va tenir vostè coneixement de la licitació i adjudicació de
les autopistes?

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

No, el mateix que pugui tenir qualsevol ciutadà del que
diguin els diaris, no tenia cap relació directa.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Ja era en aquell moment president de l’associació de
material de construcció de la PIMEEF?

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

Això de president de la PIMEFF deu fer quaranta anys que
ho som i em sembla que hem fet tres reunions va vint anys o
trenta, és una cosa que la...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

De moment no tenc més preguntes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Por parte del Grupo Parlamentario El Pi PROPOSTA PER
LES ILLES tiene la palabra la Sra. Maria Antònia Sureda.
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Sr. Lladó,
gràcies pe ser aquí, des d’El Pi no li formularem preguntes,
nosaltres anam escoltant les diferents compareixences i miram
la documentació que s’ha presentat. Ja vàrem dir que no volíem
formar part d’aquest espectacle, sobretot segons el
compareixent i el diputat que li demana, però pensam que si
algú té algun coneixement o sospita d’alguna cosa hauria d’anar
al jutjat i allà seria on es revisaria i es confirmaria.

És la nostra obligació ser aquí i escoltam i prenen nota de
totes les compareixences, però consideram que el Parlament té
altres prioritats per ajudar la gent de les Illes, i no aquesta en
concret. Per tant, com li dic, no farem preguntes. Gràcies.

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, como no están presentes el representante
del Grupo Parlamentario MÉS por Menorca ni del Grupo
Mixto pasamos al Grupo Socialista y tiene la palabra el Sr.
Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, Sr. Lladó, per haver vingut
a aquesta comissió. Jo li volia preguntar, primer, que, en relació
amb el tema de la terra, el tema de la terra de Fiesta Hoteles,
vostè ha dit que va fer d’intermediació, no?, ha dit que va fer
d’intermediari...

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

Jo he dit que vaig ser el causant.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Va ser el causant?, bé, d’acord.

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

El causant del desastre...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Va ser el causant del desastre entre qui?

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

...involuntàriament vaig ser...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Involuntàriament va ser el causant del desastre, per tant, va
mitjançar entre qui?

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

(...) abans ja li ho he comentat, Matías Arrom, que em
sembla que va ser el seu fill, Matías Arrom i Quetglas em va
demanar a veure si coneixia alguna finca prop de la carretera on
poguessin deixar terra provisionalment mentre feien els
ajustos... i va posar com a motiu el tema del transport, per
evitar el col·lapse del tema de camions, que supòs que
evidentment en aquella època era raonable perquè si un camió
per anar on fos es torbava tres hores o dues supòs que això els
sortia poc rendible, els sortia més rendible posar-ho devora.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Per tant, va fer d’intermediació entre el Sr. Quetglas i el Sr.
Matutes.

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

Segurament va ser amb ells, amb ell o amb el seu germà, sí.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

I després jo li volia preguntar també, igual que va fer de
mediació per dipositar les terres quan va començar el conflicte,
va mediar perquè traguessin aquelles d’allí?

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

A veure, jo... vaig mediar..., evidentment tenien relació, em
semblava que... jo crec que la cosa es va judicialitzar o hi va
haver..., varen posar una demanda, supòs que Matías Arrom
tenia un soci, aquí vàrem acabar tothom al jutjat i aquí les terres
quedaren on (...), realment en clar perjudici del Grupo Matutes
o de Fiesta Hoteles que es va quedar el caramull d’enderrocs
allà dins. Que moltes vegades jo això ho he anat recordant a
Matías Arrom perquè està clar que el tracte, en principi,... no
sé quin varen fer després, el que varen fer amb jo no era aquest.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Després li volia preguntar, Fiesta Hoteles que és el que té
el conflicte amb Matías Arrom ara s’ha reconvertit en
Palladium, veritat?

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

A veure, Palladium... no, Palladium Hotel Group és el nom,
però hi ha unes societats, Fiesta Hoteles existeix com a hotel,
existeix com a marca i existeix com a societat anònima.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Com a societat, i la societat Palladium?

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

Palladium és una marca.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

És una marca, no és una societat?
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EL SR. LLADÓ I OLIVER:

A veure jo... no en tenc ni idea, no tenc part en Palladium
com a societat.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No ho sé... no en té part?...

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

Em sap greu (...)...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

...en la societat Palladium Corporate Venture, SL no...?

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

A veure Corporate Venture, SL és una societat que és de
Subministres Eivissa al cent per cent i aquesta és una societat
que és una societat que ha agafat aquest nom... hagués pogut
agafar-ne un altre, que té 300.000 euros de capital i es dedica
a inversions de... de capital risc, vaja de noves tecnologies,
però és una societat petita que dur un fill d'Antoni Matutes i un
fill meu, res, d’aquestes coses modernes de les startups, però
que realment té aquest nom, però...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

I que es dedica a?... va dir, a noves tecnologies?

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

A inversió de capital risc, té 300.000 euros de capital,
d’inversions de capital risc en startups de noves tecnologies
lligades a l’hostaleria, que ara això està molt de moda.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Activitats immobiliàries?...

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

No, no, això no... vaja, aquesta en concret, no sé si... si els
estatuts de la societat diuen moltes més coses, no ho sé, al que
és dedica és a això i realment crec que ha invertit 100.000
euros, em sembla dels tres-cents que té, (...)

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Quan vostè està... quan vostè entra en societat amb el Sr.
Bibiloni a Can Escandell... MAB ja fa carreteres a Eivissa, no?

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

Matías Arrom havia fet una carretera, la carretera de Sant
Josep em sembla.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

La carretera de Sant Josep...

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

...i no sé si tenia adjudicada la segona ronda o part de la
segona ronda...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

La segona ronda... Els problemes que va tenir MAB amb la
col·locació de la planta asfàltica, vostè sap que MAB va
intentar posar una planta asfàltica mentre es feia la carretera, 
subministrava de Can Escandell a la planta asfàltica de MAB?

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

Nosaltres... Can Escandell ven sempre a pedrera, (...) és
habitual a les pedreres, no venem mai posat. Evidentment, no
sé si llavors si ell tenia permís o no tenia permís, però la planta
asfàltica (...) del que varen fer per als asfalts que feren,
nosaltres vàrem subministrar... subministràvem a MAB.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

D’acord. Vostè coneix el Sr. Jover, Carlos Jover?

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

Personalment, no.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Personalment no el coneix, no ha parlat mai amb ell?

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

Idò que em consti no, ara tal vegada sí, no ho sé, vaja no...
ni és amic meu ni crec que l’hagi vist mai, ara, llevat del diari...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Moltes gràcies, no tinc més preguntes.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias. En el segundo turno tiene la palabra el Sr.
Camps y le comunico que dispone usted de un tiempo de ocho
minutos más el añadido.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Lladó, ja ha vist un poc
per on van les preguntes, hem conegut que vostè té societats a
Luxemburg, hem sabut també que el seu fill té una societat
d’startups o una societat de risc, startups, hem sabut que
efectivament vostè té algunes societats o és soci amb el Sr.
Matutes, però realment l’única vinculació que realment té amb
les carreteres d’Eivissa és una gestió que vostè va fer amb
l’empresa del Sr. Matutes per poder-hi abocar unes terres allà. 

De tot el que s’ha dit aquí l’única vinculació és una
telefonada o una gestió que vostè va fer i que vostè diu que va
ser un estropicio o que vostè és el causant d’aquesta situació i
per tant, assumeix en certa manera aquesta responsabilitat.
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En fi..., és clar, és a dir, si fem comparèixer persones perquè
han fet una telefonada en una gestió concreta, si fem -com és el
cas d’ahir- comparèixer el Sr. Fernando Areal perquè és el
cunyat del Sr. Matas, sense cap tipus de vinculació amb les
carreteres d’Eivissa, si avui vostè compareix perquè és amic del
Sr. Matutes, sense cap tipus de vinculació amb les carreteres
d’Eivissa jo em reafirm en el que deia al principi: hem convertit
aquesta comissió d’investigació en un circ, hem convertit
aquesta comissió d’investigació en un espectacle lamentable. 

La presència de determinats compareixents en aquesta
comissió només es deu a l’espectacle mediàtic.

Però la qüestió és que, i açò ho hem sabut a través de
diverses compareixences, el Sr. Matutes, deu fer molts d’anys,
va crear l’empresa Subministres Eivissa. Quan el Sr. Matutes
va començar a dedicar-se a altres negocis o a impulsar tota la
qüestió hotelera amb les seves empreses va fusionar, segons
hem pogut saber, Subministres Eivissa, que era del Sr. Matutes,
amb una empresa seva, de forma que la societat resultant va ser
una societat on vostè és el soci majoritari i on el Sr. Matutes és
el soci minoritari.

Posteriorment vostè arriba a un acord amb el Sr. Matías
Arrom i fan una altra societat al 50%, que és aquesta societat
que es diu Can Escandell i aquesta empresa a la vegada explota
la pedrera de Cas Capità. És aquest un poc el resum, un poc a
la vinculació que vostè té entre el Sr. Matutes i el Sr. Matías
Arrom?

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

A veure, una precisió, no som soci majoritari de
Subministres Eivissa, jo tenc accions de Subministres Eivissa
i tenc el 30%, el Sr. Matutes, ell en persona o una societat seva,
té el 40 i llavors el seu germà té el 30. Ara, el que du
Subministres Eivissa des de fa quaranta i busques d’anys som
jo, qui la gestiona, evidentment ell té confiança amb mi, jo amb
ells i en aquest cas, és la gestió... tota Eivissa, vaja tot el món
d’aquest sector sap que això és així. Això és la precisió.

A veure, si alguna forma... jo no tenc cap inconvenient a
donar les explicacions que facin falta, venir aquí no em resulta
de cap forma ni incòmode ni em preocupa, crec que puc
contestar del que sàpiga tot el d’això i crec que si puc aclarir
tots els dubtes que hi hagi i jo puc ajudar a aclarir-ho, idò
encantat de la vida i si no, paciència. És així, ara...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Però en qualsevol cas, sí que almenys és la meva impressió
o des del meu punt de vista em resulta sorprenent que aquesta
situació, és a dir, d’aquesta empresa Subministres Eivissa on
vostè té com a soci el Sr. Matutes, que a la vegada és soci d'una
altra societat amb el Sr. Matías Arrom, que d’açò es vulgui
vincular el Sr. Matutes amb les concessionàries o amb el
desenvolupament de la construcció de les carreteres d’Eivissa,
és a dir, a mi em resulta molt forçat, per a mi frega certament
el ridícul. I des del meu punt de vista també, per a mi,
demostra, una vegada més la malvolença que té l’esquerra
contra el Sr. Matutes, és a dir... m’agradaria reafirmar aquesta

qüestió. Perquè, vostè té cap càrrec dins la UTE concessionària
de les carreteres d’Eivissa?

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

No, ni tenc cap càrrec ni n’he tengut ni hi tenc part ni n’he
tengut. No.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Vostè ha estat intermediari amb la UTE de determinades
decisions que el Sr. Matutes volgués prendre en el
desenvolupament de la construcció o l’adjudicació en la
concessió de les carreteres d’Eivissa?

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

A mi no em consta que el Sr. Matutes tingui part en
aquestes UTE, no em consta, no em consta ni ho crec.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Per tant, voler en aquests moments, com volen determinats
portaveus dels partits d’esquerra, vincular el Sr. Matutes amb
les carreteres d’Eivissa ens sembla una insinuació totalment
injustificada, una insinuació que no cerca la veritat, sinó que
cerca fer mal a determinades persones.

I em dol, per a mi és una pena veure en què es vol convertir
aquest parlament, veure el nivell on es vol dur aquest parlament
on es fa una comissió d’investigació o s’intenta convertir la
comissió d’investigació en un tribunal popular on el que no han
dit les sentències judicials ho digui aquesta comissió.

Una altra qüestió que vostè ja ha dit i que m’agradaria que
quedés també reafirmat, perquè no ho diu vostè, ho diuen
també les sentències: vostè creu que el fet que s’haguessin
acumulat o dipositat les terres, les famoses terres, damunt
terrenys de les empreses o que son propietat de les empreses
del Sr. Matutes, ha perjudicat el Sr. Matutes?, perquè de fet hi
ha una sentència que així ho diu, per molt que sembli que molts
no vulguin creure que aquesta qüestió ha pogut perjudicar-lo,
però vostè creu que açò ha perjudicat el Sr. Matutes?

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

No en tenc cap dubte, està clar, eren les finques que (...)
molts d’enderrocs hi ha al damunt, evidentment això és un fet
evident.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Li diré més, fins, és a dir, des que vam començar aquesta
comissió d’investigació, es parlava que s’havien dipositat unes
terres sobre uns terrenys on hi havia un camp de golf, i camp de
golf va, camp de golf ve; vaig estar dues o tres setmanes
convençut que existia un camp de golf, quan en realitat no hi ha
aquest camp de golf, es posen unes terres on ni tan sols, ni tan
sols hi ha hagut la construcció d’aquest camp de golf.

Per tant, en què ha pogut beneficiar aquesta qüestió el Sr.
Matutes, realment? En res, ben el contrari, l’ha perjudicat, però

 



684 CNPI SOBRE LES AUTOPISTES D'EIVISSA / Núm. 33 / 25 de gener de 2017 

no és perquè ho diguem nosaltres, és perquè també ho diuen les
sentències judicials, sentències judicials que a alguns sembla
que no els importa i ni les donen cap tipus d’importància.

Per tant, Sr. Lladó, certament, certament, encara em deman
per què l’han fet venir aquí, jo crec que vostè, òbviament, ve
amb molt de gust i segurament podrà visitar Mallorca i estarà
content de venir a Mallorca, però realment, des del meu punt de
vista em sap perdre que li hagin fet perdre el temps.

Moltes gràcies.

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Camps. Por parte del Grupo
Parlamentario Podem Illes Balears tiene la palabra el Sr.
Morrás, y le comunico que dispone usted de 2 minutos, más el
añadido.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gracias, Sr. Presidente. Por eso le comentaba que el tiempo
era limitado y por eso pido, por favor, respuestas lo más breves
posibles, intentando contextualizar, no niego que ha...

Usted ha dicho que las tierras depositadas estaban llenas de
escombros, ¿no?, acaba de decirlo, como que eran escombros
y por eso le perjudicaba al Sr. Matutes, es lo que he entendido.

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

Bueno, yo es lo que he leído en el periódico y,
evidentemente, pasando por allí y yendo a Salinas pues
evidentemente se ve, más que tierras se ven restos de obra.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Ah, bien, no, lo digo porque cuando usted intermedia para
que estas tierras vayan a los terrenos del Sr. Matutes, la
empresa MAB lo anuncia como tierra vegetal y ahora usted
dice que son escombros que no le sirven al Sr. Matutes.
¿Considera, entonces, que no ha sido buena la intermediación
que usted ha realizado?

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

Vamos a ver, yo le he precisado que el causante del
desaguisado entendía que había sido yo, lo que pidió MAB, o
a mí me pidió, para poder dejar provisionalmente las tierras, es
cerca de la autovía para poderlas reutilizar si les hacían falta,
y me supongo valorizar lo que fuera valorizable y si no, pues
eliminarlo. Y esto, posteriormente, ...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, hablaron..., sí, sí.

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

Posteriormente, otro acuerdo que hicieran con otra persona
no lo sé, yo con éste fui el que intervino para hacer esto.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿En ese momento hablaron de cuántos metros cúbicos
podría suponer eso?

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

Pidieron para poder depositar lo que fueran excavando,
tampoco para nada ni metros cúbicos...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

O sea que ciertas personas expertas en construcción hablan
de lo que fueran excavando y podía ser un cubo de playa o
podía ser 30.000 camiones de...

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

Es evidente que si pedían fincas o pedían unas fincas para
poder (...) pensar que tenían un cierto volumen para colocar, no
lo sé, esto sí que ya lo ignoro.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Cuándo tiene conocimiento de que Matías Arrom, o sea,
la empresa, tiene necesidad de depositar esas tierras?

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

¿Cuándo tengo yo...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, ¿cuándo inician esas conversaciones?

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

Pues, cuando vinieron y me explicó Matías que (...) ...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, temporalmente cuándo es, más o menos.

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

Es que no tengo ni idea, vamos a ver, que me acuerde yo...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bueno, cuando la construcción estaba a qué nivel.

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

Pues, cuando debían estar empezando a excavar, podrían
tener ya excavado y tener agotados ya otros sitios donde
hubieran tenido (...) para acopios, no lo sé.
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EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, usted dice que... usted comenta que los depósitos se
plantean temporalmente, pero, sin embargo, son definitivos,
todavía las tierras están ahí, y es más, a la empresa le hubiese
presupuesto un coste, según el perito Carlos Garau, que consta
en los autos, de 2,5 millones de euros. ¿Usted cree que es un
buen negocio para Matías Arrom eso, si realmente no pensaba
que eso iba a ser definitivo, esos depósitos?

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

Vamos a ver, Matías Arrom lo que pidió y que, además, era
razonable, que para evitar que los camiones tardaran mucho
donde pretendiera llevar o donde tenía que llevar, si eran
vertederos o lo que sea, si podían situarla, dejarla cerca para
ahorrarse que en verano, que es el momento en que estaban
haciendo esto, los camiones le tardaban mucho, si podía dejarlo
cerca precisamente para poder utilizar menos horas de camión
para (...)

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Y la otra alternativa de dejarlos cerca ¿dónde era?

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

No lo sé, pero supongo que era de llevarlo al vertedero, no
lo sé, debía ser dónde estaba previsto llevarlas.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿No le comentó a dónde tenía que llevarlas, si no?

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

Supongo que era al vertedero, que es donde tenía prevista
con el pliego de condiciones, no lo sé, ya no...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Dónde el pliego de condiciones, de acuerdo.

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

... es un juicio de valor mío, no lo sé.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Ya, ¿tiene conocimiento de que estaba obligado a dejar...
echarlo en el pliego?

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

La prensa infinitas veces hizo comentarios de que tenía que
llevarlo al vertedero y por eso supongo todos estos peritajes,
supongo, no he formado parte de esto.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Siendo usted...

EL SR. PRESIDENT:

Su tiempo ha finalizado, señor.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, una última pregunta, Sr. Presidente. Siendo socio de
MAB y con las perspectivas... o sea, con la (...) que tiene ¿no?,
según parece, en el comentar esos negocios, ¿en ningún
momento conocía que la construcción de las autopistas de
Ibiza, el proyecto de la construcción iba a poder ser un buen
negocio para la cantera que acababan de comprar?

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

Vamos a ver, yo no soy socio de MAB, soy socio de Ca’n
Escandell, que MAB también es socio de Ca’n Escandell,
pero...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bueno, una sociedad conjunta.

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

Bueno, pero no, no, usted me ha dicho socio de MAB varias
veces y ...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, sí, tiene razón, tienen una sociedad conjunta.

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

... (...) MAB es socio de Ca’n Escandell y lo era el padre
antiguamente y nosotros también.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

De acuerdo, pero bueno, que comentan cosas empresariales
de forma habitual, como ha dicho usted.

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

Bien, por la capacidad que tenía esa cantera, luego
ampliamos maquinaria años después, por la capacidad que tenía
esa cantera es evidente que nosotros nos asegurábamos nuestro
propio consumo, nuestro propio suministro, pero no era el
socio ideal; no había otro porque si (...) el volumen de obra que
llegaron a coger, posteriormente a esto, es evidente que dejó la
cantera pues bastante, bastante agotada. (...)

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, no, pero no me refiero a eso, sino...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Morrás, su tiempo ha finalizado.
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EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

... a si suponía que sabían que iban a ser ...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Morrás.

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

Si se metieron debía ser porque pensaban que iban a hacer
un buen negocio, no lo sé, no creo que les obligara nadie.

EL SR. PRESIDENT:

Por parte del Grupo Parlamentario MÉS por Mallorca, tiene
la palabra el Sr. David Abril y le comunico que dispone usted
de un tiempo de doce minutos, más el añadido.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

A veure, jo aquí hi veig una contradicció, perquè el Sr.
Matías Arrom pare ens va dir aquí que la terra li llevaven de les
mans, però per l’altra vostè li expressa la necessitat, diguem, de
llevar-se la terra de damunt. Vostè li troba explicació a això?

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

A veure, supòs que la terra te la lleven de les mans si la
vens regularment a mesura que la gent en demana. A Mallorca
segurament la terra la lleven de les mans, a Eivissa la gent no
li treu la terra de les mans perquè amb les carreteres que feren
hi va haver terra per tots els costats, entre nosaltres, així que, si
pensaven fer-hi un negoci, la terra ja no va ser tan negoci.

Però bé, és habitual que a les carreteres que normalment les
empreses d’obres públiques intenten valorar el que van
excavant, excavar el mínim, valorar el màxim i si hi ha coses
que són valorables doncs intentin valorar-las. Que ells, la idea
que tenguessin que això seria un gran negoci vendre terra,
doncs, segurament no va ser així, però bé.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bé, no, jo ho dic perquè ell va utilitzar aquesta expressió,
que li llevaven de les mans, referint-se a Eivissa no a Mallorca,
però bé.

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

Varen posar un anunci al diari de regalar-ne a tothom que
en volgués, i a sobre li cribaban o li porgaven, que diuen en
mallorquí, i a sobre li carregaven els camions, jo no sé els
viatges de regalada no sé quants en tragueren.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, si. El que no acab d’entendre molt bé, o sigui, per què
vostè assumeix, diguem, la seva responsabilitat com a causante
del desaguisado, així com s’ha definit en aquest tema de les

terres, és clar, quin paper actiu va jugar en aquesta qüestió?
Vull dir, quin és el seu nivell de coneixement de les
repercussions que podria tenir aquesta intermediació o causar
aquest embull de les terres amb aquesta intermediació entre el
Sr. Matutes i el Sr. Arrom?

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

No, a veure, jo...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Perquè és un tema que encara cueja això de les terres.

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

No, per això he dit que jo som causant involuntari, jo,
Matías Arrom fill em va demanar a veure si sabia o (....) o
coneixia qualque propietari de qualque finca per col·locar terra,
com ho fan amb totes les carreteres, i això a les obres és
normal, per fer arreplegues provisionals per intentar vendre’ls,
com és lògic, i per haver-ne de dur a l’abocador el mínim
possible. I em va demanar això, però no m’ho va demanar
perquè li deixassin per a tota la vida, sinó simplement com a
situació provisional mentre fes l’obra.

Llavors, si posteriorment varen arribar a acords o varen
deixar d’arribar a acords això ho ignor totalment, no és res de
la competència, ni jo tenia res a veure ni amb el camp de golf
ni amb els terrenys aquells.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

O sigui, no era conscient de les repercussions que podia
tenir aquell acord.

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

Evidentment, en aquell moment em supòs que si el Sr.
Matutes hagués sabut això, hagués dit que no deixaven terra
allà ni...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Aquest acord, diguem que..., ara ja ens oblidam que vostè
hi és per enmig, però aquest acord entendríem que seria un
acord verbal.

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

Sí, evident, bé, ojo, jo l’acord va ser verbal amb mi i amb
ells, però jo els vaig posar en contacte.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Ho dic perquè, com vostè també ha recordat que aquest
tema es va judicialitzar, també crec que encara cuegen coses,
...

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

Encara cuegen.
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EL SR. ABRIL I HERVÁS:

... i les sentències esmenten aquest acord verbal, sense
concretar-lo. El Sr. Matutes aquí el va negar, o sigui, les
sentències el recullen i donen la raó al Sr. Matías Arrom; el Sr.
Matutes el va negar, i ahir no sé si és conscient que l’empresa
de Matías Arrom va registrar en aquest Parlament un document
que no només demostra que hi havia aquest acord verbal, sinó
per escrit la petició del grup Fiesta Hoteles de 200.000 metres
cúbics de terra.

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

Això, si vol, és una aclariment de la segona part, ja dic, jo,
l’acord, no l’acord, l’acord no el vaig fer jo, que vaig proposar
i em donaren la conformitat era un dipòsit provisional. Si
posteriorment hi va haver un acord, perquè ells anaven a fer un
camp posteriorment, de deixar terra o no deixar terra, ho ignor
totalment, que no vaig formar jo d’aquest tema.

En aquest tema dels 200.000 metres cúbics que diuen que
tenen, sé això, perquè, a més, això va sortir a la premsa i ha
sortit i tot, i aquests sí que ho han comentat, quan varen oferir
terra a tothom qui en volgués, varen deixar o varen, crec, que
varen arribar a un “daixò” que varen sol·licitar que n’hi
deixassin 200.000 metres, no per fer camps de golf, perquè jo
no tenia el permís, sinó que supòs que per millorar les terres,
però evidentment de terra vegetal, no d’enderrocs, que és el que
van fer, la part de l’excavació hi ha una part que és terra
vegetal i l’altra són roques i l’altra són el que troben a baixa, i
tot això va anar a parar com a dipòsit provisional allà.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

A veure, jo li faig una pregunta, però vostè és coneixedor
del món de l’empresa, si una empresa, i també en obra pública
coneix una mica el tema, amb la dificultat que vostè ha
manifestat de moure terres a Eivissa, que no és tan fàcil que te
la llevin de les mans, si tres empreses es presenten a un concurs
i una, a més, surt el projecte de l’accés a l’aeroport, que hi ha
un fals túnel, que no necessàriament s’havia de fer, i només hi
ha una de les tres empreses que treu un avantatge competitiu
perquè té destinació per a aquestes terres...

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

A veure, ells...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

... a devora les altres empreses.

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

... quan varen anar a la subhasta, supòs, d’aquesta carretera,
evidentment en aquell moment, ni després, ningú no va
demanar si hi havia una finca devora perquè li deixassin posar
les terres, això li puc garantir. Això va ser posteriorment, quan
va sortir el problema de les terres, degueren haver passats sis
mesos, vuit mesos, un any, no ho sé, però és evident que va ser
en aquests moments. Si aquest senyor, un dels contractistes,
però ho fan tots, eh, de l’hospital aquest nou, de Can Misses,

varen treure allà igual 200.000 metres cúbics, que aquest també
degué cobrar també dels fons del “daixò”, del peatge a l’ombra,
i varen anar a tirar-se al port d’Eivissa, dins el port; que la
següent constructora varen fer una “daixona” i en lloc d’emprar
àrids hi deixaren tirar les terres, això és pràctica habitual.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bé, idò com s’explica que el Sr. Matías Arrom ja tingués
una destinació pensada per a les terres...

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

No, no, que tingués una destinació no, que pensàs...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

... que és el que li donava l’avantatge competitiu per...

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

... que pensàs que ho podia vendre potser, però que llavors
li sortís o no li sortís no ho sé.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bé, no, ho dic perquè justament les altres dues empreses
varen descartar, varen quedar descartades, perquè fins i tot
trobaven que aquest fals túnel generava un volum de terres que
no era...

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

Supòs que aquí devia ser... això no ho sé.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

... que no sortia a compte econòmicament gestionar-ho.

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

No, jo crec que devia ser pel volum de tota l’obra, perdoni,
això és un judici de valor que jo he dit simplement, no ho sé.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

D’acord. No, i finalment la darrera pregunta, em confirma
que, efectivament, la pedrera de Cas Capità, la qual depenia de
l’empresa Ca’n Escandell, també va subministrar material tant
a la carretera de l’accés a l’aeroport com a l’autopista d’Eivissa
a Sant Antoni.

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

I a tot Déu que en va voler, sí, sí.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Molt bé, moltes gràcies. No tenc més preguntes.
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EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Abril. Por parte del Grupo
Parlamentario El Pi PROPOSTA PER LES ILLES, tiene la
palabra la Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

No en faré ús, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias. Como por parte de los grupos
parlamentarios MÉS por Menorca y Grupo Parlamentario
Mixto no están presentes en esta sala, pasamos al Partido
Socialista y tiene la palabra el Sr. Casanova, y le comunico que
dispone usted de un tiempo de diez minutos, más el añadido.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. No en faré ús perquè pràcticament
tot el que li volia preguntar ja li han demanat abans.

Simplement, bé, no em queda clar el tema de la terra perquè
veig una contradicció, vostè diu que va mitjançar per portar la
terra a Festa Hotels, després hi ha un paper que diu que Fiesta
Hoteles demana la terra i el que no acab tampoc d’entendre és:
si vostè va mitjançar per portar la terra a uns terrenys de Fiesta
Hoteles, després, quan es diu que la treguin d’allà, perquè
sembla ser que no és terra bona, és terra d’enderroc, no
mitjança perquè se l’enduguin. És a dir que si vostè assumeix
que és responsable de... com, no sé com ho ha dit, responsable
del desaguisado, no sé com ho ha qualificat vostè, crec que
després, quan es genera un problema, també hi hauria d’haver
mitjançant, o no?

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

Ningú no li ha dit que no mitjancés, vaig intentar.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No, és que li he preguntat abans i no m’ha contestat, per
això.

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

Jo vaig intentar, evidentment, que això arribàs a un acord.
No arribaren a l’acord pel que fos, hi va haver, hi havia un altre
soci a la UTE i varen dur la cosa pel penal.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

I els terrenys en els quals vostè va mitjançar eren uns
terrenys que Fiesta Hoteles havia comprat feia molt poc?

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

No en tenc ni idea, no, (...) simplement finques o terrenys
que hi hagués devora, no sé de qui eren els terrenys, vaja no sé
de qui eren, no sé si els havien comprat feia poc, d’això no en
tenc ni idea, simplement era un dipòsit provisional.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

D’acord. Jo no tenc més preguntes, simplement dir que, bé,
a veure, jo, el Sr. Camps fa aquí una defensa aferrissada dels
interessos del Sr. Matutes, ell diu que no ha vist el camp de
golf, per tant és senyal que no s’ha llegit les sentències, perquè
a totes les sentències parla de l’existència d’un projecte de
camp de golf i parla de l’impacte ambiental, per tant el camp de
golf era evident que hi era, el camp de golf era evident que
estava projectat, estava projectat, i era evident que part de les
terres que es van dipositar allà, Fiesta Hoteles, es van dipositar
en funció dels plànols que marcaven el camp de golf. Això està
demostrat a les sentències i està reconegut a les sentències, per
tant crec que és important deixar-ho clar. I aquí venim a
preguntar-li al Sr. Lladó, a qui agraeixo molt que hagi vingut,
no ha fet la defensa aferrissada que ha fet el Sr. Camps. Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Para finalizar, esta comisión quiere agradecer la presencia
del Sr. Joan Lladó en su seno.

Y no habiendo más asuntos que tratar, levantamos la sesión.

EL SR. LLADÓ I OLIVER:

Muchas gracias.
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