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EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda, senyors i senyores diputats. Començam la
sessió i en primer lloc els demanaria si es produeix qualque
substitució.

LA SRA. RIBAS I RIBAS:

Sí, María José Ribas substitueix Sara Ramón.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sí, Sr. President, Conxa Obrador substitueix... Damià
Borràs.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Compareixença de la Sra. Flor Espinar i Maat.

L’ordre del dia d’aquesta sessió consisteix en la
compareixença de la Sra. Flor Espinar i Maat, sol·licitada per
aquesta comissió no permanent d’investigació, a la qual li
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 i 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, i el grup
parlamentari iniciarà i finalitzarà el diàleg.

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

El diàleg que tendrà lloc entre els portaveus i la persona
compareixent ha de discórrer de tal manera que quedin
salvaguardats el secret professional, el respecte a la intimitat i
a l’honor de les persones, la clàusula de consciència i la resta
de drets constitucionals.

I per acabar aquesta qüestió preliminar, únicament em
queda manifestar que la compareixent, Sra. Flor Espinar Maat,
haurà de tenir present el que es disposa al punt 3 de l’article
502 del Codi Penal, que prescriu el següent: “El qui, convocat
davant una comissió parlamentària d’investigació, falti a la
veritat en el seu testimoniatge serà castigat amb la pena de
presó de sis mesos a un any o multa de sis a dotze mesos”.

Començam pel Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el
Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Benvinguda, Sra. Espinar, a aquesta comissió d’investigació
sobre les carreteres d’Eivissa, una comissió que ja està arribant
pràcticament al seu final; després d’un llarg seguit de

compareixences, de llargues hores de dedicació, d’estudiar una
quantitat ingent de documentació s’està demostrant el que el
Partit Popular ja havia dit des del principi: estam davant una
pèrdua de temps i de doblers totalment injustificada. Fins i tot
el nom de la comissió d’investigació és erroni, perquè parla de
la comissió d’investigació de les autopistes d’Eivissa, i hem
sabut, amb diferents compareixences, fins i tot l’anterior, que
no són autopistes, estam parlant de carreteres, amb la qual cosa
fins i tot, ja dic, el nom d’aquesta comissió és erroni. Per tant
ens confirma encara més aquesta pèrdua de temps i de doblers
de l’erari públic.

Aquesta comissió avui és un mort que camina i pocs són
encara els que creuen que no ha estat un error haver-la
començada. Fins i tot portaveus que després parlaran estan
comptant els dies que falten perquè acabi d’una vegada aquest
trist espectacle.

El problema és que els promotors d’aquesta farsa tenien una
veritat preconcebuda, tenien fins i tot -n’estam convençuts- les
conclusions d’aquesta comissió redactades des del primer dia,
i ara s’estan adonant que aquella veritat preconcebuda, la seva
veritat, no coincideix amb la veritat que ha anat sortint durant
les compareixences convocades en aquesta comissió. Però, és
més, han anat sorgint qüestions fortament sospitoses, elements
de possible corrupció que han estat de moment inexplicables,
o no s’han explicat fins ara, que afecten directament un
conseller del segon pacte de progrés, concretament al Sr. Jaume
Carbonero, uns fets que tindran segurament conseqüències
jurídiques rellevants. I és una qüestió que ha merescut el silenci
més estrepitós d’aquells que diuen voler conèixer la veritat. 

Avui per primera vegada, per primera vegada, un dels
portaveus dels partits que donen suport al Govern ha fet una
pregunta en relació amb una qüestió que afecta el Sr.
Carbonero, avui per primera vegada en tota aquesta comissió. 

Dit açò, i ho dic per emmarcar en quin punt estam d’aquesta
comissió, per advertir la compareixent d’avui, advertir-la, eh?,
Sra. Espinar, que si el que avui ens conta, ens explica, no
coincideix o no s’adapta a la veritat, aquesta veritat
preconcebuda dels partits d’esquerres, avui li diran, com ja han
fet amb altres compareixents, li diran que té amnèsia selectiva,
o que no diu tota la veritat, o que té un desconeixement
generalitzat. No es preocupi per si li diuen açò perquè en
realitat vostè el que ha de fer és dir la veritat que vostè coneix,
el que realment ha passat i el que realment ha viscut vostè. Per
tant no es deixi influir per determinades qüestions que li puguin
plantejar altres portaveus.

Sra. Espinar, vostè a dia d’avui, si no estic equivocat, és
secretària de la Junta Consultiva de contractació administrativa,
i ho és des de l’any 2007. És açò així?

LA SRA. ESPINAR I MAAT:

Sí, es correcto.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Ens entén en català, no?
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LA SRA. ESPINAR I MAAT:

Sí.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Ens podria dir quin paper va tenir en tot el procés de
disseny, adjudicació, construcció i gestió de les carreteres
d’Eivissa?

LA SRA. ESPINAR I MAAT:

Era la secretaria de la mesa de contratación, la jefa de
sección de contratación de la Conselleria de Obras Públicas.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Segons hem pogut veure en el seu currículum vostè és
llicenciada en dret, llicenciada en ciències polítiques i de
l’administració, té un postgrau en administració pública, un
màster en administració i polítiques públiques, ha editat un bon
nombre de publicacions relacionades sobretot amb qüestions de
contractació pública... Podríem dir, o almenys jo ho vull dir
aquí, que vostè és una experta en aquests temes, i per tant té
una opinió ben formada, i entenc que rigorosa, sobre els
processos administratius de la contractació pública, i en aquest
cas del procés administratiu que es va dur a terme per adjudicar
la construcció i la posterior concessió de les carreteres
d’Eivissa.

Vostè creu, Sra. Espinar, que en el procés administratiu de
licitació i adjudicació es van produir irregularitats? Creu que es
va actuar conforme a dret? Es van fer tots els tràmits
administratius preceptius? Es comptava amb tots els informes
que per llei d’exigien?

LA SRA. ESPINAR I MAAT:

En cuanto a lo que a mí me correspondía tengo conciencia
de que se realizó correctamente. No puedo decir si estaban
todos los informes; en cuanto al procedimiento de contratación,
desde mi opinión, por lo que sé, sí.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Per tant vostè entén que del que vostè ha viscut, dels fets en
els quals vostè ha tingut una responsabilitat, no hi ha hagut cap
tipus d’irregularitat, no és així?

LA SRA. ESPINAR I MAAT:

Correcto.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

No hi ha més preguntes, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, en este turno de preguntas seré muy breve. ¿Usted ha
participado en muchas mesas de contratación de la
administración pública?

LA SRA. ESPINAR I MAAT:

¿Muchas...?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bueno...

LA SRA. ESPINAR I MAAT:

Bastantes.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Puede decirse que tiene experiencia..., tiene experiencia...

LA SRA. ESPINAR I MAAT:

Durante unos años, sí.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

...tiene experiencia en..., sí, me refiero a eso, únicamente.
¿Piensa que en todo lo que tiene que ver con la contratación, la
adjudicación, el proyecto y adjudicación de las obras de esta
concesión ha habido una celeridad especial? O sea, ¿el proceso,
la media de tiempo ha sido muy inferior a lo que suele durar un
proceso de concesión administrativa?

LA SRA. ESPINAR I MAAT:

Yo creo que... no se puede comparar, porque este tipo de
procedimiento no se había realizado con anterioridad en el
Govern. Estas dos concesiones de obras se tramitaron por
procedimiento de concesión, con peaje en sombra, y no se
había hecho ningún otro procedimiento de esas características
en la comunidad autónoma. No se puede comparar la duración
de este procedimiento con otros porque no se pueden comparar
del mismo tipo.

Y no recuerdo que hubiese ninguna especial celeridad,
debido precisamente a la complejidad o novedad del
procedimiento.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

De momento no tengo más preguntas.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Morrás. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Abril.
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EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sra. Espinar, moltes gràcies per ser aquí. Va ser vostè a
totes les reunions de la mesa de contractació?

LA SRA. ESPINAR I MAAT:

Creo que sí.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Em podria indicar a quantes reunions de la mesa de
contractació va participar la secretària general, la Sra. Sartorio?

LA SRA. ESPINAR I MAAT:

Debe constar en acta. Se levantaron actas de todas las
sesiones y no recuerdo en cuántas estuvo ella, pero estará
documentado.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sap per què no hi era, el dia 3, que es quan es varen
expulsar FCC i Sacyr, diguem, o es varen descartar de l’oferta?

LA SRA. ESPINAR I MAAT:

No.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Jo li cont... Aquí ha sortit una expressió; vostè ha dit que el
règim de concessió era nou per a l’administració, ha estat un
tema recurrent en aquesta comissió d’investigació, i
l’interrogant, o un dels interrogants que estam obligats a
respondre en aquesta comissió d’investigació és si
l’administració estava preparada per manejar un tipus de règim
de concessió que per exemple a l’Estat i a la península acaba de
provocar fa poc que s’haguessin de rescatar diferents autopistes
que tenen bastants similituds amb les carreteres de què estam
parlant pel que fa a Eivissa. 

Hi ha hagut una expressió que s’ha fet servir, entre ells el
viceinterventor de la comunitat, que va dir “imprimir velocitat
al procediment”; vol dir fer via, i a vegades per ventura massa
via en la manera que es tramiten les coses, sobretot quan, com
vostè ha dit, hi ha un cert desconeixement perquè és un tema
nou. 

Jo li cont quina és la seqüència. Vostè dia 1 convoca una
mesa de contractació -això és un dimecres- per a dia 3, val?;
dia 3 s’havia de celebrar aquesta mesa de contractació, a la qual
no va assistir la Sra. Sartorio. El mateix dimecres dia 1 el Sr.
Morell fa un informe tècnic on diu que una de les tres empreses
que es presenten està millor que les altres, i que les altres dues
no queden descartades, però com que presenten propostes
diferents a les del plec de prescripcions tècniques si
s’aprovassin s’hauria de modificar el projecte. Jo he demanat
avui matí al Sr. Morell qui li havia demanat aquest informe, i
ell m’ha dit que la mesa, i la mesa no pot ser perquè no s’havia
celebrat, se celebra dos dies després. Li he demanat si en tot cas
hauria d’haver estat qualcú de la mesa; no sé si l’hi va demanar

vostè o l’hi va demanar la Sra. Sartorio... Vostè no el va
demanar, aquest informe?

LA SRA. ESPINAR I MAAT:

¿Qué informe es?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Es un informe..., el tenc aquí, si vol. Bé, tenc la proposta
final de l’informe...

LA SRA. ESPINAR I MAAT:

A lo mejor era una reunión previa...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

...l’informe sencer l’hi podria treure, però... Se’n fa un dia 1, el
mateix dia que vostè convoca la mesa de contractació per a dia
3, que diu que en cas de ser adjudicatària una..., o FCC o Sacyr,
si una d’aquestes dues fos adjudicatària s’hauria de tramitar el
corresponent projecte modificat perquè tenien diferències
respecte de la proposta plantejada per l’administració. Com que
no les descarta, intuïm que qualcú degué demanar al Sr. Morell
un segon informe l’endemà, dia 2, dijous, que diu que aquestes
dues propostes no compleixen els requisits del projecte base de
licitació, per la qual cosa haurien de quedar descartades.

No els va demanar vostè, aquests informes?

LA SRA. ESPINAR I MAAT:

Para yo ubicarme, la convocatoria de la mesa, el orden del
día ¿cuál era?, ¿era para...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Era dia 1...

LA SRA. ESPINAR I MAAT:

...adjudicar el contrato o...?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No, l’adjudicació es fa la setmana següent.

LA SRA. ESPINAR I MAAT:

Y el orden del día...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

M’imagín que era per valorar... per valorar les tres
propostes.

LA SRA. ESPINAR I MAAT:

Y en esta convocatoria el orden del día...
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EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Ara això no ho tenc davant, li ho hauria de revisar.

LA SRA. ESPINAR I MAAT:

Posiblemente hubiese habido una reunión previa de la mesa
de contratación en la que se acordó solicitar este informe, a lo
mejor.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Però no va ser vostè que l’hi va sol·licitar.

LA SRA. ESPINAR I MAAT:

Mmmm..., no.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bé, jo seguesc amb la seqüència, si em permet. Dia 3 es fa
aquesta mesa de contractació, queden dues empreses fora, val?;
es demana un informe a Ernst & Young, un informe sobre el
pla econòmic financer de l’empresa que en teoria tenia més
possibilitats de guanyar; encara no s’havia adjudicat, però era
la UTE Matías Arrom Bibiloni més Grupo Ortiz de Madrid.
Això era un divendres.

Dilluns dia 6 Ernst & Young ja presenta davant
l’administració aquest informe, que francament és un tema molt
complex des del punt de vista del maneig de la... de la part
financera d’aquesta concessió, però el més estrany és que
l’informe ja estava fet, segons la documentació que se’ns ha
enviat, dia 30 de maig. A vostè això li pareix que és imprimir
velocitat al procediment o que hi havia qualque cosa més?

LA SRA. ESPINAR I MAAT:

Es que no he entendido muy bien... No recuerdo estos
hechos, o sea esta UTE...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Quan el divendres dia 3...

LA SRA. ESPINAR I MAAT:

(...) de la mesa.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

...es diu: bé, Matías Arrom Bibiloni i Ortiz poden anar
endavant, però FCC i SACIR queden descartades..., això és el
que acorda la mesa...

LA SRA. ESPINAR I MAAT:

Eso se acuerda día 3.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

...de contractació, i acorda també sol·licitar un informe a Ernst
& Young sobre com seria la concessió per la part financera de
l’empresa que podia ser adjudicatària, i de fet dia 10 s’adjudica
definitivament a Matías Arrom Bibiloni. Amb un cap de
setmana enmig, dia 6 Ernst & Young ja presenta l’informe,
però resulta que l’informe estava fet de dia 30 de maig. Vostè
així, des de fora, com veu això?

LA SRA. ESPINAR I MAAT:

Es que no... A lo mejor me he perdido en la exposición de
los hechos. El día 1 se convoca una reunión para el día 3.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Vostè convoca una mesa de contractació..., cambiaré de
idioma, a ver si...

LA SRA. ESPINAR I MAAT:

No, no!

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Usted convoca una mesa de contratación día 1 para el día
3...

LA SRA. ESPINAR I MAAT:

...con el orden del día...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Alguien, nos dice el Sr. Morell, de la mesa de contratación,
que no se había celebrado todavía, le pide un informe que yo
entiendo que es para descartar a dos de las tres empresas.
Entonces me suena más a descarte que a una puntuación.

LA SRA. ESPINAR I MAAT:

Alguien le pidió un informe.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Se celebra la mesa de contratación día 3; se acuerda que dos
de esas tres empresas quedan fuera y se solicita a Ernst &
Young un informe sobre la empresa que puede ganar, pero a la
que todavía no se ha adjudicado porque no se adjudicará hasta
la semana siguiente. El lunes 6 Ernst & Young presenta el
informe, pero resulta que el informe estaba hecho y datado y
fechado a 30 de mayo. No sé, ¿cómo lo valora?

LA SRA. ESPINAR I MAAT:

No recuerdo los hechos que usted me ha explicado. Si el Sr.
Morell emitió el informe debió ser porque alguien se lo
solicitó, y normalmente es la mesa de contratación, la anterior
que debió haber.
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EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bé, de moment no tenc més preguntes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Abril. Donam la paraula al
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. Espinar,
gràcies per venir a aquesta compareixença. Des del nostre grup
parlamentari no li farem cap pregunta. Anam revisant la
documentació i escoltant els diferents compareixents. Ja vàrem
dir que no volíem entrar a formar part d’aquest espectacle,
d’una cosa que en principi està revisada, i nosaltres ho
estudiarem i farem les observacions pertinents en el seu
moment.

Pensam que dins la comunitat hi ha altres prioritats per part
del Parlament per ajudar els ciutadans de les Illes. Per tant li
torn repetir que no faré preguntes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Ara correspondria al Grup
Parlamentari MÉS per Menorca o al Grup Mixt, però donat que
no hi ha cap diputat o diputada d’aquests grups parlamentaris
donam la paraula al portaveu del Grup Parlamentari Socialista,
el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Benvinguda, Sra. Espinar, a aquesta
comissió d’investigació. Jo li volia fer un parell de preguntes,
també. En aquest torn li faré solament dues preguntes.

Aquí s’ha dit que el tipus de concessió era un tipus de
concessió amb un procediment nou, era un sistema de
contractació nou, i per tant la meva pregunta és si aquest
sistema, que és de concessió, peatge en ombra, que és la
primera vegada que es fa, com... -a veure com li faig la
pregunta- ...si resulta molt més complex que l’ordinari, per dir-
ho així. És a dir, un procés ordinari de contractació d’una obra
i un procés de contractació d’una obra en peatge en ombra,
canvia molt el procediment?

LA SRA. ESPINAR I MAAT:

Una concesión de obra ya es más difícil, o tiene mas
implicaciones por la parte económico-financiera, que una obra,
y si la concesión de obra pública se licita mediante peaje en
sombra es aún más complicada.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Per tant a l’hora de fer la contractació d’aquesta concessió
de peatge en ombra, es va seguir el mateix procediment que si
fos una concessió normal?

LA SRA. ESPINAR I MAAT:

Sí, creo que sí.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí, sí, no hi va haver cap... és que el que no acabo
d’entendre és que vostè ha dit que és molt més complicat i el
procediment és el mateix i, per tant, no acabo d’entendre
aquesta diferenciació; és a dir, si és més complicat i se segueix
el mateix procediment qualque cosa no quadra.

És el que jo li vull demanar, és a dir, aquí s’ha dit, per una
altra banda, que es volia imprimir velocitat al projecte, això ja
s’ha dit per part de diferents, llavors, si es vol imprimir
velocitat una de les maneres d’imprimir velocitat és fer aquest
contracte com si fos un contracte d’obra normal, però aquest
contracte d’obra no és un contracte d’obra a l’ús fins al
moment, és un contracte d’obra nou. Per tant, això hauria de
comportar, potser, més passes administratives.

LA SRA. ESPINAR I MAAT:

La diferencia es el sistema de pago al concesionario, es por
el conteo de vehículos. Claro, había un estudio económico-
financiero que no hay a lo mejor en un contrato de obra normal,
porque no hay esa financiación o ese traslado del pago en la
demora en el tiempo. Esto sí que es algo que no hay
habitualmente en un contrato de obra.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Per tant, es va obviar alguna passa, perquè el procés es va
fer de manera ràpida o no? Aquí es va dir que a tot el procés
s’intentava imprimir celeritat, i ja li hem dit que es feien els
informes d’un dia per a l’altra, i el Sr. Abril ja li ha exposat
com es preparaven els informes abans. La meva pregunta és:
pot ser que en aquest procés de fer les coses tan ràpides i ser un
procés nou hi hagi alguna passa que no s’hagi donat
correctament?

LA SRA. ESPINAR I MAAT:

Yo creo que el procedimiento se tramitó correctamente,
nunca nadie me ha dicho que se hubiera cometido algún error
administrativo en la tramitación del procedimiento.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Després, jo li volia demanar també: és normal que les
propostes econòmiques les analitzi una empresa externa, en els
contractes?

LA SRA. ESPINAR I MAAT:

No és habitual.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No es habitual.
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LA SRA. ESPINAR I MAAT:

Pero es posible.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

És possible. En aquest cas es va fer?

LA SRA. ESPINAR I MAAT:

Creo que sí, creo recordar que sí, el Sr. Abril ha dicho que
se encargó a la empresa (...) un informe, ¿no?

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

I no sap per què?

LA SRA. ESPINAR I MAAT:

Supongo que porque ellos habían ayudado a hacer los
cálculos, no recuerdo muy bien, es por el tema económico-
financiero. No es una valoración de un precio con una fórmula
automática, había que analizar la parte económica-financiera.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Ja que el procés era més complex del normal -aquesta és la
darrera-, hem quedat que el procediment era una mica més
complex que un procediment normal de contractació, és més
complex i també és la primera vegada que es feia aquest
procediment de contractació, per tant no estava tant per mà, la
meva pregunta és si es va mantenir qualque tipus, per part serva
o per part de l’administració, qualque tipus de reunió amb les
empreses que es presentaven per aclarir el procediment.

LA SRA. ESPINAR I MAAT:

Creo recordar que en una de las dos concesiones hubo una
fase de aclaraciones con los... creo que ya fue durante la fase de
licitación que ya hubo preguntas, y se hizo, una reunión, creo
recordar, con los empresarios que querían presentarse. Esto es
habitual también en procedimientos de contratación, que surgen
dudas y se reúne a las empresas que han mostrado interés para
aclarar.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

A aquesta reunión van assistir, vostè va ser a aquesta
reunió?

LA SRA. ESPINAR I MAAT:

Probablemente, no lo recuerdo, pero probablemente estuve
y se levantó una acta.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

(...) preguntar si van assistir moltes o poques empreses.

LA SRA. ESPINAR I MAAT:

No sé cuántas, pero debe constar en alguna acta que se
levantase de esa reunión.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

D’acord, gràcies. De moment no tinc més preguntes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Passam a la segona part, pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Camps i per a la
seva informació té aproximadament nou minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Espinar, vostè ens ha dit
abans que, pel seu coneixement i pel que vostè va viure, creu
que no hi va haver cap tipus d’irregularitat en el procés o en tot
allò en què vostè va intervenir. I per a la seva tranquil·litat, li
he de dir que Gerens Hill International, l’empresa que va
auditar l’expedient o tot el procés de construcció de les
carreteres d’Eivissa tampoc no va detectar cap irregularitat
significativa.

Hem de recordar que Gerens Hill International va ser
contractada pel Sr. Carbonero, precisament la va contractar
perquè trobés irregularitats. Quina sorpresa, que l’auditora no
va trobar cap tipus d’irregularitat significativa.

I m’he fixat en un punt d’aquest informe, un informe
extensíssim o una auditoria extensíssima, i li vull llegir un punt
perquè parlem d’aquesta qüestió, i diu, és a dir, quan parla del
sistema de retribució dels concessionaris, diu: “En todo caso,
y en nuestra opinión -en l’opinió de l’auditora- hay que tener
en cuenta que los importes que la cláusula 55.5 del pliego
identifica para cada año de vigencia de la concesión
constituyen los importes máximos que la administración
pública concedente ha de abonar al concesionario, en la
medida en que se corresponden con los gastos plurianuales
aprobados por parte del Consejo de Gobierno de las Islas
Baleares, de acuerdo con la legislación presupuestaria
aplicables, y obedecen exactamente a lo previsto en el estudio
de viabilidad económico-financiero del que deriva el régimen
retributivo del concesionario plasmado en el pliego.”

És a dir, l’auditora, l’empresa auditora confirma que els
imports que s’havien de pagar a les concessionàries anualment
eren imports màxims.

Donat que d’aquesta qüestió els portaveus dels grups
d’esquerres no n’hi parlaran, aquest tema no els interessa,
permeti’m que jo sí que en parli. I mirin, de la mateixa manera
que un informe intern de la Conselleria d’Obres Públiques, un
altre informe de l’Advocacia i un altre informe d’Intervenció de
la CAIB, ara sabem també que la mateixa empresa auditora
confirmava que la correcta interpretació de la clàusula 55.5 era
que els imports a pagar per l’administració a la concessionària,
que venien reflectits a l’estudi de viabilitat
economicofinancera, eren imports màxims i no imports
estimatius, tal i com va reinterpretar el conseller Jaume
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Carbonero, a través de dues resolucions, una de les quals, per
cert, i ho hem dit altres vegades, aprovada trobant-se en
funcions.

Sra. Espinar, vostè que és experta en qüestions de
contractació, coneixedora també del cas concret de les
carreteres d’Eivissa, quina interpretació fa de la clàusula 55.5,
eren imports màxims o eren imports estimatius? Quin era en el
fons l’esperit d’aquesta clàusula?

LA SRA. ESPINAR I MAAT:

Entiendo que no me han llamado a comparecer para
interpretar la cláusula, ahora es muy difícil interpretarla, en este
momento. Entiendo que me han llamado para ver lo que pasó,
etc., no quiero entrar a rebatir a la juez o a la magistrada que
dictaminó en este sentido, en cualquier caso lo tendría que
analizar, si fuera el caso.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

En efecte, som davant un cas on tenim tres informes que
diuen que eren imports màxims, la mateixa auditoria que diu
que eren imports màxims, una sentència que diu que eren
imports màxims i el Sr. Carbonero que diu que eren imports
estimatius. Algú ho entén açò? Algú entén que el Sr.
Carbonero, amb un informe únic d’Ernst & Young, a través
d’aquest informe o mitjançant aquest informe el que fa és
reinterpretar aquesta clàusula 55.5, fa dues resolucions i açò
ens costa a tots els ciutadans 100 milions d’euros? Algú ens pot
explicar què va passar pel cap del Sr. Jaume Carbonero per fer
aquesta reinterpretació?

Evidentment, no és una pregunta que li faci a vostè, és una
pregunta que ja li farem al Sr. Carbonero, que la setmana que
ve, lògicament, compareixerà també en aquesta comissió.

Però, permeti’m, tot i que vostè ja diu que hauria de veure
el cas concret, però permeti’m que faci aquesta reflexió, perquè
és una reflexió que ens fem crec que... o ens hauríem de fer tots
els ciutadans de Balears: el Sr. Carbonero volia perjudicar, i
açò ho diu una sentència, no és una interpretació que faci el
Partit Popular, ho diu una sentència, volia perjudicar tots els
ciutadans de Balears amb 100 milions d’euros; volia beneficiar,
per tant, les concessionàries amb 100 milions d’euros.

I açò, que és un fet clamorós, que fins i tot el
viceinterventor de la comunitat autònoma va dir que era la
major irregularitat de tot el procés que hi havia hagut de gestió,
construcció i planificació de les carreteres d’Eivissa, açò que
el vicedirector de la Intervenció diu que era la major
irregularitat, açò, sorprenentment, suposa que els partits que
donen suport al Govern, els partits d’esquerres, callin, callin
com un cementiri. I açò és el que a nosaltres ens sorprèn
enormement, que, davant una irregularitat claríssima, els partits
d’esquerres callin.

Sra. Espinar, perdoni’m que vagi utilitzant el meu temps per
fer aquesta reflexió, però crec que els ciutadans de Balears
necessiten una explicació d’aquest fet, no és possible que un
servidor públic, com era el Sr. Carbonero, utilitzi el seu càrrec,
les seves funcions, que eren de vetllar pels doblers i

l’administració i la bona gestió dels doblers de tots els balears
i faci tot el contrari, perjudiqui els interessos de Balears per
beneficiar algunes concessionàries.

Sra. Espinar, moltes gràcies per la seva compareixença
aquí, segurament, ja dic, segurament no vol entrar en aquestes
qüestions puntuals, però realment a nosaltres la màxima
preocupació és poder descobrir què va passar amb aquesta
qüestió: per què, podent prendre una decisió que beneficiava
els ciutadans, va prendre una decisió que només beneficiava les
concessionàries? Aquesta qüestió nosaltres, evidentment la
demanarem la setmana que ve al Sr. Carbonero, però entengui
que segurament tendrà conseqüències legals.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps, pel seu discurs. Grup
Parlamentari Podem, el Sr. Morrás, que té un poc més de tretze
minuts.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, muchas gracias, Sr. President. Sra. Espinar, quiero
pedirle disculpas por el lapsus que ha tenido mi compañero del
Partido Popular, el Sr. Antoni Camps, porque no estamos
indudablemente ante la comparecencia del Sr. Carbonero, sino
que está usted aquí, y parece como que se ha confundido de
día, como para hablar una vez más, porque es algo recurrente
que el tema (...) y nosotros estamos esperando a que también
venga el Sr. Carbonero a aclarar determinadas cosas que son
necesarias, exactamente igual que pedimos que vengan todos
los comparecientes.

¿Conoce usted al Sr. Bosch i Tugores de Ernst & Young?

LA SRA. ESPINAR I MAAT:

Sí, sí, sí.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Ha tenido relación profesional con él...?

LA SRA. ESPINAR I MAAT:

Relación profesional, sí.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Su criterio le merece profesionalidad?

LA SRA. ESPINAR I MAAT:

Sí, no puedo juzgar.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, ya, ya, no, no, sé que es totalmente subjetivo. Es que
mire, ante la misma duda de esa celeridad que el compañero
David Abril, de MÉS per Mallorca, ha comentado, de que el
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día 1 se convoca la Mesa, el día 3 se celebra, se pide un
informe a Ernst & Young y el día 6 ese informe se presenta,
aunque está elaborado el día 30, ante ese mismo relato similar
el Sr. Bosch i Tugores declara en esta comisión lo siguiente:
“No és l’habitual, ho he de dir, i dels factors que més ens va
sorprendre de tot el procés va ser la celeritat amb què es volia
fer tot, és a dir, la celeritat de tot el procés. Jo record que fins
i tot qualque vegada em vaig manifestar quan em deien “oye,
¿esto puede estar para mañana?”, em vaig manifestar en el
sentit de dir: mira, no sé per què tanta pressa i tanta pressa;
i em deien: nosaltres sobre això no t’hem de demanar res, és
a dir, no volem saber la teva opinió sobre si anem molt aviat
o no. Evidentment, -diu el Sr. Bosch i Tugores-, evidentment és
clar que també part de la nostra intervenció era com a
conseqüència de la dificultat amb els mitjans propis de
l’administració per atendre un calendari tan accelerat de voler
treure els plecs, no només el procés de licitació i
d’adjudicació, sinó de fer-ho tot tan aviat. I es va fer tot en
unes dates rècords, això ho he de dir, i no és l’habitual.”

Parece que contrasta un poco con la opinión por usted
emitida antes de que los tiempos van a ser normales.

LA SRA. ESPINAR I MAAT:

No recuerdo las fechas del procedimiento, no he tenido
acceso a ese expediente en muchísimos años y ahora mismo no
sé en qué plazo se tramitaron los dos procedimientos de
contratación.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

De acuerdo. Una de las... en la auditoría, en la auditoría que
ha alabado el Sr. Antoni Camps, una de las cosas que relata es
que ninguna de las empresas cumplía los requisitos de los
pliegos y debería de haberse declarado desierto el concurso, y
eso viene reseñado en la página 40 del documento A.
¿Recuerda de haberlo debatido en la Mesa de contratación?

LA SRA. ESPINAR I MAAT:

De haber debatido si las empresas cumplían los...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, o tener en consideración que no cumplían los pliegos.

LA SRA. ESPINAR I MAAT:

Antes creo que se ha dicho que había dos empresas que
fueron excluidas por no cumplir los pliegos, posiblemente en
esa reunión se debió debatir esta cuestión y debieron quedar
excluidas.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Vale. Hay otra de las partes, otro de los procedimientos,
que es el de la carretera de Sant Antoni, o sea, había dos obras,
dos licitaciones, uno de los defectos más llamativos que
contenía la oferta de la empresa o de la UTE que al final resultó
adjudicataria eran los puntos de control de aforo que luego iban
a servir como cálculo para el canon anual de pagar por peaje en

la sombra. Mientras que los pliegos contemplaban un punto de
control de aforo por tramo, que suponía entonces 13 puntos de
control de aforo, la empresa adjudicataria tenía en su oferta
únicamente un punto de control de aforo, eso supone que ese
punto de control de aforo se ha colocado en el sitio dónde más
tráfico hay, más volumen de tráfico hay, y como consecuencia
tienen un canon más alto de lo que sería la media de los trece.

¿En ningún momento se contempló en la Mesa de
contratación esta carencia respecto a los pliegos?

LA SRA. ESPINAR I MAAT:

No recuerdo esta conversación, si se comentó debía estar en
el informe técnico que se presentó a la Mesa y se debió debatir
posteriormente.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

De acuerdo, muchas gracias por venir. No tengo más
preguntas.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Morrás. Correspon ara al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Abril té un poc més de
vuit minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Gràcies. Sra. Espinar, no pensi que l’estic jutjant ni li estic
demanant cap responsabilitat sobre això, però entendrà que,
pels que no som tan experts en temes de contractació, ens xoca
una mica això. Li torn repetir la seqüència: dimecres, dia 1,
vostè convoca la Mesa de contractació, -he localitzat tota la
documentació, el que passa és que la tenc en pantalla, no la
tenc en paper, en paper només tenc algunes coses. 

Dia 1 fa un primer informe el Sr. Morell, que no descarta
dues de les tres empreses. Dia 2 es veu que algú li demana un
segon informe, perquè en fa un altre més clar on diu que sí, que
n’hi ha dues que queden fora, el que havia fet el dia anterior
deia que no, que, en tot cas, si guanyaven aquestes s’hauria de
refer el projecte.

Divendres 3 es fa la mesa de contractació i aquesta mesa de
contractació acorda demanar a Ernst & Young la valoració de
la proposició econòmica només de l’empresa Matías Arrom
Bibiloni i Ortíz Construcciones y Proyectos SA. Se li demana
aquest mateix dia l’informe a Ernst & Young i, amb un cap de
setmana per enmig, dilluns, dia 6, Ernst & Young presenta
l’informe. L’informe du la firma de dia 6, però està fet dia 30,
i du la data també a totes les pàgines de dia 30. I, a més, diu a
la darrera pàgina: “Este informe ha sido preparado para uso
exclusivo de la Secretaría General, Conselleria d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports, con el objetivo de emitir
una opinión sobre el plan económico financiero y para su
consideración al órgano de adjudicación del concurso público
de concesión de obra pública de nuevo acceso al aeropuerto
de Ibiza”.

 



804 CNPI SOBRE LES AUTOPISTES D'EIVISSA / Núm. 39 / 26 de gener de 2017 

Jo entendria que si dia 30 de maig s’hagués demanat o Ernst
& Young tengués un informe de les tres empreses que es
presentaven, bé, però que només tengués d’una, a petició de la
secretària general, ens convida a pensar que algú a la mesa de
contractació ja sabia qui havia de guanyar. Això és el que una
persona no experta en temes de contractació pensa.

No sé què pensa vostè ni si sabia aquesta qüestió d’Ernst &
Young, aquesta discrepància diguem de dates.

LA SRA. ESPINAR I MAAT:

No sé si, perdón por no recordar, no sé si lo conocía, pero
si está en el expediente lo debí ver. No tengo ninguna opinión. 

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Ningú altra de la mesa de contractació, a part de vostè, va
reparar en aquesta petita qüestió?

LA SRA. ESPINAR I MAAT:

No recuerdo si alguien comentó algo a este respecto. 

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

I en relació amb això, no li sembla molt casual que
justament aquest dia no hi fos la Sra. Sartorio a la mesa de
contractació i, per tant, no aparegui la seva firma?

LA SRA. ESPINAR I MAAT:

No tengo ninguna opinión. 

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bé, evidentment...

LA SRA. ESPINAR I MAAT:

Debió faltar a más mesas de contratación.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

... les altres empreses que varen quedar fora, FCC i Sacyr, fins
que es va produir l’adjudicació definitiva dia 10 a la setmana
següent, a una altra mesa de contractació, no varen quedar
satisfetes i, en concret FCC va demanar, i a la documentació
també apareix un fax, on demana l’informe pel qual ells han
quedat fora, FCC, el Sr. Mateo Estrany. 

I vostè contesta, o li fa unes observacions, i diu, “còpia de
l’informe, no, explicació escrita de la seva exclusió en
particular, sí”, a un full de fax. El que no tenim a la
documentació és aquests raonaments pels quals han quedat
exclosos. No sé si recorda alguna cosa d’aquesta qüestió.

LA SRA. ESPINAR I MAAT:

No. ¿Me puede repetir lo que pone este fax?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí. FCC els envia un fax i diu, bé, per què hem quedat fora?
I vostè els retorna amb unes observacions, a més posa el seu
nom escrit a mà, Flor, “copia del informe, no, explicación
escrita de su exclusión en particular, sí”.

LA SRA. ESPINAR I MAAT:

¿Eso es una nota mía o es un fax que envié a la empresa?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, suya o de alguien que... que pone su nombre.

LA SRA. ESPINAR I MAAT:

Pues no recuerdo este documento.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Si quiere leerlo localizo el documento. Bé, ara no sé si el
trobaré amb tants de papers. Ara no el trob, només tenc aquí el
retall... si en té prou amb el retall de... del fax que està aquí,
l’apunt a mà.

De totes formes, per no anar consumint temps, també per
desconeixement d’aquest tipus de licitacions, és normal,
m’imagín que per aquests grans projectes d’obra, que a part
dels sobres, no?, que és el que tenim més habitual, es presentin
capses?

LA SRA. ESPINAR I MAAT:

Sí.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

I, és possible que FCC en presentàs quatre, Sacyr una i
justament l’empresa que va guanyar cap?

LA SRA. ESPINAR I MAAT:

No lo recuerdo. No recuerdo.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Jo dic que això va ser així. Supòs que no devia ser rellevant
el tema de les capses. Recorda si també es valorava el tema del
preu del rescat? Era un tipus també de concessió nova, però si
això duia aparellat algun tipus de puntuació i si això es va tenir
en compte, perquè justament va guanyar l’opció que presentava
una opció de rescat més cara. 

LA SRA. ESPINAR I MAAT:

No recuerdo que eso fuera un criterio de adjudicación del
contrato. Debe estar en los pliegos. No lo recuerdo.

Esta no es mi letra, este documento que me ha mostrado no
es mi letra, no sé...
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EL SR. ABRIL I HERVÁS:

O se suposa que devia ser algú que li deia vostè... això són
les preguntes que li havia de fer.

Això ja no té res a veure amb els documents.

(Algunes rialles)

LA SRA. ESPINAR I MAAT:

Sí, sí. No he visto nada.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No, m’imagín que devien ser en tot cas d’algú a qui li
donava les instruccions del que havia d’incloure en aquesta
resposta a FCC.

LA SRA. ESPINAR I MAAT:

A lo mejor, es que no recuerdo este documento. Sí, el que
alguien me dijese esto. 

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bé, no tenc més preguntes. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Ara correspon al Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES. Sra. Sureda,
si vol dir qualque cosa més?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

No en faré ús. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara correspondria al Grup Parlamentari
MÉS per Menorca i al Grup Mixt, que continua l’absència de
qualque diputat o diputada. Per tant, donam la paraula al Grup
Parlamentari Socialista, el Sr. Casanova, que li queda un poc
més de vuit minuts. 

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Jo no faré ús de tot el temps, està
clar. Simplement, el que volia també aclarir, jo crec que ja ho
ha dit el Sr. Morrás, el que està clar és que les diferents
empreses no complien el plec de condicions, sinó que presenten
diferents alternatives i per tant, les ofertes no s’ajustaven al
plec de condicions.

D’això, n’era conscient la mesa o no, la mesa de
contractació?

LA SRA. ESPINAR I MAAT:

Normalmente la mesa de contratación solicita el informe
técnico y en el informe técnico, pues es el momento para

indicar esta posible discrepancia, si no constaba en el pliego y
no se informó a la mesa, la mesa no tenía conocimiento.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Ja, però a mi el que em sorprèn és que a la mesa de
contractació es decideix demanar un informe tècnic al Sr.
Morell, el 6 de maig, i després... el que passa és que també hi
ha molta documentació, hi ha un informe, de dia 6 de juny, en
el qual recomana fer modificats, això és el que no acabo
d’entendre; és a dir, per una banda ja se sabia que no
s’acomplia, però així i tot s’acaba concedint el contracte. Això
és el que no acabo de...

El que jo vull entendre és: és normal que es faci una
adjudicació quan no s’acompleixen tots els plecs de
condicions?

LA SRA. ESPINAR I MAAT:

No, no es habitual.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No és habitual. En aquest cas es va donar?

LA SRA. ESPINAR I MAAT:

Lo desconozco.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Es va donar perquè poc més després de fer l’adjudicació es
demana que es faci un modificat, per poder-se ajustar al plec de
condicions, un modificat del plec de condicions.

Entre altres coses, una de les coses que és important, ja que
hem dit que era important, és el compteig de les estacions
d’aforament, no?, hi havia... una de les coses que era al plec de
condicions era, per exemple, que hi havia d’haver 13 estacions
d’aforament i s’adjudica a l’empresa que diu que només en
posarà una.

Crec que això no és... no sé si és habitual, no és habitual...,
té alguna opinió o és que això s’obviava? Perquè, és clar, si
l’important hem dit al principi és que la diferència entre un
contracte d’obra normal i un de concessió és que hi ha un
sistema de pagament diferent, etc., el pla econòmic financer,
crec que el sistema de compteig o el sistema de pagar és
importantíssim, és importantíssim en aquest contracte. 

Per tant, no m’acaba de casar que un element tan important
com són les estacions de compteig s’obvien i s’adjudiqui l’obra
a una empresa que diu: 13 no, 1; és a dir, si fos una diferència
de dues tal vegada es podria entendre, però una diferència de
13 a 1 crec que és una diferència substancial en relació amb el
compteig de cotxes. 

Per tant, això és una de les coses que m’estranya i volia
saber si la mesa de contractació era conscient que feia aquesta,
per a mi, barbaritat.
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LA SRA. ESPINAR I MAAT:

Es que no recuerdo que se hubiese tratado esta cuestión y,
si se trató, deduzco que está en acta o consta en un informe
técnico, que la empresa incumplía el pliego. Me parece raro
que si hubiese ese informe técnico que dice que se incumple el
pliego, luego se adjudicase el contrato a esta empresa.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

El plec de condicions posa que n’hi han d’haver 13 i
després s’adjudica a una empresa on només n’hi ha 1, per tant,
no s’acompleix el plec de condicions.

LA SRA. ESPINAR I MAAT:

Habría que ver la propuesta técnica, ver el análisis que se
realizó de la misma y cómo se informó de esto a la mesa de
contratación y al órgano de contratación.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

D’acord. Després, ja per acabar, és una cosa que també roda
per aquí, als contractes d’obra hi ha... sempre s’inclou un 1%
de caràcter cultural, no?, segons la Llei de patrimoni. Això és
cert?

LA SRA. ESPINAR I MAAT:

Sí, lo establece la Ley de patrimonio histórico.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí, i també es posa un 2% per a informació i comunicació
de l’obra als contractes d’obra que va inclòs o no?

LA SRA. ESPINAR I MAAT:

¿Cómo? ¿Puede repetir la pregunta?

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

És a dir, es parla que hi ha un 1% que és l’1% cultural i el
2% d’informació i promoció, això és cert o no? No ho sé, és
una pregunta des del meu desconeixement.

LA SRA. ESPINAR I MAAT:

Desconozco..., no me suena este 2%...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No, no es posa el percentatge de promoció, no es posa?

LA SRA. ESPINAR I MAAT:

¿No se pone, dónde?

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

En el contracte.

LA SRA. ESPINAR I MAAT:

No me suena.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No hi ha una partida, dintre dels contractes d’obra de
carreteres no hi ha una partida per a informació i comunicació?

LA SRA. ESPINAR I MAAT:

No.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No hi ha una partida...? 

LA SRA. ESPINAR I MAAT:

A lo mejor en algún contrato sí, pero normalmente no es
una partida de...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No, es que aquí la consellera va dir que és habitual que es
posi una partida del 2% de comunicació per informar dels
canvis, dels talls de circulació i d’altres, i jo volia saber si això
és normal o no és normal, perquè, a més a més, a l’empresa, en
el balanç de comptes, consta una partida important de
comunicació, una partida concretament, a IBISAN compta amb
una partida d’1.400.000 en comunicació.

LA SRA. ESPINAR I MAAT:

 A lo mejor una cosa son los conceptos de proyecto de obra,
las... el desglose y otra cosa son las obligaciones que se
imponen a un contratista en un pliego. Posiblemente eso que
usted está comentando debía ser una obligación establecida en
el pliego, no tanto como parte del proyecto de obra, sino como
obligación adicional para el contratista.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

D’acord. Jo... moltes gràcies per haver vingut, no tinc cap
altra pregunta.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. I per acabar aquesta comissió només
volem agrair a la Sra. Flor Espinar i Maat la seva
compareixença avui horabaixa.

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

 



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

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


