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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.

En aquests moments no.

Compareixença del Sr. José Ramón Ahicart i Sanjosé.

L’ordre del dia d’aquesta sessió consisteix en la
compareixença del Sr. José Ramón Ahicart i Sanjosé
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. José Ramón Ahicart
i Sanjosé, 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:

Moltes gràcies, president de la comissió d’investigació. Bon
dia Sr. Ahicart i moltes gràcies per comparèixer en aquesta
comissió d’investigació, i ho fa vostè com a lletrat d’aquesta
comunitat autònoma, designat precisament per l’administració,
a petició d’aquesta comissió d’investigació, per la seva relació,
pel seu coneixement, però sobretot per la seva participació en
determinats procediments judicials, determinats plets en què
l’administració ha estat part, o encara segueix sent-ne part.

En relació a això, volia formular-li la primera pregunta.
Quins han estat els procediments els quals vostè representa els
interessos de la comunitat autònoma actualment i en el passat?

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Bé, fonamentalment han estat dos. En primer lloc, el plet
amb l’entitat IBISAN, en la carretera d’Eivissa-Sant Antoni,
referent a un reequilibri patrimonial, que ja hi va haver
sentència tant a nivell de Balears, com a nivell del Tribunal
Suprem. I per altra banda, també he intervingut en els plets de
procés de lesivitat, que són els que s’han dut referents a
l’aplicació de les clàusules del contracte, referents als
pagaments anuals que s’havien de fer i en aquest cas aquests
plets es troben pendents de resolució del Tribunal Suprem.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Tenc entès, no sé si estic en el cert o no, que vostè va
defensar els interessos de la comunitat autònoma en el plet que
va acabar condemnant aquesta comunitat autònoma a
indemnitzar una empresa, Pricewatterhouse...

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Sí també...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Per haver estat apartada de la confecció de l’auditoria, una
vegada havia estat adjudicatària de la mateixa.

Vostè va ser consultat abans que el Sr. Carbonero, a la
direcció general, prengués la decisió d’apartar aquesta
empresa? Als serveis jurídics de la comunitat autònoma se’ls va
consultar si el que estaven a punt de perpetrar era d’acord a
dret o no?

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

No ho record bé. Sé que vàrem tenir com a mínim conversa
informal amb l’assessora jurídica de la conselleria. Ara, no
record bé si en aquest cas hi va haver un informe o no per part
nostra. Que es va comentar sí, segur.

EL SR. JEREZ I JUAN:

I les indicacions quines varen ser? És a dir, que hi havia
incompatibilitat, que no hi havia incompatibilitat?

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

No, per part nostra no record bé, si vol que li digui la veritat
no record bé si hi havia incompatibilitat o no. Però el cert és
que la sentència que va recaure, evidentment va donar la raó a
l’empresa licitadora i, en aquell cas el tema de la
incompatibilitat, que és el que jo record ara, era una mica
complex, perquè clar era un senyor que havia estat en el
càrrec...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, coneixem perfectament la situació. Ho dic perquè fa la
sensació que la decisió que es pren per part de la conselleria, és
totalment arbitrària, sense un informe jurídic que avali
precisament l’actuació d’aquesta manera. I a què ens condueix
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això? A allò de sempre, que es prenen unes determinades
decisions que acaben perjudicant els interessos de la comunitat
autònoma i en particular es dóna la circumstància de què
sempre es produeix en el mateix període de temps, durant la
legislatura allà on el Sr. Carbonero era el conseller d’Obres
Públiques d’aquesta comunitat autònoma.

Recorda vostè a què va ser condemnada la comunitat
autònoma en aquell moment per aquest tema?

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Sí, la quantitat no, però era satisfer la quantitat que es
pensava que podia ser benefici industrial. És a dir, el contracte
evidentment no s’havia fet, per tant, no havia prestat el servei.
I el normal en aquests casos és que es condemni la quantitat
que damunt la licitació, un benefici industrial...

EL SR. JEREZ I JUAN:

El recorda vostè?

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

No, no ho record. Ho tenim en papers, ho podríem enviar en
papers, perquè evidentment ho tenim a l’arxiu. Però la quantitat
no la record.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Volia fer menció a una altra qüestió. Nosaltres consideram,
tornant a les preguntes inicials que això, precisament aquesta
qüestió, és el primer sobrecost que hi ha en tota aquesta
qüestió, un sobrecost per una decisió presa pel Sr. Carbonero,
sense estar jurídicament coberta amb suficiència. Perquè va ser
una precipitació voler apartar una empresa que finalment va ser
l’adjudicatària i l’adjudicatària de dret en aquest sentit.

Van recórrer aquella sentència? Es va recórrer?

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Aquesta sentència en aquell moment no tenia recurs per la
quantia no..., no superava els 6.000 euros.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Correcte, correcte. Molt bé.

Hi ha un informe claríssim de l’Advocacia que conclou que
la interpretació de la clàusula 55.5 del plec, s’ha d’interpretar
com a límits màxims. No sé si recorda vostè aquest informe, i
m’agradaria que m’expliqués, que me digués per què entén així
l’Advocacia, que s’ha d’interpretar com a límits màxims. 

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Bé, en aquest cas aquest contracte és un contracte de
concessió d’obra pública. Són contractes que inicialment eren
molt complexos i que abans de formalitzar-se, necessitaven que
es fes un estudi previ econòmic i financer, per tal de saber si
aquesta concessió que s’havia de contractar finalment, era o no

viable des del punt de vista econòmic. En aquest cas es va fer
aquest estudi de viabilitat econòmica, aquest estudi va establir
unes xifres i aquestes xifres són les que van també resultar
beneïdes per tal de fer la convocatòria per a la licitació.
Evidentment la licitació va sortir per un preu, els licitadors
havien de presentar les ofertes dins d’aquests paràmetres i
d’aquesta manera es va produir l’adjudicació.

Una vegada ja en funcionament el contracte i sobretot a
partir del moment en què les carreteres varen estar acabades i
que podien circular els cotxes, els vehicles per la carretera,
començava l’altra part del contracte que és la d’explotació i
manteniment, que determinava l’aplicació d’aquesta clàusula
55.5.

Bé, en aquest cas, ateses les xifres que havien resultat
adjudicatàries i les que estaven pressupostades fins al límit
d’aquest estudi econòmic financer, l’administració va veure de
qualque manera que les anualitats pressupostàries no bastaven
per fer front al pagament d’aquestes anualitats, si la aquesta
clàusula 55.5 s’interpretava en el sentit que havia demanat la
constructora. En aquest cas, per la part nostra vàrem fer un
informe, crec que hi devia haver un informe a la conselleria, hi
havia un informe a la Intervenció i que finalment hi havia un
informe extern d’una consultora, que crec que era Arthur
Andersen, que va fer aquest informe.

Una vegada que la conselleria va tenir els informes, va
adoptar la resolució interpretativa, en el sentit de considerar
que aquestes quantitats no eren limitatives.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Molt bé. Supòs que vostè, donat que promou l’acció o la
defensa de la comunitat autònoma, es manté en allò que aquell
informe precisament va determinar.

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Sí, és que a més a més, hi ha dues coses. Es va fer aquest
primer informe i es va tornar a fer-ne un altre posteriorment,
abans de posar el plet de lesivitat.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Si tornam una mica enrera i abans que es prengués la
resolució per part del Sr. Carbonero, clar, tenia damunt la taula
aquest informe a què ha fet menció i un de previ, el de la
mateixa conselleria, dos informes que va ignorar, perquè
finalment les conclusions a les que arribaven vostès i la
conselleria eren distintes en relació amb la conclusió que acaba
determinant una interpretació equivocada, segons els tribunals.
Per tant per què creu que el Sr. Carbonero va ignorar,
prescindir de l’opinió dels advocats d’aquesta comunitat
autònoma? Quin interès hi havia a fer-ho?

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Bé, evidentment desconec una mica aquest procés intern,
però el que sí és cert és que l’informe que es feia en aquell
moment era un informe jurídic, era la interpretació d’una
clàusula, però també és cert que hi havia un contingut important
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econòmic. Per tant és evident que aquest informe nostre era un
informe fet des del punt de vista jurídic però que...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Era preceptiu?

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

No, no, en aquell cas no perquè el podien demanar i el
podien no demanar. I és cert que també en moltes ocasions
s’han utilitzat informes de consultores externes i tal, i bé, aquí
el que passa és que després, una vegada que es va prendre
aquesta decisió, evidentment el segon informe i el procediment
de lesivitat varen venir determinats sobretot pel fet que, clar,
les (...) pressupostàries que estaven previstes per aquestes
quantitats no bastaven, i sobretot perquè fonamentalment ens
n’anàvem, ens sortíem molt del preu inicial del contracte.

EL SR. JEREZ I JUAN:

El Sr. Carbonero pren una decisió bàsicament d’acord amb
un informe, que és el encomana, el que acaba pagant a una
consultora que és Ernst & Young. Vostè coneix aquest
informe?

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Sí, l’informe sí.

EL SR. JEREZ I JUAN:

El coneix perquè està en el procediment, no?

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

El conec, el que passa és que no record detalls, però aquest
informe venia a concloure que aquestes quantitats no eren
limitatives.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Vostè no està d’acord amb aquest informe.

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

No, evidentment no, i (...).

EL SR. JEREZ I JUAN:

No comparteix les conclusions d’aquest informe.

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

No, ja li ho dic, perquè aquest contracte... en un altre tipus
de contractes podríem tenir qualque dubte; en aquest tipus de
contracte el cert és que, clar, hi ha un estudi econòmic financer
previ que és el que ens diu si es pot fer o no el contracte, per
tant...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Era innecessari aquest informe.

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

El...?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Era innecessari...

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Bé, no és que fos innecessari; jo crec que sí que era
necessari en el sentit que quan hi ha discrepàncies evidentment
s’han de resoldre.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Però no n’hi havia; hi havia dos informes favorables: el
d’Intervenció que no determinava res, per tant hi havia
cobertura jurídica suficient perquè prengués una determinació
amb solvència, i no ho va fer.

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

(...).

EL SR. JEREZ I JUAN:

És una qüestió que ja li dic jo, si té el mateix criteri no me’l
dirà, però jo li dic el que jo entenc. Per tant -i acab amb el
primer torn- òbviament si els haguessin fet cas, a vostès, a
l’informe que vostès varen dissenyar, i a les conclusions a què
aquest arribava, avui no ens trobaríem en la situació en què ens
trobam, avui no hauríem promogut una declaració de lesivitat,
i avui no hi estaria aquesta comunitat amb una espasa a punt de
caure-li damunt, esperem que no, de 100 milions d’euros.

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Sí. Bé, evidentment, ara una vegada passades les coses (...),
però també hem de tenir present que probablement ens
haguérem trobat també en la situació que haguéssim tengut el
mateix plet però amb la constructora com part actora, però és
a dir que són qüestions que jo crec que més que tot naixen de
la complicació d’aquest tipus de contractes.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Això no podem saber...

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Sí, no, però vull dir...

EL SR. JEREZ I JUAN:

...si la constructora ho hagués fet, això és l’expectativa que no...
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EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

...vull dir que el desacord d’interpretació el demanava la
constructora perquè evidentment no estava d’acord amb les
xifres que es donaven.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Molt bé. Una darrera pregunta. L’informe de la Carlos III,
el coneix?

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

El conec, encara que no vaig fer feina en ell, però el conec,
sí.

EL SR. JEREZ I JUAN:

D’allà es desprèn una sèrie de conseqüències juridicopenals
en relació amb tot el procés d’adjudicació, licitació i execució
de les carreteres d’Eivissa. Vostè comparteix els criteris?, vostè
ha fet un informe sobre això.

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Sí, crec que hi ha fins i tot dos informes, hi ha dos informes;
hi ha dos informes que es varen fer per lletrats de l’Advocacia,
i que concloïen que no hi havia conseqüències penals i de
qualque manera rebatien l’informe de la Carlos III.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Per tant vostè segueix mantenint aquell informe, o aquells
dos informes, que diuen que efectivament no hi ha cap tipus de
conseqüència penal en relació amb tot el procediment.

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Bé, no és que ho mantingui jo. Són informes que estan
firmats per gent de l’Advocacia i que estan allí, que...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Vostè està d’acord amb aquests informes.

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Sí, sí.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Molt bé. No hi ha més preguntes, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Passam al Grup Parlamentari
Podem Illes Balears. Té la paraula el Sr. Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Ahicart, buenos días.

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Buenos días.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Usted es el firmante de al menos un par de informes
respecto a las autopistas de Ibiza, o sea que entiende que es un
buen conocedor de todo lo acontecido legalmente alrededor de
estas obras. ¿En general qué opinión legal le merecen?

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Bueno, yo en general parto de lo que he estado diciéndole
ahora al Sr. Jerez, es decir, parto de lo que es un contrato muy
complicado, un contrato muy complicado, que nace también ya
a partir de unos estudios de viabilidad que evidentemente se
tienen que cumplir, y que luego creo que a parte ya, digamos,
de los problemas materiales de gestión de la obra, que todos
sabemos los problemas que hubo a nivel de altercados, de
poner a disposición del contratista el suelo, etc., etc., pues es
muy complicado, y por lo tanto, ya digo, yo no tengo un juicio
negativo ni positivo, sino que un juicio preveyiendo que son un
tipo de contratos que yo personalmente, de cara la futuro, no
haría, pero no los haría por esto, porque son complicados. 

Y, en segunda cuestión, porque la esperanza que se tenía en
aquel momento, que era que este tipo de contratos no fueran a
causar impacto en la deuda presupuestaria, pues se demostró
que al final, por los informes europeos, etc., pues que al final
acaban creando deuda y que por lo tanto son complicados. Fue
una gestión muy complicada.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Una de las... una de las razones que se esgrime
precisamente es la complejidad de los contratos para darle un
poco de bula, por decirlo de alguna forma, a la mesa de
contratación.

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Bueno, yo en la fase de contratación evidentemente no
intervenimos para nada, es decir, nosotros nos encontramos,
cuando nosotros entramos en contacto con el contrato es un
contrato que ya estaba firmado, y evidentemente tomamos
conocimiento del contrato a partir, por así decir, de la
patología, es decir, a partir de que hay problemas para ejecutar,
para pagar y todo esto es cuando se nos piden los informes. 

Yo, visto..., o mejor dicho, la imagen que me había formado
respecto a la comparecencia, pues por ejemplo lo que me ha
preguntado el Sr. Jerez respecto al contrato de consultoría ese
previo, no lo había mirado en ese sentido porque no pensaba...
Pero quiero decir que nosotros entramos en contacto con el
contrato a partir del momento que empieza a haber problemas
de ejecución, y a partir de ahí es cuando nacen o se producen
estos informes relativos fundamentalmente al tema este de los
pagos y la cláusula 55, 4.55.
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EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, lo decía, más que por la interpretación de las cláusulas
55 4 y 5, me refería más a las adjudicaciones a empresas que ni
siquiera cumplían los requisitos de los pliegos.

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Sí, pero esto, ya le digo, nosotros no lo vimos previamente,
no lo vimos previamente...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, pero bueno, luego sí que expresan que debido a la gran
complejidad de la operación la valoración de esas ofertas
corresponde a la mesa, pareciendo..., o sea, que parece que no
hay que entrar en el fondo del asunto porque, bueno, como es
muy complicado, que sea la mesa, o pasando responsabilidad
a la mesa.

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

No, pero, ya digo, nosotros normalmente en lo que es
contratación, cada órgano de contratación tiene su propio
gabinete jurídico, su propia asesoría, y luego nosotros como
Abogacía general no intervenimos. Luego sí que es verdad lo
que le decía, que estos contratos, sobre todo a nivel económico
financiero, son muy complicados, son muy complicados y, ya
digo, yo reconozco que más que un informe casi jurídico
respecto a estos temas sería un informe económico en el sentido
que de alguna manera avalara todas estas cosas.

De hecho una vez que el contrato está formalizado habría
que hacer lo que se llama el plan económico financiero que
adaptase el estudio de viabilidad previo a la oferta del
contratista elegido, y por tanto, ya digo, es complicado, es
complicado, y bueno, realmente la mesa entiendo que tiene una
labor complicada también.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, teniendo esa labor complicada por lo complicado de los
contratos, hay un hecho, que es que la mesa, en la parte de
Accesos de Ibiza, la mesa se reúne el día 3, pide un informe a
Ernst & Young, el día 3 de febrero, pide un informe de Ernst &
Young; ese informe, que tiene fecha de 31 de enero, es
entregado y decidido por la mesa y adjudicado el 6 de febrero,
habiendo ahí un fin de semana por enmedio. ¿Cree que la mesa
ha tenido tiempo como para valorar, debido a la complejidad,
o es inusual que esos tiempos se manejen en un contrato de tal
complejidad?, usted que ha visto muchos contratos de la
comunidad autónoma.

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Bueno, a mi me parece que es un tiempo muy breve. De
hecho, puede haberse producido, pero evidentemente...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Es un tiempo muy breve, pensando que además hay un fin
de semana por en medio.

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Sí, es un tiempo breve para un contrato de esta envergadura
y estos problemas. Pero ya le digo, desconozco un poco esta
parte de gestión, porque nosotros no tuvimos acceso en su
momento...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Jurídicamente, qué opinión le puede merecer?

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Ya digo, desconozco este informe de Ernst & Young, que
no sé si es muy profundo o no muy profundo. Pero yo entiendo
que muchas veces las motivaciones, o las justificaciones in
aliunde, es decir, remitiéndose a un informe, o remitiéndose a
algún tipo de documento previo, también es verdad que son
frecuentes. Yo resuelvo aprobar equis, porque doy por
reproducido la motivación del informe. Probablemente...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Y si ese informe que se presenta, que se solicita, tiene
fecha anterior a la fecha de solicitud?

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Esto evidentemente...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Qué opinión jurídica le merece?

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Que es anormal. Como mínimo que es anormal.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Anormal, y ¿tratándose de la comunidad autónoma y de una
mesa de contratación pública, esa anormalidad cómo se podría
calificar?, en principio así...

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Me sorprende en el sentido, porque claro que hay..., o se
han equivocado o evidentemente el informe estaba hecho antes
de pedirlo. Pero claro..., insisto en que yo desconozco..., no le
puedo hablar con referencia...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, no, indudablemente, ya sé que el contenido del informe
no se conoce, pero sin entrar en el fondo del contenido del
informe, únicamente por fechas.

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Me parece que está mal evidentemente.
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EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Y desde un punto de vista jurídico, si eso fuese así, esa
incorrección, tratándose de una mesa de contratación en una
comunidad autónoma, de una administración, ¿qué calificación
jurídica podría tener en caso de darse?

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Hombre, entiendo que no tiene una calificación jurídica
concreta, simplemente para mi es un error el aceptar un
documento como solicitado, cuando ya se tenía de antemano,
pero evidentemente si lo que se ha resuelto está bien o se ajusta
a derecho, pues entiendo que no tenga ningún problema. Ahora
como procedimiento posee una irregularidad.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Una irregularidad o un error?

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Como queramos, más irregularidad que error.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

De acurdo. No tengo más preguntas. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia, Sr. Ahicart, i moltes gràcies per la seva
compareixença. Comparteix vostè les apreciacions, si les
coneix, m’imagín que sí, de la Sra. Perelló, a un dels escrits
sobre aquests plets, ella pens que duia el d’Accesos Ibiza i
vostè duia ha dit el de...

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

IBISAN...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

...d’IBISAN, per tant, estan relacionats i de fet, les mateixes
sentències que s’han dictat posteriorment estan relacionades,
sobre les apreciacions de la Sra. Perelló, sobre l’informe que va
elaborar el Sr. Jover el març del 2013?

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Bé, jo en aquest cas sí. La Sra. Perelló, pel coneixement que
jo tenc, evidentment coneix l’existència d’aquest informe,
processalment en el sentit que quan ja estava el plet conclòs,
abans de sentència, l’altra part, la part d’Accesos, diu que hi
havia aquest informe, diu que és un informe, però realment no
sabem si és un informe. Jo materialment no l’he vist mai. I
evidentment ens oposam que es pugui emetre i tal, i la

conclusió és que no és un informe, és una nota interna, que no
sabem qui pugui haver-la demanada o no...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Hi ha una nota interna d’encàrrec de la Sra. Ana García, de
l’anterior directora general...

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Això ja no ho sé. Jo sé el que he vist, perquè aquests plets
encara que van molt relacionats, tenen un desenvolupament
molt diferent, per què? Perquè en el cas d’Accesos, l’autopista
a l’aeroport, va tenir uns condicionaments especials. En el cas
d’Eivissa-Sant Antoni va ser diferent. I el que sí ens va passar,
sorprenentment, a la sentència d’IBISAN, és que conclusions
o proves que s’havien practicat a la primera sentència, ens la
van col·locar a la de Sant Antoni i el recurs de cassació no ens
varen fer ni cas. És a dir, no vàrem (...). Però ja li dic que en
aquest cas sí, conec a través de la Sra. Perelló aquesta
problemàtica, però en el cas d’Eivissa-Sant Antoni no el vàrem
tenir. No hi va haver ni cap informe en aquest sentit, ni tal, sinó
simplement un desenvolupament normal del reequilibri de la
concessió.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

I a vostè li pareix normal que si aquest informe, com
assenyala, que va elaborar el Sr. Jover, com assenyala la
mateixa Sra. Perelló en el seu escrit, era en tot cas un informe
intern, com així en tenien coneixement les empreses
concessionàries?

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Sí, a mi em sembla molt sorprenent evidentment. Clar, qui
no en tenia coneixement érem nosaltres. Però clar, com hi va
arribar no ho sé evidentment.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

La Sra. Ana García i el Sr. Jover tots dos han dit que
l’Advocacia tenia coneixement de l’elaboració d’aquest
informe i que fins i tot el que volien era ajudar-los en la seva
estratègia de defensa dels interessos de la comunitat.

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

No. Per la meva part evidentment no perquè aquest informe,
o aquestes notes, van referides a Accesos. A IBISAN no vàrem
tenir aquesta problemàtica d’aquest informe. I el que sí havíem
tingut és alguna xerrada informal a la direcció general que en
aquell moment i tal, en el sentit d’intentar arribar a un acord,
abans que es produís el plet. És a dir, escolta si realment sabem
que hi ha un desequilibri i per tant, ho podem quantificar, però
evidentment mai en termes d’informes i tal.

En el cas concret d’IBISAN el que va passar va ser
simplement que es varen computar una sèrie de coses que, en
principi, ja hi havia un informe intern, aquest sí que era un
informe, que estava fet crec que pel director tècnic
d’explotacions, un enginyer de camins, el Sr. Pere Ribas, que
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aquest informe és el que donava contestació oficial a la
demanda de reequilibri econòmic. I aquest informe va servir de
base per fer front a la reclamació i es va incorporar al plet com
a pericial de l’administració. Aquest informe sí que existeix,
està en el plet, està documentat i és el que diu l’informe oficial
front aquesta demanda.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

I per què pensa que es va encarregar aquest altre informe,
si hi ha un informe de la pròpia administració que evidentment
intenta, més enllà de la feina que fan vostès, per la part tècnica
d’Obres Públiques, defensar els interessos de la comunitat, i fa
una proposta diguem de reequilibri zero, de què no s’han de
donar més doblers a les constructores, perquè a més, se’ls ha
liquidat tot el que havien reclamat anteriorment el 2009, per
què es juga a favor d’aquest altre informe?

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

No tinc notícia de per què, però evidentment en el plet que
jo duia, en el d’IBISAN, aquesta qüestió no va passar...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No sé si vostè té coneixement que en el transcurs d’aquesta
comissió d’investigació i en base a tota la documentació que
se’ns ha aportat als membres de la comissió, hi ha,
acompanyant l’informe del Sr. Jover, diferents documents
elaborats sembla ser per les mateixes empreses constructores,
que són els que sustenten les xifres i els escenaris que després
aguanten aquest informe del Sr. Jover.

No sé si considera que enmig d’un procés judicial com
estaven, per mirar d’arribar a un acord amb les empreses, es
donin per bones les xifres que donen aquestes empreses.

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Des del punt de vista nostre, intern, d’IBISAN, mai no es
varen donar per bones. Ja dic, tenc un informe del Sr. Pere
Ribas que era exhaustiu, que atenia cada una de les demandes
fetes i que en cap moment no reconeixíem res. Ara bé, també
hem de dir que en aquests casos vàrem tenir jo diria molt mala
sort, en el sentit que, clar, el Tribunal Superior quan examina
la prova practicada, evidentment examina les dues parts. En
aquell cas hi havia una pericial de part, és a dir, una pericial
pagada de fora per part de la concessionària i que no s’havia
demanat en seu judicial, aquesta pericial es va presentar, el
perit va comparèixer com a testimoni i al final es varen creure
més aquest informe del perit de l’empresa que el de
l’administració. Aquesta és una mica el resultat d’aquestes
coses.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Una cosa que em crida l’atenció és, parlant d’això, de
proves pericials i d’eines que tal vegada es podrien haver fet
servir en el nostre parer, en favor dels interessos de
l’administració. L’auditoria de Gerens Hill, realitzada el 2010,
no hem detectat que s’hagi utilitzat en aquest cas com a
equivalent a un informe pericial, perquè a més és molt

exhaustiva i assenyala i dissecciona moltíssimes de les
irregularitats que hi ha hagut en la gestió de les autopistes
d’Eivissa, des del moment de la mateixa licitació. Per què no
l’han feta servir mai aquesta auditoria?

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

En aquest cas perquè són auditories que estan fetes des d’un
punt de vista cercant possibles errors o irregularitats per treure
unes conseqüències penals, en el camp contenciós
administratiu...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No, perdoni, però vull dir, si l’auditoria Gerens Hill...
l’objectiu, entenc, que no és una altra cosa que després es pugui
assenyalar irregularitats que poguessin derivar en...

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Evidentment és opinable, però de cara a un plet en aquest
cas de reequilibri patrimonial hem de pensar que, és clar, els
errors que hi hagi pogut haver per part de l’administració no
serien descomptables, és a dir, serien errors que ens
penalitzarien, no? I per l’altra part, el que es discuteix era
l’existència o no d’un perjudici que trenqués de qualsevol
manera, rompés l’equilibri patrimonial de la concessió i per
tant, ja dic, les conseqüències que (...) aquest informe damunt
del plet crec que són nul·les o cap.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

A veure, vostè com a lletrat de l’administració, m’imagín
que du molt d’anys dins l’administració, troba normal que un
expedient que s’ha iniciat essent el Sr. Carlos Jover director
general i que, per tant, hi ha hagut decisions polítiques
associades a aquest expedient i a un dels elements que han
format part d’aquests contenciosos, com és el reconeixement de
sobrecosts, segueixi, diguem, al transcurs del mateix expedient
instruint el mateix expedient com a tècnic i per tant, emetent
informes i opinions sobre qüestions que poden haver estat
totalment supeditades a les seves pròpies decisions polítiques?
És habitual això dins l’administració?

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

No, jo crec que no és habitual, en aquest cas és una
coincidència, evidentment si vostè em demana...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Vaja coincidència!

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

... l’opinió personal, idò a mi m’hagués agradat que hagués
estat diferent.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Perquè, és clar, si jo som director general, dic que una obra
s’ha de fer de manera ràpida sí o sí, que a més... s’ha de passar
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per damunt de jaciments arqueològics i segons consta a les
actes mateixes de la comissió de seguiment de les obres, fins i
tot encara que no hi hagi material, vagin a cercar-lo on sigui,
evidentment tot això també s’ha demostrat que du uns
sobrecosts i llavors jo mateix inform sobre aquests sobrecosts
i a més don la raó a les empreses constructores. Si més no és
una mica... una mica estrany.

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Sí, vostè ho ha dit.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sobre les sentències 109 i 110 del TSJ i després ratificades
pel Suprem fa uns mesos que a més condemnen la comunitat a
pagar ni més ni manco que 30 milions d’euros, que són molts
de doblers, parlant de... sobretot en els temps que corren, vostè
ha dit que... no ha dit que fos un error, diguem, que d’alguna
manera... que siguin una mica vagues en les apreciacions, però
no sé si ho sap també perquè ha anat sortint alguna cosa a
premsa, però justament tot això és un tema molt complex que
a vegades és difícil de transmetre, no?, però es tracta de deus
sentències que es fonamenten, entre altres qüestions, en dos
informes, per exemple un per valorar els costos per als temes
de seguretat, ocupació de les finques, etc., amb un informe que
es va encarregar a l’any 2007 a la Fundació Betancourt, poc
abans de les eleccions del 2007, i que aquí ha quedat acreditat
que l’equip que va elaborar aquest informe està relacionat i té
una relació directa, vincles familiars directes, amb el president
del Grup Ortiz ni més ni manco, i que a més, que a més és un
grup on totes les empreses que empenyen són de caràcter
familiar i que el mateix grup i les mateixes concessionàries de
les autopistes varen regar els anys posteriors de doblers aquest
mateix grup que va elaborar l’informe

I que llavors, per l’altra banda, també se sustenten en aquest
informe elaborat pel Sr. Jover que ha estat molt qüestionat en
aquesta comissió d'investigació, tant per qui i amb quin
objectiu va ser demanat com per l’accés que varen poder tenir
les concessionàries a aquest informe que, elaborat per
l’administració, va acabar jugant en contra dels interessos de la
mateixa administració.

Què passa -ara li ho deman com a una opinió d’expert, eh?,
no és una pregunta diguem d’interrogatori- quan els tribunals
acaben emetent sentències i en aquest cas el més lamentable és
que sigui en contra dels interessos de la comunitat, però
fonamentant-se en informes que podrien estar basats en actes
fraudulents?

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Bé, en aquest cas... ja dic, jo el cas d’Accesos no el domin
evidentment perquè no el vaig dur, però en el cas d’IBISAN el
que va passar va ser que es va fer cas de l’informe pericial de
part, que era un enginyer anomenat Garrote, aquest senyor va
fer un examen evidentment exhaustiu, tenia totes les dades que
li havia facilitat evidentment també el seu client, que és la
constructora, però ja li dic, en aquest cas... va dir: escolta, idò
dels costs, despeses de vigilància, aquestes coses i això, vàrem
fer uns càlculs i d’altres, i nosaltres el que discutíem perquè en

aquest informe intern nostre, idò sí que es reconeixia que hi
havia hagut necessitat en algun cas de vigilància i seguretat,
però es discutia que, després dels incidents particulars que hi
havia hagut pel tema d’expropiacions i d’altres, si s’havia de
continuar o no amb la vigilància, però evidentment era un tema
l’opinió sobre (...) o no, però la sala va considerar que
l’informe aquest pericial del Sr. Garrote estava justificat, però
que jo sàpiga no es va basar en aquests informes que vostè em
cita ara.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

De moment, no tenc més preguntes. Moltes gràcies.

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Atesa l’absència dels diputats i
diputades d’El Pi, MÉS per Menorca i Grup Mixt, donam la
paraula al Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr.
Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Ahicart, per ser aquí, jo
li volia fer un parell de preguntes també, en la primera part
volia parlar del tema de la resolució del contracte en relació
amb l’auditoria de què ha parlat anteriorment, vostè va signar
un informe el 22 de setembre del 2008, perquè vostè ha dit aquí
que no va fer un informe a priori, però sí un informe a
posteriori, sobre aquesta resolució i en aquest informe diu que
“se ha realizado de forma ajustada a derecho y tiene plenos
efectos extintivos referido al contrato administrativo”.

Per tant, la meva pregunta és si la resolució del contracte
que es va fer..., és a dir, quan es va demanar l’informe
d’auditoria a una empresa, aquesta empresa després... hi va
haver un problema, va al·legar, va continuar i al final hi va
haver un mutu acord, és així o no?

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Bé, és que jo... aquest informe que té vostè, materialment a
Madrid no el record, però sí...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Si vol li ho deixo, és seu, està signat per vostè.

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Sí, no, no, però el que jo record és que després que hi
hagués el plet, després del plet el que evidentment hi va haver
és una sentència, no és recurrible i per tant, en no ser recurrible
s’havia de fer l’execució. Durant el període d’execució
d’aquesta sentència el que es va plantejar era si es podia arribar
o no a una transacció sobre aquesta execució i, una vegada que
es va arribar a un acord, si no ho recordo malament, es va
passar pel Consell Consultiu i, finalment, es va fer una
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transacció davant la sala contenciosa que era la que d’alguna
manera va validar l’acord d’execució de sentència, és a dir que,
més que una resolució de contracte, era un acord transaccional
passat per la justícia, per la sala contenciosa, que d’alguna
manera donava lloc que la conselleria executàs la sentència, si
és aquest.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Ho deia per això, perquè és clar, aquí jo llegeixo que la
resolució del contracte vostè afirma que se ha realizado de
forma ajustada a derecho i per això tampoc no ho acabava
d’entendre.

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Sí, no, però vull dir que és en fase d’execució, sí, si jo ho
record bé i és el que vull dir, sí, està fet, al final sí. De
qualsevol manera és evident que en aquest tema estem, diguem,
especialment sensible, però vull dir que aquestes qüestions,
afortunadament o malauradament, són freqüents, és a dir, hi ha
contractes que s’adjudiquen i que per barem o pel que sigui
després s’anul·len i per tant, s’ha d’arribar a aquestes
qüestions... que no és una cosa anormal, és una cosa que
succeeix en...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

És clar, però jo el que volia deixar clar davant aquesta
comissió és que aquesta anul·lació del contracte o resolució del
contracte es va fer conforme a dret, no es va fer per una decisió
unilateral...

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

No, no, després es va arribar a un acord...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Per tant, si es va fer conforme a dret, és una resolució de
contracte que constava, d’acord. 

Un altre tema del qual li volia parlar és del tema del dipòsit
de terres, d’acord?, del dipòsit de terres. El dipòsit de terres
també és un tema complex, aquí s’ha dit de tot, des que les
terres no hi són, que ho varen dir la setmana passada, que crec
que es un comentari, si més no, d’una prepotència absoluta per
part d’una exdirectora general, fins que les terres s’havien
depositat, s’havien regalat, etc. 

Jo he estat mirant i he vist que vostè també fa un informe
referit al tema de les terres i vostè en aquest informe, si el
recorda, no sé si el recorda, en certa manera diu que,
independentment del que la sentència digui, sí que hi ha un
dipòsit de les terres i que cal aplicar el que vostè disposa aquí
en el punt primer. Jo ho llegiré, vostè diu aquí que “Així mateix
cal tenir en compte el presumible estalvi que pot haver suposat
per al concessionari el fet de no traslladar els excedents a
l’abocador corresponent, quan el càlcul del cost de la concessió
i la remuneració correlativa sí que han tengut en compte les
despeses”.

Per tant, jo el que volia era, a partir d’aquest informe,
demanar-li si vostè pensa que el depòsit de les terres aquest va
generar guanys o almenys menys costos a la concessionària o
no.

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Bé, és evident que si s’ha de fer una cosa que està
pressupostada i que per tant no és fa, idò, evidentment hi ha un
menys cost. Ara bé, aquí també es va mesclar o es va produir
una circumstància superposada, que és que, independentment
del que fos el contracte, idò, la concessionària, i en aquest cas
un privat, Fiesta Hotel Ressort o qualque cosa així, havien
arribat a un acord privat, aquest acord el van dur a la justícia
civil, va acabar en el Tribunal Suprem, el varen (...) i dient que,
bé, que la terra havia de quedar on s’havia depositat i que no
s’havia de fer res més. 

Per la nostra part sí vàrem tenir, i encara que quedi algun
plet solt per aquí, són els problemes dels dipòsits fora
d’aquestes terres, els dipòsits d’ocupació temporal. Hi havia
dipòsits d’ocupació temporal, fets i prevists en l’expropiació de
l’obra que, com a dipòsit temporal, a nivell de llei
d’expropiació forçosa, tenen també unes conseqüències
econòmiques; és a dir, jo ocup temporalment, per tant, han de
pagar al propietari aquest dipòsit.

Bé, en aquest cas el que va passar és que el titular de les
finques on estaven dipositades aquests dipòsits de terra varen
reclamar per tal d’obtenir una indemnització, perquè, una
vegada acabada l’obra, no s’havien llevat els dipòsits, en algun
cas, vull dir, eren mínims. Per què? Perquè en els altres casos
el que havia passat era que aquell dipòsit es va considerar que
era a finques que entren dins l’acord privat entre l’empresa i
Fiesta Hoteles i, per tant, en aquest cas no cal pagar res. 

Darrerament hi ha hagut la darrera sentència, que també ens
diu que no s’ha de pagar res, perquè són dipòsits
voluntàriament acceptats i, per tant, no s’ha de pagar res. I bé...
i va quedar així.

Ara bé, l’altra part? Idò, també hi havia una qüestió que jo
record que era una qüestió material important, que era que en
aquell moment a l’illa d’Eivissa no hi havia un abocador
apropiat que pogués també rebre aquestes terres amb les
condicions que s’havien pactat en el contracte. Per tant, era
molt complicat, molt complicat aplicar-ho directament i tal com
es (...).

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Ja, però a veure, en el projecte ja estava contemplat...

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Ah!, no, sí, sí...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

En el projecte ja estava contemplat i, per tant, el cost de la
concessió...
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EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Sí, sí. 

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

... venia, per tant...

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Sí, és que era un comentari. 

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

... jo la meva pregunta és, la meva pregunta és així...

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Sí, es varen estalviar, es varen estalviar.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

... es varen estalviar sous...

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Sí, sí. 

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

... l’empresa es va estalviar una quantitat considerable de sous
en depositar les terres allà?

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Sí, sí, jo pens que sí. 

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí. Per tant, aquest canvi d’ubicació de les terres va generar
un benefici a l’empresa o almenys menys despeses. 

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Menys preu, diguéssim...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

... menys depeses que, al final...

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

... menys despeses...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

... que al final el cost de la concessió s’hauria d’haver disminuït
i no es va disminuir, perquè si va costar menys també s’hauria
de disminuir. Igual que es va demanar el reequilibri econòmic
pels sobrecosts de l’informe de què hem parlat abans, també
s’hauria d’haver inclòs aquesta baixa. Sí o no?

Per tant, jo crec que dins l’escenari que el Sr. Jover va
contemplar també igual podria haver inclòs aquestes minves de
costos.

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Sí, bé, ja ho dic a l’informe, vostè ho ha llegit i ho dic aquí. 

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Val. Gràcies. De moment no tenc res més.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Començam el segon torn. Li
correspon al Grup Parlamentari Popular. Sr. Jerez,
aproximadament dos minuts més l’afegit. 

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Ahicart, li volia fer una
sèrie de preguntes en relació amb una qüestió que es va
plantejar a la compareixença del Sr. Carbonero...

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Sí.

EL SR. JEREZ I JUAN:

..., vostè supòs que coneix l’article 1 de l’Estatut Orgànic del
Ministeri Fiscal, si no, jo li diré, vull dir, bàsicament fa
referència a les funcions primeres i elementals del ministeri
públic, que és actuar d’acord amb la llei, perseguir els delictes
d’ofici o a instància de part i promoure l’acció de la justícia
amb independència de participar en procediments en aquest
mateix sentit, d’ofici o a instància de part. 

El Sr. Carbonero es va presentar aquí dient que la Fiscalia
l’havia persuadit de promoure una acció judicial a través de la
Fiscalia i, clar, vostè, que té ampli coneixement del món jurídic
i judicial, volia que em digués si és habitual que els fiscals
persuadeixin les persones d’iniciar l’acció de la justícia a través
seu. Vostè s’ha trobat en algun cas com aquest?

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

No, però també... jo no m’he trobat cap cas com aquest,
però també li he de dir que, evidentment, jo mai no he dut
aquestes coses penals amb la Fiscalia i, per tant, me’n vaig al
principi, és a dir, el normal és que si hi ha qualque cosa es
denunciï i la Fiscalia el que ha de fer és tractar-la i això.

Ara bé, en aquest cas, fruit d’aquell informe de la Carlos III,
el que sí hi va haver, això ja dic, record que crec que són dos
informes, estan firmats per dues companyes de l’Advocacia, en
el sentit que s’estimava que no hi havia problemes penals
d’envergadura tal per dur-les a la Fiscalia. Ara bé, el que va dir
el fiscal o no va dir, idò, evidentment no ho sé, però el normal
no és que passi el que vostè ha dit...

 



946 CNPI SOBRE LES AUTOPISTES D'EIVISSA / Núm. 46 / 3 de febrer de 2017 

EL SR. JEREZ I JUAN:

No és normal que un funcionari no vulgui...

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

No, el normal...

EL SR. JEREZ I JUAN:

... no vulgui exercir les seves funcions.

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

No, és rebre la documentació i...

EL SR. JEREZ I JUAN:

I impulsar, i impulsar l’acció a través de la Fiscalia. 

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Sí, això seria el normal. 

EL SR. JEREZ I JUAN:

Això és el lògic...

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Sí. 

EL SR. JEREZ I JUAN:

... perquè si no estaríem parlant, idò, que un funcionari no vol
desenvolupar una feina i en particular a la Fiscalia, que té la
importància que té. Clar, això és una de les situacions en què
ens col·locam una vegada que el Sr. Carbonero ens diu això, i
això jo supòs que de cara a un funcionari públic deu tenir una
conseqüència, ha de tenir una conseqüència perquè no
desenvolupa les funcions i les responsabilitats a les quals ha
estat cridat. Això és un dels casos que o un dels escenaris que
es poden plantejar. Però clar, nosaltres dubtam de la versió del
Sr. Carbonero i seguirem dubtant i veurem fins on arriba
aquesta qüestió. 

Una altra de les conclusions a les quals s’arriba, perquè em
costa molt que un funcionari no vulgui impulsar aquesta acció,
és que el Sr. Carbonero no ha dit la veritat. El que s’ha de fer
és saber si ha dit la veritat, a través de la Fiscalia, o saber si en
aquesta comissió ha mentit, perquè només hi ha aquestes dues
trajectòries, no té cap altra trajectòria més aquesta qüestió, té
aquestes dues direccions. Per tant, en una direcció hi ha una
conseqüència i en una altra direcció hi ha una altra
conseqüència. Això és una reflexió.

I acab amb una pregunta, Sr. President: és normal i és
habitual que l’administració pública, abans de participar en un
procediment judicial, impulsar-lo, ser-hi part, intenti arribar a
acords amb l’altra part a fi d’intentar buscar una solució
pactada i no estar a l’espera d’una resolució judicial que pot ser
sigui perjudicial per a les dues parts?

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Bé, estam parlant en general, no en una qüestió penal...

EL SR. JEREZ I JUAN:

No, no, en general. 

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Sí, no, en general quan ja hi ha precedents, és a dir, quan ja
sabem que d’alguna manera la qüestió discutida pot anar
malament el normal és que pugui cercar qualsevol transacció de
tal manera que es pugui arribar a un acord el menys perjudicial
possible per a l’administració. Ara bé, tal com estan les coses
i com han anat evolucionant, idò, evidentment per la nostra part
quan hi ha aquest tipus de situació i per tant s’ha d’arribar a una
transacció el que sí fem és que intentam donar-li forma, de tal
manera que la duguem davant els tribunals per tal que ens
donin el vistiplau; és a dir, arribar a una transacció que sigui
convenient, evitar costos, evitar despeses per a l’administració,
i dins el possible, si ja està obert, per dir-ho així, el
procediment judicial, agafar una benedicció del tribunal o del
jutjat que estigui operant en el sentit que és conforme a dret.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Pel Grup Parlamentari Podem, el
Sr. Morrás té aproximadament set minuts més l’afegit.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Ahicart, le he creído entender
que tras la lectura del informe de la Carlos III ha dicho que
como que no consideraban que había comportamientos penales
de envergadura, ¿no? Claro, eso pasa... ¿es así?

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Sí, hace tiempo, sí.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Eso pasa hace tiempo. O sea, ¿cree usted que la percepción
política y social sobre las conductas penales y el nivel de
envergadura, que viene a ser un hecho subjetivo, ahora podría
ser que fuese considerado que tienen más envergadura?

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Bueno, yo creo que...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿O que tenían más envergadura de lo que se consideraba?

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Sí, sí. Ya digo, yo no hice este informe, no conozco el
informe de la Carlos III tampoco a fondo; sé lo que son las
conclusiones de las compañeras que lo hicieron, pero creo... o
sea, mi idea del momento y tal es que ya había cierta
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sensibilidad sobre el tema en el sentido de que ya estábamos en
una época en que se valoraba mucho, efectivamente, el tema de
esas irregularidades. Yo no me atrevo a dar una opinión en el
sentido de que desconozco a fondo este informe, pero el
informe, o los dos informes, mejor dicho, existen y, bueno, se
pueden comprobar los términos que se dijeron.

Yo dudo, porque las personas que lo hicieron son rigurosas,
dudo que se pudieran, digamos, ampliar a día de hoy las
consecuencias...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, no tanto ampliar sino tener más en cuenta, ya que...,
porque es que me llama la atención lo de que no haya
conductas penales de envergadura; quiere decir que haberlas
haylas, aunque no de envergadura de una forma...

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Bueno, no, simplemente no se deducían...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

...subjetiva. Y lo digo porque el otro día en la comparecencia
del Sr. Carbonero, tras decir que, bueno, que en realidad
prácticamente había sido disuadido por Fiscalía de no
presentar, y luego mostró su arrepentimiento por no hacerlo, y
dijo que si fuese ahora a lo mejor sí que lo haría. Por eso me
refiero a ese tipo de conductas.

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Bueno, sí, pero yo creo que esto responde más al hecho de
que ahora ve que de alguna manera pues en su momento él
tomó una decisión que creyó fundamentada, porque (...) cuando
hay diversos informes es evidente que hay que elegir. Igual
puede pensar que, oye, haciendo esto de alguna manera evito
responsabilidad, pero también es cierto que yo desde el punto
de vista jurídico reconozco que es muy difícil, porque, claro, si
tienes dos, tres informes, tal, pues hay un momento que tienes
que decidir, y entonces es complicado. Ahora, ya digo, creo
que volvemos un poco a lo que habíamos hablado antes, es
decir, probablemente, sobre todo en la tramitación del contrato,
pudiera ser que hubiese irregularidades, pero lo que no se
encontraban o no se deducían de este informe de la Carlos III
y de los que hicimos nosotros eran irregularidades penales...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

De envergadura.

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

No de envergadura, penales; es decir, si hubiera habido
cualquier irregularidad penal estoy seguro que se hubiera dicho
que se llevase a la Fiscalía.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Ya, por eso me llama la atención lo de envergadura.

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Sí, igual me he expresado mal, pero...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Usted en marzo y abril de 2015 pertenece a la Abogacía
del Estado?, perdón, de la comunidad. Claro, porque el anterior
compareciente, el Sr. Joan Salvador, comenta que por el asunto
de los puntos de conteo de la autopista de Sant Antoni y por el
asunto de las tierras hizo ambas consultas a la Abogacía del
Estado -ay, perdón, otra vez- de la comunidad autónoma, y
todavía no hay respuesta, que se sepa, sobre esos dos
expedientes, esas dos consultas que hizo. ¿Tiene conocimiento
usted de esas dos consultas?

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Sí, yo sobre el tema de tierras, a parte de que están ya los
pleitos, el informe que ha leído el Sr. Casanova, sé que hay un
informe posterior que creo que es relativo a la ejecución de esa
sentencia sobre depósitos y tal, que está firmado también por
todos los abogados de la comunidad; pero respecto a los puntos
de conteo, respecto a los puntos de conteo la idea que yo tengo
-y digo que es la idea porque no estoy seguro- la idea que yo
tengo es que una vez que se presenta..., o sea, que han
terminado las obras, etc., que de alguna manera parece que se
instalan menos puntos de conteo en determinados sitios que los
que tenían que instalarse, pero también es cierto que parece que
hay un acta por parte de la administración -ya digo, lo
desconozco pero esta es la idea que yo tengo- en que de alguna
manera se acepta la instalación como estaba, y que por lo tanto
es difícil ahora volver atrás para poner esos puntos de conteo
cuando ya el contrato se está ejecutando.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Pero en cualquier caso tiene conocimiento de que esas
consultas han entrado por registro en la Abogacía de la
comunidad?

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Ya digo, lo del conteo, seguro que no. Respecto a lo otro,
sí que sé que ha habido este otro informe posterior, que más
que nada...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, es que lo que ha..., disculpe que le corte, ¿eh?

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Sí.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Lo que ha comentado el Sr. Salvador es que no ha recibido
respuesta, o sea, que no hay respuesta, que él sepa.

 



948 CNPI SOBRE LES AUTOPISTES D'EIVISSA / Núm. 46 / 3 de febrer de 2017 

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Pues yo, ya digo, lo del conteo no recuerdo..., es decir,
como petición de informe no lo recuerdo ahora mismo, pero, ya
digo, no lo recuerdo; seguro, seguro al cien por cien, pues
tampoco...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Respecto a las tierras tampoco, parece ser. Usted dice que
sí, que lo hay.

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Bueno, sobre las tierras hay un informe previo que es un
informe que...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, posterior a..., o sea este de marzo, posterior a marzo y
abril de 2015.

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Yo creo que sí, que hay este informe que es relativo a la
ejecución de...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

En este último año, entonces.

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Sí, es relativo a la ejecución de estas sentencias de las
tierras y tal, de alguna manera por el que se daban instrucciones
o de alguna manera se informaba a la conselleria cómo tenía
que proceder en estos casos. Ya digo, había solares o tierras
que no se habían quitado, otras que sí; en fin, todo esto.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

De acuerdo. Sí que hay unas tierras que son depositadas en
fincas donde no hay acuerdo y por lo tanto hay que abonar...

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

(...).

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

...las cantidades por depósito temporal, pero, claro, hay otras
donde hay acuerdo pero también han sido depositadas de una
forma irregular.

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Bueno, esto tendríamos que ver todas las sentencias, pero,
ya digo, solamente se considera que se han depositado de
manera irregular en aquellas fincas que siendo propiedad de...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

De Fiesta Hoteles.

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

...de Fiesta Hoteles, digamos que no se considera que están
incluidas en el acuerdo bendecido por jurisdicción civil.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Claro. Por eso hay que pagarle el depósito.

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Efectivamente.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Pero no el hecho en si de que sea irregular el traslado de las
tierras.

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

No, no.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

A ese hecho me refiero.

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Sí, no, no, lo que le pagamos, evidentemente, es el depósito
porque estaban depositadas ahí...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Claro, claro. No, no, pero me refiero que todas han sido
trasladadas de una forma irregular, y unas, con acuerdo con la
propiedad de las tierras, o sea de las fincas, i otra sin acuerdo,
o sin acuerdo previo, pero el hecho en si és que todas han
sido... trasladadas de forma irregular...

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Bueno, no.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

...y denunciado varias veces por los jefes de obra y reclamado
por la comunidad...

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

No, pero vamos a ver, esto creo que hay que precisarlo un
poquito más. Es decir, aquí hay un traslado de tierras a las
fincas de Fiesta Hoteles que son las que están dentro del círculo
admitido por el acuerdo civil y que por tanto...
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EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, pero, claro, pero es que no estoy hablando del acuerdo,
le estoy hablando de la decisión de la empresa constructora, de
la concesionaria, de llevar las tierras a un sitio, independiente
de los acuerdos a los que había llegado, de llevar las tierras a
un sitio cuando en realidad tenía que haber ido a otro, y encima
ese sitio al que las lleva se beneficia otra empresa porque hay
un campo de golf pendiente.

Tengo una última pregunta, y es..., me refiero ahora al fin
de semana ese donde hay un informe que del 3 al 6..., que usted
lo ha calificado como una irregularidad. Claro, una
irregularidad que supone un contrato de todos esos millones de
euros, ¿sería susceptible de llevar a Fiscalía?

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Hombre, si hay irregularidad...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Si existe?

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

No, a ver si nos entendemos. Es un informe; si este informe
fuera esencial y decisivo para la adjudicación del contrato y tal
pues evidentemente podría tener influencia sobre eso, pero yo...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Y por lo tanto, debido a la cantidad de millones que están
en juego en esa contrata, ¿cree usted -si fuese, ¿eh?, no tiene
por qué ser- cree usted que en ese caso sería susceptible de ser
aportado a Fiscalía como documentación?

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

No, yo creo que a Fiscalía no, esto es un problema de
derecho administrativo; es decir, toca adjudicar un contrato,
este contrato se rige por la Ley de contratos, en este caso, y por
tanto si algo que hace variar esta adjudicación pues habría una
irregularidad, que habría que ver qué consecuencias tiene desde
el punto de vista contencioso-administrativo.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bueno, admitir un informe decisivo para adjudicar una obra
que tiene fecha anterior a la solicitada de ese informe, no es un
procedimiento administrativo, es admitir un informe con fecha
anterior.

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Bueno,  pero yo desconozco el caso concreto y...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, sí, no, no, digo en caso de que fuese así, no digo el caso
concreto...

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Bueno, habría que ver, yo es que no me atrevo a calificar
desde el punto de vista penal...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Queda...

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

...sería muy imprudente...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Queda entendido con ese silencio. Gracias, no tengo más
preguntas.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Morrás. Correspon ara al Grup MÉS per
Mallorca, el Sr. Abril, que, per a la seva informació, li resten
dos minuts més l’afegit.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, em sobrarà perquè em queden només tres preguntes molt
concretes. M’ha dit abans, Sr. Ahicart, que l’auditoria de
Gerens Hill no l’havien feta servir, diguem, en la línia de
defensa de l’Advocacia respecte d’aquests contenciosos.

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Sí.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Se n’ha utilitzat cap altra però, per exemple la d’Audalia,
que estava feta basant-se en el tema de la carretera Eivissa-Sant
Antoni?

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Hem utilitzat fonamentalment els informes de carreteres que
estaven fets...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Per la mateixa administració.

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Sí, sí, per la mateixa administració, però sobre la petició de
reequilibri.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No hi ha hagut mai instruccions polítiques, diguem, a
l’Advocacia de dir no utilitzin aquesta auditoria?
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EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

No, no perquè... li puc dir una altra cosa, aquests informes
dels quals em parla vostè, evidentment, jo els desconeixia, no...
no sabia que existien.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Les constructores, Sr. Ahicart, no només coneixien aquest
presumpte informe del Sr. Jover, sinó que a la documentació
que se’ns ha fet arribar arriben fins i tot a expressar el seu
temor a un dels escenaris possibles, que era el de la revisió
d’ofici de la concessió i, a més, diuen, literalment, que temen
sobretot aquesta opció perquè obligaria que el tema passàs pel
Consultiu, i això ves a saber què podria passar. Ens podria
explicar per què? Per què aquest temor, per què una
constructora hauria de tenir el temor de la revisió d’ofici
d’aquestes concessions a tenor que passàs pel Consultiu? Què
podria passar?

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Bé, la revisió d’ofici, com a instrument de solució de
possible nul·litat en via administrativa, idò ha de venir
motivada pel fet que hi hagi una nul·litat de ple dret dins el
procediment de què es tracta, és a dir, hi ha una nul·litat d’una
envergadura tal que fa que bé, que s’hagi de revisar i que, per
tant, aquesta revisió s’ha de produir a través d’un procediment
administratiu que fa l’administració i que finalment va al
Consell Consultiu que ha d’emetre el dictamen corresponent i
que en aquest cas és vinculant.

Si aquest dictamen és favorable a la revisió d’ofici, idò
aquest acte queda nul de ple dret i, per tant, aquest acte mai no
hagués existit, en aquest cas un contracte, és com si no s’hagués
adjudicat.

Ara bé, aquesta... modalitat de revisió d’ofici, també té una
altra cara que és que, si s’ha produït la nul·litat per culpa de
l’administració, en aquest cas surt el dret a indemnitzar i per
tant que ens faci una reclamació patrimonial, no?

Per tant, no sé quina era la por de la constructora en aquest
cas, perquè és clar si no tenia culpa de res...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Expressada en aquests termes...

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Sí, sí, li dic, la desconec, ara una altra cosa és la lesivitat.
La lesivitat és per causes que són de menys transcendència
perquè evidentment són perjudicials per a l’administració.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

I la darrera pregunta rapidíssima: creu que seria
recomanable, en base a les informacions que han anat sorgint,
i encara queden un parell de compareixences, i de la
documentació que se’ns ha tramès, a tenor de defensar, diguem,
millor els interessos de la comunitat incorporar les eventuals

conclusions d’aquesta comissió a la seva estratègia, atès que
encara hi ha contenciosos oberts amb les constructores?

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Home, oberts, oberts ens queden la lesitivat, les dues
sentències d’aquí són al Suprem, i... la veritat és que, clar,
essent importants aquestes conclusions que poden sortir d’aquí,
tenim un problema processal que és que, clar, ja no podem dur
res més; és a dir, només podria passar que, si en el temps sorgís
algun dels supòsits que donen lloc al recurs extraordinari de
revisió que es poguessin..., però, és clar, per a això hi ha
d’haver altres sentències o altres situacions que duguessin a la
nul·litat de les sentències que s’han dictat abans, no?

Per tant, seria... és molt interessant evidentment treure
conclusions, però, de cara al fet processal crec que no ens
ajudarà en el que ja tenim.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Però, són conscients a Advocacia que no seran els darrers
contenciosos que tenguin amb les constructores, atès que els
representants de les constructores han afirmat aquí que amb la
concessió no guanyen res, que amb el que guanyen és amb el
reconeixement, per les bones o per les males de sobrecosts, i
d’aquí les reclamacions que van fent a l’administració?

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Sí, però és clar...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

...perquè queden molts d’anys encara de vida d’aquest...

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

... sí, sí, però... afortunadament, com que és un contracte de
(...) successiu i que, per tant, se seguirà executant, tenim
l’oportunitat en execució de sentència d’intentar afinar una
mica, és a dir, que, en lloc tal vegada de pagar, es pot allargar
el termini de la concessió, és a dir, dóna uns marges. Ara bé, de
cara al que ja està fet, al que està sentenciat, processalment
tenim poques possibilitats de canviar-ho.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Molt bé, moltes gràcies.

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

A vostè.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari Socialista,
Sr. Casanova, li resta un poc menys de sis minuts.
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EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Jo volia continuar intentant entendre
determinades coses perquè resulta... la veritat és que em resulta
una mica complex d’entendre. Hi ha una cosa que no acabo jo
de veure i és: vostè ja ha dit abans que, parlàvem de la clàusula
aquesta famosa, del límit, no?, per tant, per a vostè queda clar
que allò és un límit màxim, per tant, si és un límit no acabo
d’entendre per què en el plec... o en el projecte hi ha estacions
de compteig, perquè hi ha moltes estacions de compteig perquè
si hi ha un límit, encara que hi hagi una estació de compteig per
veure quan s’arriba al límit ja és suficient, no?

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Sí, però evidentment... aquí hi havia dues coses, inicialment
hi havia clàusula sostre per damunt i per davall, és a dir, si hi
havia menys trànsit també hi havia un moment en què
s’estabilitzava el pagament, i si hi havia més trànsit, també hi
havia un límit, no? Llavors, per això hi ha uns límits,
evidentment, i dins aquests límits hi havia una mica la franja
que permetria uns resultats que en el cas màxim, que ho posa
l’estudi de viabilitat econòmica, arribaria a un 7%, un 7% avui
seria... bé, és un guany important, és a dir, tal i com estan els
interessos bancaris i això és un guany important. 

Per tant, aquesta és la idea, és a dir, com que és un contracte
llarg de tracte successiu, el que no es vol és que tingui ni molts
beneficis ni possibles pèrdues excessives, però evidentment
influeix la qüestió del risc, riesgo y ventura, tradicional i, per
tant, els guanys d’aquest contracte, ho hem dit en els plecs, els
guanys podrien venir d’una bona gestió. És a dir, si jo com a
empresa tinc una bona gestió, evidentment, independentment
del trànsit sempre tindré...

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

És clar, això és el que no acabo d’entendre, si és,
independentment del trànsit, per què en un primer moment hi
ha en el plec inicial.... o al projecte hi ha que s’han de posar
onze estacions de compteig, és a dir, per què volen comptar
trànsit si els beneficis i els guanys van independentment del
trànsit. Això és el que no... jo no acabo d’entendre.

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Sí, però els punts de compteig al final són..., és a dir, és una
qüestió que forma part del contracte, però que no és la
fonamental en aquest cas, per saber aquestes quantitats. Els
punts de compteig tenien l’objecte principal, entenc jo,
estudiada la filosofia del contracte, que el trànsit que s’hagués
de comptar era el trànsit mitjà a tots els trams, és a dir...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

És clar, per això mateix resulta una mica estrany que si el
trànsit és el trànsit mitjà en tot el tram sols es... l’adjudicació es
faci amb una sola estació de compteig, és a dir, el trànsit mitjà
de tot el tram, amb una no pots fer la mitjana perquè la mitjana
és... almenys amb dues.

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Sí, però...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Al menys amb dues...

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

 ... també es pot pensar que, segons on es posa aquest únic
punt de compteig, podia donar uns beneficis molt menors o
molt majors.

EL SRA. CASANOVA I PEIRO:

És clar, per això ja es va posar al punt on més trànsit hi
havia, per això, per fer la mitjana de tot el tram...

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

És clar, però vull dir que del 7%, que és el màxim de
rendiment intern retornable, a un 2% o un 3% evidentment hi
ha diferència.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

D’acord. Després, vostè ha dit que els informes que hi havia
per prendre la decisió, ha dit a un moment que l’informe que es
fa no era vinculant. La meva pregunta és: els informes
d’Intervenció són vinculants o no són vinculants tampoc?

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Bé, depèn de quin tipus d’informe. Hi ha informes,
evidentment, quan són pressupostaris, que són per donar vist-i-
plau a un crèdit, etc, aquests són vinculants. Jo crec que dins
aquest procediment l’informe d’Intervenció no tenia perquè ser
vinculant, la regla general és que són no preceptius, sinó
simplement facultatius i no vinculants, llevat d’aquells que
reglamentàriament o per una llei es considera que són
preceptius i vinculants.

Per tant, en el cas nostre, en el cas de l’Advocacia aquest
informe evidentment no era vinculant. Ja he dit abans que jo
crec que...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

I l’informe que fa Intervenció, vostè el considera vinculant
o no? Tampoc...

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

No, jo crec que no era, en aquell moment no era vinculant...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No era tampoc vinculant...
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EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

...perquè no parlàvem de temes pressupostaris, parlàvem de
l’execució del contracte...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Però és que aquest informe ja posa i llegeixo textualment:
“En cap cas, l’esmentat càlcul 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 amb els límits i deduccions que els plecs
estableixen, com per exemple els que es fixen a la clàusula 55.4
i 55.3 i les revisions que es puguin fer”.

Per tant, jo el que dic és que aquest informe també diu que
aquestes clàusules, aquests trams no són limitatius, sinó que són
estimatius.

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Sí, però en aquest cas la Intervenció fa un informe
posterior...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Clar, però..., és al que anava, al que anava, és a dir, en base
a aquest informe, es pren una decisió. Després, dos anys
després, hi ha una modificació de l’informe. Per tant, i jo és al
que vaig, és a dir, l’expedient de lesivitat que s’inicia dos anys
o tres després s’inicia per un informe que no contradiu, però
tampoc no diu el mateix que el primer. Per tant, en base al que
diu aquest informe, la resolució que es va prendre en aquell
moment podia ser..., no ho sé, contrària al que diu l’informe. És
a dir, la resolució que es va prendre en aquell moment era
adequada al que es deia per part d’Intervenció. És així o no?

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Bé, Intervenció ho matisa després perquè, és clar, allà hi
havia...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Ja, però quan ho matisa?

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Eh?

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Quan ho matisa?

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

A posteriori.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

A posteriori, dos anys després. Això és el que vull que
quedi clar, és a dir, la matisació de la Intervenció es va fer dos

anys després i, per tant, la conseqüència d’una decisió presa
dos anys abans, és a dir, a toro passat fa una precisió i
conseqüència d’aquesta precisió s’inicia un informe de lesivitat,
que és el que hi ha ara en els tribunals -és que crec que és
important a l’hora d’esbrinar això.

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

Sí, no, vull dir que, més enllà del que jo pugui dir, hi ha els
papers.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Per això jo li volia demanar....

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

(...) paper, que la nostra posició (...)....

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Jo li agraeixo aquest aclariment, perquè clar, des del punt
de vista nostre, jo tampoc no sóc expert de la matèria i clar, hi
ha coses que no em quadren, aquí es parla molt de sobrecosts
generats per una resolució i de l’expedient de lesivitat; però, és
clar, si un expedient s’inicia dos anys després que s’ha pres una
decisió en base a un informe d’Intervenció, jo crec que aquella
decisió es va prendre de manera adequada i la modificació
posterior ha generat derivacions, però no era el que hi havia en
aquell moment. 

EL SR. AHICART I SANJOSÉ:

No, però de tota manera sí que li vull afegir una cosa, que,
una vegada que s’adopta aquesta decisió, varen començar els
problemes de pagament i ja vàrem tenir..., és una qüestió que
la Intervenció és la que va de qualque manera paralitzar els
pagaments perquè no sortien els comptes...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Ja... A veure, jo no estic parlant d’això, jo estic parlant del
moment de prendre la decisió, vostè ha dit que prendre la
decisió era complex. Per tant, es va prendre una decisió basada
en un informe d’Intervenció. Per tant, la decisió que es va
prendre era adequada als informes que hi havia en aquell
moment.

No tinc res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Per acabar aquesta comissió,
vull agrair al Sr. José Ramón Ahicart i Sanjosé la seva
compareixença.

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