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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Sí, María José Ribas substitueix Sara Ramón.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes bé.

Compareixença del Sr. Gabriel Company i Bauzá.

L’ordre del dia d’aquesta sessió consisteix en la
compareixença del Sr. Gabriel Company i Bauzá, 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. Gabriel Company i
Bauzá, 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 abans de donar la paraula als grups parlamentaris i al
compareixent, em pertoca d’informar-los que, d’acord amb la
petició del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, RGE núm.
2008/17, i amb l’autorització del Parlament, aquesta sessió de
la comissió s’enregistrarà i retransmetrà en directe, amb el
benentès que el grup parlamentari sol·licitant serà responsable
de l’adequat ús que es pugui del dit enregistrament.

Començam, pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula el
Sr. Miquel Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President de la comissió d’investigació.
Benvingut, Sr. Company, a aquesta sessió d’aquesta comissió.
Una comissió que va arribant al seu fi, va arribant al seu cas i
a mesura que ho fa es va desinflant, es va desinflant i es van
evaporant totes aquelles expectatives que molts dels portaveus
o pràcticament tots els portaveus i promotors d’aquesta
comissió pensaven que anaven a descobrir, que anaven a
destapar, pensaven que aquí es desvetllaria i es
desemmascararia una bastimentada corrupte i una bastimentada
criminal, i fins ara, Sr. Company, res de nou sota el sol, res de
res, res solvent, ni mica de sostrat que pugui sustentar aquelles
afirmacions inicials i aquelles que, encara així, es venen
produint per part de determinats portaveus en els darrers
intentant incriminar no se sap molt bé a qui ni per què.

I ho han intentat de moltíssimes maneres, ara, avui li toca a
vostè seure aquí, volien aquesta foto i ja la tenen. Han cridat a
comparèixer moltíssims d’actors en aquesta pel·lícula, essent
un repartiment d’actors prèviament programat, ha estat un
veritable, ho hem dit sempre i ho mantenim, un veritable
muntatge. Tant és així, fixi’s vostè, Sr. Company, que fins i tot
han volgut fer passar per germans el que era un nebot i, per
donar-li aparença de veritat, han anat a una notaria a
protocolitzar aquesta mentida com si el fet d’anar a un notari
donàs carta de naturalesa a segons quines mentides, això ha
passat fa una setmana.

Per a nosaltres la seva compareixença poc sentit té a fi de
descobrir la veritat respecte d’aquesta qüestió, però, entre
d’altres coses, perquè vostè per a nosaltres és un graó amollat
dins una cadena o una seqüència incoherent i, per què ho dic?
Perquè des del moment que per aquesta comissió no han
comparegut determinades persones que havien d’haver
comparegut amb la mateixa condició que vostè ho fa, poca
credibilitat pot tenir aquesta comissió i, finalment, els
arguments que, en forma de conclusió, acabaran redactant-se.

Aquí se’ns ha privat la compareixença de determinades
persones que tenen més a veure amb tot l’assumpte que vostè;
aquí se’ns ha privat la compareixença de determinats actors
fonamentals per descobrir la veritat, si és que veritablement es
vol descobrir la veritat, però no, hay que llamar al útlimo de la
fila perquè precisament, el último de la fila, perquè precisament
formava part d’un govern del Partit Popular.

Li he de ser franc, li he de ser sincer, aquesta és una de les
compareixences més complexes, per a mi. I per què és la més
complexa i la més difícil? Perquè, mirant la documentació que
obra en el nostre poder, coneixent-lo a vostè, com el conec,
difícilment se m’ocorre molta pregunta a fer. En qualsevol cas,
és la nostra responsabilitat fer-ho, aquí hi som per això, mai no
ens hem negat a no ser-hi, som el principal grup parlamentari
d’aquest parlament i, en conseqüència, aquí som assumint la
responsabilitat que ens pertoca.

Jo li faré una pregunta, i deixaré obert el segon torn, a fi de
formular-n’hi més si ho consider adient.

Sr. Company, quin és el paper que vostè representa o
representava en aquell moment en la gestió de les carreteres
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d’Eivissa, des de la seva arribada a la conselleria, a l’any 2013,
deu anys, deu anys després que aquestes carreteres fossin
planificades, licitades, adjudicades i executades?

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Molt bé, molt bon dia a tots. El primer de tot saludar tots els
senyors diputats, també la Mesa, i contestar-li inicialment la
pregunta.

Bé, nosaltres, després d’una remodelació de Govern, a la
meva conselleria se li va assignar també dur el tema de
carreteres, que abans el duia un altre departament del Govern.
I a partir del maig del 2013, la nostra feina pràcticament va ser
agafar el procés, que ja era mecànic, un procés administratiu
d’una concessió normal i corrent, però amb els entrebancs que
tenia, per mor que hi havia dificultats d’interpretació en relació
amb els pagaments, i procurar posar-nos al dia o almenys
clarificar els dubtes que hi havia en relació amb el pagament.

En qüestió del pagament a les concessionàries d’Eivissa,
quan nosaltres, en el meu departament, arriba la responsabilitat
de les carreteres el que fem, primer de tot, és intentar saber per
què no es pagaven els darrers trimestres, i era a causa d’una
interpretació en relació amb una resolució que va fer el Sr.
Carbonero, a l’any 2011, un poquet abans de canviar el
Govern, que hi havia dubtes, hi havia informes contraris,
sembla ser, des d’Advocacia, en relació amb que s’hagués de
liquidar de tal manera aquestes concessions, i nosaltres el que
vàrem decidir amb això va ser: hem de solucionar aquests
assumptes, anem a veure com i arran d’aquests dubtes doncs es
va decidir obrir un procés de lesivitat.

I el procés de lesivitat consisteix que els tribunals acabin
dient si la resolució que va dictar el Sr. Carbonero era lesiva
per als interessos d’aquesta comunitat autònoma o no, sobretot
per saber si havíem de pagar el que sortia dels càlculs en
relació amb el que establia la resolució del Sr. Carbonero o si
havíem de pagar, com manifestaven els informes jurídics, el
màxim del que establia el plec de condicions de les
concessions.

Això ja sabeu tots com ha acabat, que, efectivament els
tribunals, el Tribunal Superior de Justícia dons va dir que
aquella resolució no era correcta, i això vull recordar que
suposa uns 80 milions d’euros en un cas i uns 20 milions
d’euros més en l’altre que haguessin hagut de pagar els
ciutadans d’aquesta comunitat autònoma.

Això un poquet va ser, en relació amb les carreteres
d’Eivissa, la nostra funció, no crec recordar que hi hagués molt
més a haver de dir.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. Company. D’aquí poc temps compareixerà
en aquesta comissió el Sr. Joan Salvador, i m’agradaria saber
quina opinió professional quant al Sr. Joan Salvador, qui va ser
director, i, entre d’altres coses, m’agradaria saber si vostè, de
tota la gestió que va desenvolupar el Sr. Salvador al front de les
responsabilitats que se li encomanaven, n’està vostè no només
orgullós sinó absolutament satisfet.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Bé, Juan Salvador va ser director general de Transports
inicialment, després, ja dic, va haver d’assumir les
competències de carreteres, i jo crec que parlam d’una de les
persones més importants a l’hora de qualificar-lo com a un bon
gestor dins el Govern, crec que això ho va demostrar, i jo estic
molt satisfet d’haver-lo conegut, jo el vaig conèixer en aquesta
etapa, però... de la seva feina. És una persona que, en aquest
cas, és íntegra, és molt responsable, feinera i amb el cap molt
ben moblat i molt clar, vull dir que en aquest aspecte no puc
més que parlar-ne bé.

EL SR. JEREZ I JUAN:

I una darrera pregunta per acabar amb l primer torn
d’intervencions, una pregunta molt directa, Sr. Company: per
què pensa que és vostè avui aquí?

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Bé, jo som aquí perquè se m’ha citat a ser-hi i supòs que
perquè vaig dur les competències de carreteres i de qualque
manera s’havia d’acabar tancant aquest procés, vull suposar.
Supòs que tendré molt poc a aportar, perquè, ja dic, em va
tocar viure la darrera època i, com bé ha dit vostè, després de
deu anys els sistemes estan molt mecanitzats, si no hagués estat
perquè hi va haver aquesta resolució intermèdia del Sr.
Carbonero en el 2011, doncs, pràcticament, s’hagués fet el
procés que es marca des d’Intervenció, t’autoritza a fer els
pagaments i els serveis jurídics també donen el vist-i-plau i es
fan els pagaments, pràcticament, de forma mecànica. O sigui
que en aquest aspecte supòs que... bé, som aquí perquè vaig
tenir la responsabilitat de carreteres el darrer tram de la passada
legislatura.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President de la comissió d’investigació,
no hi ha més preguntes.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, Sr. Company. Creo que
contestanto el por qué está usted o se ha solicitado la
comparecencia es, efectivamente, porque son una obras que, a
pesar del tiempo que llevan construidas y planificadas, diez
años exactamente, como dice el Sr. Jerez, desde diez años antes
desde que usted está u ostenta el cargo de conseller, desde el
2003, (...) hasta hoy en día, pero vamos a remontarnos al 2003.

¿Usted, en el Partido Popular, en el 2003, ejercía algún tipo
de función, tenía algún cargo orgánico?

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

No, no, yo no...
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EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No lo sé, lo desconozco, no...

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

No, no, no, cero, yo entré en política el 2011 y para nada he
tenido ninguna vinculación antes, ni estaba afiliado al Partido
Popular, ni nada de nada.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

De acuerdo, ¿desconocía totalmente el proyecto de las
autopistas?

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Sí.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bien. Mire, ya refiriéndonos directamente a la gestión, ¿en
algún momento de su gobierno, del gobierno en el que usted
participaba, se planteó presupuestar dinero para el pago de las
expropiaciones que quedaban pendientes?

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Bueno, a ver, pago de expropiaciones nosotros mismos, con
las capacidades presupuestarias que teníamos que, la veritat
és que eren poques, s’intentava anar pagant les expropiacions
que així es marcava, però no només amb les carreteres
d’Eivissa, amb totes les carreteres. Expropiacions crec que
encara, per desgràcia, n’hi ha moltíssimes pendents de
pagament dins les Illes Balears, i nosaltres el que fèiem era...,
no record ara les quantitats que vàrem poder destinar a
expropiacions per anar resolent els pagaments d’expropiacions
de tothom, la qual cosa crec, a més, que és allò just; vull dir,
una persona que li expropien la seva finca, sigui a Eivissa, sigui
a Formentera o sigui a Mallorca o a Menorca, o a qualsevol
indret del món, el que se li ha de fer, si se l’expropia per un
interès general, és pagar-lo aviat. Una altra cosa és que hi pugui
haver diferències de criteris a l’hora d’haver de cobrar una
quantitat o l’altra.

Però nosaltres hi vàrem destinar, i no sé què és, una
quantitat a expropiacions, en general, per anar pagant, la veritat
és que no ho sé, perquè aquest temes ja són també molt
mecànics.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Por continuidad de labores de gobierno, ¿continuó usted
desarrollando las acciones que ya había emprendido el anterior
conseller, el Sr. Carbonero, respecto a las concesionarias?

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Bé, nosaltres, en relació amb les concessionàries, ja he dit
que el que ens trobarem va ser..., li parl a partir del 2013,
perquè és el que em va tocar a mi viure, la veritat és que abans
jo tenia prou feina també de dedicar-me al nostre departament,

agricultura, medi ambient, territori, com sabeu, habitatge, etc.,
transports, a partir del 2013 nosaltres el que vàrem agafar va
ser una situació on hi havia discrepàncies entre les
concessionàries que volien cobrar més, perquè era el que el Sr.
Carbonero, la resolució del Sr. Carbonero els donava, i
nosaltres, defensant els interessos de la comunitat autònoma,
trobàvem que no, en base als informes jurídics i també
d’Intervenció, que deien que s’havia de pagar com a màxim el
que deia el plec de la concessió.

I això va ser un poc la discrepància. En el moment que hi ha
aquesta discrepància, com he dit abans, nosaltres diem, bé,
escolta, anem que ho resolguin els jutjats, els tribunals.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Nos quedamos con “defendiendo los intereses de la
comunidad autónoma”, como no puede ser de otra forma desde
su posición de conseller.

El Sr. Armengol, en esta comisión, declaró que había
dejado los puntos de control, en el proceso administrativo...

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Perdone, el Sr. Armengol, és que no sé qui és.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

El Sr. Armengol i Garau, el director general del conseller
Carbonero del anterior gobierno.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Doncs, ja veu el que estava jo en política els anys anteriors,
però bé, ho dic perquè...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, no, sí, sí, de acuerdo, era el director general anterior a
que usted accediese a la conselleria.

Dice que antes de irse, antes de abandonar el Gobierno,
después de las elecciones, o sea, antes de las elecciones, habían
preparado todo el expediente administrativo para colocar los
puntos de conteo que faltaban de aforo de coches, que faltaban
en la carretera de Ibiza a San Antonio, puesto que debía de
haber 13 y solo había 1, para llevar a cabo el cumplimiento del
pliego de condiciones de la carretera. ¿Usted continuó o hizo
por continuar con ese expediente de contratación?

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Bé, el primer de tot és que jo ni conec que hi hagués un
expedient així, pero sí que le voy a decir una cosa, el Sr.
Carbonero creo que fue el que recepcionó estas dos
carreteras, en el 2010. Y cuando se recepciona una obra se
tiene que enviar que como esté como toca. No sé...
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EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Creo, creo, disculpe, disculpe, pero creo que fue la directora
general en ese momento, la Sra. Aina García, quien especificó
aquí, en esta comisión, que ese tipo de obras, al ser de peaje en
la sombra, al ser una concesión, no se recepciona. Lo digo
porque está contradiciendo a la Sra. Ana García.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

No, segurament, no, hi ha una recepció, hi ha un moment
donat on dius aquestes obres estan bé, això...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, es que es un punto importante ese.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

No, sí, sí, de hecho...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Usted asegura que se recepciona la obra (...)?

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Yo no aseguro, digo que en el 2010 hi ha un parell de
factures, sembla ser, de liquidació de les obres. Per tant, a partir
d’aquell moment vull suposar que el Sr. Carbonero va tenir
cura de mirar que hi hagués tot el que hi havia d’haver.

Es possible que haya equivocado, eh.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, creo que está..., por lo menos, a lo mejor me he errado
yo en la pregunta, que no creo, eh, o sea que no mezcle las
cosas.

Estamos hablando de los puntos de conteo... del número de
puntos de conteo de la carretera Ibiza-San Antonio.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

No sé ni que hi hagués un expedient, no ho sé, la veritat.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Desconocía que hay ese expediente?

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Aquest expedient el desconeixia fins i tot el director
general, és a dir que...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, de acuerdo. Otro expediente y otra acción respecto a las
carreteras de Ibiza también, las autopistas, es que tanto el Sr.
Carbonero como el Sr. Armengol, o sea, tanto el conseller
como su director general, dijeron que se había comenzado la

retirada de tierras de las tierras que habían sido depositadas en
las fincas de Fiesta Hoteles, ¿eso lo conoce que había fincas...
que había tierras depositadas de una forma incorrecta?

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Bé, el que sé és que hi havia un expedient obert dins
Advocacia, a més aquest tema ja es trobava sub iudice, amb tot
un embull de terres.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, no, sub iudice en cuanto a por qué estaban esas tierras,
no si debían estar ahí, porque incluso la Abogacía de la
comunidad autónoma hay informes en los que reconoce que
esas tierras no deberían estar ahí, o si están ahí están
incumpliendo los pliegos de condiciones.

Pero no me refiero a eso, me refiero, respecto a la pregunta,
es que ¿una vez iniciado el traslado de tierras -porque aquí lo
han declarado, que se iniciaron en febrero, marzo de 2011, el
traslado de tierras-, si desde su conselleria se continuó con ese
traslado de tierras a los vertederos, tal como debía ser ya de
acuerdo con el pliego de condiciones o si no se siguió con este
traslado?

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Yo de esto no sé ni qué se hizo ni què es va deixar de fer, ni
si es van començar el 2011 trasllats, sincerament, jo no ho sé.

Jo, en el que ens vàrem centrar, el que m’arribava a mi era,
amb els pagaments, que hi havia un embull per poder pagar les
concessionàries i que hi havia retards de pagaments...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Unicamente, su gestión, respecto a las carreteras, se refirió
a los pagos a las concesionarias?

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Jo, com a conseller,...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Porque había más alrededor de todas las carreteras...

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

A mi com a conseller el que m’arribava, i també supòs que
vostè deu entendre que hi ha feines que són de dia a dia, supòs
que hi ha feines que són de gerència, supòs que hi ha feines que
són de direcció general, per suposat no, sé que hi ha feines que
són de cada labor, a mi el que m’arribava realment, el problema
greu que hi havia era un problema amb les concessionàries a
causa de la resolució del Sr. Carbonero. A partir d’aquí
funcionava la direcció general com havia de funcionar amb els
seus tècnics.

En expropiacions, doncs els tècnics deien el que s’havia o
el que no s’havia de fer, si teníem pressupost, etc. Vull dir que
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en tota la resta, Sr. Morrás, sincerament, ni me’n vaig
assabentar de què havia passat, ni fa 10 anys, ni en fa 5, ni en
fa 4.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

De acuerdo. No hay más preguntas.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Morrás. Correspon ara al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia Sr. Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Bon dia.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Què tal pel ministeri?

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Hem de dir que bé, feia fred... si necessita més informació
després n’hi puc donar. Si no pot dormir per mor d’això, en
podem parlar després.

(Rialles)

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Que ajudi al Govern, si vol, enlloc de posar-li traves...

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Però vaja no es fiï de tot el que es diu.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bé, Sr. Company, coneix el Sr. Jover?

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

En Carlos Jover? El conec, no puc dir que el conegui massa,
però el conec. El conec, com el pugui conèixer també a vostè.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

El coneixia abans que fos cap de departament d’Obres
Públiques a la seva conselleria?

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

El coneixia, però és una persona com dic, com puc conèixer
cent mil persones més, no és que tengués una relació amb el Sr.
Jover..., hola, què tal, sí i punt.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Podria ser un poc més concret.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Com a vostè, idò miri.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Molt bé. I a la Sra. Ana García?

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

No la coneixia abans d’arribar a la conselleria jo. La vaig
conèixer per qüestions de gestió ja.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Quina opinió li mereixen?

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

No puc donar opinió, si vol que li digui un sí, (...) u i
busques, l’altre també u i busques, quina opinió vol que li doni,
professional? No li puc dir perquè no els he tengut al meu
càrrec.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Atès que l’expresident Bauzá presumia fins i tot de fitxar ell
directament els seus directors generals, troba que era un bon
fitxatge com a directora d’Obres Públiques, atenent els seus
antecedents, les obres del metro, estació intermodal, que vostè
coneix bé, perquè les ha hagudes de gestionar?

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Entendrà que jo... no ho sé, vull dir, jo això...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Perquè li vull recordar que la Sra. Ana García, abans de ser
directora d’Obres Públiques la passada legislatura, havia estat
la cap d’obra, la directora d’obra del metro i de l’estació
intermodal, entre d’altres.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

És possible, crec que el que vostè diu deu ser cert, que va
ser això, però també li dic, sincerament, que no ho sabia.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Vostè que li agrada presumir d’empresa privada, vostè
hauria premiat la Sra. Ana García després de les obres del
metro i de la intermodal amb un càrrec de directora general
d’Obres Públiques?
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EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

A veure, jo ni he de premiar, ni tampoc entenc molt bé què
vol que li digui. Si vol... si em diu què vol que li digui, li ho dic
directament, o li dic que no li ho diré... no sé on va ara...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No es preocupi, que li faré preguntes més directes.

Quan es va remodelar el Govern, li ho dic perquè vostè era
al Consell de Govern, la remodelació de 2013, que de qualque
manera s’amplia el Govern, s’incrementen conselleries i
s’incrementen efectivament, també directors generals. Vostè
pensa que varen destituir la Sra. Ana García per una qüestió de
racionalitat administrativa, o va ser per altres qüestions?

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

No ho sé, no ho sé Sr. Abril...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Perquè és estrany que en un moment d’expansió del
Govern, que s’incrementen càrrecs, se’n redueixi qualcun...

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

El que passa és que jo era un membre del Govern, no era el
membre del Govern que decidia els canvis, ni les
remodelacions del Govern. No ho sé, no ho sé Sr. Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sobre el Sr. Jover, pensa que és normal que un expedient
que es va iniciar quan el Sr. Jover era director d’Obres
Públiques i de Carreteres amb el Sr. Matas, llavors el continuï
instruint ell com a funcionari, fent informes, per exemple sobre
uns pretesos sobrecostos que ell mateix podria haver generat
per ordres polítiques? Pensa que és normal? Un expedient que
tu inicies com a polític i després segueixes treballant sobre
aquest expedient com a tècnic?

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

És que quan començam a posar coses d’aquestes, jo me’n
record que de jove, em permetrà la llicència, jo jugava a futbol,
i si comences a posar condicionals “i si, i si, i si, i si!... I si jo
hagués tengut el dribling de’n Cruyff i la velocitat de’n
Maradona i tal, no hauria jugat amb el Sant Joan... m’entén?

(...) judicis de valor...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No ho embulli Sr. Company. Jo li dic si a vostè li pareix
normal ser jutge i part d’un mateix expedient?

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Però és que jo no sé si varen ser ni jutge ni part. És que si
és mentida, em formula una pregunta que ja té una base que és

mentida, jo és que no li puc contestar, Sr. Abril, de veres. No
li puc contestar perquè em deixa a mi..., vostè vol que jo digui
qualque cosa per justificar i ja li dic, m’ho digui. És que no sé
què dir-li, Sr. Abril, no ho sé, seriosament.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Jo li deman, si vostè vol respondre, respongui. Va llegir
vostè, o coneixia l’informe de la Sra. Perelló, de l’Advocacia,
de setembre de 2014, que assenyalava irregularitats comeses
pel Sr. Jover?

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

No, jo ni sabia que existís.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Ho dic perquè vostè, en principi, era el seu màxim cap, per
davall tenia el Sr. Juan Salvador, però ell seguia sent el cap de
departament d’Obres Públiques.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

El Sr. Jover, devia estar a la seva plaça de funcionari que li
pertocava. I amb això vostè sap que un polític que es dedica, o
una persona..., no un polític, sinó un funcionari que es dedica
a la seva funció política a un determinat moment, després torna
al lloc que li pertoca. Tampoc no conec molt de funció pública
jo.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Només era per a la resolució, el que vostè ha dit del Sr.
Carbonero, que les concessionàries, o que vostè tenia la
sensació que les concessionàries volien cobrar més?

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

No, bé, la sensació no, és que les concessionàries, en base
a la resolució del Sr. Carbonero, facturaven més del que deia el
plec de la concessió. I aquí és allà on hi havia la discrepància.
Hi havia uns informes d’Advocacia que deien que...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sr. Company, allò de Carbonero ho coneixem perfectament,
l’altre dia el vàrem interrogar, però hi havia més contenciosos
i encara ara també, encara ara hi ha contenciosos contra les
concessionàries, perquè tenen afany de cobrar sempre més. Per
gestionar aquests contenciosos, les reclamacions de més
doblers, o més reequilibri per part de les concessionàries, vostè
personalment va mantenir cap reunió amb les constructores? 

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

No, no, és que tots aquests temes... a veure, jo he estat dins
el Govern i tal vegada ho conec més que vostè..., bé vostè
també hi ha estat, quan hi ha uns determinats temes que passa
a dur-los Advocacia perquè hi ha uns contenciosos, la veritat és
que el pes ja no queda ni a nivell de conseller, ni res, sinó que
ho duen els departaments que pertoquen. En aquest cas quan hi

 



906 CNPI SOBRE LES AUTOPISTES D'EIVISSA / Núm. 44 / 3 de febrer de 2017 

ha contenciosos, o temes de judicis, això ho du Advocacia i
nosaltres a nivell de direcció general es demana informació, o
a nivell de funcionariat i punt...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Això ho du Advocacia, ho dic perquè aquí hi ha hagut com
la mateixa Sra. Ana García, que ha dit que no, que això...

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

No ho sé...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

... o el Sr. Jover, que això ho feia tot el departament..., que
negociaven amb les constructores a veure com es podien fer els
reequilibris...

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

No, a veure, però jo el que li puc dir és que jo, com a
conseller, no he anat ni a cap judici, ni m’he assegut a negociar
res amb ningú. He rebut a vegades, ni ho sé, tal vegada qualque
vegada va venir qualcú amb aquestes queixes de què es volia
cobrar i que sembla mentida i ens tenen així. Però és que jo
vaig entrar el primer dia el 2011 a la conselleria en temes de
transport i ja tenguérem el mateix, que no cobraven, que hi
havia fent que feia 8 mesos que no cobraven (...), empreses de
transport, etc.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Ja està. Gràcies, Sr. Company, no tenc més preguntes de
moment.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Atès que en aquest moment no hi
ha cap diputat, ni diputada dels grups Mixt, El Pi, ni MÉS per
Menorca, donarem la paraula al Grup Parlamentari Socialista
al Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Benvingut Sr. Company a aquesta
comissió. Aquesta comissió, malgrat tot va avançant i intentem
descobrir els possibles sobrecosts, malgrat s’intenti fer veure
que no hi ha cap cosa darrera, poc a poc van sortint coses,
sobretot van sortint contradiccions, que són almenys
significatives, que després a l’hora de les conclusions ja
reflectirem si aquestes contradiccions comporten o no
comporten sobrecosts.

Jo volia començar preguntant-li, continuant el tema, sobre
el Sr. Jover. El Sr. Jover és director general de Carreteres i
inicia tot aquest expedient de les carreteres d’Eivissa, etc. El
que passa és que en un moment determinat ell diu aquí, a la

segona compareixença va dir que va estar com apartat del tema,
no tenia gaire importància en el darrer període de la legislatura
en el qual ell era director de Carreteres. Però curiosament a la
legislatura 11-15, la Sra. Ana García el torna fitxar i retorna a
la conselleria per continuar aquest expedient que havia iniciat
ell com a polític.

És clar, ell segons va dir aquí la Sra. Ana García, ell era un
càrrec de confiança, el va nomenar ella, el va posar ella, etc,
per substituir el Sr. Pere Ribas. Pere Ribas, que era l’anterior,
perquè hi havia desacords i demés. Clar, quan vostè arriba, la
Sra. Ana García deixa el seu càrrec, deixa el seu càrrec, ja li ho
hem preguntat, però el Sr. Jover, no.

Jo volia saber si hi ha alguna explicació per a això, és a dir,
si...

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Però és que el Sr. Jover era funcionari, que jo sàpiga.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí, el Sr. Jover és funcionari, ja ho sé, que...

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Però no tenia cap càrrec públic, que ha dit vostè càrrec..., o
he entès que em deia que tenia un càrrec polític.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No, ja ho sé, a veure..., però igual que la Sra. García...

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Ell era la seva plaça, entenc jo, entenc jo. Nosaltres és vera
que..., a nosaltres ens fan la transferència d’aquell departament
de carreteres, i clar, quan et diuen “tu duràs les competències”,
no només et donen la feina; bé, general et donen la feina, i tu
dius “uep!, m’heu de donar també l’estructura per poder
resoldre els expedients”, i supòs que això és el que es va fer,
traspassar-nos l’estructura que hi havia.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Clar, el que passa és que curiosament el Sr. Jover fa un
informe, que ja en vam parlar un altre dia, que és en el qual
després es basen les concessionàries per demanar cobrar més,
per demanar cobrar més per una sèrie de raons. La meva
pregunta és: vostè coneixia aquest informe del Sr. Jover?

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

A veure, jo del dia a dia del que hi havia dins el
departament de Carreteres, igual que dins el departament
d’Agricultura o dins el departament de tal, jo de segons quins
detalls, és a dir, ja li ho he dit, si es demana un informe entre
Advocacia o la direcció general o funcionaris, moltes vegades,
bé, jo de fet no hi entrava ni sabia res ni que es produïssin
aquells temes, i per tant cadascú en el seu nivell després fan les
feines.
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EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Clar, però jo li pregunt això perquè...

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Per tant no sé el que m’està dient, tampoc; no ho sé molt,
supòs que entra dins la mecànica després que quan hi ha un
judici obert es demanen informes, es demanen tal, etc. Bé, vull
suposar...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Ja, però... A veure, vostè ha vingut aquí i el primer que ha
dit és que les concessionàries volien cobrar més, volien cobrar
més i demés. Per tant dintre d’aquest paquet de les
concessionàries que volen cobrar més hi ha aquest informe,
l’informe del Sr. Jover, pel qual les concessionàries
aconsegueixen cobrar més...

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

No, no, no. Diguem..., a veure, jo entenc, pel que jo sé, que
les concessionàries volien cobrar més en base a la resolució del
Sr. Carbonero, que era molt favorable a les seves tesis. No sé
després..., després quan això se’n va anar al jutjat, etc., idò no
ho sé, no sé el perquè. És a dir, la interpretació del Sr.
Carbonero havia de costar 100 milions d’euros més; la
resolució del Sr. Carbonero, al llarg de la vida d’aqueixa
concessió, 100 milions d’euros més a aqueixa comunitat
autònoma, tal com ha dit fa poc o han dit els tribunals de
justícia. Era per això que..., diguem que jo crec que
legítimament...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Però són dues coses...

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

...que les concessionàries després deien: “Escolta, hi ha una
resolució que va fer el Sr. Carbonero i nosaltres ens volem
aferrar a ella”...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Ja, però això són dues coses diferents. Les concessionàries
han aconseguit, gràcies a aquest informe, ho torno a dir, gràcies
a aquest...

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

No, les concessionàries no cobren..., només cobren el
màxim de la concessió...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No, però estem parlant de dues coses diferents...

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Idò no l’entenc...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

...estem parlant de..., una cosa és el cobrament per la concessió
i l’altra cosa és el reequilibri. Les concessionàries, gràcies a
aquest informe, han aconseguit cobrar un reequilibri important.
Per tant jo crec que aquest informe és de gran importància i es
va iniciar.

Bé, deixem el tema de l’informe, perquè ja veig que no el
coneix, i passem al tema de les terres.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

De...?

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

De les terres, el tema de les terres. Aquí la setmana passada
la Sra. Ana García, en un acte de prepotència total i absoluta,
va dir que les terres aquestes eren suposades, va dir que no
coneixia el tema de les terres quan hi ha judicis pel tema de les
terres i demés. Crec que és un tema suficientment important
com per tenir-lo en compte. La meva pregunta és: vostè en la
seva època de conseller que va gestionar Carreteres, respecte
del tema de les terres què va fer?

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

No, és que tot el tema de les discrepàncies en relació amb
les terres tornava a ser dins els jutjats. Li ho torn repetir:
nosaltres quan hi ha uns temes dins el Govern -i passava
l’anterior legislatura, l’anterior (...)...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

És a dir, no va fer res, del tema de les terres no va fer res.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

És que el que s’havia de dirimir era dins els jutjats, i de fet
hi va haver sentències judicials.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No, perdoni, aquí són dues coses diferents, també, són dues
coses diferents. Una cosa és si les terres estaven dipositades en
un terreny o en un altre, i després hi havia una altra cosa, i és -
aquí ho va dir el Sr. Armengol també- que quan ell va deixar la
conselleria hi havia tot un procés de retirada de terres que
curiosament va desaparèixer...

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Ho desconec.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

...va desaparèixer. Per tant torno a fer-li la pregunta: vostè del
tema de retirada de terres i del tema de les terres va fer alguna
cosa?
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EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Jo l’únic que sé en relació amb les terres és que estava tot
en jutjats i que nosaltres el que havíem d’esperar era que es
resolgués jurídicament la cosa, i això és el que férem. 

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Per tant no es intentar en cap moment ni retirar-les ni...

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Jo, escolti, jo per descomptat no record que hi hagués res.
Aquí quan és als jutjats hi ha unes resolucions, surten uns
resultats, i després es fa el que marquen les sentències, vull
suposar.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

I quan Fiesta Hotels reclamava una indemnització per tenir
el dipòsit de terres també...?

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Però aquests temes, m’imagín que quan una empresa ja
reclama i ho reclama en els jutjats, es dirimeixen dins el
departament del Govern corresponent, i aquest departament
sempre, en tots els casos, és Advocacia de la comunitat
autònoma. Passa a dia d’avui. És a dir, quan a dia d’avui mateix
hi ha un problema, el traslladen i Advocacia, amb els seus
advocats i els seus jurídics se’n va a defensar els interessos de
la comunitat autònoma del que sigui, des d’un incendi, que jo
sí que ho vaig viure, fins, supòs, el tema de les terres.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

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

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Començam el segon torn. Té
la paraula, pel Grup Parlamentari Popular, el Sr. Jerez. Per a la
seva informació, li resten un poc menys de 6 minuts més
l’afegit.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, president de la comissió. Sr. Company, poca
cosa tenc jo més a afegir, i pel que veig poca cosa té més vostè
a dir, perquè, donades les preguntes que li han formulat els
distints portaveus i les declaracions que vostè les ha ofert, per
a nosaltres està molt més que ventilada aquesta compareixença.
Crec que aquí haguessin hagut de comparèixer altres persones
que tenien molt més a dir per la seva actuació i participació en
tot aquest procés que el Sr. Company. En qualsevol cas no
tendrem la foto d’aquells i tendrem la foto seva, que
bàsicament era el que aquí es pretenia i era el que aquí es volia.

Només em queda agrair la seva actitud, la seva
predisposició a aclarir qualsevol tipus de coses. El que passa és
que aquí s’ha vengut a descobrir una veritat: si el que vostè ha
dit no els va bé, no passi pena, que faran venir-ho bé a fi que
les conclusions siguin les que coincideixin amb el que ja està
redactat. 

En qualsevol cas, insistesc, gràcies per comparèixer en
aquesta comissió. Me manquen possiblement 3 minuts; no sé si
vostè vol afegir qualsevol qüestió, aclarir qualsevol comentari,
fer alguna observació sobre el que s’ha dit aquí, i si no donam
per bona la seva compareixença i moltes gràcies.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Idò donam la paraula al Grup Parlamentari Podem. Té la
paraula el Sr. Morrás, que per a la seva informació li queden un
poc més de 6 minuts més l’afegit.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Company, no nos ha
decepcionado, sigue la misma línea que todos los
comparecientes cercanos al Partido Popular, ya sea
funcionariado o personal de confianza o cargos políticos. La
verdad es que ha habido o hay una amnesia selectiva en función
del tema que se trate, y en este caso en los temas candentes
respecto a las obras de las autopistas, unos temas candentes que
suponen un sobrecoste grande para esta comunidad, como son
los puntos de conteo y el traslado de tierras, o sea las tierras
que están depositadas de una forma no... no regular en unos
espacios donde no deberían, pues siguen demostrando
desconocimiento absoluto a pesar de ostentar esa
responsabilidad en el Gobierno de la comunidad autónoma.

Gracias por venir a comparecer en esta comisión.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò donam la paraula al Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca. Sr. Abril, té un poc més de 8 minuts més l’afegit.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí. Sr. Company, recorda alguna de les deficiències,
diguem, originàries... Deficiències, diguem originàries de
l’època del Sr. Matas de les autopistes d’Eivissa que hagués de
gestionar o que hagués de resoldre el seu departament?

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

No sé on... deficiències de les mateixes carreteres que...? Jo,
... no me’n record, no, no...
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EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Supòs que haurà sentit parlar de les inundacions.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Sí...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Per exemple, no se’n recorda de la bassa de Sant Jordi?

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

De la bassa de Sant Jordí? Sí, bé, vostè em parla de la bassa
que tenia... que el Consell d’Eivissa, Patrimoni, va aturar a
causa que es varen trobar unes restes romanes... i era on (...) la
bassa?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

...sí, va estar un temps aturada l’execució de les obres...
però hi va haver més coses que va haver de gestionar vostè en
aquesta qüestió.

Ho dic per situar-nos, la bassa de Sant Jordi, l’altre dia un
dels enginyers del Govern ens explicava que es va haver de fer
perquè en el projecte original de l’època del Sr. Matas, de
carreteres, allò s’inundava perquè, perquè nos’inundàs si
s’havia de respectar el projecte original, s’hagués hagut de fer
un canal de 30 metres d’ample, ens va fer els comptes i tot, un
canal de 30 metres d’ample i un quilòmetre i mig de longitud
per arribar fins a la mar per treure l’aigua quan plogués perquè,
a més, no hi havia pendent, i per això es va haver d’optar per la
solució, diguem, d’una bassa tipus agrícola, de reg, que vostè
les coneix bé, per bombejar l’aigua a aquesta bassa perquè
quan plogués no quedàs dins la carretera. 

No recorda que fes cap gestió sobre aquesta qüestió el seu
departament?

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Bé, damunt la bassa aquesta, de fet nosaltres crec que vàrem
fer una primera fase... això estava aturat perquè es varen trobar
unes restes...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Arqueològiques, sí.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

...crec que romanes, de regadiu...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Es va aturar uns mesos...

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

...sí, crec que uns mesos, uns mesos. Aleshores nosaltres el
que vàrem fer va ser..., perquè efectivament quan plou allà hi
ha un problema d’inundacions, ho vàrem fer en dues fases, la
primera fase la vàrem fer dins el tram que... d’acord amb el
consell insular, es podia fer una bassa. I després hi havia una
segona fase, que crec que la vàrem deixar encarregada, però
que ja ens va agafar el canvi de govern i que no sé en quina
situació està, que és que ja agafava la totalitat del que ens
permetia Patrimoni del Consell d’Eivissa per poder fer una
bassa reguladora d’alguna manera i després...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

La bassa es va acabar a finals de 2014.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

No, la primera fase devia ser, però la segona fase, Sr. Abril,
crec recordar que nosaltres la deixarem enllestida i tot a punt,
havent passat tots els tràmits, no sé si amb inici d’obra o no...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Jo dic almanco de la licitació principal...

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Si estam parlant del mateix...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Torn rebobinar perquè ens situem. El govern anterior, el
govern -diguem- del segon pacte va deixar el projecte fet
d’aquesta bassa i va deixar un informe on deia que per la
quantia, que eren 2,5 milions de licitació, això havia d’anar a
concurs públic. Llavors va entrar el govern del Partit Popular,
vostè a principi de la legislatura no tenia les competències, eren
del Sr. Gornés, que vendrà avui també; la directora general era
la Sra. Ana García i la Sra. Ana García no només no va
respectar la proposta de quin tipus de contractació s’havia de
fer, sinó que va fer una encomana de gestió, i va fer aquesta
encomana de gestió a Tragsa.

L’altre dia la Sra. Ana García va mentir aquí, perquè jo li
vaig demanar si tenia cap vincle familiar o de cap tipus amb
l’empresa Tragsa, el seu marit i pare del seu fill és el delegat de
l’empresa Tragsa, el Sr. José María Roig, ho dic perquè consti
en acta que la Sra. Ana María García ha mentit davant
d’aquesta comissió d’investigació.

Sap per què es va haver de justificar tant aquella encomana
de gestió, que llavors vostè va heretar?

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

No, la veritat és que jo no... les herències vénen com vénen,
no ho sé, no..., no ho sé.
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EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Ho dic perquè no tot és tan mecànic com vostè ha volgut
descriure abans...

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Bé, ho són, però si parlam d’encomanes de gestió i parlam
d’Eivissa podem parlar de l’emissari de Talamanca...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, sí... coneix...

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

...m’entén, Sr. David?...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No canviï de tema, Sr. Company...

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

És que les encomanes de gestió...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Coneixia l’informe de la Sindicatura de Comptes sobre
aquesta encomana de gestió?

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

No, ni el coneixia ni...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Ho dic perquè vostè va haver de... vostè, el seu departament
va haver d’al·legar el 2013 sobre les deficiències greus
detectades per la Sindicatura de Comptes.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Són temes que supòs que es queden a nivell de funcionaris,
de tècnics que van justificant tot el que va sortint.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Ho dic perquè l’informe de la Sindicatura que tenc aquí, el
2013 assenyala diferents irregularitats, les resumesc a dues: una
d’elles, que el projecte no podia ser un modificat i no es podia
tramitar a part, per la seva importància, cosa que el Sr. Jover
abans... que jo sàpiga no és cap tècnic mediambiental, havia fet
un informe que també consta a l’expedient, dient que no
importava que passàs el tràmit ambiental, no sé si vostè abans
des de Medi Ambient ho degueren donar per bo, perquè el Sr.
Jover, jo entenc que, com a tècnic de carreteres, no és ningú per
dir si allò ha de menester un tràmit ambiental o no, i segon,
dient que l’encomana de gestió no es justificava en absolut
sobretot per la quantia de l’import.

No sé si sap a més que l’encomana de gestió té un
condicionant i de fet els expedients es diuen MEPRO, que vol
dir medios propios, mitjans propis i, per tant, no es pot
subcontractar, ho dic perquè es dóna aquesta encomana de
gestió a Tragsa de manera irregular a la Sindicatura de
Comptes, vostès a més han d’al·legar aquest informe de
Sindicatura baix el seu mandat. I Tragsa subcontracta a la
vegada, cosa que també torna ser irregular, l’empresa MAB,
Matías Arrom Bibiloni, que també ha sortir en aquesta comissió
d’investigació, novament gràcies a informes del Sr. Jover, que
també acaba firmant autoritzacions de factures del Sr. Jover.

No sé si recorda res més d’aquesta qüestió?

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

No, però m’ha donat una sèrie d’idees en relació amb el que
li he comentat abans de l’emissari de Talamanca, però...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Hi torna...

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

...no, m’ha donat una sèrie d’idees...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Aquí hi és vostè per parlar de les carreteres, Sr. Company,...

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

És que ara...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No em faci de polític ara...

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

...perquè miraré i demanaré a veure si...

(Rialles)

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

...no té el comodí del ministeri, no el té aquesta vegada, em
sap greu...

Ho dic perquè això va ser a finals de 2013, setembre de
2013, Sindicatura de Comptes els tramet un informe contundent
i vostè durant més d’un any segueix fent resolucions i pagant
factures... d’aquesta qüestió.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

A veure, perdoni, jo... al nostre departament es va fer una
continuïtat de tot el que ens trobarem, de tot...
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EL SR. ABRIL I HERVÁS:

I si hi ha una irregularitat?...

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

...des d’allò del Sr. Carbonero...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

...i un informe de la Sindicatura que assenyala irregularitats
greus en aquesta contractació, i després de la informació que li
estic donant aquí, que una directora general dóna un contracte
irregular a una empresa que la representa el seu home i vostè
segueix pagant factures sense..., sense mirar res?

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

La diferència entre vostè, que és un diputat com jo mateix,
i els serveis jurídics de la casa i la Intervenció és molt
important en relació amb aquests temes, hi ha molta diferència
i avui en dia i en l’anterior legislatura...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Està traspassant el mort als serveis jurídics i als tècnics?

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

...i a l’anterior i a l’anterior de l’anterior aquí no se sol fer
res que no dugui tots els informes corresponents, per tant, m’ha
de permetre, perquè com que el conec, que dubti molt de la
base jurídica de tot el que vostè diu...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No, la base jurídica no...

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Per tant, jo, Sr. Abril, només li puc (...)

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

...informe de la Sindicatura de Comptes i de totes les
resolucions i factures que vostè durant més d’un any va pagar
després de detectar aquestes irregularitats...

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

...un quan no entén de segons què no ha de ser tan agosarat
per voler dictar segons quines coses i jo...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sr. Company...

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

...ho dic per mi, no ho dic per vostè...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

...li pregaria un poc de respecte...

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

No, si ho deia per mi, ho deia per mi, no ho deia per vostè,
si s’ha sentit al·ludit em sap greu...

EL SR. PRESIDENT:

Faci la pregunta, Sr. Abril.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

...li ho deia per mi, Sr. Abril, de veritat, llavors jo procur...

EL SR. PRESIDENT:

Faci la pregunta, Sr. Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sr. Company, malgrat això i havent-hi el Sr. Jover per
enmig, i de l’informe també de la Sra. Perelló d’Advocacia que
li he esmentat en el primer torn, on assenyalava fets greus que
havia pogut cometre el Sr. Jover, per què el varen aguantar a la
seva conselleria de cap de Departament d’Obres Públiques fins
a finals de 2014? Per cert, justament quan s’acaba de liquidar
aquesta obra.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

A veure, nosaltres vàrem assumir tota una estructura que hi
havia i la vàrem mantenir igual a l’estructura que hi havia de
funcionaris, ben igual. Vull dir, no hem d’oblidar que el Sr.
Jover idò és un funcionari de la casa.

EL SR. ABRIL I HERVÁS.

És un funcionari que va cridar la Sra. Ana García, perquè
era a l’Administració de l’Estat.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ: 

A veure, jo, com si vostè crida a qui sigui, jo tenc una
estructura, la passen a la conselleria, ni m’adon de tota
l’estructura que arriba ni d’un departament ni de l’altre i
procur... jo sempre he dit el mateix, escoltau, feis les feines bé,
procurau treure les coses aviat i punt. Jo no...

EL SR. ABRIL I HERVÁS.

Sr. Company, jo m’imagín que si tenc un contracte
important de 2,5 milions d’euros, i la Sindicatura de Comptes
em diu que hi ha irregularitats greus, jo, com a mínim, atur els
pagaments. A mi la sensació que tenc és que vostès, en lloc de
ficar mà a això, el que varen fer és girar la vista cap al Sr.
Carbonero i les seves resolucions i aquestes qüestions
despistant on hi havia el focus de la corrupció. 
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EL SR. COMPANY I BAUZÁ: 

Com bé ha dit vostè, sensacions. 

EL SR. ABRIL I HERVÁS.

Aquí hi ha el paper...

EL SR. COMPANY I BAUZÁ: 

Són sensacions seves. 

EL SR. ABRIL I HERVÁS.

Sensacions no, Sr. Company...

EL SR. COMPANY I BAUZÁ: 

Ho ha dit vostè.

EL SR. ABRIL I HERVÁS.

... informe de Sindicatura...

EL SR. COMPANY I BAUZÁ: 

És que vostè acaba de dir, vostè acaba de dir tenc
sensacions...

EL SR. ABRIL I HERVÁS.

... resolucions, resolucions signades per vostè i fets, i fets. 

Per tant, Sr. Company, la sensació que tenc és que vostè és
responsable de col·laborar activament o amb negligència
mirant cap a un altre costat a tapar els forats de les autopistes...

EL SR. COMPANY I BAUZÁ: 

Home, Sr. Abril!

EL SR. ABRIL I HERVÁS.

... del Sr. Matas.

Moltes gràcies. 

EL SR. COMPANY I BAUZÁ: 

Jo crec, jo crec...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Atès que continua sense haver
diputats o diputades d’El Pi, MÉS per Menorca i del Grup
Mixt, passam al Grup Socialista. Sr. Casanova, que, per a la
seva informació, li queden sis minuts i mig més l’afegit. 

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Jo no crec que utilitzi tot el temps
perquè ja se li ha preguntat quasi tot. Jo l’única cosa que no

hem parlat en aquesta comissió és de l’expedient de lesivitat, de
l’expedient de lesivitat que engega la conselleria.

Supòs que d’aquest expedient sí que se’n recorda?

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Sí, el vàrem obrir nosaltres. 

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Ja, per això. Jo li volia preguntar, qui el va obrir?

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

A veure, nosaltres, atès que hi havia informes negatius o
informes que deien que la resolució del Sr. Carbonero no es
podia aplicar, vàrem decidir obrir un expedient de lesivitat. Hi
va haver, després... i, això també depèn ja dels serveis jurídics
de la casa que diuen: què hem de fer amb aquest tema? I
lògicament quan els temes estan així, informes d’Intervenció ,
informes jurídics així com toqui.

Si l’expedient de lesivitat hagués sortit s’ha de pagar així?
Idò, es paga així com deia la resolució del Sr. Carbonero. Si diu
que no, com ha dit que no? Idò, es paga així com nosaltres
vàrem seguir pagant. Nosaltres vàrem obrir l’expedient de
lesivitat i vàrem començar a liquidar les factures, només la part
en relació amb el que duia la concessió.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Vostè diu que es basa en l’informe d’Intervenció  i el que
queda clar és que Intervenció fa dos informes, un primer
informe anterior, i després, a un moment determinat fa un altre
informe en el qual canvia el criteri.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Crec que hi va haver...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Vostè era conscient d’això?

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

No. A mi em varen traslladar que hi havia un primer
informe d’Intervenció que no era molt clarificador, que després
el Sr. Carbonero va demanar un informe extern i que a la
vegada hi havia un informe d’Advocacia que era contrari que
es fes aquesta resolució. És a dir que el Sr. Carbonero hauria,
dic en el que record, hauria dictat aquella resolució amb un
informe contrari d’Advocacia, pel que em varen venir a dir a
mi. 

Aleshores, quan nosaltres ens trobam tot això, diem: qui té
raó, qui no en té? Escolta, obrim un expedient de lesivitat i ens
ho diran perquè creiem que lògicament si tu has tret una
concessió amb uns màxims tot el que sigui afegir doblers a
aquesta concessió és un problema que pot acabar molt
malament. Aleshores, jo com a conseller, per descomptat, no ho
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vull dur sobre la meva consciència ni cap responsabilitat de
saber que tal vegada estic liquidant una cosa que no es
correspon. Per això es va decidir, que és el que passa quan un
no està d’acord amb una part ni amb l’altra, anem als jutjats i
que dictin. 

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Ja, però aquí en parlàvem perquè... jo li preguntava per
això, perquè vostè ha parlat que hi havia un informe
d’Intervenció inicial en el qual es basa el Sr. Carbonero per fer
la seva resolució, que vostè diu que...

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

No, no, el Sr. Carbonero va fer l’informe, va fer la resolució
amb un informe, pel que jo record, amb un informe
d’Intervenció i amb un d’extern, ara no em faci dir de quina
empresa, perquè...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Però hi havia un informe d’Intervenció...

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

... perquè no era clarificador, no era clarificador. Després hi va
haver un segon informe d’Intervenció deixant el tema prou més
clar que no es podia pagar perquè sinó nosaltres haguéssim
pagat...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

I en el qual es canvia la posició en funció...

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

No, no em diuen que es canviï, no, em diuen que clarifica
més, però, però li dic, eh!, si Intervenció hagués donat la raó al
Sr. Carbonero, haguéssim pagat així com deia... m’explic? És
a dir, avui jo no vull amb això...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

El que va quedar clar és que hi ha un període en el qual els
pagaments es fan en funció de les resolucions dictades, n’hi ha
un...

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

No. 

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí. 

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Els pagaments que jo tengui... no, nosaltres no en pagàrem
ni un en funció de la resolució del Sr. Carbonero, eh! De fet,
ens aturàrem i quan hi va haver la lesivitat, que nosaltres vàrem
dir, obrim expedients de lesivitat, vàrem començar...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Però fins a l’obertura de...

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

No, no, no es pagava. Nosaltres ens trobàrem un grapat...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No es pagava?

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

... un grapat de trimestres sense pagar, crec recordar. No em
digui quants perquè precisament l’embull era aquest, que
nosaltres dèiem, no te volem pagar la factura que ens passes
amb relació a la resolució del Sr. Carbonero perquè consideram
que no s’ha de pagar tota, i va ser per això que vàrem acabar en
els jutjats, que els jutjats varen donar la raó que no s’havia de
pagar en base a la resolució del Sr. Carbonero.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Però si que es va pagar durant dos anys i busques?

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

A veure, no, dos anys i busques...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí, dos anys i busques sí.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

No, perdoni, a veure...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

A mi dia...

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

No, no, no, a veure, no podem tirar això d’aquesta manera.
Jo vaig agafar la responsabilitat en el maig de 2013...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

... entràrem a governar el juny, juliol de 2011...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí. 
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EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

... per tant, jo la vaig agafar al cap de dos anys, mal comptats,
i nosaltres ens trobàrem que hi havia tot un grapat de trimestres
que no s’havien pagat. Per tant, això que vostè em diu que li
diu el Sr. Borràs no és vera, no és vera i, vull dir, és bo de
trobar. No es pagava. A posta hi havia un embull i a posta els
concessionaris estaven nerviosos i enfadats, perquè ells creien
tenir unes expec... o tenien unes expectatives en base a la
resolució del Sr. Carbonero de cobrar prou més del que
cobraven. I nosaltres no és per pagar més ni per pagar menys
les concessionàries, pagar el que diguin els jutjats idò vàrem
decidir, i així vàrem obrar. 

Ja li dic, no qüestion ni més ni manco, senzillament, jo com
a conseller vaig dir, a mi que em diguin amb totes les
prebendes jurídiques, legals, etc., què hem de pagar. I a partir
d’aquí, tramitació normal dins del departament d’UGE o
d’Advocacia o d’Intervenció. 

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

D’acord. No tenc més preguntes. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Per acabar aquesta comissió
vull agrair al Sr. Gabriel Company Bauzá la seva
compareixença. 

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

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies.
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