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EL SR. PRESIDENT:

Senyors i senyores diputats, començam la sessió d’avui i, en
primer lloc, els demanaria si es produeix qualque substitució.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí, Sr. President, Núria Riera substitueix Sara Ramón.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Conxa Obrador substitueix Damià Borràs.

Debat i votació de les propostes de modificació del pla
de treball de la comissió derivades dels escrits següents:
RGE núm. 2142/17, del Grup Parlamentari Socialista,
mitjançant el qual s'adjunta documentació sobre
aclariments relatius a l'informe, de 25 de gener del 2011, en
relació amb la interpretació de les clàusules 55.4 i 55.5 dels
plecs que regien les concessions administratives
"Desdoblament Eivissa-Sant Antoni" i "Nou Accés a
l'Aeroport d'Eivissa"; RGE núm. 2305/17, del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, i RGE núm. 2307/17,
2308/17 i 2315/17, del Grup Parlamentari Popular.

EL SR. PRESIDENT:

El primer punt de l’ordre del dia d’avui consisteix en el
debat i votació de les propostes de modificació del Pla de
treball de la comissió, derivades dels escrits següents: RGE
núm. 2142/17, del Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el
qual s’adjunta documentació sobre aclariments relatius a
l’informe de dia 25 de gener de l’any 11, en relació amb la
interpretació de les clàusules 55.4 i 55.5 dels plecs que regien
les concessions administratives desdoblament Eivissa-Sant
Antoni i nou accés a l’aeroport d’Eivissa, i l’escrit RGE núm.
2305/17, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, i RGE
núm. 2307, 2308 i 2315/17, del Grup Parlamentari Popular. 

Per defensar l’escrit RGE núm. 2142/17, del Grup
Parlamentari Socialista, i fixar posició respecte de la resta
d’escrits, té la paraula el Sr. Enric Casanova, per un temps de
deu minuts. Ho torn a repetir, per defensar el seu escrit i per
fixar posició respecte de la resta d’escrits. Té la paraula el Sr.
Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Per part del Grup Socialista, quan hi
va haver la compareixença del Sr. Antoni Armengol, va quedar
palès que el Sr. Armengol va demanar informació
complementària respecte de l’informe d’Intervenció i, per tant,
el que volíem era adjuntar aquesta sol·licitud d’aclariments per
part del director general de Carreteres en el seu moment a la
Intervenció respecte de la interpretació de la clàusula 54 i 55.
Per això, vàrem sol·licitar poder aportar aquesta sol·licitud
d’aclariment i la contestació per part d’Intervenció. 

Per tant, ara pregaríem poder-ho adjuntar perquè formen
part de tot el procés tant de l’informe, que és l’informe que
desprès genera contradiccions, com els aclariments que van
després.

En relació amb la resta d’escrits, respecte de l’escrit de
MÉS per Mallorca, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
pensam que és important tenir no sols la sentència sinó també
tots aquells escrits que acompanyen, per part de l’Advocacia
acompanyen aquest procés. Per tant, crec que hem de donar-li
suport per poder veure tot el procediment que s’ha fet per part
de l’Advocacia per a la defensa dels interessos dels ciutadans
de Balears, per tant, crec que necessitam tota la documentació
completa d’aquests escrits i, per tant, li donarem suport.

Amb relació als escrits que presenta el Partit Popular,
respecte de l’escrit 2307, dir que, malgrat que hi ha a la
compareixença del Sr. Juan Ramón Torres i el Sr. Josep
Amengual contradiccions, des d’aquest grup pensam que
contradiccions n’hi ha en molts compareixents i pensam que no
podem continuar allargant les compareixences indefinidament,
perquè contradiccions n’hi ha entre tots els compareixents. Per
tant, crec que ja queda clara la postura de cadascun i, per tant,
no donarem suport a aquesta sol·licitud de compareixença de
l’escrit 2307 que presenta el Partit Popular. 

Finalment, respecte de l’escrit 2308, dir que aquí es fa una
sol·licitud respecte d’una documentació que va presentar aquí
el Sr. David Abril i aquesta documentació és el Sr. David Abril
qui ha de decidir si la presenta o no. De totes maneres, és una
documentació que és un escrit notarial que demana aquí, és un
escrit notarial que és particular. Per tant, jo crec que a aquesta
comissió haurien de presentar-se...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Per tant, crec que no procedeix, si no és el Sr. David Abril
qui ho presenta. 

I en relació amb l’escrit 2315 del Partit Popular, dir que, bé,
demana sol·licitar a la Fiscalia si una actuació que hi va haver
era o no ajustada, crec, primer, que aquesta sol·licitud se surt
moltíssim de l’objectiu d’aquesta comissió, l’objectiu d’aquesta
comissió és un altre, per tant, crec que anar a demanar
actuacions de la Fiscalia que es varen fer no procedeix i, a més,
crec que l’escrit està redactat de manera que en certa manera ja
prejutja una situació que es pensa que es va donar. És a dir,
aquí el Partit Popular parla sempre que les conclusions estan
fetes per part dels altres grups i, mirant aquest escrit, l’únic que
podem veure és que qui té les conclusions fetes i que té molt
clar que ha de fer de tot per arribar a aquestes conclusions és el
Partit Popular. Per tant, crec que aquest escrit no procedeix i,
per tant, no li donarem suport. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Per defensar l’escrit RGE
núm. 2305/17, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, i per
fixar posicions respecte de la resta d’escrits té la paraula el Sr.
Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí. Bon dia a tothom. En primer lloc, amb relació a l’escrit
del Grup Socialista, evidentment, tot el que sigui facilitar
documentació a aquesta comissió estam d’acord.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201702142
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201702305
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201702307
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201702308
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201702315
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Sobre l’escrit que hem presentat des de MÉS per Mallorca
dir que respon que l’altre dia, crec que va ser el darrer dia que
vàrem tenir compareixences, la Sra. Perelló en un moment
donat quan vaig citar un document, un escrit entre Advocacia
i... de l’Advocacia adreçat al jutjat, la Sra. Perelló va dir que jo
no hauria de tenir aquest document, tot i que entenc que és un
document rellevant pels temes de què parlam, perquè formava
part d’un procediment obert. Vull aclarir aquí que aquest
document es refereix a contenciosos que ja han acabat, amb
sentències fermes, concretament les dues sentències de l’any
passat ratificades pel Tribunal Suprem. Per tant, si no s’havien
demanat expressament amb el pla de feina, que jo entenc que
es podria interpretar  que sí perquè es varen demanar en un
moment donat els escrits entre Advocacia i Fiscalia, sí que, per
matisar això i a efectes de poder anar ja redactant les diferents
conclusions i que tothom tengui accés a aquest document o a
altres de les mateixes característiques que puguin estar
relacionats, el que fem és demanar tots els escrits en relació als
documents 61 a 67, que tot són sentències, sobretot en cas que
siguin sentències fermes, com les dues esmentades, que tot el
que siguin escrits entre Advocacia i els jutjats com a part
d’aquest contenciosos o d’aquests litigis també se’ns facilitin.
Tot i que jo entenc, entén aquesta part que un document com el
que nosaltres hem esmentat reiterades vegades en aquesta
comissió n’hauríem de disposar tots els membres de la
comissió.

Llavors, sobre les peticions del Grup Parlamentari Popular
sobre compareixences, nosaltres som partidaris d’anar tancant
ja aquesta comissió d’investigació. Crida l’atenció que qui més
va insistir que aquesta comissió ni tan sols s’havia de muntar i
quan va començar a rodar l’havíem de desmuntar tot d’una, ara
la vulguin allargar, sembla que és la intenció que no arribem
mai a fer l’informe de conclusions, que jo crec que és el que
hauríem de començar tots els grups a treballar ja, diguem, a
treure i a concretar el fruit de la feina d’aquesta comissió
d’investigació. Per tant, amb més compareixences no estam
d’acord, sí en tot el que sigui, insistesc, demanar documentació.

Respecte de la documentació que se’ns demana, li diré al
company del Grup Popular que aquest document notarial, que
el tenc aquí, jo els ho puc deixar ara si volen, és un document
privat, per tant, no tenc cap obligació encara que ho votem aquí
de donar-los-ho perquè se suposa que no som una persona
investigada per aquesta comissió o que el meu testimoni no és
una aportació, però el contingut del document sí que els ho puc
passar ara mateix quan acabi la comissió, si volen, els enllaços.

Vull de totes maneres matisar una qüestió, perquè vostès
citen en el Diari de Sessions on jo vaig fer una afirmació que
efectivament és equivocada, en el sentit que no és... jo vaig dir
que a l’informe original s’havia obviat el nom del Sr.
Carpintero i López, i no en l’informe del Govern.

Aquesta afirmació no és exacta, el que sí queda acreditat,
segons aquest document notarial, són dues coses: una, que tots
els treballs que varen ser pagats per les constructores, en aquest
grup de treball de la Universitat Politècnica de Madrid, que és
un grup estable i només en el cas de l’informe que li demana el
Govern obvien el nom d’aquest senyor i la mentida que va
donar aquí el Sr. Sánchez Soliño quan li vaig demanar si les
constructores els havien pagat un projecte d’investigació, una

càtedra, cosa que va negar. I a la documentació que ara mateix
els puc facilitar, que també queda acreditada davant notari,
figura que pocs mesos després que el Govern li encarregàs
aquest informe les constructores i concretament Accesos Ibiza
els finança un projecte d’investigació a aquest grup on, ara sí,
apareix una altra vegada el nom del Sr. Carpintero i López, que
coincideix amb el president del Grup Ortiz, el Sr. Carpintero i
López, que, segons va aclarir la mateixa empresa constructora,
perquè si es fixen jo aquí vaig llançar una presumpta acusació
d’estafa processal a la Fundació Betancourt o a aquest grup de
treball de la Universitat Politècnica de Madrid, no són els
afectats els que responen, sinó que respon la mateixa
constructora i el Grup Ortiz, i aclareix que no és el germà, sinó
que és el nebot.

No sé si això minva el grau de... la gravetat de les
acusacions que vaig fer a la comissió d’investigació, però, en
tot cas, es confirma que el Grup Ortiz és un entramat familiar
d’empreses on el soci principal, Sr. Carpintero i López, Juan
Antonio Carpintero i López, segons la constructora és l’oncle
d’un dels que ha fet els informes per al Govern i han fet molts
d’informes per a les constructores, i les constructores els han
pagat molts de doblers, és un entramat on, per exemple, el Sr.
Carpintero i López apareix a 53 d’aquestes empreses, és un
entramat familiar diguem que potent, i si no és ell, el seu pare
o la seva mare o qui sigui, tots deuen ser a alguna d’aquestes 53
empreses i, si no, facin l’exercici, que jo no he tengut temps de
fer-ho, de mirar-ho un per un tots els vincles familiars.

Senzillament volia fer aquest aclariment i aquesta matisació
perquè efectivament l’afirmació que apareix textualment citada
a l’escrit del Grup Parlamentari Popular no és exacta, com els
acab de dir, en el sentit que no era l’informe original, però sí
tots els treballs que havien fet... aquest grup de treball, incloent
el Sr. Carpintero i López, per a les constructores i només
sotmet el nom del Sr. Carpintero i López quan el Govern
encarrega un informe el 2007 i quan es torna fer un altre
informe el 2015, quan és el Govern el que demana l’informe
obvien el nom de qui, justament, del grup de recerca és qui més
en sap, sobre el règim concessional.

Així que res més a afegir. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Abril, també ha de fixar posició respecte dels
altres escrits.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, ja els dic que de... ah, no!, i en el tema de fiscalia
evidentment no hi estam d’acord, no és que jo crec que el que
estan fent vostès aquí és una exageració i el Sr. Carbonero aquí
el que va dir és que Fiscalia no... Fiscalia, diguem d’alguna
manera si no el va dissuadir va donar a entendre que allò no
s’ho podien estudiar, no, justament els volia compartir... 

(Remor de veus)

...no, els volia compartir una reflexió sobre la funció de les
comissions d’investigació.
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Vostès, crec que entendran perfectament que la a Fiscalia
Anticorrupció als anys a més que ens remuntam estaven prou
embossadets de feina...

(Remor de veus)

... -no, no, no-, ho dic perquè vostès sabem amb quins
mitjans compta la Fiscalia Anticorrupció? Que una de les
queixes que també ha donat aquí el responsable de la Fiscalia
General de Balears i del Tribunal Superior de Balears, cada any
quan compareix per explicar la memòria, és la manca de
mitjans; idò és normal que si en un tema tan complicat, tan
complicat i tan complex com... pensin vostès per exemple en
termes judicials en el Palma Arena, només el Palma Arena, un
sol cas, té 28 peces separades, i ja no parlam de la Fiscalia
Anticorrupció, parlam ja de tribunals, que si no es fa, i crec que
aquí podem fer una feina important, és una reflexió sobre la
funció de les comissions d’investigació, que d’alguna manera
instruïm, fem una espècia d’instrucció, una anàlisi de la feina,
cadascú des de la seva perspectiva, això també pot facilitar en
un moment la feina de la justícia, si és que cal judicialitzar
aquestes qüestions.

Per tant, crec que el que vostès fan és aprofitar les
declaracions del Sr. Carbonero, no tant per desacreditar el Sr.
Carbonero, sinó per desacreditar la mateixa Fiscalia, per tant,
no podem compartir el sentit del seu escrit.

Res més.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Per defensar els escrits RGE núm.
2307, 2308 i 2015/17 del Grup Parlamentari Popular i fixar
posicions respecte de la resta d’escrits té la paraula el Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Em pronunciaré primer
sobre els escrits que presenta el Grup Parlamentari PSOE i
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca en relació amb
l’aportació de documentació, no tenim cap problema, nosaltres
no tenim cap problema perquè la documentació que es demani,
d’acord amb aquests escrits es proveeixi d’acord amb el que
s’hi sol·licita. Aquí, com més documentació tenguem més
podrem valorar les conseqüències i els efectes que ha tengut tot
aquest procés d’adjudicació, licitació... i adjudicació de les
carreteres d’Eivissa, no tenc cap tipus de problema ni de
complex a l’hora que tota aquesta documentació s’acabi
incorporant. Per tant, el nostre vot favorable a l’escrit del Grup
Parlamentari Socialista i el nostre vot favorable a l’escrit del
Grup Parlamentari MÉS en aquest sentit.

Cosa distinta veig que passarà amb l’escrit que presenta el
Grup Parlamentari Popular en relació també amb l’aportació de
documentació en aquesta comissió, que és el 2308, un escrit
que presentam a fi que aquell document, que sembla ser que era
transcendental o havia de ser absolutament important per
desemmascarar tota una trama de corrupció en torn a aquesta
qüestió, sigui posat de manifest i s’incorpori al pla de treball,
aquell document per exemple va ser emprat pel Sr. Abril per

imputar una presumpció de delictes importants, falsedat i no sé
quants més, mentre el Sr. Soliño compareixia aquí. 

És clar, semblava que allò havia de ser un veritable
escàndol i per tant, crec que l’important és saber si
veritablement...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... aquelles afirmacions sobre les quals sustentava el Sr.
David Abril les seves acusacions es mantenen o no es mantenen
d’acord amb aquest document i, per tant, nosaltres hauríem de
tenir accés a aquest document, poder examinar-lo, que
s’incorpori al pla de treball perquè tots els grups parlamentaris,
no només el Grup Parlamentari Popular, el puguin tenir i
puguin fer les observacions sobre això i per tant, de res ens
serveix, Sr. Abril, que ara em lliuri vostè el document perquè
crec que aquest document l’hauríem de tenir tots amb la
mateixa igualtat de condicions i s’hauria de presentar i
incorporar al pla de treball a fi que tothom pogués fer aquelles
aportacions que consideràs, perquè vostè les va fer. Vostè fa fer
aquí unes acusacions vetllades sobre aquest document i és clar,
en aquell moment... en fi, vàrem pensar que havia trobat vostè
petroli. Això encara no ho sabem. 

Ens agradaria saber-ho, si és veritat que aquí hi ha alguna
qüestió en la qual incidir, idò ens agradaria participar-hi en el
sentit que sigui, però sense aquest document, òbviament, el
Partit Popular no podrà acabar de redactar les conclusions de
la mateixa manera com les pugui redactar vostè en aquest
sentit, no? Per tant, crec que és un document fonamental.

En segon lloc demanam les compareixences de dues
persones més perquè hi ha hagut contradiccions, és cert, el Sr.
Joan Ramón i Torres ha contradit el Sr. José Maria López i
Garí en relació amb tot el tema arqueològic, un defensava una
determinada posició en relació amb les tasques arqueològiques
que s’havien desenvolupat durant tot el procés i una altra
persona defensava que l’actuació que havia fet un no s’ajustava
en alguns casos a la llei. 

Per tant, crec que són contradiccions que han de seguir
essent estudiades a fi de saber quina de les dues posicions que
mantenen els arqueòlegs és la que ens val a aquesta comissió
per redactar unes conclusions encertades perquè si mantenim
aquestes contradiccions difícilment podrem acabar concloent
de forma encertada. 

Vostès volen mantenir aquestes contradiccions, no els
haguessin cridat -no els haguessin cridat-, sí que criden al Sr.
Jover quan hi ha contradiccions, per què?, perquè vostès volen
seguir el full de ruta que s’han marcat des de l’inici d’aquesta
comissió: només fiscalitzar la seva veritat, sense voler
fiscalitzar la veritat completa. Per tant, crec que és de rebut que
el Sr. Juan Ramón i Torres vengui a aquesta comissió a fi que
aquestes contradiccions que ha manifestat aquí el Sr. José
María López i Garí acabin... no posant-se de manifest que hi ha
un fet, sinó s’acabin resolent.

I en segon lloc, també demanam la compareixença del Sr.
José Amengual Antich, per una qüestió òbvia, és una persona
que va ocupar la presidència de la Intervenció d’aquesta
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comunitat autònoma, damunt la que s’han fet informes
importants en relació a la interpretació d’una determinada
clàusula, que afecta directament el Sr. Carbonero. I quan les
coses afecten al Sr. Carbonero, no, votem que no. Donam
emparament al Sr. Carbonero! No, quan afecta al Sr.
Carbonero, protegim els seus interessos, i això és una mostra
clara del que estan fent vostès en aquesta comissió, protegir
determinats interessos en contra de la veritat, en contra de la
veritat. 

Quin problema tenen vostès perquè el Sr. Amengual torni
a aquesta comissió a dir el que hagi de dir i aclarir el que hagi
d’aclarir damunt el que va dir el Sr. Carbonero? Sobre canvi de
criteri. No s’ha preguntat al Sr. Amengual si el segon informe
que fa el 2013 és un canvi de criteri o és un aclariment, no se
li ha demanat; el Sr. Carbonero va afirmar que era un canvi de
criteri, el Sr. Armengol manté que és un aclariment. Vostès
d’això no en volen saber res! Vaja, no en volen saber res, els és
igual! El seu full de ruta està marcat, per tant, ens mantenim en
la necessitat que aquestes dues persones siguin convocades.

I en tercer lloc, l’escrit que fa referència a la necessitat
d’adreçar-nos a la Fiscalia, a fi de saber si és cert el
comportament i l’actitud que va mantenir la Fiscalia en el
moment que la conselleria, o el Sr. Carbonero s’hi adreça per
investigar i fiscalitzar tot aquest procés judicialment, o si
certament el comportament i l’actitud de la Fiscalia en aquell
moment no va ser el que manifesta el Sr. Carbonero, perquè a
nosaltres ens espanta que la Fiscalia no vulgui conèixer de
presumptes delictes. No ens ho creiem i vostès tampoc s’ho
creuen, vostès tampoc s’ho creuen! El que passa és que s’ha de
seguir protegint el Sr. Carbonero. I com es cobreix el Sr.
Carbonero? Votant en contra del nostre escrit. Quin problema
tenen vostès perquè la Fiscalia digui sí és cert, el que va dir el
Sr. Carbonero és cert, no volíem investigar. Quin problema
tenen vostès en què la Fiscalia digui, sí volíem investigar, però
el Sr. Carbonero no és cert el que apunta la comissió.

Aquí hi ha d’haver algun responsable, o bé la Fiscalia per
no actuar, o bé el Sr. Carbonero per no dir la veritat, aquí hi ha
d’haver algun responsable. Vostès s’imaginen que quan acabem
les conclusions d’aquesta comissió d’investigació, ens adrecem
a la Fiscalia i la Fiscalia ens digui el mateix que li va dir al Sr.
Carbonero? “Estam tapats de feina senyors del Parlament, no
podem investigar”, no investiguem, no ho facem. Vostè
s’imagina això, Sr. David Abril? A vostè li pega un atac, a
vostè li pega un atac! Vostè s’imagina això? A que no li passa
pel cap? Clar que no li passa pel cap que la Fiscalia no vulgui
investigar. És que d’acord amb l’article 1 del seu estatut
orgànic, la Fiscalia té l’obligació, a instància de part o d’ofici,
d’investigar qualsevol presumpció de delicte.

I també li dic una cosa, nosaltres també tenim la
responsabilitat, perquè el Codi Penal ho diu, de saber si en
aquesta cadira on s’asseuen els compareixents, es diu la veritat
o no es diu la veritat. Per tant, volem saber si el Sr. Carbonero
ha dit la veritat o ha dit mentides. Però a vostès això no els
importa, els és absolutament igual, els és igual! Nosaltres
mantenim aquest escrit. I ja els avanç que si aquest escrit no
s’aprova, no hi ha cap problema perquè el nostre grup o
qualsevol persona (...) considerada, s’adreci a la Fiscalia, a fi

de saber si efectivament, el que diu el Sr. Carbonero és cert o
no és cert. 

Però no només això, sinó que ja els avanç que el fiscal en
cap de la Fiscalia d’aquesta comunitat autònoma, compareixerà
en aquesta comissió, compareixerà com ho fa cada any,
presentant la seva memòria anual. I aquell serà el moment,
encara que vostès no vulguin i vostès no ho podran impedir que
el nostre grup parlamentari li demani si és cert que no han
volgut actuar, o si és mentida el que va dir en aquesta comissió
el Sr. Carbonero.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. I en torn de fixació de posicions
pel Grup Parlamentari Podem té la paraula el Sr. Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Bueno respecto al escrito
presentado por el Grupo PSIB-PSOE, nada que objetar, está
bien que la documentación se adjunte a la documentación que
tiene que obrar en esta comisión, por cuanto que sí es verdad
que el Sr. Carbonero, hizo mención a este posicionamiento del
interventor en cuanto a eso.

Respecto también al presentado por el Grupo MÉS per
Mallorca, es cierto que si esas sentencias son firmes, los
documentos que ahora se solicitan deberían estar en manos de
todos los grupos parlamentarios. Y es más, nos sorprende como
la compareciente en un momento dado, le extraña que esos
documentos no obren en poder, o obren en poder de algún
miembro de la comisión, cuando en realidad deberían obrar en
poder de todos, puesto que ya es una documentación que
debería haber sido aportada, por cuanto que las sentencias son
firmes y así se solicitaron como paquete de documentación a
aportar a esta comisión.

Luego, ya respecto a las solicitudes, o a las propuestas del
Grupo Popular, decir en cuanto a la documentación que solicita
al diputado David Abril, que obra en poder del Grupo MÉS per
Mallorca, decir que es verdad que, a la vista de la
documentación, es cierto que lo que ha comentado antes él en
su intervención, y que es verdad que siendo el único trabajo
que parece que hace, o que se evita poner el nombre del Sr.
Carpintero, dentro de todos los que realiza ese grupo de
investigación en la universidad, o en la fundación y que además
también es verdad que en el 2009, según acredita el notario,
está financiado un proyecto de investigación de I+D+I en la
Universidad Politécnica de Madrid, financiado por Accesos de
Ibiza, lo que nos parece también otra cosa que sí que podría ser
susceptible de investigar.

Por lo tanto, también al ser un documento que es privado y
que obra en poder de este grupo parlamentario y del Sr. David
Abril, que en ningún momento...

(Remor de veus)
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Sí, igual que usted tiene el original ahora, nos lo acaba de
dejar...

(Continua la remor de veus)

Es muy libre su decisión de, a pesar de que nos lo ha dejado
para esa visualización, de aportarlo o no a la documentación,
puesto que no es ni persona investigada, ni tiene que ver con
esta investigación, salvo su participación como grupo que
participa en ella, pero no como compareciente, o como
investigado.

Por lo tanto, rechazaremos esta pretensión.

Respecto a la propuesta del Grupo Popular de solicitud de
comparecencias en cuanto a contradicciones del Sr. Joan
Ramon Torres y el Sr. José Amengual Antich, decir que, claro
que es cierto que ha habido esas contradicciones, pero ha
habido muchas más contradicciones. El Sr. Matias Arrom
Bibiloni y Matias Arrom Quetglas se contradicen con lo que
expone el Sr. Abel Matutes. Los representantes de Ibisan y de
Accesos de Ibiza se contradice con lo que dice Jover, Ana
García, Carbonero, Amengual. Se contradice también lo que
dice el Sr. Joan Salvador y el Sr. Simón Gornés, con lo que
dicen Carbonero y Amengual. Se contradicen muchas
personas..., el Sr. Jaume Matas se contradice con lo que dice
Mabel Cabrer. Está toda la comisión llena de contradicciones,
pero justo la contradicción que le interesa al Partido Popular
sólo son estas dos. Nos da la impresión de que sí que es verdad
lo que apuntaba antes mi compañero David Abril, en que les
está interesando alargar la comisión, una vez que están viendo
que ese informe de conclusiones puede no ser del todo
beneficioso para los intereses del Partido Popular. Y puede ser
no del todo beneficioso, y lo uno con la solicitud del escrito a
la Fiscalía para saber si existe también una contradicción de lo
que dice el Sr. Carbonero con lo que se supone que es una
acción de Fiscalía, pero claro, no es, no es... entendemos que
no es la única cosa que tiene que investigar Fiscalía en todo lo
que se ha dado en esta comisión de investigación.

Por lo tanto, aun viendo y reconociendo que es muy grave
por una o por otra lo que ha pasado ahí, lo que ha pasado en
cuanto a... porque entendemos que Fiscalía tiene que actuar de
oficio y ya tendría que haber actuado de oficio hace mucho
tiempo respecto a las autopistas de Ibiza, no lo ha hecho...

(Se sent una veu de fons que diu: “Y más si es de parte”)

... bueno, y más si es de parte, pero también de oficio y hay,
hay... cuidado, ¡eh!, que hay muchas denuncias en Fiscalía
respecto a, de parte, respecto a las autopistas de Ibiza y la
Fiscalía tampoco ha actuado.

Por lo tanto, que ahora justo el Partido Popular centre la
atención en que la Fiscalía no actúa cuando se refiere al Sr.
Carbonero, pues, no nos parece del todo...

(Remor de veus)

... no, es entendible desde el punto de vista político, pero no
desde el punto de vista de ética política para saber lo que es la
verdad y cómo tiene que actuar la Fiscalía. La Fiscalía tiene

que actuar o entendemos que tendrá que actuar, a la vista del
informe de conclusiones, y esperamos que así sea, y no sólo por
esto sino por todo lo que ha supuesto la planificación, la
adjudicación y la gestión de las autopistas de Ibiza.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Correspon ara al Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER
LES ILLES i atès que no hi ha cap diputat, donam la paraula al
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, al Sr. Nel Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Només fixar posició respecte
dels dos escrits presentats pel PSIB i MÉS per Mallorca on
sol·liciten més documentació i la distribució d’aquesta
documentació, li donarem suport.

No així a la proposta de més compareixences del Partit
Popular que supòs que ha interioritzat aquella dita de que “dia
passa, any empeny”, i aquell circ amb el qual va batejar aquesta
comissió el Partit Popular ara resulta que li agrada i la vol
allargar el més possible, ja les despeses es veu que no són
necessàries i supòs que el recompte del que demana i que
suposaria més despesa ja tampoc no és important. Per tant, no
li donaríem suport.

Quant a la petició de la documentació que ja ha entregat o
ja ha posat de manifest MÉS per Mallorca, doncs, creiem que
és innecessària, per tant, tampoc no aportaria res. Per tant,
reiter que donarem suport a les dues peticions de PSIB i MÉS
per Mallorca i no a la resta. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martí. Ara correspondria al Grup
Parlamentari Mixt, i també, com tampoc no hi ha cap diputat,
passam a tancar el debat. Si el Grup Parlamentari Socialista vol
intervenir té cinc minuts, Sr. Casanova. 

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Simplement volia puntualitzar un
parell de coses. Primer, amb relació a la sol·licitud de més
compareixences per contradiccions, quan revisem els Diari de
Sessions ja es veu que en aquell moment les contradiccions que
després, segons el Partit Popular, va provocar el Sr. Carbonero
ja se li demanava al Sr. Amengual i ja fa els aclariments. Per
tant, crec que aquestes contradiccions no tenen per què conduir
a noves compareixences. També crec que, i ho ha dit el Sr.
Morrás, en els compareixents d’aquí hi ha hagut contradiccions
constants entre tots els compareixents i molts dels
compareixents, per tant, si volguéssim aclarir les contradiccions
hauríem de tornar a cridar a comparèixer a la majoria dels que
aquí han vengut. Per tant, pensam que el que hem de fer és
acabar aquesta comissió, tancar les compareixences i començar
l’escrit de conclusions. A això vaig.

Amb relació als escrits de Fiscalia, als escrits de Fiscalia el
Partit Popular únicament, únicament es centra perquè és una
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actuació del que ha dit el Sr. Carbonero. Jo crec que la Fiscalia
ha d’actuar d’ofici i el que hem de fer és tancar aquesta
comissió, tancar aquesta comissió amb unes conclusions i
aquestes conclusions que sigui la Fiscalia que vegi si ha
d’actuar o no ha d’actuar. Si en aquestes conclusions hi ha
motius la Fiscalia hauria d’actuar. 

Per tant, crec que ara instar la Fiscalia a veure si el que la
mateixa Fiscalia va fer era correcte és, si més no, agosarat per
part d’aquesta comissió. El que hem de fer és centrar-nos en
l’objectiu d’aquesta comissió, analitzar el que aquí s’ha dit i
començar a extreure conclusions. Després, una vegada tancades
les conclusions que sigui el procediment de Fiscalia o si
decidim fer-ho d’ofici o bé si decidim aquesta comissió
aportar-ho a la Fiscalia ja després continuarem.

Per tant, nosaltres seguim pensant que l’escrit de Fiscalia és
simplement un escrit per fer una mica més de circ, és a dir, el
Partit Popular diu que aquesta comissió és un circ i el que fa és
provocar més circ i és un intent d’allargar la comissió. El Partit
Popular diu que aquesta comissió s’ha d’acabar i ara el que fa
és intentar allargar-la i finalment el Partit Popular diu que
aquesta comissió té les conclusions inicialment fetes i el que es
veu amb aquest escrit és que qui té les conclusions ja
redactades abans de començar és el Partit Popular perquè
únicament se centra en la responsabilitat del Sr. Carbonero per
tapar, per tapar totes aquelles responsabilitats anteriors dels
gestors anteriors que han pogut passar per aquí. 

Per tant, crec, i ho he dit moltes vegades, els sobrecosts de
les autopistes d’Eivissa es generen en el procés inicial i no en
el procés final.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí. A veure, començaré pel tema de la Fiscalia, del Sr.
Carbonero i més. Amb el tema de Fiscalia, vull dir, la Fiscalia
Anticorrupció jo crec que tots i totes reconeixem que ha fet una
gran tasca en aquesta terra. Això no vol dir que sempre haguem
de compartir el criteri de Fiscalia, de fet, fins i tot el nostre
grup polític ho ha criticat quantes vegades la Fiscalia i
l’Advocacia de l’Estat han intentat arribar a pactes per,
d’alguna manera, salvar protagonistes de la corrupció de
complir determinades penes. Per tant, respecte total a la
Fiscalia, no tenim perquè, evidentment, compartir opinió. 

Mirin vostès, el que no es pot fer és ignorar aquesta càrrega
de feina que té la Fiscalia i que, a més, de la qual cada any
se’ns ret comptes aquí. Sr. Jerez, un tema que a vostè ara li ha
despertat interès recentment, Tagomago. Ho dic, jo
personalment que vaig denunciar als jutjats el tema de
Tagomago el 2014, ara està a punt de fer tres anys, justament
per aquesta qüestió no ho vaig dur a Fiscalia, ho vaig dur al
jutjat de guàrdia perquè, conscient de la saturació que té la
Fiscalia anticorrupció, vaig pensar que el millor era... tendria

més sort anant al Jutjat de Guàrdia de Palma de Via Alemanya
i que tocàs a qualque jutge que no anàs tan atabalat de feina i
pogués agafar el tema. 

Un tema que, per cert, va servir per reobrir un cas que
estava, de qualque manera, abandonat tot i que partia d’una
denuncia dels agents de medi ambient de la Conselleria de
Medi Ambient el 2009 al Jutjat d’Instrucció número 2
d’Eivissa. També en aquesta comissió d’investigació crec que
ha sortit més d’un testimoni on s’ha criticat la manca d’actuació
de la Fiscalia o del jutjats de la justícia a Eivissa, que crec que
tots i sobretot tots els que són d’Eivissa tenen clar que no actua
igual que a Mallorca, tot i que Mallorca també està prou
saturada. Almanco allò va servir per tornar a reobrir el cas a
Eivissa, però si es fixen no vàrem anar a Fiscalia.

Dit això, vull dir, vostès també agafen una part només de la
informació que els interessa, jo pens, i em crec la paraula que
va donar aquí el Sr. Carbonero, que va fer fins i tot més tal
vegada... ell diu que es penedia de no haver fet l’escrit d’anar
a Fiscalia, però pensin que fins i tot ell va prendre una decisió,
però tenia dos escrits, un que vostès ja no se’n recorden, que
eren unes notes que també havia criticat el Sr. Albert Prats on
deia que no compartia el Sr. Albert Prats el criteri de
l’Advocacia de la comunitat que deia que no veia indicis
penals, però en canvi un dictamen jurídic penal de la
Universitat Carlos III sí que deia que hi havia no sé quants de
delictes possibles.

Per tant, el Sr. Carbonero va actuar, va encertar o es va
equivocar, aquí ha donat la seva paraula i ens la creim o no ens
la creiem. Igual que no crec que haguem d’alimentar entre uns
i els altres posar en dubte la feina de la Fiscalia, que prou en
tenen. 

Sobre el tema de les compareixences i les contradiccions.
Si volen que els tregui el llistat de contradiccions que han sortit
entre compareixents en aquesta comissió, podríem estar fins a
l’infinit tornant a cridar compareixents, el Sr. Jover vull
recordar que se’l va tornar cridar perquè a més hi havia no
només una contradicció, sinó uns fets greus que es varen posar
damunt la taula. 

Més ganes que tenc jo de tornar fer venir el Sr.
Viceinterventor General que va dir aquí que Intervenció no
tenia res a veure amb la contractació, que això era cosa de
l’òrgan de contractació, tot i que parlam d’un règim
concessional molt complex, com tots crec que hem constatat,
i que era la primera vegada que es posava en marxa en aquesta
comunitat, i que Intervenció no en volgués saber res, quan
després ha vengut aquí la secretària de la mesa de contractació
i ha dit que no, que els plecs els feia Ernst & Young amb
Intervenció. Jo també tenc ganes de demanar coses al Sr.
Amengual i a molts més i a molts més, i després de tota la
informació que tenim tots, després de l’estudi dels documents
de les compareixences que hi ha hagut, segurament si tornàs
venir més gent, els tornaríem demanar coses diferents de les
que els hem demanat, però no acabaríem mai. No acabaríem
mai. Podríem acabar la... acabaria la legislatura i no acabaríem
mai aquesta comissió d’investigació.
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Finalment, sobre el tema del document, insistesc, jo no... bé,
no els faré una fotocòpia d’aquest document notarial, però sí
que els facilitaré tots i cadascun dels enllaços que apareixen en
aquest document notarial, que a més els permetrà cobrir, cada
un d’ells, un Excel on a més via electrònic veuran molt més clar
tots els noms dels autors de totes les feines que apareixen al
document notarial i fins i tot més encara dels que surten al
mateix document notarial, tot i que són fàcilment accessibles
per internet, però em compromet a passar per escrit els enllaços
per a l’accés electrònic de tots i cadascun dels documents que
apareixen a aquest document notarial i més.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Correspon ara al Partit Popular.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, molt breument, president. No esperàvem un altre resultat
atesa la tònica de la comissió i atès que des del primer dia ja
hem pensat que les conclusions per part dels portaveus dels
grups parlamentaris de l’esquerra estaven redactades, i això ho
confirma, no ens equivocam, el fet que no vulguin presentar
més compareixents que s’han contradit en qüestions essencials,
el fet que no vulguin que s’aporti determinada documentació,
el fet que vulguin que encara hi hagi ombres de foscor i no hi
hagi la transparència que aquesta comissió ha de tenir, certifica
encara més les nostres sospites que ja no són sospites només,
sinó que són veritables certeses en torn a aquesta qüestió.

No abundaré més en això perquè és el conte de mai acabar,
cada vegada que el Grup Parlamentari Popular porta una
proposta aquí a fi de, o bé intentar ampliar documentació en
relació amb aquest procés o ampliar els compareixents per
saber la veritat, vostès l’únic que fan és obstaculitzar-ho perquè
contradiu la seva veritat, perquè contradiu la seva veritat que ja
tenen totalment dissenyada des del primer dia.

Per tant, nosaltres... l’únic que ens queda és denunciar
aquest fet, denunciar aquesta obstrucció i denunciar bàsicament
que el fet de la transparència en aquesta comissió és una
mancança que ha tingut des del primer dia.

En relació amb l’escrit de la Fiscalia, miri, jo... és cert que
el que va dir el Sr. Carbonero en aquesta comissió crida molt
l’atenció, estic segur que a vostès..., ho he dit abans i ho
repetesc, a vostès també els va cridar l’atenció, tant és així que
pens -i és una opinió personal- que si avui tornàs venir aquí el
Sr. Carbonero no hagués dit exactament el mateix que va dir
l’altre dia, perquè crec que entre d’altres coses no només s’ha
compromès ell mateix, sinó que crec que ha compromès la
Fiscalia -crec que ha compromès la Fiscalia. 

Crec que el paper de la Fiscalia és el que és, és molt digne,
és un paper important dins d’un estat de dret i democràtic i en
particular dins del Poder Judicial i crec que el Sr. Carbonero el
va posar en qüestió, no és el Grup Parlamentari Popular qui ho
fa, sinó que va ser el mateix Carbonero el que va dir que la
Fiscalia no pretenia desenvolupar les funcions que té
assignades d’acord amb el seu estatut orgànic, no?

I és clar, davant això i davant el fet que la Fiscalia no té
possibilitat de defensar-se en aquesta comissió i de dir el
contrari, que menys que adreçar-nos a ells a fi de saber si
efectivament no està complint les seves funcions, opció A, o el
Sr. Carbonero no està dient la veritat, opció B, i vostès no
volen ni l’opció A ni l’opció B...

(Remor de veus)

... i efectivament, i això no allarga el procés.

Miri, és una llàstima, jo no tenc aquest concepte de la
Fiscalia, jo encara mantenc un concepte distint del que va posar
en qüestió aquí el Sr. Carbonero, em sap molt de greu, però és
així.

Per tant, crec que no sobraria que ens adrecéssim a Fiscalia
a fi que ella mateixa es pugui dignificar perquè en aquesta
mateixa comissió el Sr. Carbonero la va qüestionar i de quina
manera!, la seva raó de ser, la seva essència i el seu paper. Per
tant, en fi, crec que això no sobra. També els molesta, tampoc
no els va bé, tampoc no els va bé. 

No tenc res a més a dir, però crec que el Sr. Carbonero en
primer lloc es va posar en evidència en evidenciar el paper de
la fiscalia i, en segon lloc, i amb això acab, els que s’han acabat
posant en evidència avui no són més que vostès.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. 

Passam ara al torn de les votacions dels diferents escrits. Si
aquest president no ha escoltat malament el document dos mil
cent quaranta...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿No, no..., no tengo tiempo de intervención para responder
a...?

EL SR. PRESIDENT:

No, no. 

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Vale, gracias. Es una lástima, Sr. Presidente.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Morrás, hem fet una defensa dels escrits com si fossin
esmenes i són els grups que han presentat els escrits els que
tenien dret ara a la paraula per tancar el debat.

Passam a la votació dels diferents escrits i com els deia si
aquest president no ha escoltat malament crec que al document
2142 del Partit Socialista i el document 2305 del Grup

 



CNPI SOBRE LES AUTOPISTES D'EIVISSA / Núm. 49 / 10 de febrer de 2017 1001

Parlamentari MÉS per Mallorca, hi ha unanimitat per part de
tots els grups parlamentaris, per tant, els podríem votar per
unanimitat, aprovar-los, si els sembla bé.

Idò passam als altres tres punts on sembla que no hi ha
hagut aquesta unanimitat.

Per tant, passam a votar el document RGE núm. 2307/17
del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha cap abstenció.

Aquest document ha tengut la següent votació.

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor; 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al document RGE núm. 2308/17, també del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor i 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

RGE núm. 2315/17 del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha cap.

EL SR. SECRETARI:

4 a favor i 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, es modifica el pla de treball, s’accepten els
documents 2142 i 2305 i es rebutgen els 2307, 2308 i 2315.

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