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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Sí, president. Tania Marí en substitució de Sara Ramón.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Josep Castells substitueix Patricia Font.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies.

Compareixença del Sr. Jaume Carbonero i Malberti.

L’ordre del dia d’aquesta sessió consisteix en la
compareixença del Sr.  Jaume Carbonero i Malberti 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. Jaume Carbonero i
Malberti, 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. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, Sr. Carbonero, i
benvingut a aquesta comissió d’investigació sobre les carreteres
d’Eivissa.

S’ha parlat molt de vostè, segurament se’n segueixi parlant
perquè certament moltes de les decisions que vostè va prendre

com a conseller són certament polèmiques, són controvertides
i, de fet, els tribunals, disculpi, els estan començant, ja fa dies
que ho fan, a desmuntar-les, em referesc, precisament, a dues
sentències que pesen damunt les seves esquenes relacionades
amb la resolució que vostè pren en interpretar la clàusula 55.5. 
Tot el que vostè no aclareixi avui aquí, confiï i esper que ho
faci als tribunals, de fet, ja -com dic- ho han començat a fer.

Ràpidament, les primeres preguntes que li formularé són les
mateixes que he formulat al compareixent anterior, quina
opinió professional li mereixen a vostè l’Advocacia d’aquesta
comunitat i la Intervenció d’aquesta comunitat?

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Miri, diferent, diferent, jo crec que l’Advocacia de la
comunitat autònoma és un cos amb prestigi que fa un servei a
la comunitat autònoma important.

I quant a la Intervenció, doncs, la veritat és que veig que té
una actuació erràtica, a moments aplica determinats criteris, els
canvia i, per tant, no tenc una opinió tan favorable com la tenc
de l’Advocacia.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Com valora vostè l’afirmació tan rotunda que ha fet aquí el
viceinterventor de la comunitat autònoma que afirmava que la
major irregularitat que es va cometre durant tot el procés va ser
precisament la interpretació que vostè fa de la clàusula 55, com
valora vostè aquesta afirmació?

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Bé, jo, miri, he repassat la intervenció del Sr. Amengual,
vell funcionari de la comunitat autònoma, i realment no he vist
aquesta afirmació que vostè diu, no l’he vista reflectida en el
Diari de Sessions. No pos en dubte que ho digués, però sí que
dic que jo no l’he vista reflectida. Però -però- vull dir que, en
qualsevol cas, discrep rotundament d’ell, perquè, si jo vaig
prendre una resolució, va ser en base a un informe taxatiu que
ell havia fet i... 

EL SR. JEREZ I JUAN:

Vostè apunta al fet que la decisió que vostè pren, la pren a
causa de l’informe d’Intervenció exclusivament? És a dir, és el
Sr. Amengual qui, en certa manera, ve a provocar amb el seu
informe la seva decisió?

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Sí. És així, sí.

EL SR. JEREZ I JUAN:

És a dir, vostè no fa cas a tres informes previs...

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Sí...
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EL SR. JEREZ I JUAN:

... que podien contradir l’opinió del Sr. Amengual, em
referesc primer a l’auditoria; segon, a l’informe de la mateixa
conselleria i, en tercer lloc, a l’informe de l’Advocacia. Vostè
ignora aquests informes i no fa cas del d’Intervenció i
n’encomana un d’extern, no és molt estrany tot això?

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

No, no, no és gens estrany, el que és estrany és la seqüència
que vostè explica, perquè no va ser així. Jo estic obligat a no
faltar a la veritat, però m’agradaria que vostè també ho fes, no
falti a la veritat. Això no va ser així.

Hi va haver un informe de la conselleria que plantejava uns
dubtes i remetia a un informe posterior d’Advocacia. Hi va
haver un informe d’Advocacia, llegeixi les seves conclusions,
diu que la 55.4 és limitativa i la 55.5 és estimativa. I després hi
va haver un informe d’Intervenció, signat pel Sr. Amengual i
per l’interventor, que diuen? En primer lloc, aquests sí que
s’obliden de l’informe de la conselleria, no l’anomenen per a
res, i de l’informe de l’Advocacia diuen que està molt clar i li
donen suport i, a més, en el punt quart de l’informe
d’Intervenció, diu: “En cap cas l’esmentat càlcul, les anualitats
de la 55.5, suposa directament un límit, ni màxim ni mínim, de
la contraprestació a suportar per l’administració, ja que el preu
s’abonarà en funció de la prestació realitzada”. En cap cas, en
cap cas.

Per tant, jo no podia fer una altra cosa que el que vaig fer,
l’informe d’Advocacia era preceptiu i també era vinculant,
perdó, d’Intervenció. I per tant, jo, a la resolució, ho vaig
detallar, vaig explicar que havíem tengut dubtes, que havíem
demanat informes, explicant els informes i, al final, vaig dir:
d’acord amb l’informe d’Intervenció, això és el que (...)...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Per què no pren vostè la decisió més favorable als
interessos de la comunitat autònoma i estima prendre’n una que
és totalment contrària als interessos de la comunitat autònoma,
estant vostè cobert amb els informes d’Advocacia, la
conselleria i la mateixa auditoria?

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Miri, jo entenc que aquest tema de les autopistes, tot ell és
contrari als interessos de la comunitat autònoma, des del
principi, des del principi... Des del principi, perdoni...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Jo li parl dels informes, Sr. Carbonero.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

... -deixi’m parlar-, des del principi que es varen rebutjar els
convenis de carreteres amb Madrid i es varen establir uns nous
convenis, fins i tot aquests nous convenis es varen superar
moltíssim en quantia, i es varen executar unes autopistes que no
tenien cap tipus de sentit i, per això, l’auditoria explica un cop

rere un altre quines són les irregularitats que es varen cometre,
des del principi es va anar en contra de la comunitat autònoma.
Però nosaltres ens ho vàrem trobar i nosaltres havíem d’intentar
resoldre el desgavell que s’havia organitzat...

EL SR. JEREZ I JUAN:

No m’està contestant.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Sí que li estic contestant, i acabaré, acabaré. Nosaltres no
podíem valorar si anàvem a favor o en contra, no és una qüestió
ni del conseller ni del director general valorar una altra cosa
que l’informe, ja li dic, preceptiu i vinculant, jo també som
funcionari... preceptiu i vinculant d’Intervenció.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Vostè hagués actuat avui de la mateixa manera?

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Perdó?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Avui hagués actuat de la mateixa manera? No, veritat?

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

No, perquè hi va haver un altre informe, el 2013, però jo ja
no hi era. I diu a la seva intervenció el Sr. Amengual: “crec que
el 2013 el Sr. Carbonero ja no hi era”. Com que creu? A quin
món viu?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Si tot això ens preocupa, més ens preocupa que vostè fes tot
això -i ho dic amb tot el respecte cap a la seva persona- amb
absoluta temeritat.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Per què?

EL SR. JEREZ I JUAN:

I per què dic que vostè ho va fer amb absoluta temeritat?
Perquè tant és així que, com hem pogut comprovar, aquesta
decisió es pren sense que vostè tengui la dotació pressupostària
que l’habilitàs a fer un despropòsit d’aquesta magnitud; és a
dir, vostè no té una previsió econòmica de l’impacte que pot
tenir aquesta decisió sobre l’economia de la mateixa comunitat
autònoma.

I la pregunta és: què el va moure, a vostè, a actuar d’aquesta
manera tan irresponsable i com es va vostè atrevir a aprovar
aquesta resolució amb aquestes condicions?
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EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Els qualificatius, els posa vostè. No va ser irresponsable, va
ser responsable perquè va tenir tota una sèrie d’informes que
l’avalaven; però..., no hi havia partida, però es va seguir pagant
durant dos anys, dos anys en què vostès governaven, dos anys
varen pagar seguint els criteris que segons vostè eren una
temeritat, una irresponsabilitat, en contra d’Intervenció... I com
intervenia aquests pagaments Intervenció, si creia que era una
temeritat, una irresponsabilitat i tots els altres epítets que vostè
ha dit?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Com vol vostè que Intervenció no pagui quan vostè fa una
resolució de les característiques que fa, en què diu que els
límits són els que són? Com vol vostè...

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Li ho ha explicat perfectament....

EL SR. JEREZ I JUAN:

Com vol vostè Intervenció que no pagui?
 

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

...el Sr. Armengol, li ho ha explicat perfectament,...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Però miri, (...)

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

...Intervenció, perfectament i, a més, no sé si vostè ha
gestionat alguna vegada en aquesta comunitat autònoma,...

EL SR. JEREZ I JUAN:

No, no, no...

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

... però Intervenció es fica en tots els pagaments de la
comunitat autònoma, en tots, en comprar un bolígraf, es fica i
diu: aquest pagament es pot fer o aquest no es pot fer. I, per
tant, no hi havia cap dubte en aquell moment, no hi havia cap
dubte. Pensi, a més, que... jo, quan record aquells dies, amb
Intervenció no teníem cap tipus de guerra declarada, no ens
cartejàvem, parlàvem...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Avui la tenen.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

...no, no, perdoni, la tendrà qui va dictar una resolució...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, sí...

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

... perdoni, la tendrà qui va dictar un informe contrari al que
havia fet el 2011, ell mateix s’ha contradit, però jo no hi tenc
res a veure que s’hagi contradit, jo n’estic content, n’estic
content que s’hagi contradit, però, home,...

EL SR. JEREZ I JUAN:

De les dues resolucions...

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

... el que no pots fer és atribuir a un altre (...)...

EL SR. JEREZ I JUAN:

... que vostè pren interpretant les clàusules 55, punt 4 i punt
5, n’hi ha una d’aquestes que, possiblement, la fa botant-se la
llei, una de les dues resolucions interpretatives la signa vostè,
estant en funcions, per quina raó va prendre vostè aquesta
decisió injusta, sabent que no la podia prendre en aquestes
condicions, estant en funcions?

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

No, no, perdoni, perdoni, jo no sabia que era injusta, eh?,
injusta ho diu vostè,...

EL SR. JEREZ I JUAN:

És injusta perquè ho han dit els tribunals.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

... ho diu vostè...

EL SR. JEREZ I JUAN:

I els tribunals.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

... ho han dit els tribunals després d’un informe
d’Intervenció, que ha canviat l’informe anterior...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Per dues vegades.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

... i vostès mai no ho varen dir, això, vostès sempre han dit:
va ser un error del Sr. Carbonero, va ser un error del Sr.
Carbonero, mai no han dit: va ser un error d’Intervenció. 

Va ser un error d’Intervenció, si no haguessin tengut aquest
segon informe...
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EL SR. JEREZ I JUAN:

Sr. Carbonero, contesti’m...

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

... li assegur que les sentències (...)...

EL SR. JEREZ I JUAN:

... per què pren aquesta decisió estant en funcions quan no
la pot prendre? Per què?

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Per què? Perquè sí que la podia prendre, jo no vaig tenir
ningú que em digués que no la podia prendre, és clar que la
podia prendre. És més, Intervenció, a qui vostè posa de model
de tot, no... Intervenció, perdoni, Intervenció, sí perquè jo he
llegit la intervenció del Sr. Amengual també, Intervenció em va
instar de manera repetida: per favor, paga, per favor, ja hem
deixat de pagar, ja no pagarem més a compte, paga, per favor,
paga. Són estimatives, el Sr. Armengol fins i tot li ha dit que li
va demanar amb posterioritat i que tornàs aclarir aquest tema
i no li varen contestar.

EL SR. JEREZ I JUAN:

El que fa aquí és (...) desviar l’atenció...

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

No, no, no és desviar l’atenció...

EL SR. JEREZ I JUAN:

 ... i desviar la responsabilitat cap a un alt funcionari
d’aquesta comunitat autònoma.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

... no és desviar res, és desmuntar un “xiringuito” que vostès
han muntat amb cap rigor, amb cap rigor.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Miri, li mereixen rigor les dues sentències...

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Sí, senyor.

EL SR. JEREZ I JUAN:

...que condemnen la seva (...) i la seva actitud...

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Després de (...) me mereixen rigor, sí, senyor, sí, senyor,
després de l’informe del 2013...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Confia que...

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

...per què no ho diu vostè. Per què no ho diu que hi va haver
un informe el 2013? No ho diu, vostè fa referència...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Jo el... no, és que n’hi havia tres de previs, Sr. Carbonero.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

No, previs no...

EL SR. JEREZ I JUAN:

N’hi havia tres de previs...

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

...no, no, no...

EL SR. JEREZ I JUAN:

... hi havia l’auditoria, un de la conselleria i un de
l’Advocacia que vostè ignora...

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

No, no, l’únic que... no, l’únic preceptiu i vinculant era el
d’Intervenció que era concordant...

EL SR. JEREZ I JUAN:

...(...) i això és així, sap vostè que això consta als Actes i és
determinant...

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

No, no, bé, consta als Actes perquè vostès han dit sempre
que jo vaig ignorar els informes tècnics, els informes
d’Intervenció, els informes d’administració i em vaig basar
exclusivament en un informe d’Ernst & Young, i això és
mentida, i vostè ho sap i vostè ho sap, són mentides... 

EL SR. JEREZ I JUAN:

Vostè el que ha fet és derivar la responsabilitat cap a un alt
funcionari d’aquesta comunitat autònoma...

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

...no he derivat responsabilitat, en absolut...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, senyor, (...)...
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EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Un alt funcionari, jo era conseller! Què un alt funcionari! Jo
era conseller i vostè posa a la picota cada dia i l’alt funcionari
resulta que sempre té raó, però no pot tenir raó quan diu una
cosa un dia i en diu una altra completament diferent al dia
següent.

EL SR. JEREZ I JUAN:

No hi ha més preguntes, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY: 

Buenos día, muchas gracias, Sr. Presidente. Buenos días,
Sr. Carbonero...

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Buenos días.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY: 

¿Usted pertenecía al gobierno del Sr. Antich?

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Sí.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY: 

Mientras que en el Consell de Ibiza estaba como presidente
el Sr. Tarrés y de conseller el Sr. Prats.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Sí.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Qué opinión le merece el Sr. Prats como conseller y
persona?

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

El Sr. Prats fue...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Era una persona honesta?

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

... sí, fue... le considero una persona honesta, un buen gestor
y considero que también fue un leal colaborador de las políticas
de, en aquel momento, la comunidad autónoma.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY: 

El Sr. Armengol anteriormente, respecto al tema de las
tierras, de que estaban depositadas en el... todavía estaban
depositadas en los campos, en los terrenos pertenecientes a
Fiesta Hoteles, ha finalizado la intevención diciendo que no se
habían retirado de ahí porque se priorizaba, ¿qué habían
priorizado delante de lo que es una... una acción a todas luces
contraria a los pliegos que es el depósito de esas tierras en esos
campos?

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Bueno, vamos a ver, muchas veces he estado pensando cuál
fue el motivo de la administración autonómica de separarse de
lo que en principio se había proyectado, que era un
desdoblamiento en San Antonio y una ampliación de la
carretera de aeropuerto, y hacer sobre todo en el aeropuerto una
macroinfraestructura soterrada, pasando por debajo del nivel
freático, interrumpiendo no sólo las aguas subálveas, sino
también la circulación de personas y animales en un paraje que
desemboca en Ses Salines y en la Playa d’en Bossa, ¿no?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

¿Por qué? Pues bueno, seguramente hay diferentes
explicaciones, de si el coste, de si cuánto más dinero mejor
para según quién, etc., pero también hay una explicación desde
el punto de vista de las tierras: Ibiza no es un territorio en el
que haya mucha tierra vegetal, es más bien lo contrario, las
tierras que se expropiaron, propiedad lógicamente de la
comunidad autónoma, son tierras especialmente útiles para
hacer un campo de golf... Y, por tanto, pues bueno, pues esto...
una cosa puede traer causa de la otra.

En relación... y disculpe...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY: 

 ¿Y usted...?

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

... disculpe la disgresión, en concreto, pues efectivamente
desde el principio instamos a que se retirasen, al ver que no se
retiraban hicimos todos los trámites para ejecutar la fianza, el
aval y a partir de ahí se empezaron a retirar.

Yo personalmente vi cómo se retiraban, luego
efectivamente... es verdad que se debió parar, nosotros nos
fuimos en el 2011, se debió parar... 

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY: 

Pero claro, ¿cuándo empiezan a retirarse, a eso me refiero?
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EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Sí, sí, empiezan a retirarse cuando tenemos todo el trámite
de ejecución de aval y...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY: 

¿En cuatro años? Lo digo porque...

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

No, no, cuatro años no, piense que cuando llegamos las
carreteras estaban funcionando, pero no estaban en servicio
oficialmente ni estaban acabadas, se tuvieron que acabar, etc.,
no pasó el tiempo, piense que llevan ustedes (...)...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY: 

(...) recepcionar la obra...

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

...piense que llevan ya un año y medio ¿eh?, se lo digo
porque...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY: 

...si, no, no, pero...

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

..efectivamente el tiempo pasa muy deprisa.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY: 

Sí, pero, bueno, el Sr. Armengol ha comentado que habían
trabajado con eficiencia y que habían priorizado otras cosas
respecto a lo que puede ser la retirada de tierras, a eso me
refiero.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Puede ser.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY: 

Y lo digo... volviendo al Sr. Prats, porque el Sr. Prats en su
comparecencia aquí dice que a lo largo de los cuatro años
hicieron varios intentos tanto a nivel ejecutivo como
legislativo, también con la diputada entonces del grupo Eivissa
pel Canvi, para la retirada de tierras, que se insistió a nivel
institucional, a todos los niveles institucionales, nivel de
Consell de Govern, nivel legislatiu y también a nivel govern,
pero que dice que por parte del equipo de gobierno, en este
caso del consell, se hizo un postulado de realpolitik, de
pragmatismo político, y que fueron a decir que era mejor
aliarse con ciertos sectores económicos que no enemistarse con
ellos, y que se esperase a tener alguna cosa más firme como,
por ejemplo, la auditoria, que... dio soporte para poder llevarlo
a Fiscalía.

Esa auditoria se tiene y su conselleria continua sin hacer
nada respecto a las tierras. ¿Puede explicar por qué? Parece que
el Sr. Prats está un poco decepcionado con esa actuación.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Bueno, yo creo... no conozco la opinión ahora del Sr. Prats
porque...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY: 

(...) de su comparecencia.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

... no he vuelto a saber nada de él, no nos hemos vuelto a
ver, pero yo le digo que la respeto porque ya le digo que es un
real colaborador y por tanto, me costa que su trabajo fue un
trabajo brillante en... lo mismo que todos los miembros del
Consell de Ibiza; pero, hombre, no hacer nada, como dice
usted, es un poco también faltar a la verdad, ¿ejecutar una
fianza es no hacer nada, una fianza de 2 millones de euros del
Banco de Bilbao?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, desde luego, si luego...

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

¿Eso es no hacer nada?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

... y recuperar esa fianza para que (...) caja, pero no para
restaurar el porqué se recupera esa fianza, pues la verdad.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Sí, dígame ¿cuántas veces se ha hecho esto, enviar a un
ingeniero a dirigir la retirada de las tierras y a que pasase cada
día un parte a la dirección general, esto es no hacer nada?

Claro que al final ¿no se retiraron todas, se retiró una
mínima parte? Es verdad, pero han venido cuatro años más y no
se han retirado...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Pero, perdone, una mínima parte ¿cuántos camiones? Se
trasladaron 30.000 camiones, decir que se han retirado,
¿retirado cuántos? Porque, claro, una mínima parte, a lo mejor
¿cuántos, 100 camiones de los 30.000?

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

No lo sé.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No lo sabe. Bien, mire...
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EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

No lo sé, pero sí que le quiero decir una cosa: que, después
de aquello pasaron cuatro años, y ahora ha pasado otro año y
medio,...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Eso es, y tampoco se está haciendo, por eso...

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

(...), y, pero, ¿quién ejecutó el aval? ¿Quién inició la
retirada? ¿Nosotros no hicimos nada, le parece, Sr. Morrás?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Por eso le digo, mire, sí, ha ejecutado un aval que luego no
ha habido retirada de tierras, ha ejecutado un aval en que luego,
en realidad, la intención política que es a la que vamos, parece
que no.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Está (...)

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Porque fíjese, considera, ante la pregunta de ¿considera que
es una falta de diligencia o un interés desinteresado la no
retirada de tierra? Dice: “Bien, yo lo que creo es que hay
grupos políticos que son más sensibles a sus intereses
económicos y a no plantar cara a algunos personajes, que no a
otros, considerando que se preocupan más otros partidos de
izquierdas”.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

No, mire, yo, en fin, yo, ya le digo, si dijo esto, él tendrá
esta opinión, no es la mía, en absoluto, si se refiere al Partido
Socialista y se refiere a las relaciones que podríamos tener...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bueno, en realidad, se refiere (...) entre el ejecutivo...

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

... con el Sr. Matutes, y yo le recuerdo, el Sr. Matutes, le
recuerdo que le habían dejado, le habían expropiado unas
tierras por un valor mucho más bajo, por problemas de
calificación de suelo, que el que correspondía. ¿Quien le hizo
devolver el dinero? ¿Fue el Sr. Prats, fue el Consell de Ibiza
que lo detectó?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, no.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

No, pero le pregunto, le pregunto...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Eso sí que (...)

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

... ¿fue el Sr. Prats? Por tanto, parece que (...)

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Porque claro, una vez que se descubre que las
expropiaciones, perdón...

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

... y nosotros tenemos una (...)

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

... una vez que se descubre, es que solo faltaría, Sr.
Conseller, por favor, perdone, disculpe...

EL SR. CARBONERO I ALZUGARAY:

No, no, no,

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

..., una vez que se descubre de que ha habido un sobrepago,
porque está muy claro...

EL SR. CARBONERO I ALZUGARAY:

... algún tipo de connivencia con el Sr. Matutes, quíteselo de
la cabeza, quíteselo de la cabeza.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No es que haya connivencia con el Sr. Matutes, (...) es que
no se actúa sobre unas tierras en las que está claramente
demostrado, por parte de varios comparecientes, que se han
depositado allí de una forma no lícita.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Yo, perdone,...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Y, por lo tanto, esas tierras llevan doce años allí, o diez
años y todavía continúan (...)

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Le repito, un gobierno...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Perdone, perdone, ningún gobierno todavía las ha retirado,
y ahí sigue, es de lo único que estoy dejando constancia,
independientemente del color político que hubiese en ese
gobierno en alternancia. Entonces...
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EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Pero sí que me reconocerá que nosotros ejecutamos el aval
y iniciamos la retirada,...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Ejecutaron el aval, sí, a lo mejor de los 30.000, a lo mejor
de los 30.000...

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

... iniciamos la retirada, esto no es no hacer nada, es otra
cosa.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

... sí, iniciar la retirada no significa, porque la retirada ¿de
qué finca iniciaron la retirada?

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

No lo sé.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿De las seis fincas que hay afectadas, de cuáles?

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

No lo sé, no lo sé, no se lo puedo decir porque no lo sé.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Es muy distinto retirar las tierras de unas fincas que son
adyacentes a lo que luego va a ser el campo de golf, el
proyectado, a retirar las tierras y empezar a comenzar las tierras
del campo de golf proyectado, estará de acuerdo conmigo que
es distinto.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

No lo sé y nunca lo supe, no es que no me acuerde, no lo
supe.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Claro, pero si usted dice que usted mismo vio que se
retiraban las tierras, pero me ha reconocido aquí que esto se
estaba...

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Bueno, las fincas, no sé...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Quiero decir que da la impresión de que esa diligencia, esa
eficacia no se aplica del todo en la cuestión de las tierras.
Porque, una vez que hay, que existe el informe de la
Universidad Carlos III, en la que se podía haber llevado a

Fiscalía todo esto ¿por qué usted cree que no se acaba llevando
a Fiscalía?

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Hombre, le digo lo mismo que le he dicho con las tierras:
algo hicimos, eh, algo hicimos, a la Fiscalía me refiero, me
refiero a la Fiscalía.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Un director general, también aquí, en Mallorca, fue juzgado
por un desvío de 60 camiones, mientras que...

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Sí, lo recuerdo, sí.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

... cuando existe un desvío de 30.000 camiones de tierra no
se actúa de ninguna forma y ningún gobierno ha llevado el caso
a Fiscalía. ¿Tiene alguna explicación?

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Sí, yo tengo una explicación a esto, que es lo que viví, eh,
lo que viví. Nosotros, con este informe y con el informe de la
auditoría tuvimos una serie de entrevistas con la Fiscalía y la
Fiscalía no consideró oportuno, en aquel momento, iniciar
diligencias sobre este tema. Por qué o por qué no, no lo sé, pero
estas reuniones se tuvieron y, lógicamente, si la Fiscalía nos
dice a nosotros: no consideramos oportuno ahora esto; pues ahí
queda.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Con la perspectiva de los años, usted piensa que Fiscalía
debería actuar, viendo todo lo que estamos viendo en esta
comisión.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

No, yo, con la perspectiva de los años pienso que yo
debería haber actuado diferente.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿En qué sentido?

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

En el sentido de remitir, por escrito los informes, por
escrito, hacer una denuncia por escrito en Fiscalía, yo lo tendría
que haber hecho, pero no lo hice.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Y ¿por qué no lo hizo?
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EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Porque Fiscalía me dijo que no, y yo le hice caso.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Qué no iba a actuar o que no emitiese los informes?

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Que no iba a actuar, que no iba a actuar.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

De momento no hay más preguntas. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia, Sr. Carbonero, i moltes gràcies per aquesta
compareixença.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Bon dia, Sr. Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Li he demanat abans al Sr. Armengol, li demanaré a vostè
una mica en el mateix sentit, vull dir, som davant un règim
concessional o un model de règim concessional que a altres
bandes de l’Estat s’ha demostrat fins i tot inviable, no?, i em
referesc al rescat de les radials de Madrid, i en el cas de les
Illes Balears crec que particularment lesiu amb els interessos de
la comunitat i els doblers dels ciutadans, tot i que es tracta d’un
règim concessional on se suposa que tot és a risc i ventura de
les empreses constructores, que és el que es venia en el món o
al gran públic per poder dur endavant aquestes concessions.

Vist el vist, i tot el que s’ha anat comentant fins ara i la
informació que vostè té, pensa que podrien haver estat més durs
durant el seu mandat, diguem, en la defensa dels interessos de
la comunitat amb aquesta qüestió?

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

No ho sé, més durs, no sé si més durs, més tous, no ho sé
quantificar, el que sí sé és que nosaltres vàrem executar els
compromisos que teníem; és a dir, hi havia un compromís de
programa electoral i després de compromís de legislatura, pacte
de legislatura, vàrem encarregar les auditories, les auditories es
varen fer; vàrem analitzar el seu contingut, el vàrem explicar,
vàrem pagar els expropiats, vàrem posar en marxa les
carreteres perquè no hi hagués problemes de seguretat, etc.

Va ser massa tou? No ho sé, jo la veritat és que tenc la
impressió que tant el Sr. Armengol com tots els meus
col·laboradors i els seus col·laboradors amb aquest tema varen

actuar, i els nostres companys a Eivissa també, varen actuar
amb molta diligència i de manera molt professional.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sobre el paper de la Intervenció, que és un tema que jo crec
que vostè ha situat com a una clau important, sobretot en
relació amb el conflicte arran de la seva resolució, les
sentències que hi va haver recentment, a partir d’aquest canvi
amb el criteri de la Intervenció, podria definir, quin és, al seu
parer, el paper de la Intervenció en la definició o en la
interpretació de les polèmiques clàusules 55.4 i 55.5?

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Sí, miri, és cabdal, i vostè ja sap una qüestió de què
parlàvem la legislatura aquesta i fins i tot la legislatura passada,
que qualsevol govern en aquesta comunitat autònoma és un
govern de col·lisió entre els consellers i Hisenda i, per tant, hi
ha sempre... Hisenda comanda i al final Hisenda sempre
decideix, sempre. Per tant, ja se’n poder fer de bots!

Jo, amb un informe desfavorable d’Intervenció no hagués
pogut fer res. De fet, no ho vaig fer, vaig seguir estrictament
l’informe d’Intervenció, que després va canviar de criteri. Per
què va canviar de criteri? Jo no ho sé, el Sr. Armengol ha
explicat aquí, jo ho he sentit, que tema de consolidació de
despesa, de..., bé, són qüestions molt tècniques, jo aquestes no
les conec i no hi entr, però el que sí és segur es que, dels
informes escrits i de les converses quasi quotidianes amb
Intervenció, per a aquest tema i per a altres, nosaltres vàrem
actuar d’acord amb l’informe d’Intervenció.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

A què es deu, al seu parer, aquesta insistència per part de la
Intervenció a pagar i a executar els pagaments, perquè
normalment Intervenció fa tot el contrari, com més pot allargar
els pagaments més els allarga -ho dic per pròpia experiència?

Ho dic perquè justament, a més, al final del seu període es
varen acumular tota una sèrie de pagaments. Hi havia por,
diguem, d’Intervenció que llavors amb el canvi de govern es
pogués impedir la liquidació de tot això?

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Jo no vaig tenir cap tipus de reunió amb els concessionaris,
en cap cas, però sé que els concessionaris estaven molt
preocupats perquè s’havien deixat de pagar els pagaments a
compte i no s’iniciava el règim de pagament propi de la
concessió administrativa, i, lògicament, aquesta és una qüestió
que, quan es produeix, a part de crear una situació econòmica
difícil per a qualcú, en aquest cas per als concessionaris, té
conseqüències, té conseqüències.

I per tant, el tema del rescat, el tema que es pogués iniciar
per part dels concessionaris qualque tipus d’actuació en contra
de la comunitat autònoma que derivàs en una situació, que això
sí que es va comentar, que hagués estat molt, molt, molt difícil
de suportar, doncs jo crec que això va ser el motiu que
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Intervenció digués: regularitzem ja, comencem a pagar ja,
perquè ens torbam massa.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

O sigui, vostè creu que hi hauria hagut una mica de por o
d’Hisenda o d’Intervenció per anar, diguem, a les males, o a
aquesta opció, entre cometes, de rescat?

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

És una de les explicacions que jo tenc, sí.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Molt bé. Hi ha una pregunta que li hauria fet al Sr.
Armengol, però se m’ha acabat el temps, i li faig a vostè, no sé
si me la podrà contestar: per què no es varen pagar totes les
expropiacions durant el seu mandat?

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Per falta de partida pressupostària.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

I a què pensa que es deu aquesta falta de...

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

No ho sé, ja he dit que estàvem en col·lisió amb Hisenda i,
per tant, els pressuposts de cada tenien unes partides, nosaltres
insistíem que hi hagués les partides i, de fet, el que vàrem pagar
van ser tots els mutus acords i en els que no hi va haver mutu
acord vàrem pagar fins al límit de conformitat. És a dir que
després han vengut sentències que han pujat o han baixat el que
sigui, però sí que, a través d’una oficina d’atenció als
expropiats, que vàrem muntar al Consell d’Eivissa, vàrem
atendre tots els expropiats i vàrem anar pagant, un per un, els
mutus acords, i els que no varen ser mutus acords, fins al límit
de conformitat, fins allà on estàvem d’acord. I a partir d’aquí
ells van quedar lliures per... era el que podíem fer amb les
partides pressupostàries que teníem.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Vostè sap que, immediatament després de l’adjudicació de
les obres, amb això que el Sr. Jover va definir aquí l’altre dia
com a un maneig de doblers privats, perquè se suposa que no
podien dir res sobre els doblers, fins al 2008, en què
s’entreguen les obres, perquè fins llavors eren doblers privats;
les concessionàries se suposa que havien d’avançar també els
doblers de les expropiacions?

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

No ho sé.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

I que, per exemple, Matías Arrom Bibiloni va avançar
aquests doblers de més que es varen pagar al Sr. Abel Matutes,

amb qui, a més, compartia relacions societàries a altres
empreses.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

No ho sé.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Li consta que en aquestes negociacions amb les
concessionàries, en les quals vostè ha dit que no havia
participat, es va fer servir l’auditoria de Gerens Hill, que és
prou contundent, no diguem ja l’informe que és tot dictamen
jurídic penal, però bé, més enllà de les qüestions penals, que
era prou contundent respecte de les seves conclusions sobre la
quantitat d’irregularitats que hi havia hagut, es va fer servir
això de manera efectiva en la negociació amb les
concessionàries?

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

No ho sé, jo no hi vaig participar, no ho sé.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Vostè ha dit aquí que va ser de qualque manera un error no
dur al final l’escrit a Fiscalia perquè, d’alguna manera, la
mateixa Fiscalia...

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Li vaig dur, eh, de paraula.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

... es va, diguem que el va desincentivar, per dir-ho de
qualque manera. Li sembla que té a veure amb l’acumulació de
feina a la Fiscalia amb la quantitat de casos de corrupció que
varen aflorar...

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Sí.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

... durant aquella legislatura i que no tenien a veure amb
aquella legislatura precisament?

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Sí, sí, no, clarament, a Fiscalia estaven desbordats,
desbordats per temes, home, temes que són a la ment de tots i
que tenien moltíssima importància. I ficar-se a estudiar,
analitzar tots els plecs de condicions, totes les auditories i tal,
suposa moltíssim temps, i per això interpret que se’m va dir: en
aquests moments no ens sembla oportú.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Li vaig la darrera pregunta, Sr. Carbonero. Des
d’Advocacia es va suggerir o es va instar intervenir de qualque
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manera en aquesta qüestió sobre la decisió de dur o no a
Fiscalia, al marge del que vostè ha explicat fins ara?

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

No, Advocacia va fer unes notes on deia que, des del seu
punt de vista, no tenien contingut penal les irregularitats que
s’havien detectat a l’auditoria.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No és el mateix que deia el dictamen que es encomanar per
part de la seva conselleria.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

No, no, no és el mateix.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Amb quin dels dos es queda, amb les notes de l’Advocacia
o amb el dictamen?

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Home, jo em qued amb l’informe de la Carles III.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Moltes gràcies, no tenc més preguntes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Passam ara al Grup Parlamentari
El Pi PROPOSTA PER LES ILLES, té la paraula la Sra.
Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Gràcies, Sr.
Carbonero, per ser aquí. Per deferència al compareixent,
sempre dic per què no fem preguntes, però vist que vostè ha
escoltat la compareixença del Sr. Armengol i ha llegit, com ha
dit, altres compareixences, ho sap i, per tant, ho resumiré.

No li faré preguntes. Gràcies.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Correspon ara al Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, al Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. No faré preguntes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Mixt en aquest
moment no hi ha cap diputat o diputada, per tant donam la
paraula al Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr.
Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Benvingut, Sr. Carbonero.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Gràcies.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Permeti’m que comenci dient que em sap greu per vostè,
però no causa la mateixa expectació mediàtica que el Sr. Matas,
la Sra. Cabrer, el Sr. Jover, per qualque cosa deu ser.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

No, em conform, em conform.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Per qualque cosa deu ser, tampoc no tenia la mateixa
expectació mediàtica el Sr. Abel Matutes, ni tan sols la Sra.
María Estrella Matutes, una senyora que, quan era consellera
del Consell d’Eivissa, per cert, deia que les carreteres d’Eivissa
serien com a bulevards, como los de París, igual es referia al
bulevard de la Platja d’en Bossa, que vostè va suprimir, va
suprimir del projecte.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

La vàrem llevar, sí.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

És a dir, vostè una de les primeres decisions que pren és
suprimir del projecte una obra que no s’explicava dins la lògica
d’una carretera com la que s’executava, aquesta carretera vostè
la va trobar començada, però sí que va poder ser a temps a
suprimir una obra que duia directament a Platja d’en Bossa, en
un bulevard, així es deia aquesta obra, que igual era com els...
si era com els de París o no, no ho sabem, però sí sabem a qui
beneficiava directament, i eren uns interessos molt concrets.
Com l’error de les expropiacions beneficiaven més directament
algú que no altres, i eren els mateixos dels bulevards de París.

Hem fet dir aquí a informes allò que no diuen, hem fet dir
a informes (...) allò que no diuen, hi ha gent que afirma que una
mentida mil vegades repetida acaba essent veritat, açò només
ho creuen els nazis, les persones que creuen en la bondat
humana saben que les veritats són veritats, no hi ha postveritats
ni romanços, sinó que la veritat és una i prou, i els informes
diuen el que diuen, consten en aquesta comissió, estan
entregats, i el Diari de Sessions dóna fe del que van dir els
compareixents.
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Li llegiré un tros de Diari de Sessions: “La resolució de la
interpretació la firma el Sr. Carbonero, troba vostè que el Sr.
Carbonero va ser negligent amb la firma d’aquesta interpretació
d’aquesta resolució?”, pregunta que formula el Sr. Jerez.
Resposta, Sr. Amengual i Antich (...): “No li puc contestar, no
ho sé”. Aquesta (...) l’han volgut fer passar per la major
irregularitat d’aquesta comunitat, quan el senyor, en el Diari de
Sessions diu no ho sé, i açò s’ha convertit en la màxima
irregularitat.

Vostè, segons el Sr. Jover, que també va comparèixer aquí,
Carlos Jover, va dir que ell i la Sra. Cabrer els dos darrers anys
del mandat gairebé no es parlaven, no es dirigien la paraula.
Com va trobar vostè la conselleria?, una conselleria on...,
s’imagina vostè que no es parlés amb la Sra. Armengol durant
dos anys, com haguera funcionat la conselleria?

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Bé..., en fi, jo no entraré en les qüestions personals de cap
tipus, però la conselleria, si jo no record malament, el cap de
carreteres que vàrem trobar no era el Sr. Jover, era el Sr.
Morell, Josep Morell, i em va manifestar, quan em vaig
entrevistar amb ell, que tenia un acord ja previst amb
l’Ajuntament de Calvià, i que anava allà i tal, i bé, vàrem
remodelar...

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Amb el Sr. Delgado.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Perdó?

EL SR. BORRÀS I BARBER:

El Sr. Delgado, alcalde.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Potser, però vaja, a mi en aquell temps això no em
preocupava gaire ni tampoc no em preocupa ara, és a dir, que
aquesta va ser la manera amb què vaig trobar la conselleria
quant a personal, que em pareix que és el que vostè em
demanava.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, de com podia funcionar quan els dos màxims caps d’una
conselleria no es parlen, però bé, és una opinió meva, però
ningú que conegui la Sra. Cabrer, que crec que aquí la
coneixem tots, no es pot creure que fos capaç de tenir al seu
costat un subordinat durant dos anys i no es parlés amb ell. Ella
va dir que era cosa del fitxatge del Sr. Matas, per tant devia
tenir un bon padrí, degué tenir un bon padrí el Sr. Jover perquè
la Sra. Cabrer no gosés tocar-lo. I dic padrí, perquè ja no
podem dir molt honorable al Sr. Matas, per tant ho deixarem en
padrí.

Vostè, les obres, les va trobar aturades. Quina era la
sensació que tenia vostè davant aquesta situació?

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Bé, les obres estaven aturades però, de fet, estaven en
servei, és a dir, els cotxes passaven, i hi havia circumstàncies,
algunes d’elles, que eren molt contradictòries, per exemple
l’arribada de l’autopista de l’aeroport al mateix aeroport no
estava executada perquè hi havia un contenciós personal entre
la conselleria i AENA que havia motivat que AENA prohibís
que s’entràs a la seva propietat per part de la carretera. Per tant,
com que això no s’havia resolt, arribava la carretera amb els
quatre carrils fins al límit de la propietat d’AENA i ja no
passava, i per tant el tema de la resolució d’això em va
preocupar des del primer moment perquè era una situació de
(...).

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Vol dir que la Sra. Cabrer tampoc no s’entenia amb AENA;
no s’entenia amb el director general, no s’entenia amb AENA...

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

No, però el desentès més gros, des del meu punt de vista, de
la Sra. Cabrer va ser amb el Govern de l’Estat. Aquí hi havia
uns convenis firmats, convenis que es varen rescindir per la
disputa entre la Sra. Magdalena Álvarez, que era la ministra en
aquell moment, i la Sra. Cabrer, que era la consellera, i bé, a
partir d’aquí, d’aquesta disputa i d’uns convenis que preveien
que... a la carretera de l’aeroport s’invertissin 4,9 milions, i a la
carretera de Sant Antoni, 4,7 milions. Al final es va adjudicar
per 100 milions la carretera d’Eivissa, la de Sant Antoni per
100 milions, i costaran 279 i 281, més de 500 milions (...).

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Al Diaris de Sessions consta...

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Això va ser, jo crec, el primer punt de greu conflicte
administratiu institucional.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Açò consta en el Diari de Sessions. La Sra. Cabrer i el Sr.
Matas van dir que les quantitats que es posen a un conveni són
estimatives; és a dir, algú pagarà; és a dir, firmam per 100
milions i després algú pretenem que en pagui 280. 

Dia 18 de maig de 2005 hi ha un consell de govern presidit
pel Sr. Matas; hi ha uns reajustaments de les anualitats, que
IBISAN passa de 260 a 280 milions el reajustament, i de 221
milions a 280 a Accesos Ibiza. Si eren limitatives les clàusules
del contracte, com es pot fer aquest reajustament? No, és una
pregunta que deix enlaire...

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

No, no, no eren limitatives, no eren limitatives.
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EL SR. BORRÀS I BARBER:

No tenc més preguntes, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. Passam al segon torn. Pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Jerez, que li
corresponen un poc menys de 3 minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Carbonero, insisteix vostè
en el fet que el Sr. Interventor va canviar d’opinió. Jo li
recordaria que el que fa el Sr. Interventor és aclarir l’informe
primer allà...

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Això és el que diu..., és el que diu.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Efectivament. Ell aclareix i destaca que no podien ser
màxims donat que hi podia haver unes fluctuacions com a
conseqüència d’IPC o com a conseqüència d’IVA. Això és
bàsicament el que ve a dir, però no ve a dir el que vostè diu
aquí que ell ha dit a l’informe segon; tot el contrari, vostè el
que fa és que, amb independència del que diu el primer,
encarrega un informe en qualsevol dels casos i fa cas de
l’informe darrer d’Ernst & Young; ja ho sabem, pagant Sant
Pere canta.

Bé. Tema de Fiscalia. Això és interessant...

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

El que digui vostè està bé.

EL SR. JEREZ I JUAN:

...això és interessant, el tema de Fiscalia, perquè és molt pobra
l’excusa que vostè invoca avui aquí per no anar a Fiscalia amb
l’informe de la Carlos III; és que els jutjats estaven col·lapsats.
Vostè sap que el Codi Penal diu que aquell que tengui
coneixement d’un delicte l’ha de posar en coneixement de la
justícia? Ho sap, això, no?

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Sí, sí, ho vaig fer, ho vaig fer.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Molt bé. Però, no, els jutjats estaven col·lapsats i per això
no ho va fer...

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

No, no, no. Fiscalia, he dit que estava col·lapsada...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Per tant..., estava col·lapsat i per tant...

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

...per la gran corrupció que hi havia...

EL SR. JEREZ I JUAN:

...no ho (...)...

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

No se’n recorda, de la corrupció que hi havia?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Per tant, 3.200 euros tirats a la paperera...

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

No, no, no, tirats a la paperera en cap cas, en cap cas.

EL SR. JEREZ I JUAN:

...d’informe.

Li volia fer una sèrie de preguntes relacionades amb altres
qüestions, sobre l’auditoria. Vostès descarten l’opció de
Pricewaterhouse en primera instància. Vostè consulta algú
abans de descartar aquesta opció?, o és una decisió arbitrària
que pren vostè perquè li pareix?

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Bé, jo he sentit que vostè feia aquesta pregunta al Sr.
Armengol...

EL SR. JEREZ I JUAN:

I no m’ha contestat.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

...i, no, jo... No, deixi’m explicar-me. Jo no recordava aquest
episodi, i...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Vostè una sentència que condemna la conselleria,
justament...?

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

No me’n recordava, d’aquest episodi.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Hi ha una sentència.
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EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

No me’n recordava, però m’ha semblat que la contestació
del Sr. Armengol era l’adient, i per tant em bas en ella.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Em podria recordar què ha dit el Sr. Armengol?

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

El Sr. Armengol ha dit que teníem sospites que l’empresa
que havia presentat l’oferta més baixa, que em pareix que era
Pricewaterhouse & Cooper, tenia alguna cosa a veure en relació
amb la compatibilitat per fer de manera transparent i de
manera...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Vostè això no ho comprova, ni ho contrasta...? Pren una
decisió a les braves... i decideix...

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

No, no, a les braves...

EL SR. JEREZ I JUAN:

...decideix que a una a la qual s’ha adjudicat una auditoria ho
ha de deixar de fer.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

...a les braves, no, però...

EL SR. JEREZ I JUAN:

De fet a vostè o a la conselleria la condemnen els tribunals
per aquesta decisió que entenc jo que és totalment arbitrària.
Aquesta és la primera sentència que ve provocada per la
primera decisió equivocada seva. Després en vendran més,
després en vendran més.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Vostè creu que no hi havia ningú que fos incompatible dins
aquella proposta d’auditoria?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Per què no va consultar si infringia la llei als serveis
jurídics?, per què va prendre la decisió arbitràriament?

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Perdoni, però la conselleria també tenia els seus serveis
jurídics.

EL SR. JEREZ I JUAN:

I els va consultar?

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

No ho record.

EL SR. JEREZ I JUAN:

No ho recorda. M’imaginava que no ho recordaria.

En relació amb les terres i els aforaments. Sap vostè que a
la carretera d’Eivissa-Sant Antoni existeix un punt únic de
recompte de vehicles que es localitza a la sortida de la ciutat.
Com sap aquesta circumstància ha beneficiat l’empresa
concessionària, donat que li permet comptabilitzar major
nombre de vehicles amb independència que completin o no la
majoria de recorregut. Resulta que en el plec de condicions
signat deia ben clar que s’havia d’instal·lar una estació de
recompte en cada tram, i en cas de discrepància hauria de
prevaler el criteri del plec per davant del de l’oferta presentada.

Quan vostè arriba a la conselleria encara no estaven posades
en servei. Vostè és la persona que s’encarrega de recepcionar.
Va dir el Sr. Pérez Ribas la setmana passada que el moment per
exigir a la concessionària la correcció de qualsevol
irregularitat, entenent aquesta com una irregularitat, si és que
s’ha d’entendre d’aquesta manera, era el moment de la recepció
d’obra. Per quina raó no va exigir vostè en aquell moment el
compliment del que es preceptuava en el plec de condicions?

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Li vull fer un aclariment, i em sorprèn que vostè em faci
aquesta pregunta, però li vull fer un aclariment. Les obres no
estan recepcionades. Amb aquest sistema de concessió es
recepcionen al final de l’explotació. A les obres el que hi va
haver va ser un acte de comprovació.

En segon lloc, efectivament, aquesta qüestió que només hi
havia una estació d’aforament on n’hi havia d’haver 7 o 13,
això va a gust de qui interpreti els plecs o interpreti els trams,
això ho vàrem detectar nosaltres, i això... -perdoni- en el plec
de condicions que es va adjudicar..., perdoni, a l’oferta que va
fer l’empresa, només en posava una, una! És a dir, qui li va
adjudicar...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Llegeixi el plec de condicions.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Perdoni, vostè em diu “i per què tal?”; qui va adjudicar a
aquesta empresa? El que se li va adjudicar és perquè en posàs
una, quan els plecs deien 7 o 13, i nosaltres vàrem requerir de
manera repetida, repetida, repetida, i després vàrem contractar
les estacions d’aforament...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Acab, Sr. Carbonero...
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EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

...que encara no estan posades, per cert.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Acab amb una conclusió, o amb diverses...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jerez, està fora del seu temps, eh?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Acab, acab; si m’ho permet acab amb una conclusió. Vostè
venia aquí a aclarir una sèrie de qüestions, i el que nosaltres
acabam concloent és que vostè no va tenir cap tipus de
responsabilitat política en decisions que són susceptibles de
comportar una despesa de més de 100 milions d’euros com a
conseqüència de la interpretació d’una clàusula...

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

No..., no..., no és vera.

EL SR. JEREZ I JUAN:

...vostè no té cap tipus de responsabilitat política, sinó que tota
la responsabilitat política la té precisament l’interventor
d’aquesta comunitat autònoma. Això és la primera conclusió.

I, segona conclusió: vostè, quan no li van bé els informes
d’Advocacia i d’aquesta comunitat autònoma, encarrega
informes externs, però, com dic, era més interessant fer-ho
d’aquesta manera que no sentir segons quins criteris.

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

L’informe de la Carlos III li desmunta Advocacia, amb un
informe...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jerez...

EL SR. JEREZ I JUAN:

...aquí; l’informe d’Ernst & Young li desmunta els tribunals, i
l’informe...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jerez, li he de llevar la paraula.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Correspon ara al Grup Parlamentari Podem Illes Balears, el
Sr. Morrás, que té 3 minuts més l’afegit.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Carbonero, la verdad es que el
Sr. Prats compartía cierta empatía con usted. De hecho, cuando
en esta comisión se le pregunta sobre si..., bueno, viendo que
el Sr. Carlos Jover había declarado que pasaba por ahí respecto
a lo de las tierras, como que no sabía nada, al preguntarle si
consideraba que usted también pasaba por ahí, el Sr. Prats
responde: “Consider que el Sr. Carbonero va mostrar una cara
compromesa, almenys en un primer moment. Jo tenia molta
confiança en la seva gestió en aquest aspecte, però per a mi és
molt trist veure com aquelles terres no se’n varen anar d’allà
en quatre anys. Segueixen allà encara que els anys passats, i
crec que això és una gran falla d’aquell govern balear i
d’aquells anys.”

¿Considera que esas tierras deben ser retirades de ahí
todavía?

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Por supuesto.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Considera que este gobierno ha de retirar todas esas tierras
de ahí, si pudiera tener ocasión?

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Por supuesto.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bien. ¿Podemos considerar que el Sr. Marc Pons, actual
conseller de Territori i Mobilitat, debería retirar esas tierras, la
totalidad de tierras, (...) depositadas?

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Perdone, pero yo creo que he sido citado aquí para hablar...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

En su experiencia de conseller, como su experiencia de
conseller.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

No, no. Hombre, mi experiencia como conseller una de las
cosas que me enseña es a ser tremendamente prudente con la
gestión de otro. Por tanto...
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EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

De acuerdo, está contestado.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

...esto por supuesto no lo voy a contestar.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Ha comentado usted que en la conversación que tuvo con
Fiscalía en realidad tiene la percepción..., la percepción porque
se lo comenta Fiscalía en esa conversación, que Fiscalía dice
que no porque tiene una acumulación de tareas, y que debido
al gran volumen del expediente, pues bueno, que en aquel
momento no parecía oportuno. A la vez dice que usted, de los
dos informes, se quedaría con el de la Carlos III. Usted ahora,
si usted fuese conseller, ¿llevaría el expediente a Fiscalía?,
porque antes ha dicho que sí lo llevaría a Fiscalía, o sea, que
actuaría de distinta forma, que metería el registro. ¿Si usted
fuese conseller ahora lo (...)?

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Yo no le puedo contestar esto porque no...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Pero ha dicho que usted actuaría de otra forma.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

No lo he meditado. Sí..., bueno, si, yo, en su día, en su
día..., he reconocido que yo en este tema me pude equivocar y
que hubiese tenido que actuar, creo, de otra forma. Ahora, si
usted me pregunta ahora, ahora..., pues no lo puedo contestar.
No lo he meditado, no lo sé.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

O sea, lo que valdría hace... siete años...

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

¿Valdría para mí?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, sí, para usted, para usted.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Para mí...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Para usted con una responsabilidad de conseller.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Pero no..., la percepción que yo tenía, el impulso que yo
daba, etc., pues en su momento no fue compartido por la
Fiscalía, y por tanto...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Pero por una acumulación de tareas, según usted ha dicho,
no en realidad por el fondo del asunto.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Sí. No, no, no, seguramente, pero..., pero bueno, en fin, yo
la verdad es que sobre este tema ahora mismo, qué es lo que
haría yo ahora, pues no le sé decir.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

El Sr. Prats dejó claro en su declaración que sí debería
haberse llevado..., o sea, que sí se debería llevar el asunto a
Fiscalía. ¿Cree usted que este gobierno debería llevar,
conociendo como conoce el expediente, debería llevar todo este
expediente de Fiscalía de nuevo?

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Yo creo que si...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bueno, de nuevo no, tendría que llevarlo.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

...el Sr. Prats opina esto es completamente libre de hacerlo...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, pero le pregunto a usted.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

No, no, ya sé que me pregunta a mí, pero me pregunta como
persona interpuesta: “el Sr. Prats opina”, “el Sr. Prats dijo”, “el
Sr. Prats tal”. Por eso digo...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bueno, es que era una persona a la que usted considera
honesta, y que, bueno...

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Sí, sí, sí, por supuesto, pero que tiene la oportunidad de ser
más coherente todavía, y él personalmente, o, en fin...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, pero yo no le pregunto sobre el Sr. Prats...
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EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

...puede llevar...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

...le estoy preguntado a usted.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

...puede llevar el tema a...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Yo le estoy preguntado a usted.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

...Fiscalía. Yo... yo incluso si quiere le puedo acompañar, pero
no me haga a mí decir una cosa que no tengo meditada, no
tengo pensada. No le voy a contestar a esto. Pero sí que...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Pero es que hace 20 minutos sí lo tenía pensado.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

...quién quiera ir a Fiscalía tiene las puertas abiertas.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

De acuerdo, muchas gracias. Bueno, una cuestión, disculpe.
Ha dicho que la obra... que no se recepciona, que la obra no se
recepciona sino que hay un acto de comprobación...

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Es un tecnicismo, ¿eh?, es un tecnicismo.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, sí, sí, de comprobación.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

No tiene mayor...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿En qué momento se comprueba eso?

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Se comprueba cuando las obras están acabadas.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿No hay un rescate o un reequilibrio económico debido a la
falta de...

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Sí. Hay una petición...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

...un punto de conteo?, o sea, ¿de doce puntos de conteo?

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

...hay una petición de reequilibrio económico que ya ha
explicado el Sr. Armengol, que se sustancia en un contencioso
y que pierde la comunidad autónoma, porque la comunidad
autónoma de mi época y de la posterior, los gobiernos en mi
época y la posterior defendían que el reequilibrio era cero, y se
contó con un informe desde la propia administración, del Sr.
Jover, que daba la razón a las empresas...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

De acuerdo.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

..y por esto tenemos esta sentencia.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Únicamente queda agradecerle su comparecencia y, bueno,
resaltar la desfachatez del Grupo Popular de intentar achacar a
su gestión el que sólo exista un punto de conteo cuando en
realidad ha sido el gobierno de Jaume Matas, con la Sra. Cabrer
al frente y, de dirección general, el Sr. Jover, quien permite y
adjudica una obra con esa falta de conteo y con ese quebranto
para la economía de la comunidad autónoma.

Muchas gracias.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Morrás. Donam la paraula, pel Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, al Sr. Abril, que per al seu
coneixement li queden aproximadament 5 minuts més l’afegit.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, no, em sobrarà perquè realment no havia de fer més
preguntes, però m’he animat així com anava escoltant els
companys.

Sobre la retirada de terres que li ha demanat el Sr. Morrás,
no li pareix que allò adient seria que aquesta retirada de terres,
més que l’administració i per tant els ciutadans, la pagassin
realment els que són responsables del negoci de les terres?, vull
dir, tant les concessionàries com el Sr. Matutes.
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EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Home, de fet el responsable de situar les terres allà per via
directa o per via indirecta ho ha de pagar, i per això vàrem
rescatar l’aval. L’aval eren els seus doblers, vull dir que ho
fèiem amb els seus doblers.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

El Grup Popular li ha demanat per què no varen agafar la
auditoria de Pricewaterhouse Cooper, i el Sr. Borràs ha
recordat que hi havia un informe que justificava, efectivament,
per què es va agafar una i no una altra. Tenien el temor que
aquesta auditoria l’acabàs fent el mateix Jaume Matas, ja que
va ser fitxat el 2009 per Pricewaterhouse Cooper?, un gran
fitxatge.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Home, el temor no, però ja que vostè ho diu...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Per l’honor d’aquesta directora...

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

... hauria estat posar el zorro a cuidar las gallinas. Només
ens hauria faltat que l’auditoria que havia d’aclarir tota una
sèrie de qüestions l’haguessin feta els mateixos que havien
posat la situació que ens vàrem trobar. Per tant, només faltaria!

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

El Sr. Armengol abans ens ha aclarit que a la seva època no
varen tenir litigis amb les concessionàries, el que varen tenir va
ser negociacions del reequilibri, els litigis varen venir a
posteriori. 

Què li pareix que el Govern de les Illes Balears no hagi
utilitzat a posteriori per part del seus serveis jurídics el
contingut d’una auditoria tan exhaustiva com la de Gerens Hill?

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

No, no...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

I que a sobre hagi anat perdent sentències en contra de les
concessionàries?

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

No, no, no, jo he explicat que el tema del reequilibri sí que
m’ho varen comentar. El que em va parèixer fort és que
compareguessin els concessionaris amb un informe d’un
funcionari, d’un alt funcionari de la comunitat autònoma, de
part, i que aquest informe no estigués dins l’expedient que va
tramitar la comunitat autònoma. Això em va parèixer fort. I les
conseqüències després del pagament de la quantitat de milions,
home!, jo crec que són responsabilitat clarament d’aquest

informe, perquè l’informe de la comunitat autònoma, de
l’enginyer director de les obres, de l’Advocacia de la comunitat
autònoma, era que el reequilibri era zero.

Per tant, això és el que va passar.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Molt bé. Idò no tenc més preguntes. Moltes gràcies.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES, Sra. Sureda vol formular
qualque pregunta?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

No en faré ús. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca,
Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Tampoc no intervindré. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Atesa l’absència de diputats o diputades del
Grup Parlamentari Mixt, donam la paraula al Sr. Borràs del
Grup Parlamentari Socialista, que, per al seu coneixement, li
queden aproximadament 8 minuts més l’afegit.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Sr. Carbonero, no sé com qualificar-ho,
som en seu parlamentària i aquesta institució mereix un
respecte, que li demanin a vostè responsabilitats polítiques,
responsabilitats polítiques per part d’un grup que quan han
aparegut aquí delinqüents confessos, condemnats, com el Sr.
Matas, li han posat música de violins; auan ha aparegut aquí la
Sra. Cabrer, li han posat música de violins; al Sr. Jover, li han
posat música de violins, tal vegada perquè la música no anés
acompanyada amb cants que podrien ser una mica lesius per a
segons qui. Hi ha hagut molta música de violins i fins i tot una
de les responsables principals en aquests moments està
asseguda a un grup parlamentari, el mateix grup parlamentari
que li demana responsabilitats polítiques a vostè, una persona
que ha dit en seu parlamentària que que el conveni posi que val
7 milions i se n’acabin pagant 280, no passa res, no passa res!
que aquesta persona assegui aquí i que sigui responsable polític
de les carreteres d’Eivissa sembli que és vostè, sembli que és
vostè.
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Han tergiversat el Diari de Sessions i han tergiversat tots els
informes. L’auditoria de Pricewaterhouse, tenir el Sr. Matas
d’auditor tenia el seu morbo, en tot cas, d’auditor de comptes,
morbo en tenia, altra cosa no ho sé, però morbo sí. Diu
l’informe del Sr. Ahicart, de 22 de setembre de 2008:
“Consecuentemente con todo lo expresado, debe concluirse
que la resolución, por mútuo acuerdo del contrato
administrativo identificado como asistencia técnica para la
realización, etc., etc., se ha realizado de forma ajustada a
derecho, que tiene plenos efectos extintivos”. I d’açò en diuen
que vostè fa coses que contràries a la llei. Bé, el Sr. Ahicart és
un funcionari respectable d’aquesta comunitat i per tant, l’hem
de creure.

Han tergiversat també l’informe d’Ernst & Young, que diu
que està d’acord amb el que ha dit Intervenció, i el Sr.
Amengual aquí no ho va desmentir, va dir que ell no coneixia
l’informe d’Ernst & Young, tampoc no coneixia la sentència el
Sr. Amengual, no coneixia absolutament res. Ell va dir aquí que
la seva dona li deia que sempre s’enfonyava, igual aquí també
es va enfonyar com deia la seva dona. És la seva
responsabilitat.

Bé, passem a les resolucions del 2011. Vostè les firma dia
20 de maig, Accesos Ibiza, i 1 de juny, IBISAN. Se suporta,
com hem dit, en informes jurídics i d’Intervenció i un altre
d’Ernst & Young, que és el responsable de l’estudi de
viabilitat, fet en tres dies, però responsable de l’estudi. I li han
dit que vostè feia cas a Ernst & Young, que amb els funcionaris
ha quedat demostrat que era falsa una vegada més aquesta
informació.

Per què firma vostè les resolucions? Era més còmode, com
ja li ha dit el Sr. Abril, traspassar aquest problema a qui
vingués, ja que estava pràcticament en funcions. Per què ho fa?
És la pregunta. Què l’impulsa a fer-ho?

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Sí. Bé, jo crec que ja ho he contestat. Jo la firm perquè
m’insten a firmar-la i crec en tot moment que l’informe
d’Intervenció és un informe ajustat i que està d’acord amb els
plecs i amb l’esperit de la concessió. I per tant, si no hagués
tengut un informe d’Intervenció, que he repetit que és vinculant
i preceptiu, lògicament no l’hagués firmada.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Si em permet que li refresqui la memòria al Sr. Jerez,
l’informe del Sr. Amengual diu: “vist que des de 26 de maig de
2010, data de l’informe de l’Advocacia i fins i tot des de l’any
2006 no hi ha dubte respecte del contingut i aplicació de la
clàusula 55.4 dels plecs, cal que immediatament es prenguin les
mesures necessàries i adients per dur a terme la liquidació
corresponent als exercicis 2009 i 2010 i anteriors”. És a dir, li
ordena que pagui.

I Intervenció a més encara, dia 18 de febrer (...) li diu: “Un
cop resolt per quatre instàncies diferents i en el mateix sentit,
el dubte que la interpretació de la clàusula 55.4 dels plecs, ha
de procedir vostè immediatament a dur a terme les liquidacions
anuals pendents”. Per més que se li avinagri al Sr. Jerez,

vinagre de Jerez, la seva actitud, entenc que vostè ha de fer cas
a l’informe d’Intervenció i no a les interpretacions que molts
d’anys després en faci aquí en seu parlamentària el Sr. Jerez,
per més que se’ls doni de jurista.

Però a vostè el va succeir el conseller Gornés, sap si el
conseller Gornés va pagar? D’acord amb les seves resolucions,
resolucions que el Sr. Jerez adjudica a vostè i que, diguéssim,
vénen avalades per l’informe del Sr. Amengual? Recorda,
coneix si va pagar?

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Perdoni, em pot repetir la pregunta?

EL SR. BORRÀS I BARBER:

No, si el Sr. Gornés com a conseller va pagar. A vostè li
sona de res si va deixar de pagar?

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

No. Jo en aquella època era diputat d’aquest parlament i
record una intervenció parlamentària que li vaig demanar si es
pagaven, ell des del seu escó no va contestar, i li vaig dir, bé,
idò, m’imagín que si no contesta és que sí, que 20 milions
d’euros per cada una de les autopistes idò això és el que es
paga. Per tant, idò, jo crec que sí que es pagaven, lògicament,
de manera intervenguda i des del meu punt de vista de manera
legal. 

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Vostè... el Sr. Gornés va pagar, va pagar fins... totes les
anualitats fins que va ser cessat, dia 2 de maig de 2013, pel Sr.
Bauzá, i va entrar el seu company, el Sr. Gornés va pagar
religiosament, com manava Intervenció, i fiscalitzat per
Intervenció, pel Sr. Amengual, i els funcionaris d’Intervenció,
totes les anualitats. 

Vostè, ja ho ha dit, es va negar a aprovar peticions de
reequilibri de les concessions, eh, d’aquestes sentències de
reequilibri el PP no en parla, hi ha sentències judicials que són
molt polèmiques i n’hi ha altres que... polèmiques perquè el
culpen a vostè, no el culpa la sentència, el culpa el PP a vostè,
no la sentència, i altres sentències que són... es veu que no
passa res, que aquí no passa res, i es basen, vostè ho ha
explicat, en un informe de 27 de març de 2003, del Sr. Jover,
en contra d’informes dels tècnics de la pròpia conselleria.

El Sr. Pérez Ribas, hi ha uns informes, també consta a
l’expedient, que el Sr. Jover ignora, ningú no sap en aquell
moment, ningú no sap en aquell moment què va passar, per què
va aparèixer un informe per art de màgia i, a més, va aparèixer
en mans de les concessionàries i no de l’administració, davant
d’un judici, fet pel Sr. Jover. Algú haurà d’explicar aquí si li
varen encomanar o no i (...) explicar. I tendrà l’oportunitat la
directora general, que, segons el Sr. Jover, el va encarregar la
Sra. Ana García, en presentar-se aquí, tendrem l’oportunitat a
la Sra. Perelló, que havia d’haver arribat, havia d’haver
comparegut ja, però compareixerà després, que crec que no
estava molt d’acord amb aquesta actitud de la Sra. García i del
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Sr. Jover, segons els seus escrits, però tot açò tendrem
oportunitat de resoldre-ho, esperem, en seu parlamentària, amb
el permís del Sr. Jerez. 

I, en tot cas, és curiós, si més no, que, vull dir, la Sra. Ana
García que quan era director general el Sr. Jover, Carlos Jover,
era la responsable del metro de Palma, de la construcció del
metro de Palma, quan és nomenada directora general d’Obres
i Patrimoni i de Contractació amb el Govern ja Bauzá, una de
les primeres mesures que pren és rescatar, no les concessions,
però sí rescatar el Sr. Jover i endur-se’l a la conselleria i acaba
fent un informe que ha dut les conclusions que ha dut. Una
biografia de la Sra. García i del Sr. Jover, que no sé si tenen
lligams, ho desconec, però sí que, en tot cas, tenen un vincle
molt clar, que estan vinculats a obres que s’inunden, s’inunda
el metro de Palma, s’inunden les carreteres d’Eivissa, és a dir
que algun problema hi ha de vincle. 

Tot açò passa en un mes, dia 12 d’abril de 2003 hi ha
l’informe del Sr. Amengual, contradictori amb el seu informe
de 2009, 2011, perdó, 2010, i l’informe de rescat, de rescatar
el Sr. Jover, que és de dia 27 de març de 2013. Immediatament
després d’açò, dia 2 de maig, el Sr. Gornés és cessat, i s’inicien
informes de lesivitat i s’inicien tots uns canvis d’actitud per
part del Govern que semblaven anunciar aquests informes que
de cop apareixen. El Sr. Jover apareix i el Sr. Amengual es
contradiu.

Aquí se l’ha acusat a vostè, avui que és present, no s’han
atrevit, però varen deixar preguntes a l’aire els diputats del PP
de si vostè havia cobrat comissió d’aquestes obres o si vostè
havia actuat de comissionista del PSOE. Vostè... avui no s’han
atrevit, ho van deixar a l’aire, aquí no firmam res, no sigui cosa
que qui vagi a parar a Fiscalia sigui segons qui, ho deixam a
l’aire. Què n’ha de dir de tot açò que li acab de demanar?

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Bé, la seva intervenció ha estat llarga, però... per tant, no
em referiré a tota, però sí a la part final. Jo, la veritat, em
sembla que difamar, injuriar, és un tema que és tremendament
contrari a l’esperit d’un parlament, d’un govern democràtic,
etcètera, no? Per tant, els que difamen, els que injurien haurien
de merèixer una clatellada social, no són dignes de tenir una
representació, perquè, en definitiva, es tracta d’entre tots, i jo
he estat assegut aquí on estan vostès durant molts d’anys, es
tracta d’entre tots de no fer més canalla la vida política en base
a falsedats i injúries. 

Dit això voldria dir una cosa, jo tenc bona nota de tot el que
s’ha dit, amb allò que s’ha dit que el meu honor pugui quedar
malparat, doncs, em reserv la possibilitat de dur-ho als
tribunals, i de la mateixa manera els dic que en aquesta
comissió, repassant les actes, he vist flagrants mentides de
compareixents. Quan el president ens recorda que no podem dir
mentides perquè incomplim el Codi Penal i que du una pena de
tal i tal, doncs, jo em reserv la possibilitat en relació amb les
difamacions i injúries que s’han fet. Però els deman a vostès
que també analitzin les mentides que s’han dit aquí i que la
mateixa comissió resolgui si ha de donar el tant de culpa
pertinent i informar els jutjats de les mentides flagrants i
demostrar-los que s’han produït en aquesta comissió.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Ho deixarem aquí, Sr. Carbonero, la seva honorabilitat
queda intacta i qui pugui que es tapi les seves vergonyes. No se
les podrà tapar ni amb Diaris de Sessions ni amb informes,
perquè els Diaris de Sessions i informes deixen a la vista de
tothom les vergonyes polítiques de gent que ha volgut aquí
acusar-lo amb infàmies de coses que no són certes, no per
acusar-lo a vostè sinó per tapar la realitat d’allò que va passar
a les carreteres d’Eivissa.

Gràcies, Sr. Carbonero, pel seu testimoni.

EL SR. PRESIDENT.

Moltes gràcies, Sr. Borràs. Per acabar aquesta comissió
volem agrair al Sr. Jaume Carbonero la seva compareixença.

I no havent-hi més assumptes a tractar, l’aixecam. Moltes
gràcies.
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