
DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ NO PERMANENT D'INVESTIGACIÓ

SOBRE LES AUTOPISTES D'EIVISSA
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

IX legislatura Any 2017 Núm. 48

Presidència
de l'Honorable Sr. Vicenç Thomàs i Mulet

Sessió celebrada dia 3 de febrer de 2017, a les 18.00 hores 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

Compareixença del Sr. Simó Gornés i Hachero.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 974

 



974 CNPI SOBRE LES AUTOPISTES D'EIVISSA / Núm. 48 / 3 de febrer de 2017 

EL SR. PRESIDENT:

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

Crec que en aquests moments no.

Compareixença del Sr. Simó Gornés i Hachero.

L’ordre del dia d’aquesta sessió consisteix en la
compareixença del Sr. Simó Gornés Hachero, 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. Simó Gornés i
Hachero, 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:

Moltes gràcies, Sr. President de la Comissió d’Investigació
de les carreteres d’Eivissa. 

Sr. Gornés, benvingut a aquesta comissió d’investigació i li
he de fer alguns advertiments inicials. És a dir, vostè compareix
aquí, aquesta compareixença oficialment és la darrera
compareixença d’aquesta comissió, segurament hi haurà encara
una altra comissió on en fase de comissió granera, que el que
farà serà recollir tots aquells que no han pogut comparèixer i
intentar tenir aquestes compareixences, però en qualsevol cas,
oficialment, vostè és el darrer compareixent. I avui, sent
aquesta la darrera compareixença, estam més convençuts que
mai de què aquesta comissió d’investigació no ha servit per a
res. Una comissió d’investigació que ha estat un autèntic
paperot. Una comissió d’investigació que no ha volgut cercar

la veritat, sinó que el que ha volgut o ha intentat, és confirmar
aquelles veritats preconcebudes que tenien determinats partits
i que, pel que hem vist fins ara, no s’han confirmat aquestes
veritats preconcebudes.

Ja hi ha unes conclusions redactades, des del principi
d’aquesta comissió, alguns partits ja tenen les conclusions
redactades.

L’advertesc també que és possible que li diguin que vostè
té memòria selectiva, que vostè té un desconeixement
generalitzat de determinades coses, quan un dels compareixents
no diu el que ells volen que diguin, doncs solen adduir aquestes
característiques, memòria selectiva, desconeixement
generalitzat, però vostè no s’espanti davant aquestes qüestions,
vostè ha de dir la veritat, vostè ha de dir la veritat, la veritat que
vostè coneix. Per tant, amb aquests condicionants vostè ha de
fer aquesta compareixença.

I sobretot, i ja li dic i l’advertesc, vostè ha de presentar les
despeses que li suposen venir avui de Menorca a aquí, perquè
un dels sobrecosts d’aquesta comissió seran el que ens haurà
costat aquesta comissió; perquè avui ja hi ha dietes d’un munt
de diputats, ja ha bitllets d’avió d’un munt de diputats, que hem
hagut de venir aquí per comparèixer aquí; avui, com a mínim,
hi ha més de 2.000 euros que ens ha costat aquesta comissió,
per al final no solucionar res, per al final no aclarir res.

En qualsevol cas i fet aquest preàmbul, a mi sí que
m’agradaria conèixer, Sr. Gornés, quan vostè va arribar a la
conselleria, quin panorama va trobar? Quins eren els principals
problemes, en relació evidentment amb les carreteres d’Eivissa,
que va trobar a la seva conselleria? I com va intentar resoldre
aquestes qüestions.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Moltes gràcies, bones tardes. Bé, supòs que per ser la
darrera compareixença, ja tindran vostès moltíssima informació
i tal vegada alguna de les coses que jo pugui dir s’hauran
repetit o ja s’hauran dit. I per un costat ha dit una cosa que jo
pretenc seguir fil per randa i és dir la veritat de tot el que jo sé
i de tot el que jo vaig viure i, evidentment, del que me’n record,
perquè hi ha moltes coses que passat el temps, amb tota lògica,
se m’han anat del cap.

Les despeses crec que han estat prou barates, almanco per
la meva part.

Entrant ja en el que vostè em planteja, quin panorama vam
trobar nosaltres quan vam arribar a la conselleria. He de dir,
primer de tot, que realment eren pràcticament tres conselleries,
perquè ajuntaven moltíssimes funcions, com pugui ser Interior,
Emergències, Qualitat dels Serveis, Contractes, Obra Pública,
Funció Pública, bé, el que avui en dia són dues o tres
conselleries. El denominador comú, no només de la nostra
conselleria sinó també de tot el Govern, era una falta de
liquidesa total i absoluta, que feia que moltes de les qüestions
que hi havia en tràmit estiguessin totalment aturades, pendents
d’aquesta liquiditat.
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Pel que afecta l’objecte de la compareixença o de l’estudi
d’aquesta comissió, he de dir que una de les coses que més em
va preocupar, sobretot per la contundència de les dades, eren
els impagats de les expropiacions de les terres d’Eivissa. Entre
30-35 milions d’euros, no record exactament la xifra, era un
dels problemes que havíem d’afrontar amb major celeritat. Tot
açò dins aquest ambient de falta de liquidesa.

Després també teníem tot una sèrie d’obres fetes i no
recepcionades a les diferents illes, que s’havia d’afrontar el seu
tràmit.

Una de les qüestions que més ens va preocupar, açò passat
el temps, perquè fins que arribes i prens un poc de coneixement
de quina és la situació de tots i cada un dels departaments, o de
les direccions generals, en aquest cas tenia tres direccions
generals, a part de les empreses públiques, va ser la famosa
resolució del Sr. Carbonero, que segur que vostès n’han parlat
aquí i tampoc no vull entrar-hi massa en el fons, però crec que
és important ressenyar-ho, per les repercussions que tenia.
Primer, perquè hi havia una certa confusió o divergències entre
diferents àrees o departaments del mateix Govern sobre com
afrontar aquesta resolució, però, des de secretaria general de la
nostra conselleria, quan es va plantejar aquesta qüestió, tot
d’una vam veure que hi havia un problema de fer el millor per
als interessos de la comunitat autònoma, i es va posar en solfa
directament la bondat d’aquesta resolució.

Açò va fer que, per cert, ja venia heretat de l’anterior
Govern, que els pagaments de les concessionàries que s’havien
de fer periòdicament, no s’havien fet en els darrers mesos i els
serveis jurídics de la nostra conselleria, els de secretaria
general, van posar de qualque manera un advertiment sobre,
primer, trobar la solució legal per afrontar els interessos de la
comunitat autònoma i poder fer els pagaments amb tota la
legalitat possible. Aquest va ser un dels problemes greus que
entenc que finalment la solució va ser la correcta, com hem
pogut veure posteriorment amb les diferents sentències que han
sortit a la llum.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

O sigui, vostè ens diu que es va trobar, per tant, entre 30, 35
milions d’euros d’expropiacions pendents, una situació
d’absoluta manca de liquidesa, per tant, vostè com qualificaria
les dues resolucions del Sr. Carbonero, a un moment
precisament de manca de liquidesa i on es devien 30 i 35
milions d’euros en expropiacions? Perquè hem de recordar una
qüestió, les dues resolucions, una cinc o sis dies abans de les
eleccions, i l’altra, dia 1 de juny, que ja es trobava el Sr.
Carbonero en funcions. Vostè si hagués estat conseller, hauria
pres aquestes determinacions tan a finals de legislatura, sabent
perfectament que beneficiava les concessionàries i perjudicava
els interessos generals dels ciutadans de Balears, amb una
situació de manca de liquidesa i on el més urgent era pagar les
expropiacions i que, per tant, no hi havia doblers ni per a les
expropiacions?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Bé, aquí clar, jo... vull dir que no hagués estat la meva
prioritat segurament, com va ser així. O sigui, nosaltres la

primera prioritat que vam tenir va ser trobar finançament per
poder pagar els doblers que tocava de forma legal i amb tota la
seguretat jurídica necessària a les concessionàries que dins tot
aquest procés tenien el seu dret a cobrar i que feia mesos que
no cobraven i, clar, açò provocava uns problemes greus, i amb
tota raó. La preocupació que tenien aquestes concessionàries es
derivava cap al Govern, cap a Tresoreria, amb una demanda
constant que es satisfessin les diferents anualitats que es podien
pagar. 

Bé, el temps que jo vaig ser conseller, que van ser menys de
dos anys, la prioritat en secretaria general va ser aquesta, de
forma combinada amb Tresoreria poder trobar aquest coixí per
pagar les diferents expropiacions que s’havien dut a terme. 

 EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Veiem, per tant, claríssimament una diferència de la seva
gestió, d’intentar pagar, d’intentar solucionar els problemes,
amb la gestió que va fer el Sr. Carbonero, on, com que ja era
finals de legislatura el darrer que arribi que tanqui la barrera, ja
veurà el pròxim que vengui com ho soluciona, fa dues
resolucions, amb quatre informes en contra, amb una auditoria
pagada per tots els ciutadans de Balears, de prop d’1 milió
d’euros en contra, eleccions ja perdudes i pren dues resolucions
totalment nocives per a la comunitat autònoma. Realment ens
sorprèn l’actitud del Sr. Carbonero i, per tant, el que hem de fer
és, en tot cas, felicitar-lo per intentar resoldre el caos que el Sr.
Carbonero li va provocar. 

De moment no hi ha més preguntes. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Correspon ara al Grup Parlamentari Podem Illes Balears.
Sr. Morrás, té la paraula. 

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, muchas gracias, Sr. Presidente. Buenas tardes, Sr.
Gornés. Usted fue conseller de Administraciones Públicas, si
no me equivoco, del 2011 al 2013.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sí.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Tuvo la responsabilidad de...

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

El 2 de maig de 2013 va ser el meu cessament. 

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

... tuvo la responsabilidad de gestionar las autopistas de Ibiza
o todo lo relacionado con las autopistas de Ibiza. Claro, es
usted, como ha dicho el Sr. Antoni Camps, quien se encuentra
con todo lo que hay en las autopistas de Ibiza.
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Una de las cosas que declaró el Sr. Armengol era que había
dejado listo el procedimiento administrativo para instalar más
puntos de conteo de aforo de coches y que ya había pasado
incluso por fiscalización.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Jo ara és la primera notícia que tenc d’aquest fet, que
hagués passat per fiscalització. El que sí em vaig trobar, i ho
record perfectament, eren informes contradictoris sobre quants
comptadors s’havien d’instal·lar, on, quants? I açò va ser una
de les qüestions que van també...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, sí, de eso hay, sí, sí, de eso no hay duda que en todo el
expediente hay informes contradictorios de cuántos tiene que
haber, pero el Sr. Armengol lo que ha declarado ha sido que
estaba el expediente preparado como para casi ya poder
ejecutarse.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Jo si... si fos conscient que hi hagués un expedient preparat
amb la fórmula correcta per tal d’aplicar els comptadors si
hagués tengut tots els emparaments de... no hagués tengut cap
problema a tirar-ho endavant. Si no es va tirar endavant és
precisament, record, per aquesta sensació d’inseguretat sobre
quina era la millor solució i la que pertocava d’acord amb la
concessió que es va fer. 

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Igual que con el conteo de aforos, con el número de conteo
de aforos, tanto el Sr. Armengol como el Sr. Carbonero han
declarado que la retirada de tierras comenzó a realizarse y que
ya salieron del Gobierno y que no saben qué paso. La retirada
de tierras me refiero a las depositadas en las fincas de Fiesta
Hoteles.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sí, però quin és la pregunta, perdó?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Llevó usted a cabo alguna opción o dio alguna orden de
que no se retirasen más tierras?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

No. 

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Entonces, ¿por qué se dejaron de retirar tierras?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Que jo sàpiga, per mor precisament d’aquesta situació de
fallida econòmica, ens vam haver de centrar primer a pagar les

nòmines del personal de la comunitat autònoma. No hi havia
doblers ni per a bolígrafs.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, pero eso no tiene nada que ver...

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sí. 

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

... con que las tierras estuviesen siendo retiradas, según han
declarado aquí...

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Bé, que estiguessin retirades o no a mi...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, no, estaban siendo, no que estuviesen retiradas sino que
estaban siendo retiradas y en un momento dado esa retirada de
tierras se detiene, se detiene porque las tierras están todavía ahí. 

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Ni jo som conscients que hi hagués aquesta retirada de
terres, no me’n record sincerament, ni jo vaig donar cap ordre
en el sentit que s’aturés o que es continués. 

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Entonces, ¿cómo... qué explicación puede tener? Quiero
decir, si los salientes están diciendo que...

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Explicació de què?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Cómo?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Si em pot precisar la pregunta, una vegada més, explicació
de què?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Explicación a que no se continúa la retirada de tierras. 

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Jo supòs perquè la retirada de terres suposa una despesa,
algú ha de pagar aquestes despeses. Jo estic acostumat que
quan compr una cosa tenc els doblers per poder-la pagar, si no
es pot pagar... 
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EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, pero..., supone un gasto, pero esto se está realizando y
se detiene, tiene que haber, aparte del gasto, tiene que haber
una orden que detenga esa retirada de tierras. 

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sí, a mi no em consta que es donés cap ordre en aquest
sentit ni em consta, torn a insistir, que durant... des que se’m va
nomenar conseller hi hagués aquesta retirada de terres.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Estas tierras fueron depositadas de una forma no regular,
también hay incluso... está, está... incluso la Abogacía de la
comunidad dice que no se corresponde o que... o la jefatura de
obras lo recalca varias veces, requiriendo a la empresa para que
no se diese el traslado de esas tierras, ¿usted realizó algún tipo
de acción orientada a resolver el problema de las tierras?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

No, ja li dic, com que ens vam haver de marcar unes
prioritats, jo diria que per garantir la supervivència del Govern
de la comunitat autònoma, de l’estructura administrativa pura
i simple de la comunitat autònoma, no es podien pagar els sous,
per la qual cosa tots els nostres esforços van anar destinats en
primera instància cap aquí. I no, no...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Esfuerzos económicos se refiere?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Clar, clar, clar. 

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Pero claro, esa retirada de tierras no sólo supone un
esfuerzo económico...

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sí. 

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

... sino que requiere esfuerzo político. ¿Realizaron algún tipo
de esfuerzo político en retraer o retrotraer la situación de esas
tierras?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Bé, clar, es va fer el diagnòstic i érem perfectament
conscients de tot el que hi havia pendent d’afrontar per part de
la nostra conselleria i sota les nostres responsabilitats i...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Y no salían los números?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

... vam afrontar, vam afrontar l’acció de Govern d’acord amb
la responsabilitat i amb prioritat que nosaltres ens vam marcar. 

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

O sea, no salían los números como para retirar las tierras.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

És que, si no ho record malament.... parlam de 12 o 15
milions d’euros, és que si no teníem, ja li ho dic, si no teníem
doblers per pagar la nòmina del personal, que açò era el
prioritari, i per pagar els serveis bàsics més essencials...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

O sea, que ha sido una decisión de equipo de gobierno
donde se dice: mira, esto hay que hacerlo, pero no podemos
hacerlo.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

No, açò no jo ho he dit, açò ho diu vostè, que ha estat una
decisió del govern...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, no, o decisión suya, hay que hacerlo, pero hay que
priorizar...

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

No, no... em remet al que he dit abans.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, que lo priorizó.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Que vaig prioritzar...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Que priorizó otras cosas.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Vaig prioritzar altres coses, sí, sí.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Pero priorizar otras cosas significa que se entiende que es
una cosa que hay que hacer pero que se deja pendiente porque
no hay dinero.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Miri, al Govern hi havia 400 milions de (...)...
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EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, pero respóndame... no le estoy preguntando sobre todo
lo que había en el Govern, le estaba preguntando sobre esto en
concreto.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Bé, idò a la meva conselleria, i en aquesta àrea
concretament, ens vam marcar com a prioritat pagar les
expropiacions, que haurien d’haver pagat altres governs d’una
forma un poc més àgil i que nosaltres vam heretar aquesta...
aquesta... aquest buit, i ens vam centrar en aquest buit.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

De momento no haré más preguntas.

EL SR. PRESIDENT:

Correspon ara el torn al Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, té la paraula el Sr. Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, bones tardes. Sr. Gornés, gràcies per ser aquí. Sr.
Camps, jo sé que vostè pensa que aquesta comissió és un
sobrecost, jo pens que vostè és un sobrecost de la democràcia
parlamentària, per no dir un excés, què hi hem de fer?

(Rialles i remor de veus)

Què hi hem de fer?

Sr. Gornés..., perdonin la broma, però ja a aquestes hores a
veure si ens despertam tots una mica, Sr. Gornés, va fitxar
vostè la Sra. Ana García com a directora general o va ser un
fitxatge del president?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

La vaig proposar perquè la nomenessin directora general, sí.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

La coneixia d’abans?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

No.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Qui li va suggerir que podia ser una bona proposta?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Quan jo arrib a la conselleria se’m proposen diferents
directors generals, tres directors generals: una, la directora
general nomenada va ser... ara no record el nom, com?...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... idò, Paz Hernández, que no va arribar a prendre
possessió, al cap de quinze dies va renunciar a prendre
possessió. I llavors vaig fer un esforç per veure quin perfil
polític podia ocupar a una conselleria d’aquestes
característiques, havia de ser un perfil polític, al meu entendre,
d’una persona que... tingués un perfil també tècnic, i el
currículum d’Ana García complia les expectatives que jo
m’havia marcat i que pensava que havia de dur a terme a través
d’aquesta conselleria, i no em vaig equivocar perquè va ser una
eficientíssima directora general.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No li feia una mica de por, atesos els seus antecedents amb
les obres d’un metro inundable com a directora d’obra i com a
directora d’obra també de l’estació intermodal, on no varen fer
sortida d’aire quan els trens de gasoil... quan els trens encara
eren de gasoil?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Aquesta qüestió crec que... bé, no sé si és objecte, podem
mirar les obres del metro, eh?, també, però crec que ella ho té
prou clar, i segons quines acusacions que es varen vessar contra
ella, les té en mans del jutjat, i torn a insistir-hi, té un
currículum magnífic, i torn a insistir-hi, estic molt content de la
seva gestió.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Va participar vostè directament en les negociacions
destinades a paralitzar el procediment contenciós que es du en
aquests moments a terme als tribunals per part de la comunitat
per les reclamacions de les empreses concessionàries?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Ha dit “paralitzar”? Bé, no sé si aquest verb és el més
adequat en aquesta qüestió, jo n’empraria un altre segurament.
Dins de les qüestions que ens vam trobar, va ser aquesta... i ens
va requerir moltíssim de temps poder afrontar la millor solució,
la solució que beneficiés els interessos de la comunitat
autònoma i vam tenir diferents reunions a nivell del
Departament d’Obres Públiques, a nivell de consultes a serveis
jurídics, a serveis tècnics, a Intervenció, a Advocacia i a tota
aquella persona, departament o àrea que ens ajudés a prendre
la millor decisió.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Va encarregar vostè a la Sra. Ana García o al Sr. Jover que
fessin l’informe que el Sr. Jover va elaborar el març del 2013,
sobre diferents escenaris de negociació o de reequilibri amb les
constructores?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Si no ho record malament, aquest informe va sortir arran
d’una o diverses reunions amb Advocacia i amb Intervenció, en
açò he de reconèixer que tenc la memòria un poc feble perquè
no record exactament quan ni on, però sí que dins el
procediment vam tenir diverses reunions i es va posar en
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evidència, davant els informes contradictoris de diferents dates,
fins i tot de... especialment emesos amb l’anterior govern, que
necessitàvem una seguretat jurídica per fer les coses com
tocava dins l’ordenament jurídic, i no sé, no record haver donat
aquesta instrucció, però és possible que l’hagués donat, no ho
sé, que es plantegessin els diferents escenaris per poder afrontar
aquesta situació.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Per què varen dur el Sr. Jover com a cap de departament
d’Obres Públiques?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Per què vàrem dur el Sr. Jover? Bé, vostè sap perfectament
com es cobreixen els llocs de cada departament, el seu govern
ho fa, ho han fet abans altres governs i nosaltres vam seguir
precisament aquest procediment; el perfil tècnic també era bo,
d’una persona amb molta experiència tècnica i cobria les
expectatives que nosaltres ens havíem marcat per a aquest lloc.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

És conscient que aquest informe o estudi que va elaborar el
Sr. Jover i que, en principi havia de tenir caràcter intern, com
ha recorregut aquí la Sra. Perelló fa una estona, va desarmar
l’estratègia de la mateixa Advocacia de la comunitat en defensa
dels interessos de la comunitat i, de fet, ha sustentat les
sentències de fa uns mesos, ratificades pel Tribunal Suprem,
que condemnen la comunitat a pagar 30 milions d’euros a les
concessionàries?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

No entenc aquesta percepció seva perquè...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No, no és una percepció, és una constatació.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

No, jo crec que és una percepció, perquè, si no ho record
malament aquest... si no ho record malament aquest informe
plantejava els diferents escenaris davant la situació dels
contenciosos, marcava escenaris, línies que es podien
emprendre, i precisament aquestes reunions prèvies que es van
fer eren precisament per enfocar tots els escenaris possibles per
poder... que la comunitat autònoma pogués prendre la millor
decisió que afavorís...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Però quan el tema estava judicialitzat per part de la mateixa
comunitat, hi havia un procediment judicial obert, pensa que
era prudent elaborar un informe que, a més, segons va dir aquí
el Sr. Jover, s’havia fet a partir de... en contra d’informacions...

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

No, però...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

...amb les diferents empreses concessionàries i, segons s’ha
documentat, o almanco amb allò que se’ns ha tramès de
l’expedient als membres d’aquesta comissió d’investigació, fins
i tot apareixen documents elaborats per les mateixes
concessionàries que són les mateixes xifres que apareixen a
l’informe del Sr. Jover? Que l’administració...

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Torn a insistir...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

... va donar per bo allò que demanaven les empreses
constructores?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Açò ho diu vostè, jo no ho conec açò, no em consta que
sigui així. Aquest informe, torn a insistir-hi, es va fer, havia de
servir per plantejar, parl de memòria, els diferents escenaris
davant els contenciosos que hi havia oberts amb les
concessionàries per veure quina era la millor solució per tal
d’afrontar aquests escenaris; hi havia demandes milionàries i la
nostra obligació era, entenc jo, dins de l’ordenament legal i
dins del marc que ens marca... les directrius d’Intervenció i
d’Advocacia, plantejar el millor escenari.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

A vostè no se li va fer saber per part d’Advocacia que
aquest informe o aquest estudi estava perjudicant els interessos
de la defensa de la comunitat autònoma?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

És que no entenc com un informe..., a veure la seva
percepció que aquest informe perjudica els interessos de la
comunitat autònoma, jo no el puc compartir perquè era un
informe...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Jo li ho explic...

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

... era un informe que plantejava, torn insistir, quatre
escenaris, no decidia res, no deia: el millor escenari...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Ja, però, si és un document de caràcter intern, com així
figura en el mateix informe i a la nota que encarrega a la Sra.
Ana García...

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sí...
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EL SR. ABRIL I HERVÁS:

... i dins un procediment judicial on les constructores
reclamen doblers a l’administració, resulta que, en el marc
d’aquest procediment judicial, les constructores reclamen
aquest informe intern, qui els va dir a les constructores que hi
havia aquest informe intern, que podia ser utilitzat en contra de
la pròpia administració?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Supòs que ho devien reclamar per escrit, ho devien demanar
per escrit..., o no? No ho sé.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bé, no li consta que des d’Advocacia s’emetés cap queixa
sobre...

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

A mi ningú d’Advocacia em va dir absolutament res
respecte d’això. És més, Advocacia va participar de moltes de
les reunions, en record d’infinites.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bé, Sr. Gornés, vostè dia 4 de setembre de 2012, dicta
resolució per iniciar l’encàrrec d’encomana de gestió a Tragsa
per construir la bassa de Sant Jordi, per a les obres de drenatge,
les OD2...

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sí, açò és un dels altres problemes que ens vam trobar, sí.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Vostè sabia que el company sentimental de la Sra. Ana
García era el delegat a Balears de Tragsa?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Clar, ho sabia molta gent. Clar.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Vaja, perquè ella va negar aquí qualsevol tipus de vincle...

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

No sé per què s’estranya, dins el mateix Govern que vostès
tenen hi ha consellers i conselleres que són homes i dones de
directors generals. Bé, és normal en aquesta vida, no?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Vostè sap que una encomana de gestió al cap i a la fi,
sobretot quan parlam d’una quantitat important de 2,5 milions
d’euros i quan hi ha un informe previ, que diu que justament
per la quantitat i el tipus de contracte, hauria d’haver anat a una

licitació oberta, al cap i a la fi és un contracte a dit d’una
quantitat important de doblers.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

A veure, parlam de Tragsa, Tragsa, com empresa pública?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, sí.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Tot el que es va fer amb Tragsa, complia perfectament la
Llei de contractes i l’ordenament jurídic, si no, no ho hauríem
fet...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No és això el que diu...

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Ben igual que el seu Govern contracta Son Espases amb
Tragsa, ben igual!

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No és això el que va dir després la Sindicatura de Comptes,
que el 2013 va emetre un informe assenyalant irregularitats
greus en aquest contracte...

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Ja me miraré aquest article, o (...).

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Començant primer per la consideració del projecte com un
modificat, que diuen que és un projecte a part i seguint per la
modalitat de contractació que es diu que no podria ser en cap
cas una encomana de gestió...

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Si me permet explicar-me. Tragsa, com a empresa pública,
fa feina constantment amb totes les administracions...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, però vostè sap que les encomanes de gestió s’han de
treballar amb mitjans propis.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

L’encomana de gestió es va fer amb l’ordenament jurídic i
de contractes com pertocava. Si a mi se m’hagués dit que no es
podia fer, no s’hauria fet.
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EL SR. ABRIL I HERVÁS:

I per això es va haver de fer amb una justificació posterior
de pràcticament un centenar de folis?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

No em consta aquesta justificació.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

I amb aquest informe negatiu de la Sindicatura de Comptes,
que es va emetre quan vostè ja no hi era.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Primera notícia d’aquest informe de la Sindicatura de
Comptes. 

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

... i pel qual avui matí li he demanat al Sr. Company...

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Jo m’he de regir pel que em diuen els serveis jurídics de la
casa, que són molt bons (...)...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Vostè està d’acord que...., desconeix l’administració i
sembla que coneix aquest tipus...

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Si Intervenció m’hagués dit: no pots fer açò, no ho hauria
fet.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Entén vostè a més, que en aquests tipus de contractes s’ha
de treballar amb mitjans propis?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Miri jo entenc que... i teníem un problema gravíssim a les
autopistes d’Eivissa...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No, dic els mitjans propis de l’empresa que es contracta, en
aquest cas, en aquest cas de Tragsa, que Tragsa hauria d’haver
fet servir els seus propis mitjans.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Desconec com funciona Tragsa. Havíem d’afrontar la
qüestió de les inundacions a la carretera d’Eivissa i vaig fer el
possible, és una de les prioritats, però, que hauria d’haver
esmentat en el principi, era un dels problemes greus, perquè
posava en perill la vida de les persones i nosaltres vam fer tot
el possible per intentar solucionar-ho.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

I a vostè, què li pareix que a part de fer una encomana de
gestió, que ja li dic que pel que es veu, la mateixa Sindicatura
va...

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Que estava d’acord amb la Llei de contractes amb una
empresa pública.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Deixi’m que acabi de fer-li una pregunta. Què li sembla que
es doni un contracte a dit a aquesta empresa i aquesta empresa
a la vegada subcontracti els serveis a MAB, de Matías Arrom
Bibiloni?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Supòs que es degué fer de forma legal. Està prohibit
contractar una altra empresa per part de Tragsa? No ho sé...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Se suposa que si els expedients són d’encomana de gestió
i de mitjans propis, no es poden subcontractar empreses per als
principals capítols d’aquesta...

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

El Govern va contractar Tragsa, com van contractar
moltíssimes altres administracions per fer...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

... una altra irregularitat amb aquesta contractació.

De moment no tenc més preguntes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Correspon ara al Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES, Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, President, senyores i senyors diputats. Sr. Gornés,
gràcies per ser aquí en aquesta compareixença. Des del Grup
Parlamentari El Pi no li farem preguntes, perquè consideram
que hi ha altres prioritats a debatre en el Parlament per ajudar
als ciutadans de les illes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Ara correspondria al Grup
Parlamentari MÉS per Menorca i al Grup Mixt, però, atès que
no hi ha diputats, ni diputades d’aquestes formacions, donam
la paraula al Grup Parlamentari Socialista i té la paraula el Sr.
Casanova.
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EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies Sr. President. Benvingut Sr. Gornés a aquesta
comissió, en la qual estam intentant extreure conclusions sobre
possibles sobrecosts, sobrecosts de tot tipus.

I jo volia preguntar-li si, quan vostè va arribar a ser
conseller, que va nomenar la Sra. Ana García com a directora
general, vostè sabia o va saber que volia substituir el Sr. Pere
Ribas?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

No, no.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No, això va ser una decisió pròpia d’ella?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Açò va ser posterior. És que el Sr. Pere Ribas va estar amb
nosaltres, que jo recordi, de cap de departament pràcticament
un any o un any i busques.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí. I després es va decidir substituir-lo?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sí, ben igual que es fan substitucions de molts de caps de
departament. El seu Govern n’ha fet moltes de substitucions de
caps de departament, el cap de departament d’Emergències, el
cap de departament de Presidència, se substitueixen amb tota
normalitat dins el procediment que hi ha reglat.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

D’acord, perfecte, molt bé.

Després li volia preguntar el tema de terres. Jo vull insistir
en què aquí es va dir que, quan vostè va arribar de conseller,
s’estaven extraient, ja n’ha parlat abans, el Sr. Morrás li ho ha
preguntat si estaven extraient terres, si estaven retirant terres de
les terres dipositades, i de cop i volta s’atura l’extracció de
terres. Vostè sap per què?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Jo li he de donar la mateixa resposta que li he donat al Sr.
Morrás. Ni em consta que s’extraguessin terres abans de
nosaltres arribar, ni em consta que s’extraguessin terres quan
nosaltres hi érem, ni jo no vaig donar cap instrucció ni a favor
ni en contra respecte d’això.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

A la documentació que nosaltres tenim hi consten el nombre
de camions que en van retirar cada dia, aquí ho posa: dia 6 de
juny, 45 camions. Hi ha una retirada efectiva de camions i per
tant...

Vostè respecte de les terres, quina decisió va prendre? És a
dir, deixar-les, ignorar-les? No va prendre cap decisió?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Em sap greu tornar insistir en la resposta que he donat al Sr.
Morrás.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

I quina és?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Supòs que l’haurà escoltada fa un segon. Vam tenir una
sèrie de prioritats i ens vam centrar en el que nosaltres
pensàvem que era absolutament prioritari i que era pagar les
expropiacions.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Per tant, no van voler fer res amb el tema de les terres.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Açò ho diu vostè.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Jo li ho pregunto, no em vol contestar. Jo li pregunto, vostè
què va fer amb el tema de les terres?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

És que li torn insistir, si no hi ha doblers per pagar les
terres, què troba que he de fer?

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Per tant, vostè va decidir no fer res amb el tema de les
terres? 

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

No, no, no.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No ho va decidir?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

No. 

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

I qui ho va decidir?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

És que, vostè entén què és una prioritat?
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EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Jo perfectament.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Davant d’una situació d’emergència absoluta? Doncs, açò
és el que vam haver de fer.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Vostè, la seva prioritat va ser oblidar el tema de les terres?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

No, no, el tenia absolutament present.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

El tenia present?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Clar, ben igual que teníem presents els 400 problemes que
teníem en el Govern, que vam heretar i que havíem d’afrontar
en la mesura que fos possible i amb els nostres mitjans.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Per tant, vostè tenia present que hi havia un problema a les
terres?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Tenc present que hi havia moltíssims de problemes que
havíem d’afrontar, sí.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Així que tenia present el tema de les terres.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Moltíssims de problemes, li torn insistir.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí, i el tema de les terres el tenia present? És el que jo vull
preguntar...

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Ja no sé com li...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Els altres 399 en aquests moments i en aquesta pregunta no
m’interessen, m’interessa el tema de les terres, em contesta sí
o no i ja està.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Les terres era un dels problemes...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Era un dels problemes, d’acord... No, a mi m’interessa que
vostè digui això, perquè la Sra. Ana García la setmana passada
fins i tot va posar en dubte que existissin les terres, aquí és al
Diari de Sessions, que supuestamente hi havia un problema
amb les terres. És a dir, era un problema... les terres eren fins
i tot suposades.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Però (...) les mateixes terres que hi ha ara, també, o no?

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Com?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Són les mateixes terres que hi ha ara, o no?

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí. Són les mateixes terres que hi ha ara i que s’estaven
retirant, i que quan vostè va arribar curiosament es va aturar la
retirada.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Quedaven (...)...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

D'acord, passem al següent tema, que és -suposo que seria
també un altre dels problemes que obviarien- que és el tema de
les estacions d’aforament o el comptatge. També s’ha dit aquí
que hi havia un expedient per comprar noves estacions de
comptatge, noves estacions d’aforament, i que també es van
aturar. Això també va passar a un darrer lloc de la llista de
prioritats?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Precisament pels diferents informes contradictoris que hi
havia va ser una de les coses que va ser difícil prendre una
decisió respecte d'això. Jo, miri, quan un...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Informes contradictoris...

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Quan un té una responsabilitat política s’ha de basar en els
informes tècnics; si hi ha informes tècnics contradictoris...
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EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Ja, però la meva pregunta és...

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

...que no ajuden...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

...la meva pregunta és: hi havia un expedient de contractació...

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

...que no ajuden a prendre una decisió...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

...hi havia un expedient de contractació de compra d’estacions
d’aforament...

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sí, però...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Es va aturar aquell expedient?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Si aquest expedient de contractació jo no tenia la seguretat
que estigués ben fet, després vostès m’hagueren criticat aquí
que en vam comprar vuit en tost d’onze o en tost de dos, amb
la qual cosa jo necessitava la seguretat absoluta per...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Per tant va aturar l’expedient.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Açò ho diu vostè! Jo no vaig aturar res.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Jo li ho pregunto.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Jo no vaig aturar res!

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Jo li ho pregunto. És a dir, si n’hi havia un... I qui va el
aturar, l’expedient?

(Rialles del compareixent)

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

És vostè, que diu que l’expedient s’aturés.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Algú. Hi havia un expedient començat de contractació
d’estacions d’aforament.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

A mi no em consta aquest expedient, però bé, és igual.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No, no, no és igual...

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Com pot entendre no puc arribar a aquest detall.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

L’expedient estava iniciat i després es va aturar. Passem al
famós informe del Sr. Jover. El Sr. Jover diu aquí, va dir aquí,
que hi havia una espècie de comissió que es reunia per fer les
diferents... per fer aquest informe, per fer les diferents anàlisis.
Vostè era conscient que es feien reunions amb les empreses
concessionàries per fer un informe per arribar a una espècie
d’acord?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Les empreses concessionàries, que jo sàpiga, venien a
reunir-se aquí deçà per tal de reclamar que se’ls paguessin els
doblers pendents, i és la nostra obligació, com a polítics,
atendre totes les persones que ens demanen audiència per parlar
dels seus problemes davant l’administració.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Per tant no hi va haver una proposta d’arribar a un acord
amb les empreses, hi va haver una proposta d’arribar a un acord
amb les empreses per reduir, eliminar tot el procés que hi havia
de litigis que hi havia, a canvi d’una proposta que vingués bé
a l’administració i a les concessionàries?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Torn a insistir: almanco fins que vaig ser conseller no sé...,
ara no record la data de l’informe aquest que vostès tan
esmenten, però torn a insistir, aquest informe no fa una
proposta de dir...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

La data de l’informe és de 23 de març.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

...opció A... opció A. Dia...?

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

23 de març.

 



CNPI SOBRE LES AUTOPISTES D'EIVISSA / Núm. 48 / 3 de febrer de 2017 985

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Home, jo dia 2 d’abril, 2 de maig ja no hi era. 

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Ja, però això era abans.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Com pot comprendre en aquest període de temps... Torn a
insistir, l’informe no encomana una opció concreta, que jo
recordi i que jo sàpiga; l’informe estableix diferents escenaris
que la comunitat autònoma podria afrontar i dur a terme. No
diu “l’opció A és la millor”, no diu “l’opció B és tal”; no diu
açò, que jo sàpiga.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Però sí que hi ha una proposta en la qual s’estableix tota
una sèrie de premisses, entre elles curiosament hi ha una
proposta de reequilibri que curiosament proposa establir tres
noves estacions de compteig. Per això li faig la pregunta, és a
dir, per una banda s’atura la compra de les estacions de
compteig i per l’altra banda hi ha una proposta que sí que ho
diu; per tant...

Jo l’última pregunta que li volia preguntar ara en aquesta
tanda és: l’inici de l’expedient de lesivitat, quan es fa?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Des del moment en què Secretaria General m’adverteix
d’aquesta situació, quan es fa no li ho puc dir perquè és un
tràmit petit, diguem, l’inici, com pot vostè imaginar és un
tràmit petit, però que des de la Secretaria General hi van estar
treballant i preparant tota la documentació per tal d’iniciar
aquest expedient de lesitivitat li puc assegurar que..., ara no ho
record exactament, però des de finals de 2012 o principis de
2013 va fer feina en açò. Malauradament no vaig poder signar
jo, però d’haver continuat com a conseller d’Administracions
Públiques l’haguera signat sense cap dubte, perquè...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Molt bé, moltes gràcies. No tinc més preguntes de moment.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

...(...) de la comunitat autònoma hagi de prevaler.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passam al segon torn. Correspon al Grup
Parlamentari Popular; Sr. Camps, té aproximadament 3 minuts
i mig.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President de la Comissió d’investigació
de les carreteres d’Eivissa. Deia el Sr. Abril que..., parlava el
Sr. Abril dels sobrecosts per a aquesta democràcia, i jo li he de

dir que l’únic sobrecost constatat que hi ha per a aquesta
democràcia, i concretament per a la democràcia balear, és que
MÉS tengui dos grups parlamentaris. Açò sí que és un autèntic
sobrecost per a aquesta democràcia que ens costarà, a més a
més, en aquesta legislatura 250.000 euros. Per tant, en fi, que
precisament un dels culpables d’aquest sobrecost parli de
sobrecosts per a aquesta democràcia sona a acudit.

Sr. Gornés, no es preocupi del cinisme d’alguns dels
portaveus que m’han precedit. Dic cinisme perquè aquests
mateixos que li parlen i li demanen què va fer vostè amb les
terres avui fa 19 mesos que governen i no han fet res amb les
terres. Aquests mateixos que li reclamen estacions de compteig
duen governant 19 mesos i no han fet res amb les estacions de
compteig. Per tant aquests portaveus que m’han precedit
realment actuen amb un cinisme totalment descarat.

Sr. Gornés, una pregunta que m’agradaria fer. El Sr. Abril
ha insinuat en altres compareixences que sembla que hi havia
dins el mateix govern dues estratègies: l’estratègia
d’Advocacia, que anava per un camí, i l’estratègia de la
conselleria, que anava per un altre camí. L’Advocacia feia camí
per una banda i des de la conselleria es feien informes per una
altra banda que eren sembla ser contradictoris. Vostè realment
és conscient d’haver pres alguna decisió sense el coneixement
o l’aquiescència de l’Advocacia? Vostè creu que va actuar en
contra dels criteris de l’Advocacia? Vostè creu que l’Advocacia
no era conscient del que feia la conselleria?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Miri, dins aquestes diferents reunions que es van dur a
terme, n’hi va haver una com a mínim, no sé si més,
sincerament no me’n record, del nombre, vull dir, però sí que
me’n record perfectament que en una d’aquestes reunions es va
voler posar totes les parts -econòmiques, d’intervenció, serveis
jurídics, Advocacia..., Obres Públiques, tots- dins una mateixa
sala perquè es posessin en comú totes les condicions i factors
que permetessin anar a tothom en la mateixa línia. 

Jo com a responsable, evidentment que hi hagi una línia
uniforme on tothom estigui d’acord per emprendre les accions
necessàries, a mi em donava tota la seguretat que anàvem pel
bon camí, i aquesta entenc jo que havia de ser la decisió final.
No haguera fet una passa que Advocacia m’hagués advertit que
no era la millor solució, i no haguera fet una passa on
Intervenció m’hagués dit “no es pot fer”. 

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

I per tant, com interpreta vostè que el Sr. Carbonero, essent
conseller, tenint un informe de la Conselleria d’Obres
Públiques que li deia que les quantitats a pagar a les
concessionàries eren un límit màxim, on hi havia un informe
d’Advocacia que també deia que eren uns imports màxims, on
hi havia una auditoria pagada per la comunitat autònoma, prop
d’1 milió d’euros, que també deia que els imports eren màxims,
que hi havia un informe d’Intervenció que deixava el dubte,
que era un poc ambigu, que després va clarificar, i va dir que
també, efectivament, eren import màxim, vostè, amb aquests
informes, hagués fet les dues resolucions que va fer el Sr.
Carbonero?
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EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Jo no n’hagués firmat ni mitja de resolució, perquè has
d’anar a cercar la seguretat total i absoluta sobre una qüestió
d’aquest tipus, que després s’ha vist que ha suposat un perjudici
important per a la comunitat autònoma. 

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

És que fins i tot el Sr. Carbonero va dir que tenia un gran
concepte de l’Advocacia, però va actuar en contra dels criteris
de l’Advocacia; no es va fiar de l’Advocacia i va demanar un
altre informe a Ernst & Young, que li digués allò que ell volia
que digués, per firmar dues resolucions, en una de les quals
estava ja en funcions. És normal que un conseller ja al final de
la legislatura, fins i tot estant en funcions, sabent que ha perdut
unes eleccions prengui unes decisions tan nocives per als
interessos del conjunt dels ciutadans?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

La meva opinió personal és que és una... és una decisió molt
arriscada, com s’ha demostrat posteriorment. 

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Molt arriscada. I, ja per acabar, és a dir, efectivament, va
ser molt arriscada i a més en un moment econòmic molt delicat
per a aquesta comunitat autònoma, i realment aquesta decisió
del Sr. Carbonero ha suposat uns perjudicis enormes o hagués
suposat uns perjudicis enormes si no hi hagués hagut consellers
com vostè i com el Sr. Company que varen intentar posar
solució a aquest problema, varen declarar la lesivitat d’aquesta
qüestió i dues sentències judicials han declarat en el mateix
sentit que defensava el Partit Popular en aquell moment. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Correspon ara al Sr. Morrás del Grup Parlamentari Podem,
a qui li queden set minuts i mig. 

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Gornés, no le quepa duda que
cuando esta comisión de investigación termine, una de las
primeras acciones que hará este grupo parlamentario será instar
al Govern para restaurar la dignidad y devolver la dignidad a
todas las personas a las que les fueron usurpadas las tierras,
restaurar la dignidad de la comunidad autónoma para que no
haya que pagar un sobrecoste a las empresas por existir
únicamente un punto de conteo de aforo, en realidad restaurar
la dignidad de la comunidad autónoma de todo lo lesivo que ha
sido este contrato, esta obra, como consecuencia de la acción
del Partido Popular y del Gobierno de Jaume Matas. No le
quepa duda. 

Señor conseller, exconseller, usted ha comentado, ha
declarado que priorizó, que priorizó otras cosas en lugar...

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Prioricé lo que se podía pagar...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

... de hacer...

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

... en aquel momento.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gornés, deixi que formuli la pregunta el diputat. 

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

... que priorizó no mover las tierras sobre otras cosas.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

¿Es una pregunta o es una afirmación?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, no, es una pregunta. 

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

No. No comparto ese punto de vista de su pregunta. 

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Acaba de... acaba de... o sea, se contradice con lo que dijo...

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

No, es que yo no he dicho esto...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

...con lo que acaba de declarar hace media hora. 

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

... yo no he dicho esto...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Usted ha dicho que no habían hecho nada con las tierras
porque lo priorizó, porque priorizaron otras cosas. 

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Yo he dicho que priorizamos otras cosas, pero priorizar
no...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

O sea, fue una decisión consciente...
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EL SR. GORNÉS I HACHERO:

... priorizar no quiere decir olvidar.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Por lo tanto, es una decisión consciente... 

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

No, eso lo dice usted. 

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

... el no llevar ningún tipo de acción respecto a las tierras. 

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Eso, eso lo dice usted. 

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bueno, no, si usted prioriza...

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Eso, eso lo dice usted.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Usted era el responsable político del proyecto en ese
momento?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

¿Perdón?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Era el responsable político del proyecto en ese momento?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

No entiendo la pregunta. 

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Cuando usted era conseller, ¿era el responsable político de
ese proyecto?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Yo era el responsable...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿De las circunstancias que rodeaban ese proyecto?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Yo era el conseller de la conselleria. 

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿El conseller de...?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

De la conselleria. No entiendo que un proyecto tenga un
responsable político, un proyecto tendrá responsables técnicos
y directores de obra, etc., responsables políticos es la...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿No hay responsables políticos? ¿En un gobierno no hay
responsables políticos, no hay responsabilidad política de las
decisiones? 

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

¿De un proyecto? De un proyecto técnico de estas
características es la primera vez que lo oigo, pero bueno, puede
ser...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, ¿no es una decisión política priorizar? ¿La política no
es priorizar necesidades?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

La política es afrontar las acciones de acuerdo con una
prioridad y un calendario. 

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Bueno, claro, entonces era responsable político. 

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Eso lo dice usted. Yo no soy responsable político de ese
proyecto de retirada de tierras, por favor. 

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Usted era responsable político de algo?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Yo era el conseller de la Conselleria de Administraciones
Públicas. 

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Un puesto político?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sí, claro. 

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Por lo tanto, ¿no es un puesto técnico?
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EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Entiendo que no. 

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Entonces, ¿es un puesto político? ¿La responsabilidad es
política o no es política?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Me parece un poco absurdo este...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, le parece absurdo...

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

... este diálogo.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

... mire, le parece tan absurdo que no quiere contestarla.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

¿El qué?

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Es tan absurda la pregunta que no la quiere contestar, ¿por
que no la quiere contestar, por qué la obvia, por qué la esquiva?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Preguntas absurdas no sé si tienen mucho sentido. Yo creo
que podríamos centrarnos en cosas un poco más...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Es pregunta absurda?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

... interesantes. A mí me lo parece. Usted ha dicho que si había
un responsable político sobre un proyecto técnico, escuche...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, no, no sobre un proyecto técnico, sobre una situación
que se estaba dando en Ibiza no es sobre un proyecto técnico,
son unas obras, es un proyecto, es una circunstancia que está
ocurriendo con las concesionarias, son decisiones que se
adoptan respecto a pagar, no pagar, retirar tierras, poner puntos
de conteo... Ahí hay una responsabilidad política, porque no és
únicamente técnica. Y esa responsabilidad política, ¿quién la
ostentaba?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Mire, la, la...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No, por favor, ¿quién ostentaba esa responsabilidad
política?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

En mi casa estamos acostumbrados a pagar lo que podemos
pagar, si no se puede pagar...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No me conteste con otra...

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

... una... bueno, es que intento...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

... no me conteste a lo que no le estoy preguntando. 

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

... un ejemplo didáctico a ver si nos podemos entender, porque
no sé cómo decirlo de otra forma más clara.

EL SR. PRESIDENT:

Formuli la pregunta, Sr. Morrás. 

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí. De la amnesia selectiva al desconocimiento generalizado
y al esquive...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... descarado.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, per favor. 

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

No hay más preguntas, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Morrás. Correspon ara al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, Sr. Abril, li queda un minut i
mig més l’afegit. 

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Intentaré ser ràpid. Sr. Gornés, jo no sé si és conscient que
l’informe aquest del Sr. Jover, de març de 2011, hi torn a citar
literalment el que ha dit la Sra. Perelló, “va desarmar...
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EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Del 2011, m’ha dit?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

... 2013, -perdó-, “... va desarmar l’estratègia de
l’Advocacia amb els contenciosos”. La Sra. Perelló fins i tot
qüestiona en els seus escrits el propi contingut i les aportacions
que fa el Sr. Jover en aquest document. Li reiter, vostè va
demanar aquest document o el va demanar la Sra. Ana García
pel seu compte al Sr. Jover, tal com figura a la documentació?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Perdoni, jo l’informe d’Advocacia aquest que vostè esmenta
no el conec ni tenia notícies fins arribar avui aquí. No sé què
diu ni quan es va fer ni per què es va fer. Jo la darrera imatge
conscient que tenc és d’un informe elaborat pel Departament de
Carreteres on es plantejaven els diferents escenaris i, a partir
d’aquest plantejament d’escenaris, s’havien de prendre
decisions sobre el millor camí que beneficiés la comunitat
autònoma i els interessos de la comunitat autònoma. No vaig
ser jo qui va prendre perquè no vaig tenir temps, jo ja no hi era.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Vostè no recorda si el va demanar vostè?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Quin? L’informe d’Advocacia?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No, d’Advocacia no, l’informe del Sr. Jover, d’escenaris. 

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

L’informe del Sr. Jover es va acordar a una comissió on,
torn a insistir, on hi havia totes les parts implicades: secretaria
general, Advocacia, Intervenció...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No és això, no és això el que han expressat aquí els
diferents responsables de l’Advocacia.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Idò, això és la idea que jo tenc...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No és això el que han expressat. 

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

... va néixer d’aquí, va néixer. 

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

I a vostè no li sembla una mica estrany, no li sembla una
mica estrany que la Sra. Ana García faci la nota d’encomana
d’aquest informe dia 21, parlam d’un informe molt complex per
a un règim concessional molt complex, dia 21 de març, dia 27
de març ja el tengui firmat el Sr. Jover i que la
correspondència, per cert molt fluïda i molt amigable, entre els
responsables de les constructores i el Sr. Jover, que se’ns ha
tramès la documentació, sigui prèvia fins i tot a la sol·licitud
d’aquest informe?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Miri, jo estic segur que el proced... estic seguríssim, eh?,
estic seguríssim que el procediment va ser estrictament legal i
com tocava a la Llei de contractes i a l’ordenament jurídic,
estic seguríssim.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Torn, Sr. Gornés, al tema de...

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Li dic que estic seguríssim.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

... al tema de la bassa, adjudicar obres milionàries a la teva
parella a dit es diu tràfic d’influències, es miri com es miri...

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

No, no...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

I més, i més...

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

... Tragsa, Tragsa és una empresa pública estatal.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

... i més, deixi’m acabar, i més si hi ha un informe previ que
diu que no es pot contractar d’aquesta manera, que s’ha de
contractar amb un procediment de concurrència lliure i oberta...

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Escolti, l’Ajuntament de Maó ha encarregat l’ascensor a
Tragsa!

EL SR. PRESIDENT:

Faci la pregunta, Sr. Abril.
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EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Pot vostè assegurar, encara que el procediment
administratiu hagi estat... diguem correcte o impecable, com
pràcticament vostè diu, que hagi estat legal?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Pot repetir la pregunta, per favor?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Que pot assegurar que, encara que des del punt de vista
procedimental hagi actuat correctament, el que s’ha fet hagi
estat legal?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Jo no som tècnic, d’acord?, ni som advocat, som un
responsable...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Ho sembla de vegades amb les asseveracions que fa.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

... som un responsable polític, som un responsable polític,
i estic segur, torn a insistir, que el procediment va ser el legal.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No tenc més preguntes, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Atès que en aquest moment no hi
ha cap diputat ni diputada d’El Pi, MÉS per Menorca ni del
Grup Mixt, donam la paraula al Grup Parlamentari Socialista,
Sr. Casanova, que li queden quatre minuts i mig més l’afegit.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Jo volia preguntar-li sobre l’informe,
aquest famós informe del Sr. Jover en el qual es demanen els
escenaris, vostè diu que açò va sortir d’una reunió...

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

D’una o de diverses, sí.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

... o de diverses, bé, d’una reunió en la qual hi havia
l’Advocacia i tothom...

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Una o diverses, sí...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

...hi havia l’Advocacia, Intervenció i altres, no?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sí, d’una o de diverses, no sé exactament quina, però d’una
o de diverses segur que va sortir la necessitat de tenir aquest
informe.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Aquest informe. No, ho dic perquè aquí hi ha una cosa que
no quadra, és a dir, o vostè no diu la veritat com és o la
compareixent anterior, la Sra. Perelló, tampoc no ha dit la
veritat, perquè la Sra. Perelló diu que l’Advocacia en cap
moment no coneix aquest informe, aquest informe es coneix a
posteriori. Per tant, hi ha alguna cosa que no quadra. Per això
li vull tornar demanar, és a dir, això va sortir d’aquella reunió
on hi havia l’Advocacia?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Jo..., a veure, no me’n record de totes... és que hi havia
moltíssima gent, jo no record qui exactament hi havia, quines
persones hi havia, però que hi havia tots els estaments i tots els
organismes pertinents per poder ajudar a prendre una decisió i
valorar aquesta situació, sí.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Per tant, vostè confirma que aquest informe el coneixia
l’Advocacia de la comunitat autònoma?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

A veure, si no ho record malament -si no ho record
malament-, aquest informe o un esborrany d’informe, no sé si
l’informe definitiu perquè... supòs que hi devia haver diferents
esborranys fins que es va arribar a l’informe definitiu
d’aquestes reunions prèvies, però record que es va.., no sé si el
definitiu o un de previ, però que tothom va compartir aquesta
documentació, sí.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí. No, perquè fa un moment havien dit que aquest informe
es va lliurar en un període molt... relativament molt curt des
que es fa la sol·licitud de l’informe per part de la Sra. Ana
García fins que se signa l’informe hi ha una període molt curt,
per tant, tampoc no ho acabo d’entendre.

Però jo volia tornar al tema de...

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Li puc fer un aclariment? Perquè veig que açò fila molt
prim...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No, no, però és igual... 
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EL SR. GORNÉS I HACHERO:

...que no sé si va ser el definitiu o si n’hi va haver un altre
de posterior on jo no hi vaig ser...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Queda molt poc temps, jo... el que volia saber...

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

... no ho sé.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Després, del tema de la retirada de les terres, aquí s’ha
parlat de cinisme i d’acció cínica, el que em sembla cínic és
negar que s’estava fent una feina que en un moment determinat,
curiosament, quan arriba vostè a la conselleria, s’atura, vull dir
jo... això és cinisme en estat pur. Si s’estava fent una feina i
quan vostè arriba a la conselleria, perquè a més està a la
documentació que se’ns ha lliurat, el nombre de camions que
van retirant-se cada dia, i quan vostè arriba a la conselleria
s’atura aquesta retirada de terres, hi ha algú... o vostè o algú de
la seva conselleria va donar l’ordre de paralitzar aquesta
retirada de terres. És així o no?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

A veure, torn insistir-hi... per a un servei que es presta,
supòs que hi ha d’haver una partida pressupostària que li doni
suport, o no?...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No, però jo..., no... a veure...

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Ah!, és clar, sí, que és ver que el seu govern estava prou
acostumat a contractar coses sense partides pressupostàries, açò
és cert...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Això ho estava retirant a càrrec de les empreses, eh?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

No era... no era... no era la meva percepció. Torn a insistir-
hi, que jo en sigui conscient no es va donar cap instrucció
respecte d’aturar absolutament cap retirada d’obres, de terres.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Es varen aturar... no sé, no se sap molt bé per què...

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Jo no ho sé.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Vostè no ho sap?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

No. 

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Per tant... i es va decidir que s’aturarien i varen passar a
darrer..., en la seva llista de prioritats a la darrera banda, les
prioritats, les prioritats eren unes altres i no era la retirada de
terres.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Açò és un poc el día de la marmota, és que avui ho he
repetit tres vegades ja, és que ja no sé com ho he de dir! Em
dec explicar molt malament, dec tenir un menorquí molt tancat.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Segurament...

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

A que sí?

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Segurament que sí, però a més a més la retirada de terres no
depenia del pressupost perquè això ho feien a càrrec de les
empreses, per tant, hi ha algú que dóna l’ordre que s’aturi. Però
vist això, jo simplement vull dir que... bé, ja no tinc cap altra
pregunta.

Veure que tornem tenir... venir aquí a dir... no sé com
qualificar-ho, no sé com qualificar-ho, uns ho qualifiquen d’una
manera, jo ho qualificaria de dir mitges veritats i moltes
obvietats, és a dir, ve aquí a repetir, a repetir que fins i tot vostè
no tenia responsabilitat política, jo crec que això...

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Açò ho diu vostè.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

... és una presa de pèl. Moltes gràcies.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Açò s’ho inventa vostè.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per acabar aquesta comissió, volem agrair
al Sr. Simó Gornés la seva compareixença.

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