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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Bon dia, president. Tania Marí en substitució de Sara
Ramon.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

Compareixença del Sr. Antoni Armengol i Garau.

L’ordre del dia d’aquesta sessió consisteix en la
compareixença del Sr. Antoni Armengol Garau, sol·licitada per
aquesta comissió no permanent d’investigació, al qual donam
la benvinguda.

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

Els grups parlamentaris, conforme amb l’article 80 del
Reglament del Parlament, 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 el compareixent, Sr. Antoni Armengol
Garau, 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”.

I també pos en coneixement de tots vostès la petició rebuda
i atesa del Diario de Ibiza en el sentit de remetre-li els arxius
d’àudio d’aquesta compareixença i de totes les que tendran lloc
aquesta setmana.

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

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Armengol,
per comparèixer en aquesta comissió d’investigació. Hi ha
moltíssimes qüestions que avui li volem..., moltes preguntes
que li volem formular, donada la quantitat de documentació que

tenim a l’expedient d’aquesta comissió, i cada vegada que
examinam l’expedient i cada vegada que hi aprofundim més,
cada vegada tenim més sospites d’una determinada actuació, i
en particular, també -li ho dic directament-, de la seva actuació,
que esper i confii que avui ens expliqui i esper i confii que
vostè tengui raons convincents de tot allò que nosaltres
sospitam, i confii i esper que aquesta resposta convincent
s’ajusti a la veritat.

Ens crida moltíssim l’atenció, com dic, la seva actuació en
determinats aspectes que, com dic, confii que vostè sàpiga
desmuntar, perquè si no nosaltres continuarem pensant que
vostè, amb les responsabilitats que tenia encomanades, va
procurar perpetrar una persecució política, li ho dic
directament, amb el pagament d’informes encarregats a
determinades consultores en contra del govern anterior.

La primera pregunta que li vull fer és si vostès, i vostè en
particular, confia en els serveis jurídics d’aquesta comunitat
autònoma.

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Naturalment que sí.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Vostè confia...

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Naturalment que sí.

EL SR. JEREZ I JUAN:

...en els serveis jurídics d’aquesta comunitat autònoma.

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Som funcionari d’aquesta comunitat autònoma fa trenta
anys; form part dels serveis jurídics...

EL SR. JEREZ I JUAN:

M’ha dit que sí.

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

...des de fa quinze anys.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Per quin motiu vostès durant tot el procediment ignoren en
bona mesura importants informes, transcendentals, emesos per
l’Advocacia d’aquesta comunitat autònoma i s’estimen més
pagar informes, possiblement perquè diguin allò que a vostès
els interessa que diguin?

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Quins informes?
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EL SR. JEREZ I JUAN:

Quins informes? No, no, n’hi ha moltíssims.

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Quins informes?, quins són els informes?

EL SR. JEREZ I JUAN:

N’hi diré un, n’hi diré un. Ernst & Young, per exemple.

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

No, no, dic quin informe és el que...

EL SR. JEREZ I JUAN:

N’hi ha dos que interpreten la clàusula Carbonero, un
d’Intervenció i un de la mateixa conselleria. Vostès ignoren
això. És més, n’hi ha un...

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Això no és cert, això no és cert.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Em deixa que acabi? És més, n’hi ha un que fa relació a
l’auditoria, on també manifesta que la interpretació de la
clàusula Carbonero ha de fer referència a límits màxims.
Vostès, no contents amb això...

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Això no ho sé.

EL SR. JEREZ I JUAN:

...encarreguen un informe a Ernst & Young, pagat... -deixi’m
que acabi i llavors contesti- pagat, sense fer cas del que diuen
els serveis jurídics d’aquesta comunitat...

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Això és fals, això és fals.

EL SR. JEREZ I JUAN:

En segon... Això és cert, això és cert, això està documentat.

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

No, això és fals. Idò llegeixi els informes, això és
absolutament fals.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Abans que vostès encarreguin a Ernst & Young aquest
informe n’hi ha tres previs...

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

És fals.

EL SR. JEREZ I JUAN:

...n’hi ha tres previs...

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Jo estic obligat a dir la veritat.

EL SR. JEREZ I JUAN:

...als quals vostès no fan cas.

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Això és fals.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Per tant, que vostè em digui que fa cas als serveis jurídics
d’aquesta comunitat autònoma...

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Vostè no ha llegit els informes, vostè no ha llegit els
informes!

EL SR. JEREZ I JUAN:

...no m’ho crec, no m’ho crec!

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jerez, formuli una pregunta, per favor.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Confia vostè en l’opinió de l’interventor d’aquesta
comunitat autònoma?

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Natural, que hi confii. Ja li dic...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Vostè hi confia?

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

...jo som funcionari fa trenta anys, i conec el tipus
d’intervenció... Vaig entrar l’any 85 a fer feina en aquesta
comunitat autònoma.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Molt bé. Com valora que el viceinterventor en aquell
moment...?

 



812 CNPI SOBRE LES AUTOPISTES D'EIVISSA / Núm. 40 / 31 de gener de 2017 

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

No només... -perdoni- respect, sinó que els complesc
estrictament, faltaria més. És que no hi ha altra opció que
complir-los. Perdoni. Es va complir l’informe de 2011, que
deia que eren limitatives; si l’any 2013 canvia d’opinió i on diu
blanc ara diu negre...

EL SR. JEREZ I JUAN:

El informes són de 2010.

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Perdoni, l’informe d’Intervenció és de 2011.

EL SR. JEREZ I JUAN:

No, no, no. Són informes anteriors a l’informe que aclareix
la Intervenció. Hi ha un informe de la Intervenció...

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Perdoni, me’ls conec de memòria, els informes.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Hi ha un informe d’Intervenció...

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

(...), jo els vaig encarregar, aquests informes.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Hi ha un informe d’Intervenció que no aclareix la
interpretació de les clàusules, però després hi ha un
aclariment...

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Perdoni, l’obligació de la Intervenció...

EL SR. JEREZ I JUAN:

...l’any 2013.

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

...és que..., miri...

EL SR. JEREZ I JUAN:

I vostès, de dos informes previs, no en fan cas.

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Escolti, escolti una cosa...

EL SR. JEREZ I JUAN:

No en fan cas.

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

...(...) del consell de l’òrgan de contractació, quan es refereix a
una despesa pública requereix un informe preceptiu i vinculant;
vinculant vol dir que l’òrgan de contractació no pot sortir del
que diu la Intervenció. Llavors Intervenció el 2011 diu
clarament que les clàusules són estimatives, i a la resolució o
no feia res o prevaricava.

EL SR. JEREZ I JUAN:

L’any 2013 fa un aclariment Intervenció on parla de...

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Això era... Eh!, perdoni...

EL SR. JEREZ I JUAN:

...límits màxims. Però és que amb caràcter previ... (...) ...a
l’informe d’Ernst & Young...

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

No és una (...)... Perdoni, no insulti (...), no és un
aclariment. És que on diu blanc diu negre. Em pareix molt bé,
estic ben content. Si jo el 2011 hagués dit que eren limitatives
naturalment (...) hagués estat en aquest sentit.

I respecte d’Ernst & Young li diré que diré que Ernst &
Young no és qualsevol constructora, perdó, qualsevol
consultora, és la consultora que ha redactat l’estudi de
viabilitat, que ha redactat el plec de condicions. Si tu tens un
dubte a qui vas a demanar-ho?, a qui ho ha redactat.

EL SR. JEREZ I JUAN:

En data 17 de març s’emet...

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

A més, a més el que se li va demanar va ser que confirmàs,
perquè l’assumpte ja estava acabat amb l’informe
d’Intervenció; els altres informes van bé, però la Intervenció és
vinculant.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Miri, 17 de maig de 2010 la secció de contractació de la
Conselleria d’Obres fa un informe interpretant com a límits
màxims la clàusula 55.5.

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Perdoni, perdoni...

EL SR. JEREZ I JUAN:

17...
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EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Perdoni, perdoni, li ho puc dir...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sr. President...

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Diu: “Parece deducirse...”.

EL SR. PRESIDENT:

Senyor...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Parece deducirse, i no els basta amb això?, no en tenen
prou amb això?

EL SR. PRESIDENT:

Senyor...

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Perdoni, perdoni. No, no perquè ell mateix recomana...

EL SR. PRESIDENT:

Senyor... Un moment, per favor. Sr. Armengol...

(El compareixent continua parlant de manera
inintel·ligible)

Sr. Armengol..., Sr. Armengol... Sr. Armengol!

Sr. Armengol, no, a veure...

EL SR. JEREZ I JUAN:

No es posi nerviós.

EL SR. PRESIDENT:

...per ordenar un poc el debat...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Tranquil·litzi’s...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jerez...

EL SR. JEREZ I JUAN:

És que, si no, no puc parlar.

EL SR. PRESIDENT:

No, qui dirigeix el debat som jo, no és vostè.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Idò faci-ho, faci-ho, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Vostè formuli preguntes, i vostè contesti, per favor, però
vostè formuli preguntes.

EL SR. JEREZ I JUAN:

El dia 26 de maig de 2010 es fa aquest informe
d’Advocacia que diu exactament el mateix.

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

No és vera, mentida.

EL SR. JEREZ I JUAN:

El dia 26 de maig no es fa un informe d’Advocacia...?

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Fals, fals, fals! No sap llegir.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Perdoni...

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Miri, jo els sé de memòria, els duc però... la conclusió de
l’informe diu..., parla, parla, parla. És bastant confús, aquest
informe, se l’han de llegir bastants vegades, però la conclusió
diu: “La retribución del concesionario será según el tráfico
real, que sólo dejará de aplicarse en caso de que supere el
incremento interanual de tráfico previsto en el estudio de
viabilidad”. Això és la conclusió (...).

EL SR. JEREZ I JUAN:

Vostè...

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Perdoni... Bé, perdoni.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Vostè sap que el viceinterventor d’aquesta comunitat, del
qual vostè diu que respecta la seva opinió, ha dit que la major
irregularitat comesa ha estat la interpretació de la clàusula
Carbonero, de la mateixa manera que fan vostès?
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EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Però ell és el responsable d’aquesta (...) interpretació,
perquè ell va informar...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Vostè assenyala el viceinterventor com a màxim
responsable d’aquesta interpretació.

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Perdoni?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Vostè assenyala el viceinterventor com a màxim
responsable d’aquesta interpretació.

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Naturalment.

EL SR. JEREZ I JUAN:

És el responsable?

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Naturalment. Això no és la resolució Carbonero, és la
resolució Intervenció 2011, li podem canviar el nom.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Per quin motiu resolen vostès l’adjudicació de la primera
concessió de la redacció de l’auditoria a Pricewaterhouse? Per
quin motiu?

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Perdoni?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Per quin motiu resolen vostès la concessió de la redacció de
l’auditoria a l’empresa Pricewaterhaouse?

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Perquè hi va haver indicis de possible incompatibilitat.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Vostès varen consultar això amb els serveis jurídics de la
conselleria? No?

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

D’aquest detall no me’n record. Hi havia indicis
d’incompatibilitat, quant que un...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Quins indicis?

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

... d’aquests alts càrrecs d’un grup del Partit Popular era
soci a Balears d’aquesta empresa.

EL SR. JEREZ I JUAN:

I això era motiu suficient per a vostès?

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Però no...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Vostès varen consultar amb els serveis jurídics?

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

..., (...) l’anterior que li acab de dir és aparença i
transparència, no vull dir que no hagués estat transparent, però
si d’entrada ja té un vici, (...)

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sap que aquella actuació va ser il·legal? ho sap, no?

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Què?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sap que aquella actuació va ser il·legal? El que vostès varen
fer va ser il·legal.

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Què vàrem fer? Què va ser il·legal?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Hi ha un tribunal que els condemna a vostès, perquè varen
resoldre aquella contractació de forma absolutament il·legal.

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

És perfecte (...)

EL SR. JEREZ I JUAN:

Què cercaven vostès? Cercaven vostès algú que els fes un
altre informe ajustat al que vostès volien?

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Això és fals, això és fals.
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EL SR. JEREZ I JUAN:

Perdoni, li estic fent una pregunta.

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

I jo li contest que el que diu no és vera.

EL SR. JEREZ I JUAN:

És a dir, vostè...

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Jo no conec, no tinc cap relació...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Vostès...

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

... (...) d’altres persones.

EL SR. JEREZ I JUAN:

... a l’oferta econòmica més avantatjosa la menyspreen.

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Miri, no insulti el prestigi de les empreses que varen fer
l’auditoria, per favor, que eren empreses molt prestigioses.
Miri, ni me’n record...

EL SR. JEREZ I JUAN:

No ho estic fent...

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Sí, ho està fent...

EL SR. JEREZ I JUAN:

No ho estic fent...

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

..., sí, perquè està dient que la vàrem contractar i que
estàvem compixats per fer una mala auditoria... perdoni...

EL SR. PRESIDENT:

Faci una pregunta, Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Quin valor dóna vostè a l’informe de la... quin informe li
dóna vostè... quin valor dóna vostè a l’informe encarregat a la
Universitat Carlos III?

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

No conec en profunditat aquest informe.

EL SR. JEREZ I JUAN:

No coneix aquest informe?

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

No el conec en profunditat.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Aquest informe és un informe de les conseqüències penals
que es deriven de tot el procés...

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Naturalment...

EL SR. JEREZ I JUAN:

...d’adjudicació i licitació i execució de les carreteres
d’Eivissa. No coneix aquest informe, m’està dient?

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Li dic, en profunditat, dic en profunditat, és un informe
encarregat a un... (...) el seu prestigi, la Universitat Carlos...
Carlos?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Carlos, si el coneix perfectament, llavors li demostraré com
el coneix vostè, aquest informe.

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

És un informe, és un dictamen, ja està.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Quin valor li mereix aquest informe, li estic preguntant?

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Perdoni, jo no...

EL SR. JEREZ I JUAN:

No opina.

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

No opino.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Vostè ve aquí a no opinar.
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EL SR. ARMENGOL I GARAU:

No som especialista en dret penal.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Molt bé. Aquest informe, pagat amb fons públics també,
torna ser un altre informe encarregat, no només el d’Ernst
&Young, no només l’informe de... de l’auditoria Gerens Hill,
que menysprea l’oferta precisament més econòmica, sinó també
un tercer informe pagat a la Carlos III, que els serveis jurídics
d’aquesta comunitat autònoma, abans de consultar-los a ells a
veure si efectivament podien redactar aquest informe, s’estima
més pagar. I és el tercer informe que vostès paguen, extern.

I la primera pregunta que li he fet és si vostès confiaven
amb els serveis jurídics d’aquesta comunitat autònoma i vostè
m’ha dit que sí, i vostè m’ha dit que sí...

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Jo form part dels serveis jurídics de la comunitat
autònoma...

EL SR. JEREZ I JUAN:

... i duc tres informes externs pagats amb fons públics...

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

... (...) tots són companys meus.

EL SR. JEREZ I JUAN:

..., això, em sembla molt bé que siguin companys, pagats
amb fons públics, sense consultar prèviament a la comunitat
autònoma si podien fer aquesta feina i en particular aquest
informe. Aquest informe que vostès encomanen per valor de
3.288 euros és desmuntat fil per randa...

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

A quin informe es refereix, perdoni?

EL SR. JEREZ I JUAN:

...el de la Carlos III, fil per randa amb unes notes de
l’Advocacia...

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Amb unes notes? ¿Unas notas?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, senyor, i vostè les coneix perfectament...

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

 Idò no és informe allò de l’Advocacia, són unes notes...

EL SR. JEREZ I JUAN:

... un informe al qual vostè mateixos diuen notes. Vostès
mateixos li diuen notes, sí, senyor,...

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Sí, jo li dic notes?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Vostès mateixos li duen notes.

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Li diu notes qui el firma...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Llavors li ho demostraré. Quina opinió li mereixen aquestes
notes de l’Advocacia?

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Li he dit que aquest tema no el conec en profunditat, el tema
d’aquest informe.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Idò, miri, acab el primer torn d’intervenció i arrib a una
conclusió clara: que vostè no opina, que vostè ve aquí... sí, sí...

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

I ara què diu, home, què m’està dient? Jo cerc que (...) ben
clar...

EL SR. JEREZ I JUAN:

... a dir el que li sembla...

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Un poc de respecte, per favor...

EL SR. JEREZ I JUAN:

...i que, efectivament, es demostra que sense pagar no hi
havia els informes que vostès volien.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Correspon ara al Grup
Parlamentari Popular, perdó, al Grup Parlamentari Podem, té
la paraula el Sr. Morrás.

El SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, muchas gracias, Sr. Presidente. Buenos días, Sr.
Armengol. Creo que las preguntas que se le están realizando,
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se le están realizando y comienza unas intervenciones pregunta
respuesta dando por supuesto que cualquier persona que lea el
Diario de Sesiones entiende de lo que se está hablando, ¿puede
contextualizarnos por favor el sentido de estas preguntas
respecto a la cláusula o a las interpretaciones de la cláusula
55.5 del pliego de condiciones?

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Sí, todo empieza en cuanto que el diseño de los pliegos,
pues, respondían a la idea de hacer una carretera, digamos,
nueva, no sobre otra existente, porque preveían una fase de
construcción y al terminar la obra una fase de explotación.
Claro, desde el momento en que eso se aplica, si se hace sobre
una carretera hecha eso ya deja de ser real, es decir, los pliegos
no preveían la apertura parcial de la carretera, preveían las
obras, se terminan y ahí empieza la explotación. 

Entonces, pues, los hechos..., el hecho es que al hacer una
carretera sobre otra hecha, pues, si se hacen desvíos
alternativos y tal, pero no deja de que durante la obra se
utilizara.

Entonces, eso en condiciones normales, igual se puede...
cumpliendo el plazo de ejecución obra, pero a consecuencia de
dos incidentes que hubo las obras, pues, el plazo de ejecución
no se cumplió. Entonces... pues eso provocó que como nosotros
validamos que la obra estaba... (...) de hecho pero había un acto
formal de puesta en servicio, pues pensáramos en poner en
servicio la carretera parcialmente a efectos de garantizar la
seguridad, y empezar formalmente la explotación, mientras
tanto hacíamos los modificados para terminar la obra. 

Entonces, consultamos con Intervención, porque cualquier
decisión de ese contrato, dada su trascendencia o su
importancia, pues fue realizado pues... digamos de la mano de
Intervención y de Ernst & Young porque desde el primer
momento consideré que la comunidad autónoma un tipo de este
contrato... o al menos obras públicas, muy buenos ingenieros,
pero ese tipo de contratos tan específicos requiere unos
conocimientos económico financieros muy profundos y visto
que Ernst & Young fue quien diseño este contrato junto con
Intervención pues, lo cogimos de asesor, ¿no?

Entonces, pues entre todos, pues... llegamos a la conclusión
que si llegábamos a un acuerdo con el concesionario podríamos
poner en servicio parcialmente la obra. Entonces... y lo que se
hizo es, se pone en servicio, pero no se pueden contar coches,
entonces, ¿cómo se paga?, (...) el dato objetivo que tenemos,
los datos de tráfico del estudio de viabilidad, vamos a pagar a
cuenta, a cuenta, hasta que terminemos la obra, cuando
terminemos la obra y podamos contar coches entonces ya...

Entonces, ocurrió eso, se terminó la obra, se pudieron
empezar a contar coches y al momento de pagar ya
definitivamente y liquidar los pagos a cuenta, entonces nunca
se había hecho un pago definitivo, siempre pagos a cuenta, (...)
ahí es donde surgen las dudas de cómo interpretar los pliegos,
una serie de dudas, una de ellas lo de carácter limitativo. Yo
pido, se pide un informe al servicio... se sigue el escalafón, al
servicio jurídico de la conselleria, el servicio jurídico de la
conselleria dice que parece que son limitativas, pero no (...)

ante la complejidad del asunto son... recomienda un informe a...
se pide un informe a Abogacía. Abogacía, su informe es muy
confuso, pero concluye que los incrementos de tráfico del
estudio de viabilidad son el único límite a la retribución, y todo
eso se envía a Intervención que dice que asume el informe de
la Abogacía, textualmente, el informe de Intervención, entre
comillas, dice: “la conclusión del informe de la abogacía solo...
la retribución solo tiene límite del incremento de tráfico en los
estudios de viabilidad”. Y en un párrafo aparte, contextualizo,
porque es un párrafo entero, dice: “las partidas no suponen en
sí, son orientativas, ni es un límite mínimo ni máximo, se ha de
pagar según el tráfico, dos límites: el incremento del estudio de
viabilidad y las posibles penalizaciones por mala explotación.”
Yo con esto...

No obstante, creo que si pecamos de algo fue de prudentes,
porque, no obstante, envío el escrito a Intervención el 8 de
febrero de 2011, y le digo: bueno, respecto a otros aspectos a
ver si me puede aclarar algunas cosas más, no respecto a las
cláusulas limitativas, no, y le digo: “y entiendo de su informe
que las partidas son estimativas no limitativas.”

El 18 de febrero me contesta, respecto a las aclaraciones
que le pedía de otro tema, me dice: ya está todo claro, no hay
que aclarar nada más, y respecto a esto no me dice nada. Es
muy fácil decir: “no, te has equivocado”...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí...

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Entonces, perdón, entonces, y se empiezan... la resolución...
bueno, (...) Ernst & Young, yo porque como... de alguna vez
que había intervenido en la redacción de eso para saber su
opinión, me confirma, dice: el informe de Intervención es
correcto, lo compartimos en cuanto que las partidas son
estimativas.

Entonces, se dicta la resolución y se empieza a pagar así, y
está dos años pagando Intervención así, cada pago, que son, yo
diría que unos quince pagos en dos años, pues pagan de esta
manera. Si hubieran pensado que yo lo hubiera hecho mal lo
habrían... Perdón.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, no, disculpe.

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

 Esto es un poco la historia.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, no, sí, sí, gracias porque, bueno, contextualiza el...
Usted pide en... hay un escrito, firmado por usted, de 8 de
febrero de 2011, donde le pide aclaraciones a la Intervención,
y el 18 de febrero Intervención General le contesta diciendo
que, bueno, que resuelvan sus servicios jurídicos por cuanto
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que ya hay cuatro instancias diferentes que se han referido en
el mismo sentido a la (...)

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Pero esas aclaraciones, si se fija, se refieren a la cláusula
55.4...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, ¡ah!

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

... no a la 55.5. La 55.4...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

De acuerdo.

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

... que se refiere así, es que había muchos detalles, si el primer
año de explotación era el primer año natural o el primer año...
se refiere al 55.4, que son los incrementos de tráfico. Y me
contesta: todo esto, las cuatro instancias, y es cierto, lo he
dicho, pero yo a más a más aún quería más detalles. 

Respecto a la 55.5, que en mi escrito también le digo, ahí no
pido aclaración, le digo, “entiendo de su informe que son
estimativas”. No me contesta.

Se hace la resolución. Cada pago pasa por ellos, ¿cómo no
me dicen ellos: oye, que no está bien, que no es correcto? Una
cosa...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

En el punto segundo usted le comunica, le dice que se
entiende que eso de las anualidades presupuestarias son
estimativas y es cierto que en la respuesta de Intervención no
menciona nada. 

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

No.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

De acuerdo. Otra pregunta, vamos a hablar de las tierras.

El Sr. Morell el otro día en su comparecencia declaró que
hasta tres veces había puesto en la hoja de obra que las tierras,
o sea, que el movimiento de tierras y ese depósito de tierras que
estaba realizando en las fincas de Fiesta Hoteles no estaban...
no eran acorde al pliego de condiciones ni al plan de obra. Me
realizó... luego ustedes, cambia el Gobierno, se entrega la obra,
¿llevaron ustedes algún tipo de acción respecto a la
irregularidad con que se había movido esas tierras?

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

¿Perdón?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, que si llevaron ustedes a cabo algún tipo de acción,
teniendo en cuenta que esas tierras ya por la jefatura de obras
estaban siendo movidas de una forma no correcta respecto a los
pliegos.

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Antes de llegar nosotros, pues, los requerimientos o las
indicaciones estaban sólo en los libros de órdenes. Los
técnicos, lo sé porque lo he visto, los técnicos ponían esas
indicaciones a nivel técnico.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Le consta que a nivel político se hizo algún tipo de acción?

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Nosotros desde el primer momento...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, perdone, antes de usted, ¿el anterior gobierno?

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Yo no tengo constancia. Fueron los técnicos que, según
tengo entendido, por su cuenta y bajo su responsabilidad, lo
ponían en el libro de órdenes. 

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

De acuerdo. Però entonces, ustedes...

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Pero cuando llegamos empezamos a hacer requerimientos
documentados en informes con fotografías y cubicando pues la
cantidad de tierras que había. Entonces...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Requerimientos, disculpe, ¿en qué sentido?

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Requerimientos en el sentido de que se retiraran las tierras
y se aplicara según establecía el pliego de condiciones.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿En todas las fincas en las que estaban siendo depositadas?
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EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Hombre, las fincas donde había... donde había
considerábamos pues irregularidades, es decir, donde
considerábamos que no... porque había algunas que eran
depósitos temporales, pero si a lo que se refiere es a depósitos
más grandes de 300.000 m3...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí.

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

... en la zona próxima a Playa d’en Bossa, pues...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Y en las fincas de Fiesta Hoteles.

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Fiesta Hoteles, desde el primer momento se hicieron
requerimientos, requerimientos que fueron periódicos, yo le
diría periódicos, yo no sé cuántos, pero insistimos...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿No estaba en disposición, ante la irregularidad, no estaba
en disposición la administración de retirar de oficio esas tierras,
ya que estaba claro que era irregular ese depósito, y luego
repercutir el coste a la concesionaria?

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Había, pues, había unos condicionantes, ¿no?, que
aconsejaban también ir con prudencia. Le digo, requerimientos
a lo mejor hicimos cinco o seis, pero hay que tener en cuenta
que había un...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Había voluntad política de retirar esas tierras?

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Naturalmente. 

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Y por qué no se retiraron?

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Totalmente. Yo le contesto, porque había un
procedimiento... hay que tener en cuenta un par de factores,
¿no?, primero, que había un procedimiento judicial en marcha,
aunque fuera un procedimiento civil...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Claro, pero no tenía nada que ver con respeto a las tierras,
era...

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Bueno...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

... era un... era una cuita...

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

... bueno no tenía nada que ver...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

... era una cuita, era una cuita entre dos empresas que decían lo
contrario, que se contradecían, pero no respecto a la posición
de la administración con respecto a las tierras. 

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Naturalmente. Esa posición siempre se mantuvo. Pero el
objeto de ese pleito civil y el objeto de nuestro requerimiento
era el mismo, las tierras. Entonces...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bueno, el de las tierras sí porque son unas tierras, pero...

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

... yo le digo, nuestra posición fue la misma, pero la acción a la
que usted se refiere, que es una acción de modificar la realidad,
de... cuando había este pleito civil pues, por prudencia... pues
lo mejor es esperar al pleito...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Perdone, yo no me refiero a una acción de modificar la
realidad...

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Sí...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

... la realidad es que las tierras... sí, pero la realidad es que las
tierras se movieron de una forma irregular... 

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Sí.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

... era restituir la realidad a lo que correspondía. 
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EL SR. ARMENGOL I GARAU:

La intención siempre fue la misma, pero por prudencia pues
se estuvo al tanto de cómo este procedimiento judicial se
producía. Pero la idea era la misma. Además, que finalmente se
llegó a actuar, se llegó a actuar...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bueno, se llegó a actuar, ¿cómo? Porque las tierras siguen
ahí, después de doce años.

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Sí, yo... si quiere se lo digo. 

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí.

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Vale. Entonces, una vez el procedimiento judicial hubo
finalizado, entonces ya finalmente se, dado que había
incumplimiento de la retirada de tierras, se procedió a ejecutar
la fianza. Como usted dice, se inició la ejecución subsidiaria,
entonces se ejecutó la fianza de Accesos Ibiza, yo creo que, no
recuerdo bien, pero creo que era una fianza de 2,5 millones más
o menos de euros. Entonces...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Perdone, ¿se ejecutó la fianza, pero no se utilizó para retirar
tierras?

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Sí, claro, se ejecutó para retirar las tierras. Yo le explico,
entonces, eso más o menos fue en enero de 2012. Pues, quizás
el procedimiento de ejecución de... y requerido el Banco de
Bilbao, que era el banco avalista, a que en 24 horas depositara
el dinero, pues enseguida vinieron, se personaron los de la
concesionaria a decir que al día siguiente empezaban a retirar
las tierras. Y, efectivamente, al día siguiente.

Yo eso lo sé, no lo he visto, porque eran relaciones entre la
ejecución de la fianza y el banco, de la Tesorería de la
comunidad autónoma, a mí se me dijo telefónicamente que el
Banco de Bilbao había enviado un escrito a la Tesorería que en
24 horas o en 48 horas de requerimiento de la comunidad
autónoma depositaría el dinero.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

De acuerdo.

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Bueno, empezaron a retirar tierras, empezaron a retirar
tierras...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bueno, disculpe, las tierras siguen ahí, no se cuánta tierra
retirarían o no.

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Poca, muy poca.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

De momento no tengo más preguntas, presidente. Disculpe,
es que no tenemos mucho tiempo...

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Perdón.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

... por eso... disculpe, no es por cortarle...

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Perdón, perdón.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

... no es que tenemos quince minutos entre todos y no...
disculpe. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Morrás. Donam pas al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca. Té la paraula el Sr. Abril. 

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí. Bon dia, Sr. Armengol, i moltes gràcies per la seva
compareixença. 

Crec que ho ha dit d’una altra manera i en resposta a unes
altres preguntes, però li torn a insistir perquè crec que tots
necessitam claredat sobre aquesta qüestió. Per què varen
redactar a la seva direcció general uns projectes modificats de
les dues concessions d’Eivissa si l’obra era una concessió, a
risc i ventura de les concessionàries?

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Perquè hi havia...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

És a dir, com s’entén l’aplicació d’aquest principi, perquè
sobretot els compareixents que varen idear aquest projecte
d’autopista, una de les coses bones de defensar aquest règim
concessional era que tot era a risc i ventura de les
concessionàries.
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La pràctica ens ha demostrat que no ha estat així i que
l’administració ha perdut molt de doblers rere aquestes
concessionàries.

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

No hi ha risc ni ventura quan l’obra feta és feta o les
modificacions fetes són instruccions de l’administració. És a
dir, si l’administració diu, ara fes això, ara canvia això, ara fes
allò altra, naturalment que s’ha de pagar. Això no és risc ni
ventura. 

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

A quin tipus d’instruccions es refereix?

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Instruccions a canviar aspectes del projecte.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Em podria concretar algun exemple?

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Home, estan a l’expedient... és que... a l’expedient hi ha
informes que estan detallats perquè jo una de les coses que vaig
..., que vàrem fer tot just arribar és un mesurament de l’obra
(...), és a dir, i a l’expedient hi ha un mesurament de l’obra fet
pels directors d’obra on diu “Projecte obra feta i valorada”.
Llavors què varen dir? Varen dir: “Clar, tot el que estigui
ordenat per l’administració i sigui útil per a l’obra s’ha de
pagar; el que no sigui útil, no”, com les escultures, per
exemple. O altres qüestions, per exemple la variant de Sant
Antoni, que segons totes les indicacions -l’auditoria ho va
confirmar- era un afegit a aquesta obra, que potser podia ser
molt interessant fer-la però no tenia res a veure amb aquesta
via; o el bulevard a un vial paral·lel a la Platja d’en Bossa, que
ni tan sols no entroncava amb el tronc principal, era un afegit
paral·lel que ningú no sabia per què es feia; això també es va
suprimir. 

El modificat es va donar compliment a una resolució del
Parlament en què instava a no continuar el fals túnel de Sant
Rafel, i així va ser. I sobretot acabar la carretera de l’aeroport
d’una altra manera, és a dir, no arribar quatre carrils a
l’aeroport, i això va ser el modificat. Comptar l’obra, i
naturalment si hi havia coses fetes que tècnicament no
s’haguessin fet però realment són útils, al contractista les hi has
de pagar.

Això eren els modificats.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Molt bé. Va coordinar vostè, diguem, l’estratègia de..., o va
participar de l’estratègia dels contenciosos de l’administració
contra les concessionàries?, o les negociacions, més enllà dels
contenciosos? O en el seu departament feien una estratègia a
part dels serveis jurídics de la comunitat?

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Es refereix als reequilibris?, es refereix als reequilibris?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí. Sobre..., bé, no només als equilibris, sinó a diferents
contenciosos que hi pogués haver.

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Bé, és que quan nosaltres ens n’anàrem, (...) 2011, encara
no hi havia contenciós, però sí li diré que respecte del
reequilibri, així com del modificat nosaltres vàrem seguir
aquesta línia de posar tot el que s’havia fet i era útil, s’havia
mandat per l’administració, el reequilibri vàrem resoldre,
vàrem fer una resolució per cada concessió on es va desestimar,
zero reequilibri. Així ho vàrem deixar nosaltres. Li puc
assegurar que no es va fer d’una manera capritxosa, sinó que
darrere hi havia un informe del director de l’obra, exhaustiu,
informe que va fer amb un equipo de suport que teníem de
TRAGSA, i que justificava que totes aquestes partides que es
reclamaven de reequilibri d’una manera o l’altra, bé, o eren
arrisca i ventura, o eren imputables al mateix contractista, o bé
s’havien inclòs en els modificats aquests que s’havien aprovat.
Llavors aquestes resolucions..., així ho vaig deixar jo.

Llavors es varen posar un contenciós; nosaltres ja no hi
érem. Realment a mi el que em sorprèn molt..., no ho sé, la
veritat, no m’esperava el resultat, perquè jo crec que aquests
informes estaven molt, molt..., (...) es varen fer amb molta
preparació...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, però en relació amb això, per què redacten l’anomenada
instrucció Carbonero?, que vostè ha dit en tot cas instrucció o
resolució d’Intervenció d’interpretació de les clàusules dels
contractes quan les eleccions ja havien donat la victòria al
Partit Popular el 2011. Quina necessitat hi havia, per dir-ho de
qualque manera?

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

No ho sé. Pot ser el que sigui, però responsabilitat. Li diré...
responsabilitat i complir, perquè Intervenció, si veuen el seu
informe, és que ens diu “pagau, pagau, pagau, pagau...”; a més
Intervenció ja feia... ja havia dit que no pagaria més a compte,
perquè tots aquests pagaments a compte que s’havien fet fins
aquell moment eren condicionats que quan es pogués acabar
l’obra i comptar cotxes es regularitzaria tot. Aleshores, com
que certament ja es podien comptar cotxes, Intervenció va dir:
“A partir d’ara no pag més, i paga, paga, paga”. 

Les concessionàries... vull dir... estaven..., o ells és el que
ens traslladaven, era que no podien estar sense cobrar més
temps. Aleshores... També podíem no fer res, potser hagués
estat més..., potser haguessin estat mig any sense cobrar, i
potser haguessin fet fallida, jo què sé. Però vull dir que,
sobretot tenint un informe d’Intervenció, vinculant, que diu
com s’ha de pagar i que ens diu que paguem, la nostra
obligació era pagar.
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EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Per què varen adoptar la interpretació més favorable,
diguem, als interessos, per dir-ho així, de les empreses
concessionàries?

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Parla d’això?, de...?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí.

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

La interpretació... vàrem seguir la interpretació vinculant,
que és la d’Intervenció. L’informe de 2011..., jo no ho sé, a mi
m’agradaria que..., és a dir, és que el pot llegir...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, sí, (...).

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Perdoni, però és que l’informe d’Advocacia diu el mateix.
L’informe de serveis jurídics diu: “Lo parece, pero pide
informe a Abogacía, que esto es muy complejo”. L’Advocacia
diu que només limita la (...). Intervenció ho diu claríssim. Jo
contest a Intervenció: “Entenc que em diu que són estimatives”,
i no em contesta.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

En relació amb això, els criteris d’interpretació del trànsit
de cotxes adoptats en aquesta resolució, en què es varen basar
per justificar-los?

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Intervenció?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí.

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

En el plec, en el contracte. És a dir..., el contracte està fet
així, bé o malament; el varen fer així, el varen fer així perquè
no computàs com a deute, però no es pot tenir tot; no vull que
computi com a deute però vull limitar la retribució com a mi
em dóna la gana. Això és una qüestió incompatible, era... 

Li responc. L’estudi de viabilitat és molt clar, l’estudi de
viabilitat -voldria que el llegís- diu: “En el presente estudio son
las estimaciones..., en ningún caso vincula a las partes. Los
resultados reales pueden diferir mucho...”; ho diu claríssim,
l’estudi de viabilitat. El plec de condicions, el plec de clàusules
diu: “La retribución se limita por el incremento de tráfico
(...)”; no sé si ho segueix. És a dir, a l’estudi de viabilitat hi ha

unes previsions de trànsit, i any per any creix, el 3% els primers
anys, i un 1,9 els anys següents.

Llavors el que diu el plec, o així ho va interpretar
Intervenció, que és la que va redactar el plec juntament amb
Ernst & Young, tots dos ho varen interpretar així el 2011, és
que el primer any es comencen a comptar cotxes, i a partir
d’aquest any, quan tens el compte real, d’un any per altre el
trànsit no pot augmentar segons el que augmenta l’estudi de
viabilitat, és a dir, el 3% els primers anys i l’1,9 els anys
següents. Així ho va interpretar Intervenció, em pareix molt bé.
El 2013 ho interpreta d’una altra manera; a mi em pareix bé,
jo...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Vostè no va sentir que en qualque moment les seves
actuacions varen venir determinades perquè varen fallar les
possibles negociacions amb les concessionàries?, vull dir, com
s’ha acreditat ja en aquesta comissió d’investigació? Per dir-ho
d’una altra manera: se sentien vostès fermats de mans i peus
amb les concessionàries quan intentaven, per exemple, negociar
reequilibri, que elles els amenaçaven amb l’opció d’un rescat
que era inviable, atès que les dues empreses que varen guanyar
presentaven l’opció de rescat més cara?

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Jo és que això del rescat...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Es va utilitzar com una posició de força davant
l’administració?

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Ells?, no; no perquè jo amb ells pràcticament no vaig
negociar; jo els vaig dir..., o els vàrem dir, per instruccions de
l’equip de la conselleria, que els modificats...; quan vàrem
arribar vàrem trobar un modificat del 37% a una concessió,
presentat; i l’altra, del 40%. Això també ho tenen a l’expedient.
Nosaltres finalment vàrem aprovar un modificat del 19% a una
i del 7% a l’altra. Nosaltres no vàrem negociar res amb les
concessionàries, nosaltres els vàrem dir “l’obra que sigui útil i
que t’hagi comanat l’administració -és a dir, hi havia constància
en el Llibre d’ordres- que t’hagi comanat l’administració i sigui
útil, te la pagarem”. (...) justificat es pagarà. Reequilibri, zero.
Això va ser la nostra postura.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

De moment no tenc més preguntes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Correspon ara al Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES. Té la paraula
la Sra. Maria Antònia Sureda.
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats. Gràcies, Sr.
Armengol, per ser aquí en aquesta compareixença. He de dir ja
per començar que des del nostre partit o des del nostre grup
parlamentari no farem preguntes. Anam revisant la
documentació i anam escoltant les diferents compareixences i
les preguntes que els fan els altres diputats, i farem les
observacions pertinents en el seu moment.

Ja vàrem comentar, quan es va iniciar aquesta comissió, que
no volíem entrar a formar part d’aquest espectacle que es vol
crear, sobretot dependent del compareixent que ve, que ho faci
un o altre diputat, d’una cosa que està revisada i que si qualcú
té coneixement o sospita de qualque cosa vagi al jutjat, que és
allà on pertany resoldre-ho.

És la nostra obligació, com dic, ser aquí, però consideram
que el Parlament té altres prioritats que ajudarien més la
ciutadania de les nostres illes. Per tant, com he dit, no els faré
preguntes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Ara correspondria al Grup
Parlamentari MÉS per Menorca o al Grup Parlamentari Mixt,
però, atès que no hi ha cap diputat ni diputada d’aquests dos
grups parlamentaris, passam al Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula el Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Benvingut, Sr. Armengol, el Partit
Popular, el Grup Popular ens ha dit reiteradament aquí que açò
és un circ, sempre que venien aquí persones a les quals volien
protegir, avui açò s’ha convertit en una jugada de cartes amb
les cartes marcades en un joc de tafurs, cartes marcades. Vostè
ha dit que fa trenta anys que és funcionari dels serveis jurídics
i a vostè, que és un funcionari dels serveis jurídics, l’han acusat
de no fer cas als serveis jurídics, i l’han acusat fent dir a
informes de serveis jurídics el contrari d’allò que diuen, i l’han
acusat de cometre irregularitats... malinterpretant
intencionadament, i si no és intencionadament és pitjor, perquè
els informes estan a disposició d’aquesta comissió, coses
contràries a allò que diuen els informes.

Dia 22 de setembre de 2008, el Sr. José Ramón Ahicart dels
serveis jurídics informa que la rescissió per mutu acord, a
petició de la concessionària de l’adjudicatària de l’auditoria de
les carreteres d’Eivissa, està ajustada a dret, açò és l’informe
que consta a l’expedient, i aquí li han dit que vostè havia comès
una irregularitat quan els serveis jurídics diuen que està
ajustada a dret. I li han dit, també consta l’informe a
l’expedient, que vostè va fer cas a l’informe d’Ernst & Young
en contra de l’informe d’Intervenció i dels serveis jurídics de
la comunitat.

Mirin què diu l’informe d’Ernst & Young que el Sr. Jerez
ignora o interpreta tergiversadament: “Cada año debe percibir
en principio -la concessionària- un importe igual al resultado

de aplicar las tarifas vigentes sobre los vehículos quilómetro
habidos cada año. Si el volumen de tráfico es muy alto el
resultado final podría exceder de los importes expresados en
el cuadro de la cláusula 55.5. Por tanto, estas anualidades
deben considerarse estimativas. Esta cuestión fue consultada
a la Intervención General que contestó en el apartado 4 del
informe emitido con fecha 25-01-2011, en nuestra opinión en
el parecer de la Intervención es completamente correcto y está
bien fundamentado.” És a dir, Ernst & Young reforça la posició
d’Intervenció que li diu que les clàusules són estimatives. I aquí
li han volgut fer dir el contrari. És molt greu que en seu
parlamentària un grup polític jugui amb aquestes armes.

Vostè com va trobar les carreteres quan va arribar a la
conselleria després de guanyar les eleccions el pacte de
progrés?

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

La veritat és que la situació era un col·lapse, un col·lapse en
tots els projecte, un caos, un caos. 

Trobam les obres executades més o manco al 85%, amb
servei, com he dit abans, però sense que es posassin en
explotació formalment, llavors...

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Perdoni, vol dir que les obres estaven... els cotxes estaven
circulant sense que ningú hagués formalment (...)?

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Sí, realment...

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Qui era responsable de la seguretat vial en unes obres...?

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Naturalment, nosaltres, però la seguretat vial l’exercia com
quan es fa una obra que els obrers fan la... idò igual, és a dir, el
contractista, però no el contractista com a explotador, sinó el
contractista com a constructor estava fent la seguretat vial.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

És a dir, podem donar gràcies a Déu que no hi hagués hagut
cap accident.

No tenc més preguntes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. Passam al segon torn, pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Jerez, que disposa
d’un poc més de tres minuts.
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EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sr. Armengol, li recordaré
el que diu l’auditoria, l’informe d’auditori que vostès
encarreguen, amb caràcter previ al fet que vostès demanin
informes a la conselleria, a la mateixa Advocacia, l’auditoria ja
deia, diu: “En todo caso y en nuestra opinión, hay que tener en
cuenta que los importes de la cláusula 55.5 del pliego
identifica para cada año de vigencia de la concesión y
constituyen los importes máximos que la administración
pública concedente ha de abonar al concesionario”, això ho
diu un  document que és l’auditoria amb caràcter previ als
informes que jo li he esmentat abans. Tampoc no en varen fer
cas del que diu una auditoria encarregada per vostès a una
empresa privada, no en fan cas...

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Això li ho ha de demanar a l’interventor general, que és qui
va informar que eren estimatives. Nosaltres, la responsabilitat
és fer cas a l’interventor...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Jo, sé que vostè...

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Això, va venir a Eivissa, l’interventor aquí, el Sr.
Amengual, per què no li va demanar: per què en 2011 dius una
cosa i el 2013 dius l’altra?

EL SR. JEREZ I JUAN:

No, però és que...

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

No sé perquè no li ho varen demanar.

EL SR. JEREZ I JUAN:

No, però no és que no li demanàssim, és que va certificar
que vostès varen cometre...

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Fals.

EL SR. JEREZ I JUAN:

...bé, jo dic el que... jo li dic...

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Bé, idò el que va dir també és fals

EL SR. JEREZ I JUAN:

...jo...

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Però és que a més...

EL SR. PRESIDENT:

Faci la pregunta, Sr. Jerez. Sr. Armengol, per favor.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Vostè està dient que és fals el testimoni que va prestar aquí
el viceinterventor de la comunitat autònoma en aquell moment,
que és fals, que va dir mentida a aquesta comissió.

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Que és fals en quin sentit?

EL SR. JEREZ I JUAN:

No, en el sentit que jo li dic, en el sentit que vostès varen
cometre la major irregularitat en tot el procés d’adjudicació.

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

No, no, no, ell sap molt bé que nosaltres en aquest cas
només podíem seguir el seu informe i el seu informe és molt
clar, si el 2013 canvia el sentit del seu informe, perquè...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Jo li dic: vostè considera fals l’afirmació del viceinterventor
que va dir que aquella va ser la major irregularitat, aquella
interpretació d’aquella clàusula?

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

No crec que digués això.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Va dir això.

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

No, no...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Tenc el Diari de Sessions i va dir exactament això, una altra
cosa és que vostè...

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Jo no... fa trenta anys i no crec que digués això.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Va dir això, va dir això (...)
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EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Idò ell és el responsable, d’aquesta irregularitat Intervenció
n’és la responsable.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Per tant, vostè considera fals el que va dir?

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

No, jo el que li dic és que el responsable d’aquesta
interpretació és Intervenció.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Miri, recorda vostè un informe en relació amb les notes de
l’auditoria, algun informe que es fes en relació amb les notes de
l’auditoria? Recorda vostè algun informe?

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

(...) no, no...

EL SR. JEREZ I JUAN:

No, si sobre les notes que va fer l’Advocacia en relació amb
l’auditoria, les notes, l’informe de les notes, recorda vostè que
es fes algun informe sobre les notes?

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

No l’entenc, o sigui em parla de l’auditoria que es va fer
(...)

EL SR. JEREZ I JUAN:

Damunt l’auditoria es fan unes notes.

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Quines notes? Qui va fer unes notes...?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Les notes...

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Ah, perdoni, sí, sí...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sap... recorda vostè si damunt aquestes notes es va fer algun
informe?

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Ho desconec o...

EL SR. JEREZ I JUAN:

No ho recorda. Bé, idò es va fer un informe, es va fer un
informe, i es va remetre, el 4 de febrer del 2011, al Consell
Insular d’Eivissa, sense firmar.

Aquell informe, si vostè el vol veure, és aquí i el report de
fax també hi és. S’envia aquest informe en relació amb les
notes que fan els serveis jurídics de l’Advocacia i el Consell
Insular d’Eivissa el que fa és agafar aquest informe sobre les
notes i fer un copiar pegar, copia, aferra i, a peu de pàgina, diu:
“No obstant tot això, -no obstant el que diu aquest informe
sobre les notes-, consideram adient que es faci una investigació
amb més profunditat i, una vegada feta aquesta investigació,
s’enviï a Fiscalia.”

Vostè recorda tot això?

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

No.

EL SR. JEREZ I JUAN:

No ho recorda, bé. Què fa el Consell Insular d’Eivissa?
Aquest escrit, que copia y pega i a més afegeix el fet que
s’investigui més i s’enviï a Fiscalia, es firma el 25 de febrer del
2011 -25 de febrer de 2011-, i surt el mateix dia del consell
insular, el 25 de febrer de 2011; però no arriba, no té data
d’entrada a la seva conselleria, fins al dia 11 de març, 11 de
març; 25 de febrer se signa, s’envia, 11 de març té entrada. 

Quines coses, quan veiem que vostè dia 7 de març, abans
que li arribi a vostè l’escrit del consell insular, diu, vostè, eh,
aquesta és la seva firma, diu: “Visto el escrito del Consell
Insular de Ibiza, del 25 de febrero, -i vostè encara no l’havia
rebut, visto-, en relación a las notas de la Abogacía, en las que
se solicita la remisión a Fiscalia de las citadas auditorias al
objeto de determinar las responsabilidades, se considera
necesario, previamente, recabar un dictamen jurídico penal,
a cargo de un profesional de prestigio.”

Aquest és l’informe de la Carlos III, que jo li esmentava i
que vostè no recordava.

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

No ho recordava.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Com s’explica vostè que aprovin la despesa el dia 8, vostè
l’encarregui el dia 7, i encara el Consell Insular d’Eivissa no
hagués... no li hagués arribat a vostè l’escrit en que se li
demanava això? Expliqui-m’ho. Té explicació?

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Sí, o bé m’ho va dir per telèfon o m’ho avançar per mail, no
ho sé...
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EL SR. JEREZ I JUAN:

Vostès tot això ho feien per telèfon... 

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Teníem una relació amb el consell insular, una relació de
col·laboració molt directa, molt... sí, sí, quasi tot...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Jo li diré quina és...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jerez, està per damunt del seu temps, amb l’afegit
inclòs.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, acab, una pregunta i acab. La meva impressió és que a
vostè li envien aquest informe sobre les notes perquè li torni
enviar vostè, li torni enviar vostè una petició...

EL SR. PRESIDENT:

Faci una pregunta, Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

...una petició per enviar a Fiscalia (...) i demanar un
informe...

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Jo crec que és prudent abans d’enviar una cosa, s’hauria
de...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Una pregunta: la despesa... la despesa per demanar
l’informe s’aprova dia 8 de març, 8 de març, un informe jurídic
penal sobre una auditoria de mils de folis,...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jerez, o fa una pregunta o li llevaré la paraula.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Acab. Dia 8 de març. Aquest informe està conclòs el dia 14
de març, sis dies després! Vostè considera normal que s’aprovi
la despesa dia 8 i el dia 14 hi hagi un informe jurídic penal,
d’unes conseqüències brutals sobre el govern anterior, sobre
una auditoria de milers de folis?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jerez, com no formuli...

EL SR. JEREZ I JUAN:

És possible?

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Fer un dictamen en sis dies és possible...

EL SR. JEREZ I JUAN:

És possible que en sis dies es pugui fer un informe...

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

...(...) és possible.

EL SR. JEREZ I JUAN:

...d’aquestes característiques?

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, Sr. Jerez. Ha conclòs el seu temps. Té la paraula
el Sr. Morrás pel Grup Parlamentari Podem, per un temps un
poc superior a un minut més l’afegit.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Armengol, todo esto de
la interpretación del 55, de la cláusula 55.5, se debe también o
tiene como consecuencia de los puntos de conteo de aforo de
coches. Ustedes se encontraron con que en el tramo de Sant
Antoni, a pesar de que el pliego de condiciones ponía que debía
haber al menos trece puntos de conteo, sólo había uno.
¿Llevaron a cabo alguna acción para intentar que la
concesionaria colocase los que correspondían según el pliego?

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Sí, bueno, enseguida que lo detectamos les requerimos que
los pusiera, y visto que no los ponía entonces iniciamos el
procedimiento..., ya le advertimos que los pondríamos nosotros
de manera subsidiaria a su cargo. Entonces...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Fueron colocados?

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

No, le diré... Al irnos nosotros yo dejé el asunto con el
expediente de contratación para adquirir estos puntos de
conteo, lo dejé a punto de aprobarse, y creo que ya fiscalizado
por Intervención y sólo faltaba aprobarse, o en fiscalización. Es
decir... y nunca más se supo.
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EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Ese ustedes se refieren a después de cuatro años de haber
entrado en el Gobierno...

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Sí, pero...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

O sea, al final de legislatura.

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Sí, sí, naturalmente...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

De acuerdo.

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Es que le quiero precisar una cosa. Piense que para poner
los puntos de conteo hay que terminar las obras, (...) las obras
entre..., es decir que no se terminaron hasta nueve, diez...
Entonces..., pues sí, cuando se terminaron se...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

(...)

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

...pero antes no tenía sentido, es que no se contaban coches.
Fue terminar las obras, requerirles e iniciar el expediente para
que..., y dejamos el expediente en fiscalización.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

De acuerdo. Respecto... volvamos a las tierras. Usted ha
dicho que se habían rescatado los 2 millones a la concesionaria.
Sin embargo... y que se habían movido pocas tierras.

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Sí, porque...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Supongo que sería por el coste.

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

No, perdone. Ya le digo, cuando ellos dijeron “mañana
empezamos” entonces yo desplacé un ingeniero a Ibiza y
diariamente se llevaban, y cada día me pasaba partes, cada día
me enviaba un fax, o un mail con los metros cúbicos que se
llevaban cada día, y entonces...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Y cuántos metros cúbicos se llevaban al día?

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

No... no, no, insignificante, porque fueron, naturalmente...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Claro.

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

...esto en un mes y medio...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Entonces en qué se emplearon esos 2 millones?, ¿sólo en
eso? Lo digo..., lo digo, disculpe, porque el Sr. Carlos Garau,
un perito que actúa en la causa de las tierras entre Fiesta
Hoteles i MAB, dice que si ese depósito fuese temporal el
sobrecoste que tendría MAB sería de un..., o sea, del traslado
de las tierras de Fiesta Hoteles hasta las canteras para
recomposición de las mismas, sería de unos 2,7 millones. Es
decir, si se rescatan 2 millones de la concesionaria darían
prácticamente para mover todas las tierras, y usted me está
diciendo que es insignificante ese movimiento; ¿por qué es
insignificante?

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

¿Qué movimiento, insignificante?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, el de las tierras, el de los metros cúbicos que se
movieron.

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Porque no hubo tiempo para más, porque cuando pudimos
empezar a hacer eso pues era, por ejemplo, febrero o marzo de
2011. Entonces empezaron a llevarse la tierra pero después
vinieron las elecciones y después todo se paró.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

O sea, vuelven a hacerlo todo a final de legislatura cuando
es una cosa que ya entraban sabiendo que estaba hecha de
forma irregular. ¿Es así?

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Yo le he explicado antes..., le he dicho que cuando
entramos era un caos, con todos los respetos. Entonces
priorizamos...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, sí, pero... Bueno, no tengo más preguntas.
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EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Priorizamos.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Morrás. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, el Sr. Abril, que li corresponen 4 minuts i mig més
l’afegit.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sr. Armengol, jo li faré una pregunta que li ha fet el Partit
Popular, però crec que l’hi ha formulat malament. O sigui, a
principis de 2011 el Sr. Albert Prats, conseller de Mobilitat del
Consell d’Eivissa, li va remetre, a vostè, personalment una
missiva on assenyalava el malestar en nom del Consell
d’Eivissa davant unes presumptes notes d’Advocacia que no
tenien o que no se’ls donava categoria d’informe; de fet no ens
consta com a informe a la documentació que se’ns ha remès als
membres de la comissió, arran de l’estudi de l’auditoria
encomanada a Gerens Hill, que és la més exhaustiva que s’ha
fet a la comunitat arran d’aquestes concessions, perquè
l’Advocacia defensava no anar a les males, no anar a judici, no
dur a Fiscalia quantitat d’irregularitats que sí que pareixien
molt clares reflectides en aquesta auditoria.

Comparteix o compartia vostè el criteri de l’Advocacia?

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Jo li he dit a...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

De no anar, diguem, a les males davant totes aquestes
irregularitats que assenyalava l’auditoria?

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Totes les irregularitats d’àmbit administratiu i econòmic,
naturalment que sí. D’àmbit penal, com he dit abans, jo no som
especialista en dret penal. Llavors m’estim més que es
pronunciïn els que són especialistes. Ara, tot el que siguin les
conseqüències administratives, econòmiques i civils,
naturalment que sí.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

I a pesar d’aquest dictamen que es va encarregar
posteriorment a la Universitat Carlos III, ara no record el nom
del catedràtic, aquest dictamen juridicopenal, va ser
l’Advocacia o varen ser vostès que varen decidir no dur el tema
a Fiscalia?, perquè en aquest dictamen sí que s’assenyala tota
una sèrie de..., es tipifica tota una sèrie de tipus penals en
relació amb la gestió d’aquesta concessió.

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Sí. Desconec exactament el per què. Els detalls d’aquest
assumpte, els desconec.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Vostè ha dit que Ernst & Young havia treballat els plecs
amb Intervenció. Ho dic perquè aquí hi ha contradicció, perquè
l’interventor va dir aquí, i així està recollit en el Diari de
Sessions, que ells no havien treballat els plecs, que això en tot
cas era feina de l’òrgan de contractació.

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Bé, això ho diu en un moment de la seva intervenció, però
a l’altre..., és a dir, reconeix el que és important dels plecs, que
és el tema de si això..., en com es feien els plecs perquè no
computàs com a deute públic sí que va intervenir, perquè ell
diu que va ser a reunions amb la Intervenció General de l’Estat,
va tenir comunicacions... És que la resta del plec no és
important, la resta del plec és copiar i aferrar. Allò important
d’aquest plec és que no computi com a deute públic.

Li diré més: tot té un mòbil. El canvi de criteri, jo sospit
quin és el mòbil d’Intervenció. No ha canviat de criteri perquè
sí...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Es refereix al canvi de criteri d’Intervenció respecte dels
pagaments...

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Sí, naturalment...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

...en aplicació de la resolució.

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

...naturalment. Sí, un dia va dir ara sí, ara no. Hi ha un mòbil,
i de calat, i és que les normes de comptabilització de deute
públic varen canviar i es varen fer molt més estrictes des de la
SEIC 2010, que va entrar en vigor el 2014. Vol dir que el
primer..., el contracte així com el varen fer, la limitació que
varen posar de l’increment interanual, va passar just just no a
ser deute públic, però amb les modificacions de la norma de
comptabilitat pública de l’any..., que va entrar en vigor el 2014,
ja computava seguríssim, perquè aquestes normes es varen fer
més estrictes, perquè havia estat un desgavell, com es feien
aquests tipus de contractes; varen ser molt més estrictes de
manera que un contracte que té una limitació, sigui la que sigui,
a les retribucions del soci privat, que es diu, si aquell ja no pot
actuar plenament com empresa privada això ja no... això ja
computa com a deute.

Vol dir... el 2013 què varen dir?: “ui, tanmateix aviat ens ho
computaran com a deute, (...) al río; posarem que són
limitatives”, perquè ells havien posat que no ho eren perquè
computàs com (...), però com dic amb la norma (...)
compatibilitat que va entrar en vigor el 2014, ni així.
Efectivament, des de 2015 aquest contracte computa com a
deute públic, però això és una cosa que es veia venir des de
2010 o...
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Llavors això és la meva impressió, i com que he vengut a
dir la veritat, això és la veritat de la meva impressió del motiu
pel qual es va canviar el criteri.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

És conscient que a vegades les consultores, com Ernst &
Young, més que aportar rigor als contractes el que aporten és
aparença de rigor? Ho dic perquè si vol li record, en relació
amb l’elaboració d’aquests plecs, el que va dir el Sr. Bosch i
Tugores, el representant d’Ernst & Young, en aquesta comissió.
Diu: “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 ells em deien:
‘Nosaltres sobre això no t’hem demanat res, és a dir, no volem
saber la teva opinió sobre si anam molt aviat o no’”. 

Fixi’s si anaven aviat que quan es va fer l’adjudicació
d’Accesos Ibiza, a MAB i al Grupo Ortiz de Madrid, l’informe
de viabilitat econòmica d’Ernst & Young ja feia prou dies que
estava fet només per a aquesta empresa. Perquè de vegades, o
almanco jo crec que és una de les conclusions que hauria de
sortir d’aquesta comissió d’investigació, tenc la sensació que el
paper de les consultores de vegades ha generat encara més
indefensió de l’administració davant d’un model de concessió
que era, francament, i s’ha demostrat, francament complicat de
manejar. No sé si té cap opinió al respecte, és la darrera
pregunta o reflexió que volia compartir amb vostè.

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

L’únic que puc dir, la meva experiència el temps que el vaig
tenir, que vàrem comptar amb ells, ens va assessorar en el
seguiment d’aquests contractes és que varen fer, varen
assessorar la seva feina amb total objectivitat, total objectivitat,
i eficiència. Jo de la feina feta l’època anterior no puc valorar,
però dels anys que nosaltres els vàrem tenir perquè ens
assessorassin en l’execució d’aquells contractes ho varen fer,
com dic, amb professionalitat i objectivitat i defensant els
interessos que nosaltres els demanàvem. 

EL SR. ABRIL I HERVÁS.

Molt bé. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Correspon ara al Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES. Sra. Sureda,
si vol fer formular qualque pregunta?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

No en faré ús. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Atesa l’absència de diputats i diputades del
Grup MÉS per Menorca i del Grup Mixt passam al Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula el Sr. Damià Borràs, que,
per al seu coneixement, encara té onze minuts i mig.

EL SR. BORRÀS I BARBER.

Gràcies, president. Sr. Armengol, permeti’m que abans de
res el feliciti per la seva bona memòria, vostè almanco no
pateix d’Alzheimer com sembla que pateixen tots els
compareixents del Grup Popular aquí, ni la Sra. Cabrer, ni el
Sr. Jover, ni el Sr. Pere Palau, ni la Sra. Matutes, ni el Sr.
Matutes... ningú no se’n recorda de res, es veu que tots eren
clients de la discoteca Amnesia d’Eivissa, ningú no recorda res,
ni les empreses recorden gaire cosa, en canvi vostè, almanco,
se’n recorda.

I el Sr. Jerez tampoc no recorda de res, perquè també hi era,
també hi era el Sr. Jerez, encara que es faci ara un poc el
despistat.

I se sorprèn, el Sr. Jerez, que en sis dies es pugui fer un
estudi, un informe com el que ha licitat en sis dies, quan tenim
l’estudi de viabilitat de les dues obres, que es va encarregar un
divendres i va estar llest el dilluns, cap de setmana enmig, i açò
és perquè eren molt eficients. En canvi, quan es fa amb el doble
de temps i no amb cap de setmana enmig, és perquè hi ha coses
rares. I l’estudi de viabilitat de les obres és, amb els plecs de
condicions, el naixement tècnic, amb la voluntat política del Sr.
Matas i de la Sra. Cabrer, que ens ha dut a la situació que ens
trobam i que necessita d’una comissió d’investigació a hores
d’ara. Si no haguessin... aquellos polvos han traído estos lodos
d’avui en dia. Tot i que vostè hauria de prendre molt de Cola
Cao per arribar a ser igual que els del Partit Popular que han
acabat a la presó.

Va rebutjar vostè, Sr. Armengol, peticions econòmiques de
les empreses?

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Perdoni?

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Si va rebutjar peticions econòmiques de les empreses. 

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Econòmiques?

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, com a reequilibris, aquestes coses. 

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Sí, sí, jo ho he dit abans, és a dir, bé, el modificat que ens
vàrem trobar, ens vàrem trobar dos modificats presentats d’un
35, entre un 35... entre un 30 i un 40% a un i a l’altre. Nosaltres
finalment els vàrem aprovar amb un 19% i amb un 7%, en un
cas i en l’altre. 

Sol·licitud de reequilibris, no record la quantia, però de 20
milions per amunt cada una de les dues, i les varen rebutjar
totes dues, crec que d’una manera ben fonamentada. Jo he de
dir que...
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(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Perdoni? Perdoni? He de dir que m’ha arribat certa
frustració dels tècnics de la Direcció General d’Obres
Públiques, perquè a l’hora de defensar aquests contenciosos de
reequilibris no... poc se’ls ha consultat, poc se’ls ha consultat.
I ells són els que més sabien perquè varen fer aquests informes,
aquests informes no es van fer en dos dies, aquests informes del
reequilibri es varen fer dirigits per un tècnic, un enginyer, però
amb un equip d’enginyers i topògrafs de Tragsa, de la comissió
tècnica, i tal vegada varen estar sis mesos per fer aquests
informes. Varen potejar l’obra, es varen potejar l’obra...

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, no, gràcies, açò ja qui és responsable ja tendrà
oportunitat d’explicar-ho. En tot cas, vostè no va...

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Eh?

EL SR. BORRÀS I BARBER:

... que l’acusen de prendre, contra informes, prendre
decisions contràries a interessos públics, vull dir...

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

No, zero, reequilibri zero. Crec que, en fi, modestament,
crec que... en fi, hi ha certa frustració perquè acabàs com va
acabar, és a dir, (...) reequilibri.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

I açò va dur conseqüències econòmiques molt lesives per a
la comunitat, entenc, aquestes situacions de reequilibri.?

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Una l’han condemnat a 22 milions i a l’altre a 7 milions. 

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Molt bé. Gràcies, president.

Sr. Armengol, vostè ha citat l’informe d’Intervenció, que és
clau, després li fan dir a la presència del Sr. Amengual aquí
coses que tampoc no va dir exactament, sinó que... i a més
induïdes per preguntes i repreguntes i repreguntes i
repreguntes... fins que van dir un intent de cosa que realment no
era molt clara, si de cas podem tornar a demanar al Sr.
Armengol, al Sr. Amengual, que torni aquí a acabar d’aclarir
les coses, i haurà d’explicar per què es va desdir el 2013 de
2011, perquè haurà d’explicar per què va pagar durant...
Intervenció (...) fins i tot perquè durant dos anys llargs.

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

 És impensable que Intervenció durant dos anys pagàs tota
aquesta doblerada, si Intervenció, si algú fa feina a
l’administració, per no res ja et posa objeccions, com ell pot

pagar dos anys tots aquests doblers en contra, i jo això sí que
ho compartesc, el que va dir, que ho respect, el Sr. Amengual,
és que hi havia una resolució. Bé, però si tu penses que aquesta
resolució és il·legal i et costa tots aquests doblers, no ho
tramites...

EL SR. BORRÀS I BARBER:

És la seva obligació de funcionari. 

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

... i a més... perdoni.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

És la seva obligació de funcionari. 

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

I la revisió..., el nou informe, a més, sembla que no surt ni
tan sols d’ofici, sinó que el demana la conselleria. A més, això
de les limitatives és que és una cosa que... jo li donaré una altra
dada, si vol, i és que, després de l’adjudicació, a l’any 2006, es
varen modificar les anualitats incrementant-les en 20 milions
d’euros respecte de Sant Antoni.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

2006.

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Amb informes d’Intervenció i amb informes de la secretaria
general d’aquell temps dient: “es que las partidas son
estimativas, ya se sabe que se pueden modificar”.

Perquè les partides de tots els anys no són les que posa el
plec, són les que posa un acord de Consell de Govern posterior,
de febrer de 2006, on s’augmenten en 20 milions. 

Respecte de l’aeroport...

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sigui breu, Sr. Armengol. 

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

... 60 milions.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies. S’ha intentat convertir aquesta comissió en un
judici, però un judici anterior  a l’any 1975, tot s’ha de dir.

Quan firma i quan escriu Intervenció és quan és sagrat allò
que firma perquè és informe vinculant, i diu: “la clàusula 55.5
recull el càlcul de l’estimació inicial del preu del contracte que
l’òrgan de contractació va realitzar aplicant la tarifa de licitació
dels estudis de trànsit disponible. Conté un càlcul de la despesa
que l’administració va considerar previsible suportar per poder

 



CNPI SOBRE LES AUTOPISTES D'EIVISSA / Núm. 40 / 31 de gener de 2017 831

determinar el preu del contracte, per poder determinar els
mecanismes necessaris de publicitat i poder realitzar les
oportunes reserves de crèdit pressupostari. En cap cas,
l’esmentat càlcul no suposa directament un límit, ni màxim ni
mínim, de la contraprestació a suportar per l’administració.”
Açò és el que firma el Sr. Amengual.

I després li diu, el commina a vostè, el mateix informe, a
pagar ja, a pagar ja. Què hagués succeït si vostè no hagués
iniciat les resolucions i expedients de pagar?

Perquè diu, el punt setè: “Vist que des del 26 de maig de
2010, data de l’informe de l’Advocacia, i fins i tot des de maig
de 2006 -que citava vostè ara- no hi ha dubte respecte del
contingut i aplicació de la clàusula 55.4, cal que
immediatament es prenguin les mesures necessàries adients per
dur a terme la liquidació corresponent als exercicis 2009 i 10
i anteriors”. Més endavant diu, “Quant al termini per dur a
terme la liquidació del 2010, s’ha de realitzar abans de 31 -sic-
d’abril -abril té 30 dies-, clàusula 56.1 del plec de condicions
administratives, però la de l’exercici 2009 i anteriors, si cal, pot
i ha de ser immediata”. Per tant li ho ordenen a vostè. Però
vostè, davant tot açò, encara no ho té clar, i demana
aclariments. Ja ho ha citat el Sr. Morrás, un document que hem
conegut posteriorment on vostè demana aclariments; li contesta
Intervenció a través del Sr. Cristóbal Milán, i vostè encara
contesta, tot açò abans de les (...) -jo ho pos a disposició de la
mesa de la comissió i dels portaveus perquè en facin el que
trobin oportú. En aquest escrit el Sr. Milán li diu, li torna a dir
que les coses estan clares i que paguin, immediatament, torna
reiterar que immediatament. És a dir, si vostè, estant en
funcions o no estant en funcions, no hagués fet cas, sí que
haguera comès una irregularitat.

Seguim. I dic, les resolucions són de 20 de maig i dia 1 de
juny, ja ho he dit; ho han dit abans, crec que és interessant
reiterar-ho. Immediatament hi ha un canvi de govern, després
de les eleccions; entren com a conseller responsable el Sr.
Gornés i la directora general la Sra. Ana García, que avui
horabaixa tindrem aquí, i amb el vistiplau del Sr. Amengual,
perquè és qui fiscalitza aquests pagaments, es procedeix a
pagar. O sigui, qui realment paga no és vostè, és ja
pràcticament el govern Bauzá. (...) els pagaments és del govern
Bauzá, i la fiscalització d’aquests pagaments és de l’època
Bauzá. És correcte açò?, vull dir, és així?

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Naturalment. És a dir, pel que es veu fins a l’any 2013
vàrem pagar amb aquest criteri. És impensable que Intervenció,
contra..., per molt que existeixi la resolució, si s’hagués dictat
contra el seu criteri, és impensable que hagués passat ni un sol
pagament. El que hagués fet és que hagués considerat nul·la de
ple dret aquesta resolució perquè una resolució que suposa una
despesa per a la comunitat autònoma, si no té un informe de
fiscalització vinculant, és nul·la de ple dret. (...) estableix
clarament a l’article 82 i el 84, que són que els actes
administratius que suposen despesa pública estan subjectes a
fiscalització vinculant.

Llavors és impensable. I a més vostè l’ha citat. Jo després
de l’informe d’Intervenció torn fer un escrit... Jo no sé què més

hagués pogut fer. Li dic en un escrit “consider que són
estimatives”.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Sr. Armengol. Aquí s’ha defensat la integritat i la
capacitat, que ningú no posa en qüestió, del Sr. Amengual com
a alt funcionari de la comunitat autònoma. Vostè creu que el Sr.
Amengual -és una valoració que li deman- com a alt funcionari
podia desconèixer les resolucions del Sr. Carbonero?

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Les resolucions del Sr. Carbonero necessàriament anaven
en cada expedient de pagament. Els pagaments no s’envien...
s’envien amb una documentació justificativa. La factura... estic
seguríssim que formava part de l’expedient de pagament, a
cada pagament hi anava la resolució.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

I supòs que ni vostè ni jo no serem capaços d’acusar el Sr.
Amengual de fer uns pagaments a les empreses sabent que les
resolucions eren il·legals, com es pretén (...) aquí.

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Si posen un emperò per qualsevol..., i és la seva obligació,
per quanties mínimes i per la cosa més formal posen emperò,
jo sempre he estat a la part gestora, no a la part d’intervenció,
fa trenta anys que sé... Això és impossible i impensable.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Per tant durant dos anys cada trimestre Intervenció pagava
d’acord amb unes resolucions que reiteradament rebia dins
l’expedient de cada pagament, i per tant Intervenció coneixia
a bastament..., evidentment sobretot tenint en compte que a
Intervenció tant el Sr. Milán com el Sr. Amengual havien fet
informes en aquest sentit, i també havien fet informes el serveis
jurídics. És a dir, que unes resolucions que es basaven en
informes, després Intervenció..., és a dir, les resolucions es
basaven en uns informes d’Intervenció i serveis jurídics, i
després Intervenció, a partir d’aquestes resolucions pagava.

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Sí.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

I per tant cada vegada veia les resolucions.

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Així són els expedients de pagament, així funcionen els
expedient de pagament.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

I evidentment aquí hi havia la Sra. Ana García, directora
general...
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EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Cada pagament també és objecte d’Intervenció. Quan dic
això dic de l’acte formal d’Intervenció, de la firma d’un
interventor. Cada pagament ha estat intervingut i amb el
vistiplau d’un interventor.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Per tant la Intervenció tenia més de dotze oportunitats
d’advertir que la resolució del Sr. Carbonero no era correcta.
És sorprenent que el 2013..., pensem que passen coses molt
curioses en aquesta comunitat el primer i segon trimestre, el
primer mig any de 2013...

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Això no s’ho creu ningú.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Perdó?

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Això no s’ho creu ningú. No s’ho creu ningú que faci feina
a l’administració, que consenti que...

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Perdoni, sí s’ho creu ningú. El Sr. Jerez, per tapar les
vergonyes de l’actuació del govern Matas i per tapar les
vergonyes d’algunes connivències entre el govern Matas i... i
qui sap, d’açò n’haurem de parlar, connivències també amb
determinats interessos privats. Per tant ho creu algú.

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

 M’estim més no comentar això.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Perdoni que el contradigui, però sí algú ho creu, però creu
falsedats, però hi creu. Hi ha gent que és capaç de creure allò
que és irreal.

EL SR. PRESIDENT:

Darrera pregunta, Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Darrera pregunta, Sr. Vicenç Thomàs. El 2013 passen
moltes coses que conclouen a l’informe d’Intervenció, que
reinterpreta el seu informe de 2011. És pràcticament, en pocs
dies de diferència, hi ha un informe, hi ha el famós informe del
Sr. Jover que du a conseqüències també molt lesives per a la
comunitat, i a partir d’aquí hi ha un canvi de conseller en el
govern Bauzá i hi ha un canvi de posició del govern Bauzá, que
ja no paga i procedeix d’una altra manera que ha tingut moltes
conseqüències per a aquesta comunitat. Açò són circumstàncies
que algú haurà d’explicar, tindrem oportunitat d’explicar-les.

Jo crec que està molt clar, vull dir que no hi havia cap altra
manera de procedir que fer cas dels informes d’Intervenció i de
serveis jurídics per procedir a les resolucions.

Estic convençut que vostè haguera preferit fer exactament
el contrari. És per açò, perquè... en la defensa de l’interès
públic que vostè va demanar reiteradament aclariments,
informes per estar ben segur abans de resoldre?

EL SR. ARMENGOL I GARAU:

Sí. La nostra responsabilitat era gestionar la infraestructura,
la responsabilitat de (...) financeres, en aquest cas, i de..., és
d’intervenció. Jo em neg a continuar dient resolució Carbonero,
és a dir, resolució Intervenció 2011.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Així constarà en el Diari de Sessions.

Gràcies, Sr. President, no hi ha més preguntes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. He d’entendre que aquests tres
petits documents que vostè ha aportat a la Mesa vol que
s’incorporin o que es valori la seva incorporació a la
documentació. Per tant, en una propera comissió aclarirem si
s’incorporen o no dins el pla de treball.

I per acabar aquesta comissió vull agrair al Sr. Antoni
Armengol Garau la seva compareixença.

I no havent-hi més assumptes a tractar, aixecam la sessió.
Moltes gràcies.
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