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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 qualque
substitució. 

LA SRA. RIBAS I RIBAS:

Sí, María José Ribas substitueix Sara Ramón.

Compareixença de la Sra. Antònia Maria Perelló i
Jorquera.

EL SR. PRESIDENT:

L’ordre del dia d’aquesta sessió consisteix en la
compareixença de la Sra. Antònia Maria Perelló i Jorquera,
sol·licitada per aquesta comissió no permanent d’investigació,
a la 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 la compareixent, Sra. Antònia Maria
Perelló i Jorquera, haurà de tenir present el que es disposa al
punt 3 de l’article 502 del Codi Penal, que prescriu el següent:
“El qui convocat davant una comissió parlamentària
d’investigació falti a la veritat en el seu testimoniatge serà
castigat amb la pena de presó de sis mesos a un any o multa de
sis a dotze mesos”.

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

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí. Moltes gràcies, Sr. President, senyors i senyores
diputats. Sra. Perelló, moltes gràcies per venir aquí a
comparèixer en aquesta comissió d’investigació. 

Arribam quasi ja al final d’aquesta comissió d’investigació,
una comissió d’investigació que, després d’escoltar diferents
compareixents, infinitat de compareixents, una quarantena de
compareixents, nosaltres consideram que s’ha convertit en la

comissió, o més ben dit, en el cas Carbonero, tot acaba
confluint sobre les espatlles del Sr. Carbonero.

A més de les distintes compareixences, es pot concloure
també que els únics sobrecosts que hi ha hagut en aquestes
carreteres són o bé aquells provocats pels col·lectius anti
autopistes o bé aquells provocats pels modificats que va fer el
Sr. Carbonero o bé les dues resolucions, aquells sobrecosts
provocats també per les dues resolucions del Sr. Carbonero, o
bé també què ens costarà aquesta comissió, que també és un
sobrecost atribuïble a les carreteres d’Eivissa. No hi ha altres
sobrecosts, de la interpretació que nosaltres fem de les distintes
compareixences i d’aquesta comissió aquests són els sobrecosts
reals que ha tengut aquesta carretera.

Alguns volen sembrar dubtes sobre persones concretes,
sense documentació solvent, sense cap tipus d’indici raonable;
alguns fins i tot s’equivoquen i parlen d’un germà, quan era un
nebot. En fi, quina credibilitat ens poden donar determinades
afirmacions de determinats portaveus quan fins i tot
s’equivoquen en qüestions tan evidents?

En definitiva, crec que s’ha volgut convertir aquesta
comissió en un tribunal popular, en un tribunal de la Inquisició,
en un tribunal de la venjança de forma que es vol reinterpretar
la veritat, aquella veritat que diferents sentències ja han dit,
aquella veritat que diferents informes de l’Advocacia o
d’Intervenció, informes interns de la pròpia comunitat
autònoma també han dit i fins i tot volen reinterpretar la veritat
que ha dit la mateixa auditoria que va encomanar també, de
forma, podríem dir entre cometes, fraudulenta, el Sr.
Carbonero. Som, per tant, davant un intent de reinterpretació de
la història tan típic de l’esquerra i que demostra, una vegada
més, el seu sectarisme. 

Sra. Perelló, a diferència també d’altres compareixents que
han estat aquí i que encara avui no sabem per què han vingut a
comparèixer, perquè res no tenien a veure amb aquesta
comissió, vostè sí que té relació directa o ha tengut un paper
actiu en tot el que fa referència a les carreteres d’Eivissa.

Per tant, la primera pregunta és ben òbvia, quina relació ha
tengut vostè amb tot el que ha passat amb la concessió o amb
l’adjudicació, amb la gestió de les carreteres d’Eivissa? Quin
paper ha desenvolupat en tot aquest procés?

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Sí. Primer de tot, bones tardes. En relació amb la pregunta
que em fa voldria deixar ben aclarit des del principi que l’única
vinculació que jo he tengut en tots aquests assumptes que es
veuen en aquesta comissió, són o tenen a veure amb mi des de
la meva perspectiva purament professional, és a dir, jo he
intervengut, des de l’any 2006 fins a l’actualitat, en
procediments judicials que tenen a veure amb aquest tema, tant
el que va ser inicialment el procediment expropiatori i totes
aquelles qüestions que es varen derivar del procediment
expropiatori, com després, una vegada ja finalitzades les obres
i posades en funcionament les dues carreteres, i iniciada
l’explotació de la concessió, idò, la conflictivitat que ha sorgit
amb les concessionàries.
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Vull també indicar que, si bé a l’actualitat duc algun
procediment relatiu a IBISAN, en concret alguns que tenen a
veure amb la interpretació i aplicació de la clàusula 55.4 del
plec, jo, bàsicament, he dut els procediments i duc els
procediments que fan referència a Accesos de Ibiza que són,
per tant, els que conec amb més detall. 

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Per tant, Sra. Perelló, entenc que vostè, la seva intervenció,
ha estat, per tant, estrictament tècnica i estrictament
professional. Segurament altres portaveus intentaran vincular-la
políticament, intentaran trobar o tergiversar la realitat, però bé,
que quedi clar, i jo crec que queda prou clar, que la seva
intervenció ha estat com a advocada de la comunitat autònoma. 

Una pregunta que certament vàrem quedar tots sorpresos
l’altre dia a la compareixença del Sr. Carbonero, amb la seva
experiència professional és una cosa habitual, una cosa normal
que Fiscalia pugui rebutjar o pugui no admetre o pugui rebutjar
estudiar un cas que se li presenti d’un possible delicte? És
normal que la Fiscalia addueixi que estan tapats de feina per no
acceptar determinada documentació, perquè es pugui analitzar
i es pugui determinar si aquella documentació pot ser objecte
d’un delicte? És una cosa habitual, com va dir el Sr.
Carbonero?

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

En absolut, si es trasllada a la Fiscalia qualsevol informació,
documentació relativa a uns fets que poden ser constitutius de
delicte té l’obligació, com a mínim, d’obrir diligències
informatives, després podrà tancar-les o podrà acabar
formalitzant denúncia o querella si considera que hi ha indicis
delictius, però per descomptat no fer res o dir que no es faci res
jo no tenc coneixement de cap antecedent.

 EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Per tant, podríem deduir que hi ha dues opcions: o tenim un
fiscal que no exerceix les seves funcions i podríem, en tot cas,
dir que hi ha un fiscal corrupte, que no exerceix les seves
funcions, o bé el Sr. Carbonero va mentir en aquesta comissió,
la qual cosa també és un altre delicte, com molt bé ens
assenyalat el president d’aquesta comissió. En fi, ja veurem què
es fa des del Partit Popular per aclarir aquesta qüestió, que ens
sembla realment molt preocupant. 

Anem a la qüestió també de les carreteres, el primer plet per
sobrecosts o dels primers plets per sobrecosts prové dels
modificats que va impulsar el conseller Carbonero. En aquell
moment, no es va voler reequilibrar la concessió i, per tant,
aquells sobrecosts es varen haver, que s’haguessin pogut pagar
al llarg de la concessió, finalment es va tirar per la via de
l’enriquiment injust i, per tant, pagar tot de cop aquell
sobrecost.

Ens podria explicar una mica com va anar tot aquells
procés, explicar com es va desenvolupar tot aquell procés
d’aquest sobrecosts fruits d’aquests modificats del Sr.
Carbonero?

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

A veure, en relació amb Accesos de Ibiza, a diferència del
que va fer l’altra concessionària, la d’Eivissa a Sant Antoni,
que va concentrar en una única reclamació tot el que tenia a
veure amb els sobrecosts, tant els derivats del modificat com
els derivats dels altercats que va viure l’obra durant la seva
execució, Accesos de Ibiza va plantejar dues reclamacions: una
derivada dels sobrecosts lligats a aquest modificat, que és un
modificat que es va arribar a aprovar a l’àmbit administratiu,
des del punt de vista tècnic, però no jurídicament, és a dir, no
es va arribar a culminar l’aprovació definitiva d’aquest
modificat. I això va dur a un reconeixement per part de
l’administració, d’entre totes les quantitats que reclamava la
concessionària, només d’una part que es xifrà en uns 5 milions
i busques, no record ara exactament la quantitat, que
efectivament varen ser pagats, no via reequilibri de la
concessió, sinó via enriquiment injust, en virtut d’un acord de
Consell de Govern, que així ho acordava.

Accesos de Ibiza no va estar d’acord amb aquesta quantitat
i, efectivament, va posar un contenciós que és el que es va
veure, amb el número 160/2010 del TSJ i és aquell que va
avançar cronològicament més aviat, que és el que va donar lloc
a la segona reclamació del reequilibri que va plantejar Accesos,
lligada exclusivament al sobrecosts que deia que havia sofert
com a conseqüència dels altercats que es varen produir durant
l’execució de les obres i que va donar lloc a una resolució
administrativa que li denegava el reequilibri, i que també es va
dur al contenciós, el procediment 102/2010, que és el que
aborda el tema dels sobrecosts lligats als altercats.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Des del seu punt de vista, que ha viscut pràcticament tot el
procés, ja que parlam de sobrecosts i volem descobrir quins són
els sobrecosts, des del seu punt de vista, quins han estat
realment els sobrecosts que ha pogut sofrir aquesta obra i
aquesta concessió?

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Bé, en el cas del projecte de l’accés a l’aeroport hi ha un
gruix important de sobrecosts lligats a tota la problemàtica que
es va suscitar durant l’execució de les obres, apareixen
totalment detallats a la sentència que resol el contenciós, el
102/2010, i tots tenen a veure amb aquells altercats. És a dir, va
ser, dels dos projectes que s’executaven, el que va viure una
problemàtica més important, més incisiva i també més
prolongada en el temps, va ser la carretera de l’accés a
l’aeroport i això va comportar una sèrie de sobrecosts
importants, que han derivat en aquesta sentència que reconeix
quasi 8 milions d’euros a la concessionària.

I després hi ha els que es deriven pròpiament del modificat,
aquest modificat recull prou modificacions que es varen fer
durant l’execució de l’obra, no totes lligades per canvi de
projecte o per circumstàncies que també varen sorgir durant
l’execució de les obres, el tema de les restes arqueològiques,
canvis de traçat que es varen haver de fer per qüestions
purament tècniques, però també sobrecosts lligats per les
modificacions que es varen fer quan hi va haver el canvi de
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model i es va decidir finalitzar el traçat de la carretera d’una
manera distinta de com estava projectada. O sigui, recull tal...

I després sí que també he de dir que hi ha dues reclamacions
més de sobrecosts, d’Accesos, també lligats a l’execució de les
obres, que tenen a veure amb el drenatge i que n’hi ha una que
encara tenim oberta a dia d’avui en el contenciós. 

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Molt bé, moltes gràcies. No tenim més preguntes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Correspon ara al Grup
Parlamentari Podem. Sr. Morrás té la paraula.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gràcies, Sr. President. Sra. Perelló buenas tardes. No pase
pena que entendemos que viene aquí como funcionaria de la
comunidad autónoma en ese momento, como directora de la
Abogacía de la comunidad, ¿usted ha ejercido ese puesto?

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Yo empecé mi relación con estos temas siendo simplemente
abogada de la comunidad autónoma. Solamente he sido
directora de la Abogacía...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿En qué fecha?

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

... estos últimos 4 años, la legislatura pasada, desde el año
2006 hasta el año 2011 mi intervención ha sido como abogada
de la comunidad autónoma.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Y del 2011...

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Y del 2011 hasta 2015 era directora de la Abogacía, pero
continué llevando los procedimientos ligados a estos
contenciosos. Y en la actualidad los sigo llevando como
abogada de la comunidad autónoma.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

De acuerdo. Con ese carácter comparece y así lo
entendemos. Por tanto, no ha lugar lo que daba a entender el Sr.
Antoni Camps.

Si nos referimos a la fecha en que sí ha ejercido de la
dirección de la Abogacía, el Sr. José Salvador esta mañana
cuando ha comparecido, se ha referido a que...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jerez!

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

...hizo dos preguntas a la comunidad respecto a los puntos
de conteo de aforo de la revista y de la autopista de Ibiza-Sant
Antoni y también respecto al depósito de las tierras en las
fincas de Fiesta Hoteles.

Ha comentado que esas preguntas las realizó en marzo o
abril de 2015, es decir todavía estaba usted en funciones de
directora de la Abogacía y, sin embargo, dice que no ha
recibido respuesta, o que no se recibió respuesta a esas
preguntas. ¿Le consta?

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

A ver, respecto al tema de las tierras depositadas en las
fincas de Fiesta Hoteles sí, es un tema que ha sido muy litigioso
y de hecho es un problema que aún tenemos ahí, y
efectivamente hay informes evacuados desde la dirección de la
Abogacía. 

Del tema de...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Disculpe, informes en qué sentido los últimos.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

El último creo, si no recuerdo mal, que tiene que ver con la
ejecución de las sentencias que se han dictado en relación con
el tema del depósito de algunas de las fincas.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿De las fincas en las que no se había llegado a un acuerdo
para depositar estas tierras?

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA

Ahí está el tema, es decir, la concesionaria insiste en que
todas las fincas donde están depositadas las tierras entran
dentro de ese acuerdo, que ha sido reconocido por la Sala de lo
Civil del Tribunal Supremo, y las sentencias que tenemos
nosotros del Tribunal Superior de Justicia, pues saca de ese
acuerdo unas determinadas fincas. Y ahí estamos.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Que son las que corresponden en si al proyecto del campo
de golf?

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

No, no, el grueso de lo que supuestamente era un campo de
golf proyectado entran dentro del acuerdo. Creo que son 3 o 4
fincas...
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EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Del acuerdo entre las dos empresas?

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Sí. Respecto a ese tema sí que hay informes evacuados y el
último, ya le digo, es respecto a como se tienen que ejecutar las
sentencias del Tribunal Superior de Justicia, habida cuenta que
la concesionaria alega lo del acuerdo.

Respecto a los puntos de conteo, no tengo recuerdo de que
se nos hiciera una petición formal de informe sobre este punto.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bueno, el Sr. Salvador lo ha confirmado hoy.

Hubo una reclamación de la garantía a la empresa Accesos
de Ibiza, como consecuencia también de ese traslado de tierras,
de la cual fue solicitada la devolución y esa devolución se hizo,
se produjo o se solicita el día 15 de diciembre del 2010. Usted,
dentro de su experiencia como abogada de la comunidad,
¿entiende que para esa devolución ha tenido que actuar la
Abogacía de la comunidad, para ejecutar esa devolución, o sea,
para devolver esa cantidad a la empresa?

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Esto es totalmente ajeno a la actuación... Vamos a ver, la
Abogacía única y exclusivamente interviene cuando el tema se
judicializa, por tanto, si el tema no es litigioso, en principio
nosotros no intervenimos. Podemos intervenir...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Disculpe, ¿no hay solicitudes de informes, aunque no esté
judicializado, para enmarcarlo...?

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

No, en el marco de la devolución de la garantía se analizó
como consecuencia de la ejecución de las sentencias que
obligan ahora a retirar las tierras en determinadas fincas, que
son de Fiesta Hoteles.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿En qué sentido se analizó?

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Planteaba la conselleria el problema de si se podía exigir a
la concesionaria que retirara las tierras, visto que se le había
devuelto el aval, como consecuencia de la finalización de las
obras y de la efectiva recepción de las obras por parte de la
conselleria.

Ese es el tema, en qué medida podía afectar ahora el hecho
de que se hubiera devuelto el aval y, por tanto, de alguna
manera se hubiera mostrado la conformidad por parte de la

conselleria a las obras, tal como se habían ejecutado, con el
hecho de que ahora se tuviera que exigir a la concesionaria la
retirada de las tierras. Esto es lo que se planteó y se analizó en
ese informe.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Si una persona declara en esta comisión, aunque sea en su
exposición política, diciendo que o bien hay una Fiscalía, un
fiscal que está actuando de una forma no correcta en cuanto a
su diligencia profesional, o bien un conseller que está
mintiendo, en realidad lo que sí parece a todas luces es que está
reconociendo que existe algún hecho punible. ¿No le parece?

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Perdón, es que no...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Me refiero ante las palabras del Sr. Antoni Camps, en las
que ha dado dos opciones, una o que la Fiscalía es corrupta, así
lo ha dicho, o que el conseller miente, pero en cualquier caso,
ante esa contradicción existe un hecho punible.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Yo no sé ni que hizo...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, por su experiencia de letrada.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Le puedo decir, yo no sé ni lo que hizo el fiscal ni lo que
hizo realmente el conseller, lo que sí tengo claro es que si hay
un fiscal que tiene conocimiento de unos hechos que pueden ser
constitutivos de delito, tiene la obligación de perseguirlo, y si
un funcionario, o una autoridad, tiene conocimiento, en su
quehacer, de unos hechos que pueden ser constitutivos de delito
tiene la obligación de denunciarlo.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Totalmente de acuerdo.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Eso es lo que hay, y eso es lo que yo como funcionaria he
hecho en las ocasiones en las que se ha dado la circunstancia.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí. Mire, esta mañana también hemos estado hablando de la
mesa de contratación en la que es adjudicada a MAB y a la
concesionaria del tramo de Ibiza-aeropuerto, Accesos de Ibiza,
que un día 3 de febrero se celebra una mesa en la que se solicita
un informe a Ernst & Young, siendo un viernes, y el día 6 de
febrero se recibe ese informe y se adjudica la obra, pero sin
embargo el informe tiene fecha 31 de enero. ¿Qué opinión le
merece desde su criterio jurídico ese hecho?
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LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Vamos a ver, yo no intervine en el procedimiento de
adjudicación.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, no, seguro, no le estoy pidiendo que..., su intervención
en este proceso, o sea, en este hecho en si, sino que usted como
abogada de la comunidad y como directora en su momento,
aunque no tenga que ver en este hecho de esta mesa de
contratación, el hecho en si, lo que ocurre, ¿qué opinión le
merece?

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Hombre, hay escaso tiempo entre lo que parece ser la
petición de informe y la emisión de informe de la consultora.
También es verdad que en este caso...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Disculpe. ¿Y que el informe tenga fecha anterior a cuándo
es solicitado por la mesa?

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Bueno, eso... si es así, que no lo sé, si es así me parece una
irregularidad. En el caso de que se hubiera solicitado...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Disculpe, perdone, le corto por el tiempo, ¿eh? Es una
irregularidad que según su criterio profesional -disculpe- según
su criterio, tratándose de una irregularidad que conlleva un
contrato de muchos millones de euros..., ¿entiende que eso
puede ser suficiente como para llevarlo a Fiscalía o que
Fiscalía...?

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Bueno, esta es la típica hipótesis que es muy difícil de
valorar...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, no es una hipótesis.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

...si no se conoce en profundidad el caso concreto. Se puede
haber solicitado de manera verbal y cursar la petición por
escrito en una determinada fecha; es decir, puede haber muchas
circunstancias que justifiquen ese baile de fechas. También es
verdad que hay, parece ser, escaso tiempo entre que se solicita
y se emite, pero también es verdad que esta consultora participó
en la redacción de los pliegos; por tanto también puede ser
factible que solicitada una consulta por la mesa estuviera en
condiciones de responderla con una cierta premura. No lo sé,
es un tema que no me gustaría valorar sin tener toda la
información y toda la documentación delante. Entonces sería
imprudente llegar a conclusiones precipitadas.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Usted ha comentado que de 2006 a 2011 conoce el caso,
conoce el caso como letrada, no siendo directora, y sí que
participa como asesora jurídica de la conselleria en todo lo que
son las expropiaciones participando en las comisiones de
seguimiento de las obras. Desde su perspectiva, ¿qué es lo falló
en todo esto de las expropiaciones?

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

A ver, yo quisiera puntualizar. Yo no intervengo como
asesora en el procedimiento de expropiación, yo intervengo
cuando el procedimiento de expropiación ya está judicializado
y tenemos problemas prácticos para acceder a determinadas
fincas, lo que obliga a solicitar autorizaciones de entrada en
algunos casos para poder acceder a ellas. Asimismo, al mismo
tiempo, se impugnan los acuerdos de urgente ocupación y se
impugnan determinados procedimientos expropiatorios
relativos a concretas fincas. Eso es lo que determina mi
intervención. O sea, yo en el procedimiento expropiatorio
desde el punto de vista administrativo y de gestión no intervine.

Asistí a alguna de estas comisiones de seguimiento cuando
había el problema de acceso a determinadas fincas, porque se
quería tener la garantía de que se podía acceder a ellas...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Fue únicamente el problema de acceso a unas...

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Sí.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

...determinadas fincas lo que falló en las expropiaciones?

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

No...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Ah, por eso. Además de problemas de acceso a
determinadas fincas, ¿qué más hubo alrededor de esas
expropiaciones?

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

No, no, el procedimiento expropiatorio se cuestionó por dos
vías, judicialmente, me refiero: una, las declaraciones de
urgente ocupación, que son los acuerdos que ponen realmente
en marcha y sirven de fundamento jurídico al propio
procedimiento expropiatorio, que se impugnaron judicialmente;
en algunos caso se obtuvo en un momento muy inicial la
suspensión cautelar pero rápidamente se levantó, y que
finalmente la Sala de lo contencioso del Tribunal Superior
avaló, tanto en el caso Ibiza-San Antonio como en el caso del
acceso al aeropuerto. 
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Respecto a los procedimientos expropiatorios concretos de
fincas, teniendo en cuenta el volumen de fincas que se vieron
afectadas por los dos proyectos, no hubo una excesiva
litigiosidad, o sea, no hubo tampoco un exceso de
procedimientos, y el 90% acabaron con sentencias
desestimatorias; por tanto avalaron todas ellas que el
procedimiento expropiatorio era correcto. Y en aquellos casos
en los que efectivamente hubo alguna que otra sentencia que
considero que había una vía de hecho, fue por problemas de
notificaciones, es decir, que algún trámite que se consideraba
esencial la sala estimó que no se había notificado
correctamente. Estas son las irregularidades que yo le puedo
decir que fueron detectadas.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Cree desde su opinión, y también conociendo como
conoce el expediente de obras, que el Sr. Jover ha actuado en
todo momento de una forma diligente y protegiendo y mirando
por los intereses de la comunidad autónoma?

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Bueno, el Sr. Jover hizo ese estudio, yo me resisto aun a día
de hoy a calificarlo como un informe, hizo ese estudio; es su
opinión, yo no soy ingeniera de caminos, por tanto no voy a
cuestionar el contenido técnico de ese documento, pero
evidentemente creo que el error estuvo en que de una manera
u otra esa documentación, esa información llegó a manos de la
concesionaria y fue utilizado en el ámbito de un procedimiento
judicial.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No me refería exclusivamente a ese informe, me refería en
toda la actuación del Sr. Jover.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

No lo sé, yo..., el Sr. Jover trabajaba en la Dirección
General de Carreteras, o de Transportes, creo que era la
competente en materia de carreteras. No puedo valorar su
trabajo porque no...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

De acuerdo. No tengo más preguntas de momento. 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:

Bona tarda, Sra. Perelló, i gràcies per la seva
compareixença. Vostès, com a Advocacia, o algun dels seus
lletrats, varen encarregar aquest informe o estudi elaborat el
març de 2013 pel Sr. Jover?

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

No.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Recorda qui va encarregar un informe que també apareix a
les sentències, que és el del Sr. Sánchez Soliño?

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Bé, aquest informe crec que es va encarregar l’any 2007 i
el va encarregar crec que la conselleria.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Val, ho dic perquè supòs que és conscient que, ben igual
que l’informe del Sr. Jover, tant un com l’altre han servit per
fonamentar les dues darreres sentències..., la ratificació per part
del Suprem de la 109 i la 110. Tenia coneixement que
l’informe o l’estudi del Sr. Jover s’estava redactant mentre
vostès preparaven l’estratègia del judici contenciós?

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

No, aquest estudi que fa el Sr. Jover el fa en un moment en
què nosaltres en el contenciós ja ens hem posicionat i ja hem
contestat la demanda en base a un informe que era el que havia
elaborat en el seu moment el Sr. Juan Manuel Pérez Ribas i que
donava suport a la resolució administrativa que constituïa
l’objecte del contenciós, és a dir, nosaltres estàvem en un
contenciós on defensam una resolució administrativa que té un
suport tècnic, i evidentment estam utilitzant aquest suport
tècnic per poder defensar aquesta resolució. Per tant això ja
estava diguéssim damunt la taula en el contenciós quan s’està
elaborant aquest informe.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

O sigui, vostès eren partidaris, com a Advocacia, d’acceptar
l’informe tècnic també del mateix departament de no acceptar
les reclamacions de les concessionàries per aquests sobrecostos
perquè ja s’havien liquidat prèviament.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

No és que fóssim partidaris, és que la nostra obligació és
defensar l’acte administratiu. Si l’acte administratiu que
s’impugna és la resolució que desestima la reclamació de
reequilibri i ho fa en base a uns arguments tècnics, perquè
aquesta qüestió és molt tècnica, nosaltres, una vegada
instal·lada la controvèrsia en el contenciós no és que siguem
partidaris o no, és que hem de defensar aquesta actuació
administrativa, i per tant ho feim en base a aquell criteri tècnic
que s’havia exposat.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

El Sr. Jover va participar, o li consta a vostè que participàs,
a les obres directament o a la redacció del projecte reformat de
les concessions?
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LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

El Sr. Jover era director general en aquell moment, i això...;
era el director general i realment no estava a peu d’obra, que jo
sàpiga.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Com creu que el Sr. Jover va poder aconseguir una
informació tan exhaustiva sobre els diferents escenaris amb els
quals afrontar, diguem, les reclamacions de les concessionàries
com per arribar a elaborar aquest estudi?

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

A quin escenari es refereix?, perquè l’informe o el
document té distints escenaris, no?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, sí, sí.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Perquè el tema es planteja quan s’està veient el tema de les
resolucions denominades aquí d’interpretació de la clàusula
55.5 del plec, la resolució Carbonero, no?, que pareix que s’ha
batejat així, i el que s’està plantejant és reconduir aquesta
interpretació als termes que des del punt de vista de
l’administració es consideren correctes; és a dir, en aquest
context sí que es planteja la possibilitat de negociar un acord
amb les concessionàries que tanqui tota la litigiositat que hi
havia oberta, sobretot en el cas d’Accesos, que és la que més
contenciosos ha posat, sempre que es parteixi de la premissa
bàsica que les concessionàries acceptarien la interpretació
correcta de la 55.5, això era la condició ineludible.

Supòs que en aquesta conjuntura en què es planteja un
possible acord global amb les concessionàries és quan se li
encarrega, al Sr. Jover, estudiar els distints escenaris, perquè un
dels escenaris era el tema de què significava aplicar la resolució
interpretativa d’una manera o interpretar-la d’una altra manera,
i un d’aquests escenaris és -se li degué encarregar així-
canalitzar la reclamació, però no tota la reclamació de la
concessionària, només una, la que té a veure amb els sobrecosts
derivats dels altercats, que realment era el contenciós que
teníem obert, un dels contenciosos per sobrecost i per
reequilibri que teníem obert amb la concessionària Accesos
Ibiza.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Podríem concloure que l’elaboració d’aquest informe,
sobretot que les concessionàries, que les constructores amb les
quals vostès litigàvem des de l’Advocacia, d’alguna manera els
va desmuntar l’estratègia jurídica...?

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Vegem...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

...en defensa dels interessos de la comunitat?, que els va deixar
una mica indefensos?, o totalment indefensos, vaja.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Evidentment. Nosaltres estàvem duent un plantejament en
base a uns informes tècnics en el qual enteníem que encara que
hi hagués sobrecosts no eren en principi imputables a
l’administració, i per tant no s’havia romput el reequilibri de la
concessió i per tant no procedia acceptar la reclamació de la
concessionària, aquest era el nostre plantejament, i ens vàrem
trobar amb un document que sortia de la mateixa administració
que deia tot el contrari. Evidentment ens va desarmar. Vàrem
intentar evidentment neutralitzar el valor probatori que la
concessionària volia atribuir a aquest document, vàrem negar
que fos un informe, vàrem insistir que era un document intern
de treball que havia estat finalment rebutjat, però la sentència,
com vostè deu haver pogut llegir, no ens accepta aquest
argument.

Vàrem plantejar-ho també davant el Tribunal Suprem
articulant una cassació, que entre altres coses qüestionava el
valor probatori que s’havia donat a aquest document, i tampoc
no va prosperar.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Varen rebre informació o instruccions d’un possible acord
extrajudicial respecte d’aquest contenciós, pel que em
comenta?

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

No es va plantejar mai la possibilitat d’un acord
extrajudicial. Va quedar molt clar que si s’arribava a un acord,
i a més això és així sempre que el tema està judicialitzat, si
s’arriba a un acord sempre es fa mitjançant una transacció
judicial que es ratifica per part de l’òrgan jurisdiccional que
entén de l’assumpte. Per tant no es va plantejar mai un acord
extrajudicial, entre altres coses perquè estam parlant de temes
complexos, amb unes quanties molt importants que s’estaven
reclamant, i per tant hagués requerit que la sala hagués ratificat
aquest acord, que entre altres coses la ratificació judicial vetlla
perquè no hi hagi vulneració de l’interès general. Per tant no es
va plantejar mai un acord extrajudicial.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Recorda quina ha estat la repercussió de l’informe del Sr.
Sánchez Soliño a les sentències?

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Jo particularment crec que la sentència confon l’objectiu de
l’informe del Sr. Sánchez Soliño. L’informe es va encarregar
l’any 2007 perquè és vera que ja s’havien presentat diverses
reclamacions de reequilibri per part de la concessionària per
uns sobrecosts realment importants des del punt de vista
quantitatiu. El que va sol·licitar la conselleria en aquell moment
a la Politècnica de Madrid, perquè en aquell moment érem
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davant un tipus de contracte que no deixava de ser innovador
i suscitava molts dubtes a tothom, era en quina mesura acceptar
el reequilibri, és a dir, acceptar aquests sobrecosts i, per tant,
reequilibrar la concessió en una quantia com aquesta podia
afectar el tema de la transferència de risc al concessionari, és a
dir, si podíem passar d’una situació on el risc és del
concessionari a entendre que el risc passava a ser de
l’administració, que si hagués estat així hagués implicat que el
deute en la integritat s’hagués imputat a la comunitat autònoma
i hagués tengut una transcendència enorme en el tema de
dèficit. A això responia l’informe de Sánchez Soliño.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

De totes maneres no sé si (...) l’altre dia, que va venir el Sr.
Sánchez Soliño, va dir que, bé, independentment del que digués
l’informe l’encomana que li fa el Govern pot abans de les
eleccions de 2007 és ja directament en una sola línia, vull dir
partint de la condició o del reconeixement que tanmateix això
serà un sobrecost que no hauran d’assumir les constructores.
No és un..., no hauria estat convenient, com a mínim, demanar-
lo d’una altra manera?

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Jo no sé com es va demanar; jo evidentment no hi era ni
vaig intervenir en aquest tema. Crec que el que es va fer va ser
traslladar-li la reclamació tal com l’havia plantejada la
concessionària i se li degué demanar a veure si en cas que
acceptem això, o en cas que això procedeixi, en quina mesura
ens pot acabar repercutint en el dèficit, si finalment s’entén que
la transferència de risc és nostra i per tant ho hem d’imputar tot
com a deute, crec que aquesta era la finalitat. No crec que el Sr.
Sánchez Soliño entràs a valorar ni els concrets conceptes de
sobrecost ni els imports; crec que ho va donar per fet, ell ho va
donar per fet, i va respondre al que realment se li demanava.

Per això dic que la sentència aquí, en aquest punt,
s’equivoca quan diu que de qualque manera aquest informe
també avala tots i cada un dels conceptes de la reclamació i els
seus imports.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

La Sra. Ana García o el conseller Gornés, o el mateix Sr.
Jover, es varen reunir amb vostès per informar-los que les
empreses concessionàries per exemple plantejaven una
proposta d’acord, que és les reclamacions que estaven en joc?
Parlaven d’aquests pràcticament 30 milions d’euros que han
reconegut les dues sentències i que les empreses estaven
disposades a arribar a un acord per 14 milions?

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

No. Jo vaig tenir...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Ho dic perquè així es recull a la documentació que
acompanya l’estudi del Sr. Jover que se’ns ha remès als
membres de la comissió.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Hi va haver reunions a distints nivells quan estàvem amb el
tema de la lesivitat, amb el tema de la lesivitat. Vàrem tenir
reunions amb els representants de les concessionàries i els seus
advocats, a les quals vaig assistir perquè evidentment la
conselleria volia tenir clar quin era el criteri jurídic que
mantindríem en aquest tema, i hi va haver reunions després a un
altre nivell amb Intervenció, Pressuposts, Tresor... per valorar
les conseqüències que es podien derivar de les distintes
decisions que es poguessin adoptar en aquest tema.

Respecte a reunions en què es posàs damunt la taula un
acord, jo no en record cap.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

A mi, ara fent una reflexió en veu alta, em dóna la sensació
que mentre vostès tenien una estratègia per més defensar els
interessos de la comunitat respecte del tema de la lesivitat i de
la resolució del Sr. Carbonero, qualcú per darrere negociava de
qualque manera dient: “el que llevam a les concessionàries amb
una mà els ho tornam amb l’altra”. Això és una mica la reflexió
que se’m suscita sobretot a partir dels testimonis que hem anat
tenint avui al llarg del dia. 

No sé si és conscient que a la documentació que se’ns ha
enviat de l’expedient apareixen documents que pareix que estan
elaborats per les mateixes concessionàries, i a més on les xifres
són exactament les mateixes que llavors recull aquest estudi del
Sr. Jover. Per tant és com si les mateixes constructores
haguessin preparat l’informe. Ho he demanat també avui matí
al Sr. Ahicart; per què pensa que tenien por les constructores -i
així ho expressen en aquests documents, si vol després li ho puc
mostrar-, que els fa pànic la possibilitat d’una revisió d’ofici
del contracte?, perquè podria anar a Consultiu i vés a saber
com acaba.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

No, no, no. Ho deien obertament, o sigui, ells consideraven
que si es reconduïa la interpretació de la clàusula 55.5 això
abocava al concurs de la concessió. Ho varen dir en reiterades
ocasions. Ells consideraven que això suposava la fallida
econòmica de la concessió i per tant ens col·locava en un
escenari que haurien de demanar el concurs, tenien finançació,
no sé quina de les concessionàries, amb bancs estrangers..., en
fi, que quedarien sense finançació i seria una espècie d’escenari
molt complicat econòmicament.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sap vostè, a més, que de les diferents ofertes que hi va
haver i de les 21 opcions de projecte, perquè llavors cada (...)
tenia diferents opcions, justament varen guanyar les dues amb
una opció més alta de rescat?

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

No ho sé.
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EL SR. ABRIL I HERVÁS:

...segons figura en els plecs. I li faig una darrera pregunta. Es
va sol·licitar per part d’algú, després d’alguna manera de les
insinuacions, per dir-ho de qualque manera, que vostè descriu
en aquest informe o en aquest escrit que fa arran de... de la
102/2010, on critica, diguem, l’elaboració d’aquest informe per
part del Sr. Jover i fins i tot les seves intencions, es va demanar
per part d’algú o es va fer cap comentari a la conselleria
corresponent per expressar d’alguna manera la pèrdua de
confiança en aquest funcionari?

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Bé, vull precisar que no és un informe, és un...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, no, això ho diu vostè també en el seu escrit, ho ha dit
aquí també.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

No, no, no; vull dir que...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Ah, bé, el seu, el seu, vol dir.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

El meu, no és un informe, és...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No, no, entenc que és un escrit per al contenciós.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

No, no, és un escrit processal, que la veritat no sé com el té.
És un escrit que forma part del procediment judicial, és l’escrit
de conclusions que vaig presentar davant el TSJ, i és un
procediment judicial que encara està obert avui en dia, per això
em sorprèn que ho tengui.

Dit això, jo ho vaig traslladar a qui considerava que ho
havia de traslladar. Si es va fer o no es va fer alguna cosa
respecte del Sr. Jover ja no era competència meva.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jerez, ai!, Sr. Abril. Té la paraula, pel
Grup Parlamentari El Pi, la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Sra. Perelló,
gràcies per venir a aquesta compareixença. És cert que vostè ve

en qualitat de tècnica, però en la situació o en la condició de
diputada coneix la postura d’El Pi davant aquesta comissió
d’investigació; sap que anam revisant la documentació però que
nosaltres no volem entrar a formar part d’aquest espectacle,
perquè si qualcú té una sospita consideram que hauria d’anar
directament al jutjat perquè hi ha altres prioritats en el
Parlament que ajudarien més els ciutadans.

Per tant nosaltres no li farem preguntes. Gràcies.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca i el Grup Parlamentari Mixt, donat que no hi ha
diputats ni diputades en aquests moments, donam la paraula al
Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Benvinguda, Sra. Perelló. Està clar
que ve aquí en la seva qualitat de tècnica. La seva actuació
dintre d’aquest procés ha estat tècnica des d’un primer moment,
i per això jo volia analitzar des del principi la seva intervenció,
una mica perquè ens aclareixi el procés.

En el tema de les expropiacions vostè ha dit que participa
en les expropiacions de totes dues carreteres, entenc; actua a les
dues. Val. 

Després jo, revisant les actes de la reunió de seguiment, en
les quals vostè consta, vostè anava a aquestes reunions de
seguiment?

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

A veure, jo vull tornar a aclarir que la meva intervenció en
els procediments expropiadors són en relació amb els
procediments judicials que s’obren arran del procediment
expropiador; en concret vaig intervenir a 62 procediments, tant
davant els jutjats del contenciós per sol·licitar autoritzacions
d’entrada, la Sala del contenciós amb els procediments
expropiadors que es varen impugnar, i els jutjats d’instrucció...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No, però aquesta no és la pregunta. Jo la pregunta que li
faig és si vostè assistia a les reunions de seguiment de les obres
de desdoblament...

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Ja l’hi he contestat abans; crec que vaig assistir a una o dues
quan a les finques encara hi havia problemes d’accés.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

A veure, jo li pregunto això simplement..., una cosa, perquè
l’altre dia el Sr. Morell no se’n recordava que hi anava i era a
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les actes, per això li ho volia demanar; vostè és a les actes i hi
figura com a assessora de la consellera para las
expropiaciones. Això és el que posa aquí, eh?, jo no m’he
inventat res, és el que posa aquí. Per tant vostè era allí jo entenc
que en qualitat d’assessora. De fet si llegeixes aquestes actes
diu: “...a pesar de que se están siguiendo escrupulosamente las
planificaciones semanales con la Sra. Antonia Perelló”. Per
tant vostè feia les planificacions, o no?

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Planificacions de què?

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí, aquí posa: “Se están siguiendo escrupulosamente las
planificaciones semanales con doña Antonia Perelló; hay
muchas fincas para ocupar”, en les ocupacions. Això és el que
volia (...).

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Perquè l’empresa havia d’anar entrant a les finques; hi havia
finques en què no es podia entrar perquè s’havia sol·licitat
autorització d’entrada en el jutjat o a la sala, segons els casos,
i mentre no obtinguéssim les corresponents autoritzacions
judicials hi havia finques que podien estar a la programació
d’entrada, la programació que tenia l’empresa, però no s’hi
podia entrar.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Clar, això és el que jo volia...

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Jo no feia la programació, jo simplement comunicava on es
podia entrar o no...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Jo llegia...

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

....en funció de si teníem l’autorització o no.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Jo li llegeixo el que posa aquí, tampoc no dic si vostè ho
planificava , jo llegeixo el que posava aquí. Igual que posa en
una altra banda la coordinació que té amb la concessionària i el
gabinet jurídic de la concessionària, però bé, és el que posa el
llibre d’actes. La informació que nosaltres tenim és la
documentació que ens han passat. Tampoc no... Però a mi el
que m’interessa d’això és si realment..., jo el que vull que
m’expliqui és en quin grau aquest procés expropiador va
retardar l’inici de les obres. És a dir, vostè que ha participat en
tots els processos, si considera que va retardar substancialment
l’inici de les obres.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Va suposar un retard important, en primer lloc perquè es
varen impugnar els acords d’urgent ocupació dels dos projectes
i es va demanar la suspensió cautelar en els dos casos. La Sala
del contenciós en un primer moment va concedir la suspensió
cautelar, i per tant això va impedir que el procediment
expropiador pogués avançar, fins que es varen interposar els
recursos corresponents i la sala finalment va resoldre. Això és
un tema que no és immediat, du el seu temps, i finalment es
varen resoldre en el sentit d’aixecar-se totes les suspensions i
poder continuar amb el procediment expropiador, però
evidentment això implica un retard.

Després, la impossibilitat o la dificultat per accedir a
determinades finques, la necessitat de sol·licitar aquestes
autoritzacions d’entrada, la necessitat d’haver d’esperar que el
jutjat resolgui, i la intervenció en alguns casos també dels
jutjats d’instrucció d’Eivissa, que també es va residenciar allà
molta problemàtica en un principi arran de denúncies que
posaven propietaris afectats, amb adopció d’alguna mesura
cautelar per part dels jutges d’instrucció, que també ens va
obligar a haver de justificar que el procediment s’havia duit
correctament, etc.

Tot això evidentment va dilatar considerablement el tema.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Aquí s’ha dit també que en tot el procés es va imprimir una
necessitat de certa velocitat en el procés. És a dir, ja s’ha parlat
des d’un primer moment que es necessitava accelerar el procés
i s’havia imprès una certa celeritat a tot el procediment
administratiu, etc., per part de diferents compareixents, i en
aquestes reunions es parlava de la necessitat d’accelerar aquest
procés?; és a dir, a mi el que en certa manera no m’acaba de
casar és que per una banda està parlant del retard en els
processos expropiadors i, per l’altra, la necessitat per part de la
conselleria d’imprimir velocitat. I tot això es dóna a les
mateixes reunions.

Jo el que vull és que em digui si en aquestes reunions es
parlava d’accelerar el procés per poder accelerar el procés
d’obra.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Miri, jo li puc parlar d’accelerar els processos judicials en
què intervenia; tot el que té a veure amb el que és estrictament
gestió i execució de l’obra la veritat és que ho ignor. Hi havia
interès, una vegada començada l’obra, com a qualsevol obra,
que s’executàs el més aviat possible, entre altres coses perquè
en una obra és important el compliment dels terminis i,
evidentment, tots aquells retards que puguin ser imputables a
l’administració poden donar lloc a sobrecosts que s’han
d’indemnitzar al contractista.

L’administració, segons els plecs, tenia l’obligació de
proporcionar les terres, de proporcionar les finques a la
concessionària. Per tant, si l’administració no complia, perquè
sorgien problemes, evidentment és lògic que tengués interès
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que el tema es desbloquejàs el més aviat possible. Els retards
no imputables a la contractista els ha de cobrir l’administració.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Per tant, hi va haver sobrecosts derivats d’això, eren
derivats de l’execució de l’administració, entenc jo.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

No, de la problemàtica que es va suscitar amb determinades
finques derivades..., idò, de l’oposició de molts de propietaris
que s’accedís a les finques, dels recursos judicials que
posaven...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Però això... però també els propietaris, crec que tenen el
dret de poder... com qualsevol persona tenen el poder d’arribar
fins al final

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Per suposat, tenen...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Per tant, això l’administració també ho pot preveure, o no?,
és a dir, què preveu, una expropiació tranquil·la?

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Sí, no sol ser habitual..., en qualsevol procediment
expropiatori és habitual que els propietaris estiguin
disconformes amb el preu just que es fixa i el contenciós
normalment que es deriva d’un procediment expropiatori tenen
a veure amb el preu que es fixa. Normalment no hi sol haver
problemes per ocupar les finques.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

D’acord, gràcies, de moment no tenc més preguntes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Començam el segon torn, pel
Grup Parlamentari Popular, Sr. Camps, té tres minuts i mig.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President de la Comissió d’Investigació
de les Carreteres d’Eivissa. Hi ha una qüestió que els altres
portaveus realment no diuen, no en parlen, sempre ho... si
alguna vegada en parlen ho fan de manera molt dissimulada,
que són les dues famoses resolucions del Sr. Carbonero, que
varen tenir com a conseqüència posterior la declaració de
lesivitat i les dues sentències que finalment donen la raó a la
declaració de lesivitat i que ens estalviaran 100 milions
d’euros, quasi res.

Hi ha algunes qüestions que m’han sorprès i una va ser,
durant la declaració del Sr. Carbonero, quan ell deia que hi

havia un informe d’Intervenció que deia que la clàusula 55.5,
o sigui els límits màxims, no eren màxims, sinó que, segons
aquest informe d’Intervenció, s’estimava que eren orientatius,
que eren estimatius, i que aquest informe, ell deia que era
preceptiu i que era vinculant.

Avui el Sr. Ahicart ha dit que no era ni preceptiu ni
vinculant. M’agradaria saber la seva opinió, si aquest informe
d’Intervenció realment era preceptiu, si realment era vinculant
o a veure si realment la conselleria havia de fer cas a aquest
informe o no.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

En la meva opinió, no era vinculant.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Per tant, o el Sr. Carbonero està mal informat o una vegada
més va dir mentides davant aquesta comissió, en fi... i aquestes
deduccions també.

Però, facem una passa més, si el Sr. Carbonero, per
ignorància o perquè li interessava, considerava que l’informe
d’Intervenció era vinculant i preceptiu, i ell va dir que va basar
les seves dues resolucions en l’informe d’Intervenció, quina
necessitat tenia de demanar un altre informe a Ernst & Young?
Per què havia de fer aquesta despesa addicional si ell es fixava
només i exclusivament en aquest informe d’Intervenció que,
segons ells creia, era vinculant i preceptiu?

No sé si li puc demanar aquesta qüestió o si és una pregunta
retòrica, però realment sorprèn que si tenia un informe
d’Intervenció, que, segons ell, ja li justificava fer les dues
resolucions, em sorprèn moltíssim que malgasti uns doblers
públics per fer un altre informe per a no sabem què, perquè ja
tenia l’informe d’Intervenció. No li sona tot açò molt rar?

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Bé, jo crec que l’informe que es va demanar a la consultora
tenia com a únic objecte desvirtuar l’informe no d’Intervenció,
sinó d’Advocacia, de 26 de maig de 2010, que es va emetre a
consultes de la mateixa conselleria i on vàrem concloure que la
clàusula 55.5 era un límit i no era purament estimatiu. Jo crec
que l’objectiu era desmuntar aquest informe.

L’informe d’Intervenció que vostè em cita no diu això, és
vera que no és molt clar, però no diu això, i de fet,
posteriorment Intervenció ho va especificar i concretar, i va
explicar per què entenia que les quantitats que figuren a la
clàusula 55.5 es poden modificar puntualment per variacions
d’IPC o per canvis legislatius, com per exemple, ens ha passat
vigent aquesta concessió, quan l’IVA va canviar del 16 al 21%
en què, evidentment, és obvi que les quantitats s’han de
trastocar, però evidentment va coincidir amb el criteri emès per
Advocacia dues vegades que era un límit les quantitats que
figuraven allà.
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EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

És habitual que un conseller, tenint un informe en aquest
cas de la Conselleria d’Obres Públiques que diu que els límits
són màxims, que tengui un informe d’Advocacia que digui que
els límits són màxims, que tengui una auditoria encarregada per
ell mateix, que va costar prop d’1 milió d’euros, que aquella
auditoria li diu que també els límits són màxims, i que hi hagi
un informe d’Intervenció que no deixi clara aquesta qüestió, és
normal que, davant aquest panorama d’informes, un conseller
demani un informe extern que justifiqui només aquell informe,
aquelles dues resolucions que ell vol fer, és una cosa normal,
açò?

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Bé, jo li puc dir que mai no he estat partidària de sol·licitar
informes externs quan l’administració compta amb
professionals de molta vàlua que poden informar i analitzar
temes com aquests i, per tant, des d’aquest punt de vista jo no
compartesc la decisió de demanar un informe extern. I el que
li puc dir és que si jo hagués estat la consellera, amb aquests
informes que tenia dels serveis interns, no ho hagués fet.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Per tant, Sra. Perelló, ja per acabar, nosaltres, i des del
Partit Popular entenem que hi va haver una decisió deliberada
del Sr. Carbonero per afavorir de forma flagrant amb 100
milions d’euros, segons dues sentències, les concessionàries. El
Sr. Carbonero, amb informes interns en contra, es va estimar
més fer cas a un informe extern per justificar dues resolucions
que varen resultar lesives, segons dues sentències judicials, per
als interessos d’aquesta comunitat autònoma, i açò només té...
molt poques explicacions, explicacions que segurament el Sr.
Carbonero haurà de donar davant els tribunals.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Correspon ara al Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
Sr. Morrás, té un poc més d’un minut i l’afegit.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

En todo caso seré breve, gracias, Sr. Presidente. Sra.
Perelló, incluidas todas las personas que han actuado, todas,
¿eh?, y me refiero a todas, todas las personas que han actuado
durante estas tres legislaturas en las que está implicada la
gestión de la construcción de las autopistas de Ibiza con su
planificación, ejecución y ahora la gestión, desde el punto de
vista técnico ¿qué opinión le merecen? Quiero decir, teniendo
en cuenta todas las sentencias que hay, todos los pleitos que ha
habido, los sobrecostes que hay de cualquier tipo, ¿qué opinión
le merece?

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Yo le agradecería que me pregunte por hechos porque
opiniones y además tan genéricas es difícil contestar. 

Opinión jurídica, porque claro yo opinión técnica...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Opinión jurídica, me vale opinión jurídica.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Estos procedimientos son... tienen una enorme complejidad
jurídica pero también de otro tipo, entonces, jurídicamente,
creo que se ha denostado mucho todo el procedimiento
expropiatorio cuando realmente las sentencias que se han
dictado avalan la corrección del mismo y que las deficiencias
han sido puntuales, creo que esto se refleja en el informe de
hizo Abogacía valorando la auditoria técnica y jurídica que se
encargó en su momento.

Y en cuanto al tema de la explotación de la concesionaria,
pues bien, tenemos una litigiosidad importante, yo creo que se
ha defendido bien por parte de la conselleria y por parte de
Abogacía. No hemos tenido mucha suerte en los tribunales,
probablemente porque la complejidad de estos contratos y lo
novedosos que en el fondo todavía son, pues...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Y en cuanto a la ejecución de la obra, y más concretamente
las tierras que permanecen depositadas aún, en las fincas donde
hay acuerdo también?

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

El tema de las tierras es un tema..., la verdad es que es un
tema complejo, no es un tema sencillo. Se involucran..., ya
incluso en el ámbito estrictamente administrativo la
administración ha tomado decisiones claras sobre este tema que
se han visto interferidas por acuerdos entre la concesionaria y
empresas privadas pero que han tenido el aval de tribunales de
otro orden jurisdiccional. Es complejo.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, ultima pregunta. Si la administración tiene conocimiento
de que la tierra se iba a regalar y no actúa, porque se publicó en
prensa que se regalaba tierra y de ahí viene el acuerdo de Fiesta
Hoteles para..., y la administración no está de acuerdo con que
esa tierra sea derivada a otro sitio que no sea la cantera...

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Bueno, no es cierto que la administración no reaccionara.
La administración reaccionó; si no recuerdo mal...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Reaccionó, pero las tierras no..., las tierras están donde
están. Reacciona la administración pero...

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Bien, la administración reaccionó a través de la dirección de
obra, si no recuerdo mal, consignando en el libro de órdenes los
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requerimientos oportunos, que es lo que procede en la fase de
construcción...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, pero si luego -disculpeme- pero si luego precisamente
Abogacía no actúa porque no es..., o sea, si se escapa de actuar
por 60 camiones aquí en Mallorca, ¿por 30.000 no se actúa, a
pesar de que la dirección de obra está requiriendo a la
empresa? ¿No cree que hay un poco de dejación de funciones?,
ya no sé de quién por parte de la administración, si de
conselleria, Abogacía..., pero en realidad se está perjudicando
a la comunidad autónoma.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Bueno, reitero: Abogacía interviene cuando el tema se
judicializa. Hubo una resolución por parte...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Disculpe, ¿no puede actuar de oficio, es decir, cuando ve
que los intereses de la comunidad están siendo perjudicados?

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

No.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Sólo actúa de parte cuando hay ya un juicio en proceso?

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Evidentemente.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿No puede demandar la Abogacía? No, no lo sé, lo
desconozco.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Nosotros...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿El Gobierno de la comunidad autónoma no puede
demandar...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Morrás...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

...por iniciativa propia, cuando ve perjudicados sus intereses?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Morrás...

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Una cosa es la administración y otra cosa es la Abogacía.
La Abogacía, como cualquier abogado...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Morrás...

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

...no actúa de motu proprio.

EL SR. PRESIDENT:

...el seu temps s’ha exhaurit.

Ara correspon al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca.
Està bàsicament damunt el temps i té l’afegit.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No. No tenc més preguntes per a la Sra. Perelló. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari El Pi, Sra. Sureda...

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

No tenc preguntes, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Com que continua l’absència de diputats o diputades de
MÉS per Menorca i del Grup Mixt, té la paraula el Sr.
Casanova, del Grup Parlamentari Socialista, que li resta un poc
més de 6 minuts, quasi 7.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Sra. Perelló, jo li volia dir, respecte
del tema d’allò de la famosa clàusula 55 i del decret aquest de
què es parla, que, clar, parlem d’informes... que són oposats, i
torn a insistir, és a dir, hi ha un informe d’Intervenció i un
informe d’Intervenció dos anys després, val? És a dir, entre el
primer informe d’Intervenció i el segon hi ha gairebé dos anys,
entre que es realitza un informe i després ho aclareix
modificant. Per tant..., perquè n’hi ha un de 17 de maig de
2011, l’altre és de 2013. 

En el de 2011, i ho llegeixo textualment, diu que “en cap
cas l’esmentat càlcul suposa directament -directament- un límit,
ni un màxim ni un mínim, de la contraprestació a suportar per
l’administració”. Jo crec que queda prou clar aquí que no és un
límit. Això és el que posa l’informe d’Intervenció, sí o no?

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Miri, jo no sóc representant d’Intervenció, jo sóc
representant...
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EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Però...

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Em deixa contestar? Jo som representant d’Advocacia. Jo
crec que aquí va venir el viceinterventor de la comunitat
autònoma i va explicar suficientment tant un informe com un
altre. Jo li puc explicar o li puc retre comptes dels informes que
respecte de la clàusula 55.5 va emetre Advocacia, el primer...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Clar, però... però a veure...

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

...dia 26 de maig de 2010...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

...jo no li pregunto sobre l’informe, jo li pregunto...

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

No, és que jo no valoraré l’opinió...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

...que si entén la frase, simplement li pregunto si entén la frase.
És a dir: “En cap cas l’esmentat càlcul suposa directament un
límit, ni un màxim ni un mínim”. Per tant està dient clarament
que ni és un màxim ni un mínim, per tant no estableix límits.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

És la seva interpretació.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Clar, per tant això és el que jo vull dir. Entre aquest informe
de 2011 i l’informe de la Intervenció de 2013 hi ha un canvi.
Això és el que vull deixar clar, hi ha un canvi, i per tant el
segon informe pot ser l’aclariment, perquè diu “és que el
primer no queda clar”. Jo aquí ho veig absolutament clar, però
bé, ho deixarem fer.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jerez i Sr. Camps...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

D’acord. Per tant, davant una discrepància d’informes vostè
diu que no és habitual que es demani un informe extern.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

No, jo no dic que no sigui habitual, he dit que jo no
compartesc la pràctica de sol·licitar informes externs.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Vostè no comparteix aquesta pràctica, però se sol fer dintre
de l’administració?

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Sí.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí. Per tant podem dir que tampoc no és una pràctica
estranya ni extraordinària.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

No, no.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No, és una pràctica que se sol fer.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Sí, sí.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Per tant, quan hi ha diferents informes se’n sol demanar un
d’extern més...

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Que sigui una pràctica freqüent no vol dir que sigui una
bona pràctica.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Jo no he dit que la qualifiqui, si és bona o dolenta dependrà
de qui ho jutgi, perquè el límit entre el bé i el mal l’estableix
cadascú en una banda. Vostè fa una estona també ha dit, quan
parlàvem d’allò de la mesa de contractació, fins i tot ha dit que
es va fer un informe ràpidament perquè l’empresa externa que
va fer la valoració havia participat en la redacció dels plecs.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Jo no he dit que això fos així, he dit que hi havia la
possibilitat que es fes aviat perquè l’empresa consultora havia
participat en l’elaboració dels plecs, que és molt diferent.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Per tant era un informe extern, també.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Sí, la confecció dels plecs es va encarregar a un extern.
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EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Per tant jo el que vull... I la mesa de contractació també es
va basar en un informe extern.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Sí, ja li he dit que és una pràctica habitual, que jo no
compartesc.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No, és que aquí estem demonitzant... en certa manera s’està
demonitzant per part d’algun portaveu la possibilitat de
demanar un informe extern i que s’hagi basat una decisió a
partir d’un informe extern. És una pràctica que vostè considera
que no és correcta, però això no vol dir que sigui incorrecta ni
correcta. Per tant la resolució que es va prendre en aquell
moment, la famosa resolució Carbonero, si es va basar en
aquest informe tampoc no té res de nou.

Bé, ja per acabar jo volia tornar a l’informe de reequilibri
econòmic, l’informe de reequilibri econòmic aquest en el qual
es basa la sentència, el famós informe del Sr. Jover, l’informe
de març de 2013. Vostè com considera...?, és a dir, és pràctica
habitual -li torn fer la pregunta- és pràctica habitual que un
informe, que no és informe, de l’administració, un document de
treball de l’administració, arribi al tribunal sense saber-ho
l’Advocacia, que és la que porta el procediment, per dir-ho
així?

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

No.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No, no és pràctica habitual. Per tant que aquest informe
arriba als tribunals sí que és un cas extraordinari.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Bé, les concessionàries varen tenir coneixement d’aquest
informe i varen sol·licitar incorporar-lo al procediment judicial.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Però com va arribar?, aquí està. És a dir...

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Varen sol·licitar al tribunal que fos el tribunal que requerís
a l’administració perquè aportàs aquest informe.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

I les concessionàries vostè com pensa que van tenir
coneixement d’aquest informe?

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Ho ignor.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No té... Ja després, tornant al tema de les expropiacions, en
el tema de les expropiacions vostè ha dit que les expropiacions
van generar allargar-ho en el temps, però també hem de
reconèixer que aquí el Sr. Pérez Ribas va dir en un determinat
moment que tampoc no van incidir tantíssim, perquè una obra
té diferents trams i quan en un tram hi havia problemes
d’expropiació es podia iniciar en un altre, etc. Això va dir el Sr.
Pérez Ribas quan va venir aquí. Per tant també... pot ser -és la
pregunta- pot ser que aquest no poder accedir a determinades
finques... perquè al final es reconeix que són determinades
finques, només, no són totes; la complexitat d’accedir a...,
també a la de l’aeroport era la finca de Ca na Palleva i la d’en
Pere Casetes i de Can Malalt, eren tres finques. Pot ser que la
dificultat d’accedir a aquestes tres finques potser no
interrompés tant els treballs de la constructora?

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Això ho hauria de demanar al director de l’obra, jo no
estava a peu d’obra i no li ho podria dir. És un dels arguments
que nosaltres vàrem emprar; és a dir, a l’informe del Sr. Juan
Manuel Pérez Ribas, precisament per desmuntar l’exigència de
sobrecost per aquest concepte, era l’argument que ell emprava
i que nosaltres vàrem emprar també en el contenciós, la
possibilitat d’accedir a altres parts de la traça si no es podia
entrar en aquestes finques, però no va prosperar en el tribunal.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Bé, que això podia haver passat, per tant... 

D’acord, moltes gràcies, no tenc més preguntes.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò moltes gràcies, Sr. Casanova. 

Per acabar aquesta comissió, volem agrair a la Sra. Antònia
Maria Perelló Jorquera la seva compareixença.

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