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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començam la sessió
i en primer lloc els demanaria si es produeix qualque
substitució.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sí, president. Conxa Obrador substitueix Damià Borràs.

Elaboració del dictamen de les propostes de conclusions
derivades de la feina realitzada en el si de la comissió: RGE
núm. 4637/17, dels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca, MÉS per Menorca, Socialista, Podem Illes
Balears i Mixt, i RGE núm. 4638/17, del Grup Parlamentari
Popular.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. L’ordre del dia d’avui consisteix a dictaminar les
propostes de conclusions derivades de la feina realitzada al si
de la comissió i que són les següents: la RGE núm. 4637/17,
dels grups parlamentaris MÉS per Mallorca, MÉS per
Menorca, Socialista, Podem Illes Balears i Mixt; i la RGE núm.
4638/17, del Grup Parlamentari Popular.

Abans de començar aquesta discussió els vull llegir l’article
54... -ho dic perquè tothom tengui clar el que avui farem i el
que ve per davant-, el 54.4 diu: “Les conclusions d’aquestes
comissions, que no seran vinculants per als tribunals, hauran de
plasmar-se en un dictamen que serà discutit en el Ple de la
cambra. La Presidència del Parlament, oïda la Junta de
Portaveus, està facultada per ordenar-ne el debat, concedir la
paraula i fixar els temps de les intervencions”.

El punt 5: “Les conclusions aprovades pel Ple de la cambra
seran publicades al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears i comunicades al Govern de les Illes Balears, sense
perjudici que la Mesa del Parlament en faci trasllat al ministeri
fiscal per a l’exercici, quan així pertoqui, de les accions
oportunes. El seguiment del compliment de les conclusions es
realitzarà d’acord amb allò previst per a les proposicions no de
llei”.

I també el punt 6, que a petició del grup parlamentari
proposant es publicaran també al Butlletí Oficial del Parlament
de les Illes Balears els vots particulars rebutjats. És a dir, avui
feim un primer debat que conclourà en el Ple del Parlament, i
les conclusions s’hauran d’atendre al que diu exactament el
Reglament del Parlament.

Així començam, i en primer lloc es procedeix al debat de
les propostes de conclusions presentades pels grups
parlamentaris MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca,
Socialista, Podem Illes Balears i Grup Mixt, RGE núm.
4637/17. 

Per a la seva defensa pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. David Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia a tothom. És difícil avui no tornar a repetir
arguments dels que venim manejant des dels principi que vàrem
plantejar aquesta proposta de crear aquesta comissió
d’investigació, però sí que crec que és important, si més no,
reiterar o recordar alguns dels arguments inicials que teníem i
que en tot cas la feina que s’ha fet de recerca, que aquesta és la
funció principal d’aquesta comissió, tant a través de la
documentació aportada com dels testimonis que hi han anat
desfilant, crec que és important que la ciutadania la sàpiga.

Al parer del nostre grup parlamentari i dels grups
proposants, creim que només encara que fos pel seu elevat cost,
tant des del punt de vista dels costos d’obra com dels costos
financers, essent la segona de les hipoteques que té la nostra
comunitat, les autopistes d’Eivissa fa molt de temps que
haurien d’haver estat investigades, si més no des del punt de
vista parlamentari, no tant per refer el relat o la veritat del relat
oficial, que en tot cas això pens que és una qüestió de justícia,
sinó sobretot, sobretot, per defensar l’interès general, que és
allò que hauria de tenir en ment qualsevol que hagi participat
d’aquesta comissió d’investigació, sigui des de l’acord inicial
d’haver-la proposada, sigui des del desacord, com ha estat el
cas del Partit Popular, però en tot cas crec que tots i totes hem
intentat aportar la feina per donar sentit a la comissió en aquest
sentit.

Si s’hi fixen, per posar una mica de marc, a Madrid fa molt
poc que es varen rescatar també unes autopistes de peatge. Tot
aquest tipus d’infraestructures, de grans infraestructures d’obra
pública, vénen de la mateixa època, del mateix ideari, i vénen
concretament del Pla d’infraestructures del Sr. Aznar anunciat
l’any 99-2000, de 19 bilions d’euros, i d’aquesta nova
modalitat concessional basada en allò de la col·laboració
publicoprivada, que defensava que davant la impossibilitat o les
limitacions de les administracions per encarar inversions
importants, sigui en matèria d’hospitals, autopistes, residències,
i també hem tengut altres capítols sobre aquestes qüestions a la
nostra comunitat, sempre sagnants finalment per a les arques
públiques, es posava en valor aquell model de règim
concessional, que és si més no idèntic que el de matèria que ens
ocupa; l’única diferència entre les autopistes rescatades a
Madrid i les autopistes no rescatades d’Eivissa, però ben
pagades, és que el peatge aquí és a l’ombra, és a dir, que el
pagam tots i no només els usuaris de la carretera. Ho dic perquè
tenguem una mica de marc, que a vegades costa tenir-lo.

S’ha justificat en aquesta comissió d’investigació per part
dels diferents testimonis per què es va elegir aquell model
concessional; primer de tot, perquè no computava deute, cosa
important, fins al 2014, cosa que a més va provocar, i així ho
assenyalen les nostres conclusions, un canvi de criteri per part
d’Intervenció a l’hora de fiscalitzar aquesta despesa; segon,
perquè a més les constructores avançaven els doblers que no
tenia l’administració, i amb aquest avançar els doblers hem
arribat a sentir autèntiques barbaritats per part de testimonis,
com per exemple el Sr. Mateu Estrany, representant de Foment
de Construccions i Contractes -per cert, la persona més experta
en compareixences a comissions d’investigació, crec que ha
comparegut a totes les que hi ha hagut en aquest parlament,
començant per la del túnel de Sóller-, fins al mateix Sr. Jover,

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201704637
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que es va atrevir a afirmar davant aquesta comissió que els
doblers, fins que no s’entregaven les obres, eren privats, i per
tant assenyalava molt clarament la discrecionalitat amb què es
varen utilitzar aquests doblers, que no eren, encara que els
avançassin les constructores, privats, sinó que són doblers
públics que haurem de pagar durant molt de temps.

Una expressió que ha estat també repetida per diferents
compareixents, i que d’alguna manera marca també el que ha
estat... jo crec que una bona part de les irregularitats que tenen
a veure amb les autopistes d’Eivissa, és aquella frase
d’imprimir velocitat al procediment, aquestes presses que es
varen constatar no només des del moment en què es posa la
idea o el projecte de les autopistes d’Eivissa sobre la taula, fins
i tot passant per damunt de la qüestió competencial dels
consells insulars, que eren els competents en matèria de
carreteres, fins al disseny del projecte, que també ha estat un
element de sobrecostos, i per tant aquestes presses han estat un
element determinant en els diferents sobrecostos que han tengut
aquestes autopistes, des del tema de les expropiacions -vull dir
que aquí hi ha diferents parers respecte del que vull plantejar,
el Grup Parlamentari Popular respecte del que plantejam la
majoria-, hi ha un relat oficial que diu que el principal
problema dels sobrecostos varen ser les expropiacions;
evidentment qualcú pensa que si les expropiacions s’haguessin
plantejat en temps i forma, i sobretot tenint en compte, com
varen assenyalar aquí els enginyers, la complexitat d’un teixit
que era semiurbà, hi hagués hagut els problemes que hi va
haver?, o realment els problemes i els culpables dels
sobrecostos són aquells..., no només el moviment antiautopista,
sinó els particulars que veien com s’entrava impunement a les
seves cases o a les seves propietats per construir aquestes
autopistes? Jo crec que la resposta és evident. Hi hagués hagut,
per exemple, en el cas de les expropiacions, els mateixos errors
que es varen produir a l’hora d’expropiar-les?, ja no només
errors de tipus legal sinó de requalificació o mala qualificació
dels terrenys; jo crec que és evident que no.

De la mateixa manera mai no podrem determinar, i així
s’assenyala també al nostre informe de conclusions, el
sobrecost o el cost incalculable de la destrucció patrimonial que
també va patir l’illa d’Eivissa i crec que el conjunt de la
ciutadania de les Illes Balears per les presses amb què es varen
executar aquelles obres; presses, a més, reflectides a les
diferents actes entregades i lliurades als membres d’aquesta
comissió, les actes de seguiment de les obres, on es veu i
s’aprecia clarament com les ordres polítiques fins i tot passen
per damunt del criteri tècnic dels mateixos enginyers
encarregats de les obres. Si feia falta dur material d’on fos,
d’on fes falta, encara que no n’hi hagués, evidentment perquè
feia falta acabar les obres abans del període electoral, així es
determinava, així es dictava per part dels polítics i responsables
polítics i així queda determinat a les actes.

Hi ha moltíssimes altres irregularitats de tipus administratiu,
algunes insinuam al nostre informe de conclusions que podrien
fins i tot ser constitutives de delicte. Per a mi crec que és
especialment greu aquest maneig dels expedients de les
autopistes per part del Sr. Jover, com un expedient que s’inicia
essent el Sr. Jover, per cert, un fixatge del Sr. Matas quan era
ministre a la Delegació de Costes, com aquell expedient que
s’inicia -insistesc- a més amb ordres polítiques reflectides a les

actes per part del mateix Sr. Jover quan, a més, s’han constatat
en aquesta comissió d’investigació fins i tot els interessos del
Sr. Jover o aquesta doble tasca que feia, per una part al matí o
de dia era càrrec públic i al vespre era promotor artístic i com
va ser ell mateix qui va decidir quines escultures de gent que ell
mateix promovia com a promotor artístic privat, les escultures
que s’havien de col·locar a les autopistes d’Eivissa; com aquell
expedient a la passada legislatura torna a les seves mans, en
aquest cas en qualitat de tècnic i ell elabora informes que fins
i tot... bé, informes que evidentment a l’administració no li
interessaven gens, però que varen anar molt bé a les
constructores per guanyar sentències que en aquests moments
han estat fins i tot ratificades pel Tribunal Suprem.

Assenyalam, i en aquesta part no puc aprofundir-hi, però
s’assenyala només de manera molt simple al final de l’informe
de conclusions, com... perquè aquestes dades si vostès ho
recorden han estat declarades secretes, tota la informació que
es va sol·licitar a l’Agència Tributària i a altres organismes,
com aquest senyor acumula un important patrimoni immobiliari
i com a més no declara allò que sí va declarar que tenia davant
aquesta comissió d’investigació que és una col·lecció d’obres
d’art a la seva declaració de patrimoni.

Només aquests apunts d’unes dades que, sincerament,
convit a tots els membres de la comissió d’investigació a
comprovar amb el que se’ns ha tramès.

Un dels problemes estructurals -i vaig acabant- per a
nosaltres de les autopistes va ser justament la tria d’aquest
règim concessional, del règim concessional de peatge a l’ombra
i d’aquest model pel qual les constructores avançaven un
doblers que llavors la comunitat havia de tornar en forma
d’hipoteca, exactament la mateixa fórmula que es va triar a les
autopistes rescatades de Madrid.

Aquí és quan ve la pregunta: per què les autopistes
d’Eivissa no han estat rescatades? Entre d’altres coses, perquè
de les 21 opcions que es varen posar damunt la taula a partir de
les diferents ofertes de les empreses que varen participar a la
licitació es varen elegir les dues opcions més cares de rescat,
que en la pràctica impossibilitaven que aquesta opció fos viable
si l’administració volia realment exercir aquest dret en
qualsevol moment.

Per què tampoc no s’ha optat en cap moment per revisar
d’ofici aquests contractes que fins i tot l’auditoria Gerens Hill
assenyala en el cas per exemple de les autopistes de Sant
Antoni que són... que és una adjudicació nul·la de ple dret?
Evidentment perquè, com també s’ha annexat a aquest informe
de conclusions, les empreses constructores tenien una voluntat
explícita i explicitada que això no fos així.

Hi ha moltíssims d’altres aspectes que tenen a veure amb les
irregularitats que m’agradaria destacar, però sé...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Abril, ha d’anar acabant.
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EL SR. ABRIL I HERVÁS:

...que se m’acaba el temps, des de com es varen manejar les
despeses de publicitat reproduint exactament l’esquema utilitzat
a l’Hospital... en el cas de la comissió d’investigació a
l’Hospital de Son Espases o al cas Púnica recentment investigat
a Madrid, en tot cas quan... aprofitaré els serrells que m’hagin
quedat d’aquesta intervenció al torn de tancament per ampliar-
ho.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Ara tocaria al Grup Parlamentari MÉS per Menorca, i atesa
l’absència de diputat o diputada d’aquest grup parlamentari
donam la paraula al Grup Parlamentari Socialista, al Sr.
Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Nosaltres venim aquí a presentar aquest informe. D’aquest
informe, el Sr. Abril ja n’ha explicat majoritàriament els punts
claus.

Jo el que volia remarcar és que sí que principalment aquest
informe està basat en el contrast de documentació, l’anàlisi de
documentació i l’anàlisi sobretot de les contradiccions. Hi ha
hagut contradiccions significatives entre diferents
compareixents, hi ha hagut moltes compareixences que s’han
anat contradient i això ha fet aflorar tota una sèrie de sospites
que després també s’han anat contrastant amb la documentació.

També he de dir que han aparegut contradiccions entre les
manifestacions fetes aquí i la documentació que hem anat
revisant. Per tant, pensam que és una anàlisi exhaustiva i en
definitiva el que està clar és que hi ha hagut un intent d’amagar
responsabilitat, perquè molts dels compareixents, i això ho he
de dir aquí, han faltat a la veritat i també en certa manera
alguns han menyspreat la institució en venir aquí a fer unes
declaracions poc (...).

De tota manera crec que de tot l’informe l’important és
veure com s’ha constatat una intencionalitat a fer l’obra, és a
dir, l’obra es va fer amb una intencionalitat de caràcter polític
i una intencionalitat que ja ha estat... va estar des d’un primer
moment marcada, que s’ha dit abans, que és la pressa, és a dir,
tot el procés, tota l’anàlisi, ve marcat per aquest intent
d’imprimir velocitat al projecte. 

Crec que això va accelerar també, va posar de manifest
determinades adjudicacions que seguien un interès purament
econòmic i també diferents contradiccions per beneficiar
determinades empreses que després es posen de manifest.

El que està clar és que aquesta comissió ha fet una feina que
jo crec que era important, ha analitzat les diferents fases, la de
contractació, execució, gestió i ha analitzat també els possibles
delictes que se n’han derivat, i jo crec que... jo destacaria com
al llarg del procés s’ha posat de manifest determinats
avantatges a persones i a empreses, determinats avantatges que

es varen donar a determinades empreses, sobretot a la de la
carretera de l’aeroport amb Maties Arrom Bibiloni, quan
genera un avantatge significatiu en el que s’ha parlat aquí de
gestió de terres, això s’ha posat de manifest que la gestió de les
terres va generar un benefici a l’empresa, a banda de l’impacte
mediambiental.

També he de dir que aquestes presses, ja ho hem dit abans,
han generat un sobrecost patrimonial important, es va destruir
molt de patrimoni a causa a una actuació de presses, però
també he de dir que el major sobrecost ve determinat pel
disseny, és a dir, el mateix disseny de les autovies, autopistes,
carreteres, conforme ho vulguin dir perquè al final seguiran
essent les autopistes d’Eivissa, el mateix disseny genera uns
sobrecosts tant al manteniment com en actuacions posteriors.

S’ha posat de manifest que després el disseny d’aquesta
carretera, sobretot el disseny en trinxera, ha generat sobrecosts
pel tema dels drenatges, hi va haver un disseny erroni que va
generar sobrecosts i també ha quedat clar que hi ha tota un
seguit de dubtes i... que s’hauran de seguir aclarint que són els
referits al 2% de sobrepublicitat que hi va haver una gestió que
no era la que corresponia, i a l’1% de despesa cultural. L’1%
de despesa cultural, s’ha parlat de les escultures aquí moltes
vegades i s’ha posat de manifest sobretot, sobretot crec que és
important perquè... s’ha tret del relat oficial la versió aquesta
que sols es culpa d’uns, sinó que també s’ha posat de manifest
tota una sèrie de mentides, de contradiccions entre els
compareixents que després han resultat evidents. És a dir, jo
vull destacar aquí el canvi de plantejament d’un dels
compareixents, que és el que gestiona després l’expedient, que
hem parlat abans, el Sr. Jover. Al principi ell dubta que hi hagi
sobrecosts, però a la segona compareixença el Sr. Jover ja
comença a canviar i al final també és important. 

S’ha posat de manifest la no atenció a la veritat de la Sra.
Matutes. La Sra. Matutes va venir aquí dient que ella no
gestionava absolutament res, que ella sols intentava ajudar als
expropiats, i després es va comprovar que la Sra. Matutes va
participar en totes i cada una de les reunions de seguiment de
les obres i a les reunions de l’executiva de la concessionària. 

Per tant, hi ha tota una sèrie de contradiccions que són
importants destacar i que al final jo crec que... i amb això volia
acabar, aquestes conclusions posen de manifest diferents coses.
Per una banda, les mentides que s’han produït; per una altra
banda, les irregularitats, es plantegen la diferència entre
informes, en funció del temps. I al final el que queda clar és
que les autopistes d’Eivissa van tenir sobrecosts, ho vaig dir
des del principi, sobrecosts de caràcter ambiental, de caràcter
econòmic, uns sobrecosts de caràcter social que no hi reparem
mai. I sobretot sobrecosts que després al llarg del temps haurem
de pagar a través del pagament en ombra que tindrem en
hipoteca fins el 2030.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Correspon ara al Grup
Parlamentari Podem Illes Balears. Té la paraula el Sr. Morrás. 
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EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gràcies, Sr. President. Llegamos aquí a presentar unas
conclusiones, después de una ingente documentación, después
de 45 comparecencias efectuadas en esta comisión, en las que
ha habido muchas contradicciones, olvidos seculares y amnesia
selectiva, en función de la conveniencia o no de cada
compareciente, en función de su posición, sea empresario, sea
expolítico, o sea político en activo.

Lo cierto es que las autopistas de Ibiza han sido unas obras
que han roto Ibiza físicamente por la mitad, ha sido una sangría
en el plano medioambiental y también está siendo una sangría
económica por el gran sobrecoste que tienen y que se ha
demostrado por las formas de contratación de un sobrecoste,
que recordemos que alcanzará hasta cerca de 850 millones de
euros. Esta comisión tiene un antecedente que se produce hace
10 años, un antecedente sordo, que ha sido todo el movimiento
antiautopista y toda la sociedad civil autoorganizada, en el que
protestaban ya por la usurpación ilícita de sus tierras, en las
expropiaciones que no estaban realizandose de forma correcta
y además esas tierras estaban siendo usadas para otra cosa
distinta que la que venía en los contratos. Y además también
denunciaban lo que suponían estas autopistas para el medio
ambiente en Ibiza. 

Fue este movimiento ciudadano quien comenzó a poner en
la agenda política todas las irregularidades que ahora, por fin
10 años después, están pudiendo ser investigadas de una forma
oficial y casi concluimos hoy con este proceso de esta
investigación oficial. Unas irregularidades que han demostrado,
a la vista de las conclusiones que hoy presentamos, que la
trama también ha actuado en Ibiza; había una trama..., hay,
hubo y hay una trama balear y también hace 10 años actuó en
Ibiza, una trama, recordemos, que está basada en la
connivencia entre empresarios constructores y políticos para
desposeer a la ciudadanía de derechos a través de un robo
continuado a las arcas de la comunidad autónoma. Esta trama,
a la vista de todas las comparecencias, actuaba y actuó con una
rapidez política inusual, había prisa por realizar estas obras. El
sobrecoste que produce esta prisa ante las improvisaciones y
los cambios de ejecución del proyecto, ahonda más en la
necesidad de las empresas de recaudar más como consecuencia
de la improvisación política. Además, este sobrecoste y este
peaje en la sombra que finalmente se elige como forma de pago
de esta construcción, se realiza además con una asesoría
externa, que no sirve prácticamente de demasiado, más que
para ahondar en detrimento de las arcas de la comunidad
autónoma.

También esta trama actúa en las expropiaciones. Esa
rapidez hace que las expropiaciones de tierras y las
ocupaciones de las fincas se realicen de forma incluso algunas
veces violenta, ante la clara oposición de las propiedades de
esas fincas, de no querer ceder ante ilegalidades manifiestas. Y
además no sólo eso, sino que algunas expropiaciones se pagan
rápidamente e incluso fuera de lo que legalmente les
correspondían, con las excusas que se quieran poner, o no se
quieran poner, pero al final siempre parece que los beneficiados
son los más poderosos, y los menos beneficiados y la gente al
final que está todavía sin cobrar las expropiaciones, es la gente

que menos importancia social o política tienen. Y ahí están
todavía sin cobrar expropiaciones. 

Claro, unas expropiaciones que al final y unas protestas que
no únicamente se basaban porque les estaban siendo usurpadas
esas tierras, sino que esas fincas eran excavadas y las tierras
provenientes de esas fincas, de las fincas con las que venían
trabajando familiarmente, acaban siendo trasladadas de una
forma, a la vista de las conclusiones y a la vista de todas las
declaraciones, de una forma cuanto menos no correcta, a fincas
propiedad de Fiesta Hoteles. De una forma irregular se desvían
30.000 camiones de tierra que debían ir a un vertedero, hacía
unas fincas que, como sabemos y ha sido expuesto en esta
comisión, donde allí estaba planificado un campo de golf. Nos
encontramos ante un señor que dice que él es responsable
cuando es socio de Fiesta Hoteles del grupo de empresas
Matutes, en alguna de las compañías e incluso apoderado del
mismo.

Además de este desvío de tierras, también como sabemos
esos sobrecostes, esa trama actúa también y otra de las fuentes
de financiación ha sido por la falta de puntos de conteo de
aforo de coches, tanto en Sant Antoni, por la carencia de ellos,
de 13 a 1 como bien sabemos, hasta la instalación en la rotonda
de Can Cifre de un punto de conteo, donde ni siquiera estaba
contemplado en la licitación. Sin embargo, eso actúa con una
ventaja competitiva de las empresas adjudicatarias, que
finalmente resultaron adjudicatarias, porque sabían que iban a
poder cobrar más porque instalaban un punto de conteo donde
no correspondía y además iban a tener menos costes porque el
traslado de las tierras no lo iban a tener que pagar en su
totalidad, sino que las iban a dejar cerca porque ya le convenía
a otro empresario amigo.

Por ese lado la trama actúa. Pero también actúa por el lado
del 1% cultural, ese 1% cultural que no existió, en el que
Intervención se fía de que existe un pantallazo en algún sitio
del contrato o de la mesa de contratación, pantallazo que parece
que se está empezando a dotar ese 1% cultural que nunca se
acaba de dotar, y, claro, ahí es donde aparece de una forma más
flagrante el director general, Carlos Jover, en aquella época,
amigo y gestor al tiempo, amigo de los escultores y gestor al
tiempo, pues las constructoras acaban situando esas esculturas
en las rotondas, unas esculturas que parece como que tienen
que pagar ellos directamente, y se niegan diciendo que ese es
el 1%... corresponde al 1% cultural.

La trama en realidad actúa de distintas formas, y otra de las
formas es precisamente establecer un contrato, unos contratos,
como han dicho el compañero David Abril y el compañero
Enric Casanova, unos contratos que están diseñados
precisamente para dejar fuera de juego a la comunidad
autónoma dentro de cualquier tipo de litigio, dentro de
cualquier posibilidad de jugar con ventaja con las
constructoras. 

Además, después de todo ello, el Sr. Jover sigue actuando,
sigue actuando en expedientes, y sigue actuando en una
legislatura que aparentemente no tiene mucho que ver con la
construcción de estas autopistas, pero que sí tiene que ver
porque en realidad si estamos aquí diez años después hablando
de las autopistas de Ibiza es porque están implicados, o por
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inacción en determinadas cuestiones, tres gobiernos distintos,
tres legislaturas en las que, en la primera, se planifica de una
forma clara en favor de políticos y constructores, se
conceptualiza cómo va ser el atraco, se conceden a las
concesionarias esos contratos, y así se va ejecutando el atraco.
Pero la legislatura posterior además también se toman
decisiones que no son correctas para la caja de la comunidad
autónoma procurando otros sobrecostes; pero además en esa
misma legislatura no se accede a llevar los informes, distintos
informes jurídicos y la auditoría realizada a Fiscalía, bajo la
excusa de que la Fiscalía había dicho al Sr. Carbonero que no
lo podía gestionar porque estaba muy ocupada. Esperemos que
la Fiscalía en estas fechas ande menos ocupada.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Pero tenemos la tercera legislatura, una legislatura en la que
sigue la gestión, y aquí es donde vuelve a aparecer el Sr. Jover,
donde si hace años era parte, era parte que tomaba decisiones
sobre esta construcción, después era juez también emitiendo
informes, emitiendo informes que posteriormente iban a ser
empleados por las constructoras para seguir con el saqueo a la
comunidad autónoma. Da la impresión de que había un acuerdo
previo ya de hace diez años de, mediante la complicación de
los contratos y poner en situación de indefensión a la
comunidad autónoma...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Morrás, ha d’anar acabant.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, acabo ahora mismo, Sr. Presidente. ...ante la dificultad
de esos contratos iba a haber mucho litigio y las constructoras
se beneficiarían mediante todos esos sobrecostes, y eso es lo
que están pasando, y eso es lo que tenemos que soportar todas
las ciudadanas y ciudadanos de la comunidad autónoma.

Muchas gracias a todas las personas comparecientes,
muchas gracias a esta comisión, y muchas gracias al
movimiento antiautopistas por dejar... dejar a la vista todo lo
planificado y ejecutado por la trama balear en Ibiza.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Morrás. Correspon ara al Grup
Parlamentari Mixt. Té la paraula la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. No faré ús de la paraula.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Intervenció de la resta de grups.
Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
difícilment podem fer una anàlisi acurada de les conclusions
que ens presenten els grups que donen suport al Govern en deu
minuts; per tant intentaré fer una síntesi el més acurada
possible.

En primer lloc hem de dir que no ens sorprenen mica les
conclusions a què arriben els portaveus que donen suport al
Govern. Nosaltres ja ho havíem anticipat d’inici: les
conclusions estan redactades i avui el document que tenim a les
nostres mans certifica, efectivament, totes les nostres sospites,
es confirma que tot allò que dèiem el primer dia conclou que
efectivament hi havia un document ja predissenyat a fi que es
pogués aprovar, i el que tot sembla és que s’acabi enviant a la
Fiscalia. Per tant nosaltres denunciam aquest fet, ja es va
denunciar el primer dia que vàrem comparèixer en aquesta
comissió, i avui tornam reiterar el mateix. És un document que
no és criticable pel que diu, que també, sinó efectivament pel
que no diu. Hi ha coses que eren previsibles que aquest
document recollís, però hi ha altres qüestions que a nosaltres
ens escandalitzen, per dir-ho d’alguna manera, que aquest
document no recull, qüestions flagrants que s’han dit en aquesta
comissió, que s’han manifestat per distints compareixents, que
suposen també sobrecostos en relació amb el que significa tot
el procés d’adjudicació, licitació i execució de les carreteres
d’Eivissa, i per tant nosaltres entenem que aquest document
continua essent una visió parcial, una visió política interessada,
esbiaixada a la realitat, i no ho és només per això, sinó que ho
és perquè ja des dels inicis se’ns va negar, al Grup Parlamentari
Popular, l’aportació d’una sèrie de persones que enteníem que
també podien complementar la veritat, i clar, amb aquestes
absències difícilment podem concloure que la veritat és
completa, és sencera, sinó que hem de concloure que la veritat
és absolutament esbiaixada.

Però no només criticàrem en el seu dia les persones que no
se’ns varen permetre incorporar al pla de treball, sinó que
també al llarg de la comissió se’n varen proposar per resoldre
contradiccions i encara així no se’ns va voler fer cas. Per tant
entenem, com dic, que aquesta visió és absolutament parcial,
esbiaixada, totalment interessada. Crec que ho haguessin pogut
fer millor, haguessin pogut dissimular una mica més, acceptar
algun compareixent del Grup Parlamentari Popular, en fi..., i
potser el rigor del document hagués estat una mica més creïble.

I dit això començaré a fer esment a les qüestions que més
ens han cridat l’atenció en relació amb el document que se’ns
aporta. En primer lloc parlen vostès del tema arqueològic;
nosaltres també el recollim al nostre document de conclusions.
La qüestió arqueològica per a nosaltres no té cap tipus de
dubtes. I per què dic això?; aquí varen comparèixer, si no ho
record malament, tres persones directament relacionades amb
les qüestions arqueològiques; en primer lloc va comparèixer el
Sr. Joan Marí Tur, que vull recordar que en aquell moment
estava pendent d’una sentència i avui aquesta sentència
l’exculpa, i això ho saben tots vostès, de qualsevol delicte
d’imputació penal en relació amb la seva actuació, això vagi
per davant, que no és cosa menor; en segon lloc varen
comparèixer el Sr. Joan Ramon Torres i el Sr. José Luís López
Garí, i entre aquests dos senyors, que havien estat els dos
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directors generals de Patrimoni, hi va haver contradiccions a
bastament, moltíssimes contradiccions. Un deia que la seva
actuació podia significar, d’una nota d’1 a 10, un 8, i l’altre la
qualificava de 2; més contradicció que aquesta, cap ni una. I
què vàrem fer nosaltres?, vàrem sol·licitar la compareixença,
una altra vegada, del Sr. Joan Ramon Torres per veure si el que
havia dit l’anterior director general es corresponia amb la
veritat; se’ns va negar, se’ns va negar i avui conclouen vostès
qüestions relacionades amb el tema arqueològic quan les
contradiccions eren absolutament manifestes, de les quals no es
podia desprendre una veritat absoluta, però vostès les tenen,
però vostè la tenen, vostès la tenen.

En relació amb l’1% cultural. Aquí es va dir. Aquestes
escultures vostès... no les veuen enlloc però hi varen ser, i aquí
hi ha hagut persones que han manifestat que una vegada va
entrar al govern el pacte d’esquerres aquelles escultures es
varen serrar i es varen amagar a un magatzem, i això és així, i
vostès a les seves conclusions, d’això, no en fan esment, no
donen credibilitat a les persones que vénen aquí a dir segons
quines coses quan no els encaixen amb el document que vostès
tenen prèviament dissenyat, i això és així i això ha passat
d’aquesta manera.

En relació amb la seva forma d’operar, crec que s’han
extralimitat també, s’han extralimitat no només en les
conclusions, sinó com dic en la forma d’enfocar aquesta
comissió, tenia un objecte i entenc que en aquest objecte vostès
s’han extralimitat en el seu zel perquè volien perseguir no
només una gestió, sinó que s’ha demostrat que finalment vostès
han volgut perseguir persones singularment considerades i això
crec que és allò greu d’aquesta comissió.

És cert que les comissions d’investigació es creen per cercar
una finalitat política, però vostès han volgut fer de jutges, han
volgut fer de fiscals, han demanat tota aquesta documentació
tan estrictament reservada, que sí que la poden tenir, alguna
documentació se’ls ha privat, només faltaria, però sí que és cert
que això entenc que està absolutament reservat a un àmbit molt
determinat de l’administració de justícia, però vostès s’han
posat la toga com se la posen sempre, la toga de fiscal i la toga
de jutge.

En relació amb l’auditoria, aquí vostès no veuen cap
sobrecost, aquí vostès no veuen un sobrecost d’1 milió d’euros,
a vostès això se’ls escapa. Vostès diuen que l’auditoria no ha
servit per a res i no s’ha dut als tribunals, idò si no s’ha dut als
tribunals és un sobrecost, si aquesta auditoria no s’ha utilitzat
absolutament per a res i ha costat un milió d’euros, això és un
sobrecost, i això és una de les grans mancances i una de les
grans absències del seu document i aquesta és la primera
mentida de totes del seu document de conclusions, una
auditoria que, per cert, hi ha un informe posterior que la
desmunta de cap a fi, un document i un informe fet per
l’Advocacia d’aquesta comunitat autònoma, però per a vostès
per això no hi ha sobrecost.

Es lleva l’adjudicació a una empresa que recorre
l’adjudicació i és condemnat el Govern de les Illes Balears a
pagar precisament el cost d’aquella adjudicació, però això no
és un sobrecost. S’adjudica a una altra empresa, costa un milió

d’euros, no s’utilitza, però no és un sobrecost, sobrecost és tota
la resta.

Però no només això, sinó que vostès tampoc no veuen
sobrecost en la mayor, dues sentències, hi ha de dues carreteres
on se certifica i es demostra i es determina clarament que hi ha
un sobrecost imputable a l’activisme més radical que ocupa les
finques segons de quina manera, i això produeix un increment
a les empreses concessionàries ni més ni manco que de 17
milions d’euros, però això no és sobrecost, d’aquí no se’n pot
parlar, d’això en poden parlar els tribunals, però aquí no es pot
parlar de res d’això, només faltaria.

Una altra de les mancances que té el seu document, una
altra de les mancances que vostès absolutament ignoren. Parlen
del cànon, del cànon dels punts de compteig, vull recordar que
el Sr. Carbonero va renunciar a aquelles obres, aquell moment
hagués estat el moment procedimental oportú per revisar el
sistema de compteig, però què fa aquest senyor?, no només no
revisa el sistema de compteig, sinó que abans de partir i estant
en funcions pren una determinació que obri a raig, i de quina
manera, els punts de compteig en dir que efectivament la 55.5
és una clàusula estimativa, quasi res. Però d’això no se’n pot
parlar, això... dels 100 milions d’euros que això significa de
sobrecost no se’n pot parlar, déu ens n’alliberi, de parlar del Sr.
Carbonero.

Tampoc no fan menció vostès del que va dir aquí el Sr.
Carbonero. El Sr. Carbonero va dir que va voler portar
l’auditoria a la Fiscalia i la Fiscalia es va negar a recepcionar
aquest document dient que tenia molta feina, avui la Fiscalia té
molta feina, però no precisament amb el Partit Popular, avui
aquest document que s’aprovi aquí i a ple anirà a Fiscalia, però
se pondrá a la cola, crec que Fiscalia ara té molta feina
investigant altres coses, veritat, Sr. Abril?

I dit això, nosaltres òbviament votarem en contra d’aquest
document, no tenim més remei que fer-ho. Nosaltres pensam
que tots aquests sobrecosts dels quals parl haguessin hagut de
ser objecte i reflex d’aquest document, no ha estat així, per tant,
poc crèdit podem donar a aquest document de conclusions per
part del grups parlamentaris que donen suport al Govern i en
conseqüència aquí el que passarà serà el previsible, que la
comissió d’investigació acabarà determinant que s’aproven
unes conclusions a voluntat d’una majoria parlamentària que és
la majoria del pacte d’esquerres.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Ara correspondria al Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES, però atesa la
seva absència, començam el torn de rèplica, pel Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Abril per un
temps de cinc minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, per respondre sobretot al Sr. Jerez, crec que m’estalviaré
el meu torn de paraula en aquest sentit perquè bàsicament tot el
que ell ha assenyalat com a mancances de l’informe de
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conclusions que presentam els grups de la majoria ell ho
assenyala o ho presenta com a virtuts de l’informe que ha
presentat el Grup Parlamentari Popular. Per tant, en aquesta
part m’hi abstendré d’entrada en aquest torn, en tot cas
passarem al següent debat. 

Sí que vull dir que en tot cas em sap greu que realment, amb
la feina que s’ha fet en aquesta comissió d’investigació no
haguem arribat a acords i les posicions hagin estat pràcticament
irreconciliables des del principi, tot i que vàrem començar
malament des del moment en què el Grup Parlamentari Popular
va presentar un pla de treball on no plantejaven ni una sola
compareixença de cap membre del Partit Popular que hagués
tengut responsabilitats directes en el procés de disseny,
contractació, execució i gestió de les autopistes d’Eivissa, la
qual cosa diu molt de quina era l’actitud davant d’aquesta
comissió d’investigació.

Així i tot, s’ha fet molta feina en aquesta comissió, almanco
els que n’han volguda fer, més de mil pàgines de Diaris de
Sessions reflectint les més de quaranta compareixences que hi
ha hagut, milers de folis de documentació administrativa que el
que ha pogut o ha volgut entrar-hi, hi ha entrat o hi hem entrat,
i aquí m’agradaria també parlar no només per la feina dels
diputats i diputades, sinó també dels periodistes, que entenc
que és un tema complex des del punt de vista tan administratiu
com polític a l’hora de poder-lo seguir, crec que el nivell de
complexitat de les irregularitats i les coses que hem anant
denunciant, que han anat sorgint en aquesta comissió i que ni
tan sols crec que, i en això crec que parl per a la resta de grups
proposants, ningú no s’esperava que sortissin temes com els
que s’han arribat a posar damunt la taula en aquesta comissió.
I igualment també m’agradaria agrair la feina dels serveis
jurídics d’aquesta cambra que han estat també interpel·lats
reiteradament justament sobre les tasques d’aquesta comissió
d’investigació, la capacitat o l’abast de la mateixa comissió,
no?, que també mereix un capítol a part al nostre informe de
conclusions.

En aquest informe s’assenyala allò que no ha funcionat en
tot el procés de les autopistes d’Eivissa, s’assenyalen
irregularitats, s’assenyalen contradiccions i mentides, com
deien també els meus companys, però sobretot hi ha una
voluntat no d’assenyalar, de posar el dit a la nafra a ningú,
d’acusar ningú ni de fer com ha dit alguna vegada el Grup
Parlamentari Popular per ridiculitzar aquesta qüestió de
fiscalillos, de juececillos, sinó que fins i tot hi ha un capítol que
ja m’agradaria haver trobat a l’informe del Grup Parlamentari
Popular de propostes de millora d’allò que no ha funcionat,
perquè crec que ni tan sols ningú del Partit Popular es pot
atrevir a afirmar en aquest moment, deu any després que
s’adjudicassin aquestes autopistes (...), que tot s’ha fet bé ni
que només és una part o un partit el que ha fallat, no?

I aquí sí que m’agradaria parlar per exemple d’algunes de
les coses que comentam a l’informe des del paper de les
empreses consultores d’aquestes grans firmes com Ernst&
Young, Gerens Hill, etc., Price Waterhouse, que d’alguna
manera imprimeixen un segell de qualitat, de credibilitat a
coses, a processos, a actes administratius que moltes vegades
no el tenen i que acaben perjudicant greument les arques

públiques i per tant, també les butxaques dels ciutadans i
ciutadanes i jo diria que fins i tot la credibilitat de la política.

Hauríem de fer una reflexió tots i totes sobre això perquè
ara governam uns i en un altre moment governaran uns altres,
sobre les errades dels mecanismes de control i sobretot de
contractació en aquests tipus d’adjudicacions, sobretot en les
adjudicacions de gran obra pública.

Crec que també ens hauríem de plantejar si és lícit o legítim
que empreses que fins i tot han fet part de processos ja
investigats i sentenciats de corrupció, es puguin presentar
lliurament als concursos i licitacions, als processos de
contractació oberts que fan les diferents administracions. Tot
això crec que són qüestions que de qualque manera emanen, o
han sorgit arran de la feina que s’ha fet, insistesc, el que n’ha
volguda fer en aquesta comissió d’investigació. I com els deia,
fins i tot hi ha hagut espai per a la reflexió sobre la mateixa
funcionalitat de les comissions d’investigació i les limitacions
que hem tengut en un moment donat a l’hora de sol·licitar
determinada documentació que hagués estat important per
aprofundir en algunes de les conclusions i irregularitats
assenyalades.

Acab dient que si aquesta comissió d’investigació serveix
per recuperar, encara que sigui un sol euro públic, o com a
mínim aturar la sagnia de doblers públics que han representat
les autopistes d’Eivissa i que representaran encara perquè ens
queden molts d’anys per pagar, haurà volgut la pena, alguns i
algunes almenys haurem treballat sobretot amb aquesta
intenció.

Sobre si les conclusions que s’aprovaran aquí seran les
d’una majoria que s’imposa a una minoria, etc., evidentment és
legítim que cadascú tengui les seves posicions. Li recordaré que
les conclusions que es van aprovar oficialment quan vàrem fer
la Comissió d’Investigació de les autopistes d’Eivissa, varen
ser les de la majoria aclaparadora del Partit Popular, però les
que varen servir a la Fiscalia van ser les del meu grup
parlamentari.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Correspondria al Grup
Parlamentari MÉS per Menorca i atesa l’absència de cap
diputat o diputada, passam la paraula al Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. A veure, jo simplement volia dir-li
al Sr. Jerez que li preocupa pel que no diu. El que està clar és
que en aquesta comissió s’han tractat molts temes, hi ha hagut
moltes compareixences com ja han dit, que des d’un primer
moment el Partit Popular tenia una visió parcial, ara ho capgira
dient que les conclusions són una visió parcial. Miri Sr. Jerez,
vostè quan va venir aquí amb un pla de feina que no
contemplava cap compareixença de gent del Partit Popular, no
estava sent clar, la parcialitat venia predeterminada. Venia
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predeterminada perquè l’intent, i això després ho parlarem,
després parlarem de les conclusions del Partit Popular és una.

Respecte al tema de l’1% cultural, que parla de les
escultures que han desaparegut i que s’han serrat. Perdoni, l’1%
cultural va quedar molt clar i palès que no es va tramitar
correctament i que hi va haver contradiccions, precisament és
una de les contradiccions. El Sr. Jover diu en els diaris que això
va carregat a l’1% cultural i aquí diu que no, per tant, hi ha una
contradicció de caràcter important. I les escultures es van
retirar i li deixo molt clar que aquí el Sr. Arrom Bibiloni va dir
molt clar que a ell li encomanaven que compressin estàtues,
estava parlant d’aquestes escultures. Per tant, d’aquest tema en
podem parlar.

Després respecte si ens posem la toga o no ens posem la
toga. Sr. Jerez, aquí s’intenta analitzar què és el que ha passat,
no s’intenta decidir. S’intenta dir, això és així, s’intenten
analitzar les contradiccions i per això es fa. El que passa és que
aquí des d’un primer moment i amb l’actuació moltes vegades
que podem titllar de hooligan d’alguns membres del Partit
Popular en aquesta comissió, l’únic que han intentat és
desprestigiar la comissió i desprestigiar la feina que aquí es fa.
I fins i tot, ja li ho he dit abans, algun compareixent ha intentat
menysprear la institució. Per tant, jo crec que aquí no es fa de
fiscalillo, simplement es fa la feina que s’ha de fer i s’ha fet una
feina important.

Respecte els sobrecosts. Parla de sobrecosts de l’auditoria,
parla dels sobrecosts de l’activisme radical. Però torno a dir, hi
ha sobrecosts de caràcter econòmic molt importants que vénen
determinades pel model de les autovies i que això no es
recuperarà. Hi ha sobrecosts molt importants determinats pels
canvis que ha fet i que després no recuperaran. Hi ha sobrecosts
molt importants que s’han hagut de fer després, com és la bassa
de drenatge de la carretera de Sant Jordi, que generarà
sobrecosts molt importants. Hi ha sobrecosts generats per la
manera de realitzar les obres, la pressa, la pressa, la pressa, que
després no es recuperaran. Per tant, jo crec que els sobrecostos
s’han de catalogar tots i no sols un. 

Després diu, ja per acabar, que aquestes conclusions
s’aprovaran per la imposició de la majoria parlamentària. Miri
sí, estam en el joc parlamentari i la manera de funcionar és a
través de majories parlamentàries, quan el PP té la majoria
parlamentària no juga a la majoria parlamentària, simplement
la imposa. Per tant, jo crec que ara el que ha de fer és respectar
les majories, a més que són majories creades a base de consens
i de feina. I per tant, jo crec que per part del Partit Popular ha
de respectar aquestes mesures. 

I ja per acabar dir-li que respecte a l’intent de venir aquí
amb unes conclusions predeterminades, mesclades i
predeterminades que tenia les conclusions el Partit Popular i
després ho demostrarà possible, va venir aquí amb un pla de
feina començant pel final i acaba les conclusions a partir
d’aquell pla de feina. De la gent que no portava en el pla de
feina no en parla. Per tant, jo crec que Sr. Jerez aquestes
conclusions són acurades, aquestes conclusions són fruit d’una
feina molt acurada, de molta feina com hem dit abans de molta
gent i de contrast de documentació. Per tant, són unes

conclusions que poden servir i que esperem que serviran més
enllà d’aquest Parlament.

Moltes gràcies President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Correspon ara al Grup
Parlamentari Podem. Té la paraula el Sr. Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gràcies, Sr. President. Bueno, en realidad a este grupo
parlamentario no le extraña demasiado la actitud ni los
argumentos que adopta el Partido Popular, para alegar en
contra de las conclusiones que presentan estos grupos
parlamentarios. Y es porque dentro de la trama, existen
empresarios y existen políticos conniventes, y no queriendo
decir que el actual Partido Popular, o las personas que estén
hablando aquí en nombre del Partido Popular tengan que ver
con esta construcción de las autopistas, pero sí miembros
destacadísimos de su partido en varias legislaturas. Y por tanto,
tienen que seguir defendiendo o mirando de una forma
estrictamente parcial, lo que se produce en esta comisión de
investigación. 

¿Por qué? Porque en cuanto se desvíen un poco, en cuanto
haya cierto desvío de esa linea, de tener un poco de autocrítica
de ver como se ha desfalcado, como se ha robado, como se está
robando a la comunidad autónoma, pues claro se cae toda la
trama como si fuese un castillo de naipes y tienen que seguir
manteniendo esa postura. No existe animadversión específica
por ninguna de las personas que han sido nombradas en esta
comisión, ni existe animadversión concreta por ninguna de las
empresas a priori, sino que a través de la investigación se han
visto no sólo contradicciones entre unos y otros, sino también
mentiras concretas. Mentiras por ejemplo como las de Carlos
Jover, en relación a su patrimonio o en relación con los
concesionarios, incluso con los expedientes administrativos y
se ha visto la contradicción y luego con los escritos posteriores
que presentó después de la declaración de la Sra. Perelló.

La Sra. Matutes también dijo que no tenía nada que ver con
la construcción de las autopistas y sin embargo estaba en los
consejos de administración, en las reuniones de consejos de
administración de las empresas concesionarias. La Sra. Ana
García negó que tenía relación con TRAGSA en ese momento,
ninguna relación de parentesco, y resulta que sí la tenía; és más,
a la hora de hacer los drenajes resulta que se concede mediante
una encomienda de gestión la realización de esa obra y
TRAGSA lo subcontrata a otra empresa, algo que está
prohibido. Ha habido muchas irregularidades en estas obras, y
ninguna parece que se ciñe a lo que ustedes entienden como
irregularidad. Claro, están demasiado acostumbrados a esas
irregularidades y a esas acciones de la trama como para salirse
del guión porque entonces caería el castillo de naipes. 

También la Sra. Mabel Cabrer en relación con las facturas
de publicidad dijo que no tenía nada que ver, cuando resulta
que las empresas están diciendo que los pagos, que las órdenes
de pago venían directamente de conselleria, y recordemos que
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ese es el modus operandi de la Púnica, es exactamente el
mismo. 

Entonces, a ver, seamos un poco conscientes de lo que
estamos, tengamos un poco de autocrítica y veamos los errores
que se han cometido, igual también por el Sr. Carbonero. El Sr.
Carbonero también ha cometido errores y también ha
producido esos sobrecostes, pues claro que hay que
reconocerlo, pero también el Sr. Marí Tur, porque aquí se está
diciendo que el Sr. Joan Marí Tur está absuelto y lo que no se
dice es que está volviendo a ser recurrida esa sentencia porque
por segunda vez, en una sentencia donde existe como hecho
declarado, probado, perdón, como hecho probado, la
destrucción continuada de patrimonio, ese delito no está siendo
penado ni está siendo calificado como para en sentencia ser
dictado, y eso es lo que se vuelve a recurrir otra vez a la
Audiencia, por segunda vez, para que sea congruente el
juzgado de que una vez que está declarado como hecho
probado que hay una destrucción continuada de patrimonio
sean condenadas las persones que correspondan de acuerdo a
esos hechos. No es que estemos contra ninguna persona a
priori, no es que haya animadversión, es que los hechos son los
que son y no podemos evitarlos.

Los sobrecostes no son sólo de las auditorías, Sr. Jerez; los
sobrecostes, no sólo por el activismo; el activismo en Ibiza de
las Plataforma de las autopistas se produce precisamente por
esas prisas políticas, por ese asalto a las fincas de la gente de
Ibiza. Se produce por eso, no es al contrario, no existe una
intención a priori de actuar contra esa obra, es por las malas
formas de la administración las que llevan... 

Y luego ya, claro, lo del peaje en la sombra y todo eso para
ustedes, ese sobrecoste, que es el supermillonario, el que hace
que sea un atraco a mano armada a la comunidad autónoma,
eso, sin embargo, lo pasan por alto, dicen que nada, que es
normal, que las obras se hacen así. Pues claro que es normal,
porque es así como actúa la trama. Sálganse de esa trama,
sálganse de esa trama y tengan un poco de autocrítica hacia la
gestión del Partido Popular que ha tenido en esas fechas. La
Fiscalía estará más ocupada porque todavía el Sr. Matas tiene
muchos juicios pendientes aquí en Baleares. 

Y sí, estas conclusiones serán aprobadas por mayoría,
porque afortunadamente está habiendo un cambio cultural y
político en la gente y se están conformando nuevas mayorías
que posibilitan la realización de comisiones de investigación
como estas...

(Remor de veus)

...que no fueron posibles, recuerdo, tampoco hace dos
legislaturas.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Morrás. Correspon ara al Grup
Parlamentari Mixt. Té la paraula la Sra. Tur. Sra. Tur...

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, Sr. President. No intervendré.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. En torn de contrarèplica té la paraula, pel
Grup Parlamentari Popular, el Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
començaré pel primer, el pla de treball. M’acusen vostès que
aquí el Grup Parlamentari Popular va portar un pla de treball en
què ignorava determinades persones que eren fonamentals per
descobrir la veritat. Jo els convid a recuperar aquell Diari de
Sessions, que el recuperin, que el llegeixin, que facin memòria
del que vaig dir aquell dia. El nostre pla de treball singularment
considerat no era suficient, tampoc, per esbrinar la veritat, no
era suficient, i ho vaig dir; no volia ser aquell pla de treball
aprovat de forma singularment considerada però que no hagués
bastat, i això ho vaig reconèixer en aquesta comissió
parlamentària, i vostès no em varen fer cas. I manco me’n varen
acceptar un, de compareixent, ni un!, ni un. Què els demanava
jo aquell dia?, que el nostre pla de treball se sumàs al seu, que
aprovassin els dos plans de treball conjuntament, que fossin
propostes completes, amb una escenografia més ampla, amb un
focus més ample. Vostès s’hi varen negar, vostès varen voler
que zoom fos més estret, i això ho vaig de posar de relleu
aquell dia, i vostès mantenen que el que el Grup Parlamentari
Popular era únicament aprovar el seu pla de treball, on
mancaven persones. Mentida, fals, i ho saben, i per tant no
poden venir a dir aquí que nosaltres volíem aprovar un únic pla
de treball d’aquella manera. Perquè és mentida, perquè és
mentida.

Sr. David Abril, no dubt que s’hagi fet molta feina, se n’ha
feta, i encara estic disposat a reconèixer-li que vostè, el que
més, vostè, el que més; vostè ha emprat en aquesta comissió
moltíssima intensitat, i possiblement el que més. Li diré que
fins i tot vostè ha estirat del carro, del carro de l’esquerra, eh?;
la resta de portaveus han vengut arrossegats per vostè, vostè els
ha arrossegat, vostè ha liderat la veu de l’esquerra en aquesta
comissió, ningú més, i això som bo per reconèixer-li-ho, no em
cauen els anells perquè és veritat, perquè és veritat. Ara bé,
arribat aquí el que ens hem de plantejar és si aquesta feina,
donades les seves conclusions, s’ha fet bé. Aquesta és la
pregunta, eh?, tota aquesta intensitat que vostè ha emprat si ha
donat el resultat que buscàvem, i la resposta per mi és que no.
I per què la resposta és que no?, idò perquè hi havia mancances
en les persones que havien de comparèixer, i no ens donaven
una visió ampla del que havien de ser tots els testimonis que
havien de passar per aquí. Nosaltres no teníem cap problema
que comparegués aquí el Sr. Matas i la Sra. Mabel Cabrer, per
exemple, cap ni un; ja sap que nosaltres haguéssim votat el seu
pla de treball si haguessin aprovat el nostre, però vostès si que
en tenien perquè venguessin el Sr. Antich i el Sr. Xico Tarrés.
Per què?, aquí és on hi ha el dèficit, aquí és on falla la feina que
s’havia d’haver fet. Crec que eren testimonis cabdals,
importantíssims, i no els hagués costat res, i possiblement les
conclusions a què haguéssim arribat haguessin estat les
mateixes, però amb persones que tenien molt a dir, i amb
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persones que falten i que ens donen arguments, a nosaltres, per
dir que efectivament aquesta comissió no ha volgut descobrir
des del primer dia la veritat.

Sr. Morrás, que s’està robant a la comunitat autònoma.
M’ho posa massa fàcil, avui en dia.

(Algunes rialles)

M’ho posa massa fàcil. Vostè diu que avui en dia s’està
robant a la comunitat autònoma. M’ho posa massa fàcil.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Vol que li contesti? No, no li contestaré i sap per on vaig.
Per tant vagi amb seny, vagi amb seny, perquè si entram aquí,
en els robatoris... avui en podríem parlar molt, i encara no hem
acabat, i encara no hem acabat!, i encara no hem acabat. Deia
el Sr. Abril que hi havia un senyor que feia de crític d’art
durant el dia i..., al revés, que feia de director general durant el
dia i a la nit feia de crític d’art. Sr. Morrás, molt fàcil seria dir-
li allò que hi ha senyors que fan de cap de campanya de dia i
fan informes a la nit. Que fàcil!, que fàcil, eh?, però no entraré
aquí.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jerez. Ara tocaria al Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES, i donada la seva absència
procedirem..., donam per finalitzat el debat sobre aquest primer
document de conclusions, i procedim al debat de les propostes
de conclusió presentades pel Grup Parlamentari Popular,
segons el RGE núm. 4638/17, i si està en condicions, Sr. Jerez,
que segur que sí, té la paraula pel Grup Parlamentari Popular
per un temps de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Possiblement no esgoti el
temps que vostè em concedeix a causa que el que venc a dir
bàsicament ja ho he dit, no avui, sinó durant tota la comissió
parlamentària i, per tant, serà una síntesi -com dic- de tot el que
s’ha parlat, de tot el que hem defensat i també, per suposat, una
síntesi del que aporta el nostre pla de treball.

El nostre pla de treball comença amb una introducció del
que ha estat aquesta comissió parlamentària, des del primer dia
fins al dia en què acaben les compareixences; i no reiteraré el
que diu la nostra introducció perquè ho he dit fa uns minuts, per
tant, ja saben vostès perfectament el que vull dir sense
necessitat d’haver-ho de dir.

Aquest document intenta sintetitzar allò més important, allò
que consideram més substanciós i allò que entenem que és una
qüestió a destacar al llarg de tota aquesta comissió
parlamentària que han estat moltíssimes coses. 

En primer lloc parlam del conveni de carreteres,
efectivament aquí s’ha qüestionat i sobre això s’ha fet... s’ha fet
moltíssima d’opinió i moltíssima crítica en relació amb el

conveni de carreteres, un conveni de carreteres que es va haver
de rescatar perquè es va perdre precisament aquell primer
conveni que estava destinat a finançar les obres, un conveni que
efectivament acaba sent denunciat pel Govern d’Espanya, pel
Govern del Sr. José Luís Rodríguez Zapatero i ha de ser
precisament l’Audiència Provincial... l’Audiència Nacional la
que acabi donant la raó al Govern del Partit Popular i que
efectivament un conveni que venia a dotar pressupostàriament
sous per poder executar aquestes carreteres.

Feim relació també, menció, a les competències del consell
insular que també s’han qüestionat aquí, persones que han posat
en entredit que el consell insular tingués qualsevol tipus de
competències sobre les carreteres d’Eivissa.

Parlam del tema arqueològic, jo ja he parlat de la qüestió
arqueològica, però ho feim des del punt de vista de la
impossibilitat que hi ha per arribar al fons de l’assumpte,
evidentment hi ha hagut dues persones, dos directors generals
de Patrimoni que han comparegut aquí i que han declarat un i
altre una enemistat manifesta -una enemistat manifesta-, el Sr.
López i Garí deia que havia romput la seva amistat amb el Sr.
Ramón Torres i ho deia públicament i al Diari de Sessions ho
saben i fruït d’aquesta enemistat sembla que les conclusions a
les quals arriben un i altre entorn a tot el tema arqueològic no
coincideixen i com que no coincideixen nosaltres el que
demanam és que torni a comparèixer el Sr. Ramón Torres i
se’ns nega, per tant, difícilment podrem saber amb tota
exactitud i en profunditat qüestions relacionades amb la -diuen
vostès- destrucció de jaciments arqueològics i els agradi o no
el Sr. Marí i Tur té avui una sentència que l’exculpa, els agradi
o no els agradi. El que no pot ser és que tengui una sentència
que l’exculpa i la presumpció d’innocència per a ell no valgui,
per a ell no serveixi, però per als seus sí, per als seus sí, té una
sentència que l’exculpa i la presumpció d’innocència a ell no li
serveix, no té aquest dret segons vostès, per molt que la Fiscalia
hagi recorregut aquesta sentència aquest senyor continua estant
exculpat perquè el sistema funciona d’aquesta manera, els
agradi o no els agradi.

Parlam de sobrecosts, òbviament, i ho he reiterat i hi torn
insistir, sobrecost de les auditories, els sobrecosts que
signifiquen els aldarulls per valor de 17 milions d’euros i que
vénen bàsicament com a resultat d’una acció, d’un moviment
social que el que fa és ocupar finques de forma il·legal, retardar
les obres de la carretera i, per tant, provocar un perjudici
directe a la concessionària, però vostès d’això no en parlen;
d’aquest moviment social reactiu que suposa que les finques
siguin ocupades per un procediment que està reglat per llei,
d’això vostès no en parlen, 17 milions d’euros -17 milions
d’euros.

Parlam del Sr. Carbonero, només faltaria que no parlàssim
del Sr. Carbonero, fins aquí podríem arribar, què els deu a
vostès el Sr. Carbonero?, què els deu?, per què l’emparen?,
quin interès tenen?, què els ha donat?, dic jo, perquè el mateix
interventor de la comunitat autònoma aquí va dir que la major
irregularitat que va existir va ser la interpretació de la clàusula
55.5 per part del Sr. Carbonero, però res, a vostès tant els fa, no
passa res, el Sr. Carbonero és un crac, cap problema. Deixem-
ho estar, no sigui que tenguem algun problema, eh?, però és
així, això és així.
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I després... és que no fan menció al que va dir aquí el Sr.
Carbonero, és que estic segur que vostès ni s’ho creuen -ni s’ho
creuen!-, vostès creuen que un govern de les Illes Balears porta
un document a una fiscalia i la Fiscalia es nega a estudiar aquell
document?, vostès s’ho creuen, això?, la Fiscalia passarà per
aquí prompte a explicar el seu informe, ja li ho preguntarem,
perquè si no és així, si la Fiscalia nega que actuàs d’aquella
manera... jo els diré una cosa: això és fals testimoni a una
comissió d’investigació, alerta!, fals testimoni a una comissió
d’investigació, però a vostès el Codi Penal, el seu codi penal,
perquè vostès en tenen un i la resta de ciutadans en tenen un
altre, el seu codi penal només val per imputar i tirar-lo al cap
respecte del Partit Popular, escolti, eh?

En fi, això és bàsicament el que recullen les nostres
conclusions, sé que seran desestimades, la majoria
parlamentària aclaparadora del portaveu d’esquerra així ho farà
possible i, per tant, nosaltres ens resignarem sense perjudici
de..., els dic una cosa: per portar una cosa a Fiscalia no fa falta
muntar comissions d’investigació, per portar aquest document
de 70 folis a la Fiscalia no fan falta comissions d’investigació. 

Si m’hi volen acompanyar, en tendran l’oportunitat, ja els
diré dia i hora.

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Jerez, la verdad es que fue una
pena, fue una pena que no votase nuestro plan de trabajo, el que
presentaba Podem Illes Balears, porque precisamente planteaba
las comparecencias de Xico Tarrés, planteaba la comparecencia
del Sr. Antich y planteaba también la comparecencia del Sr.
Jaume Font, esas que ustedes ahora reclaman en su escrito de
conclusiones, dicen que faltaban, bueno, pues haber votado
nuestro plan de trabajo y aquí las tenían. Estuvo en sus manos.
No vale decir: “ah, es que no han venido a comparecer porque
es que no querían y tal”. No, no es cierto, estaban. No las
votaron.

¿Y por qué no las votaron?, pues no lo sé, ustedes sabrán
porqué ahora se quejan que no vinieron a comparecer. Yo más
bien creo que es, bueno, porque así tienen un poco la excusa
que esta comisión no ha sido lo que a ustedes les venía bien, lo
que les venía bien pues bueno para seguir ahondando en..., en
realidad, en los tres ejes que vienen defendiendo en sus
conclusiones que es únicamente defender que no se ha
destruido patrimonio, hay que intentar salvar la... no sé, la
persona de Joan Marí Tur y seguir ocultando que esa sentencia
está recurrida por Fiscalía, pero que está recurrida por Fiscalía
por... claro, parece un hecho nimio, pero no lo es, porque esa
sentencia no es correcta por cuanto que si existe el hecho
probado como destrucción continuado de patrimonio no está
condenado como tal. Lo que no se puede hacer es decir que se
comete un delito y luego absolver a la persona que está
enjuiciada por esto.

Bien, reducir los criterios profesionales de las personas que
han intervenido aquí respecto al patrimonio a una...
desavenencia personal, pues bueno, creo que si acaso la
hubiera, que sí que es verdad que parecía según las
declaraciones que la hay, viene derivada del distinto criterio
que hay en cuanto a la destrucción del patrimonio, no que el
criterio de si se ha destruido o no patrimonio venga por la
desavenencia personal, sino al revés. Es que existe destrucción
de patrimonio, es... las personas que están en ese momento en
la administración no están protegiendo el patrimonio como se
debiera y parece que sí que ya empieza a haber desavenencias
personales por los distintos criterios profesionales, pero existe
un criterio profesional distinto antes. Existe el criterio
profesional de alguien que quiere proteger el patrimonio y
existe otro criterio profesional desde la administración en que
aquí no está pasando nada y que vayan las máquinas a su aire
según puedan y es según puedan, porque todo parece que se ha
hecho según puedan y ¿qué ocurre? Otro de los ejes que
ustedes tienen es que los sobrecostes vienen por los altercados
provocados por las personas que formaban el colectivo
antiautopista. Claro, ustedes mismos dicen un colectivo que se
moviliza de forma reactiva, ¿reactiva a qué? A unas acciones
como ya he dicho antes, atropelladas por parte del Gobierno,
que provocan unas entradas en unas fincas de una forma
irregular, con actas fantasmas, es decir, no existen actas de
ocupación. No ha habido 13 sentencias como dicen en su
escrito de conclusiones, ha habido 17 como dicen más tarde y
de estas 17, 4 han sido en contra de la comunidad autónoma.
Muy bien, pero es que con que sólo hubiera una, con que sólo
a una familia se le quitase de una forma ilegal por parte de la
comunidad autónoma sus tierras y su casa, que es el centro
neurálgico de una familia, sólo con que hubiese una, ya habría
que tener en cuenta que la comunidad autónoma no ha actuado
de forma correcta, señores del Partido Popular. Eso es lo que
hay que tener en cuenta, porque seguramente si es su casa, si es
su familia, con que fuese una ya les hubiese sido suficiente
como para considerar que no se han hecho las cosas de forma
correcta. Y no se han hecho las cosas de forma correcta y las
personas afectadas no únicamente -que estaban dentro de la
plataforma antiautopista y lo saben perfectamente-, no
únicamente tendrían un tipo de ideología contraria al Partido
Popular, porque si ustedes perdieron las elecciones posteriores
a esa construcción de las autopistas, es precisamente porque
también muchas personas afines a su partido se pusieron en
contra suya por cómo se realizaron las obras. No es que se
montase, como dicen las conclusiones, el colectivo o la
plataforma antiautopista, para derrocar al Gobierno. Es más, el
Gobierno se derrocó solito, como le pasó después a Bauzá con
las medidas de educación, fue exactamente lo mismo. Los
gobiernos del Partido Popular son como el escorpión, se
autopican y no pueden evitarlo porque lo llevan en su carácter.

(Remor de veus)

Dentro de las conclusiones del Partido Popular, bueno,
reconocemos, como ya hemos reconocido antes lo de
Carbonero, pero llega el otro eje que es el eje de las tierras, de
salvar a las personas, de señalar quién ha podido ser el
responsable de las tierras, reconociendo además en esas
conclusiones que esas tierras han sido movilizadas y desviadas
de forma irregular. De forma irregular, diciendo, que claro, se
habían puesto en las hojas de obra, que se había denunciado ese
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traslado irregular, ese desvío de tierras de forma irregular, pero
claro, se notifican las obras, pero los responsables políticos no
hacen nada. Es decir, el propio Partido Popular está
reconociendo en el escrito conclusiones que esas tierras han
sido desviadas de una forma no licita y, claro, lo que le quieren
dar es una idea de que algún sentido tiene y esas tierras no son
desviadas por arte de birlibirloque y resulta que alguien que
parece que no tiene nada que ver en todo esto, que es el
principal socio en casi todas las empresas del grupo de
empresas Matutes, el Sr. Joan Lladó, es al que se le ocurre,
diciendo, “ah, pues las podrías depositar en las tierras de esta
otra persona”, que a lo mejor os viene bien depositarlas, sin que
a la otra persona parece que le viniese bien, porque de
casualidad se iba a construir un campo de golf y que ahora
parece que todo es negativo para el grupo de empresas Matutes
y Fiesta Hoteles. 

Pues no, señores del Partido Popular, no. La versión...

(Remor de veus)

Pues claro que hay esa conexión, hay esa conexión de una
persona que intercede muy vinculada al grupo de empresas
Matutes, que intercede ante la constructora para que esa
constructora desvíe las tierras allí, de forma irregular como
usted expone en el pliego de condiciones, lo cual es muy
significativo y seguramente también servirá para ahondar y para
crear un pensamiento hegemónico de que esas tierras se han
movido de forma no acorde a lo estipulado en el contrato de las
autopistas de Ibiza, en el contrato inicial, o en la oferta.

Es una pena que hayan sido en estas conclusiones tan
parciales, porque si no hubiese sido así a lo mejor habría trozos
que rescatar, incorporar y transaccionar. Pero únicamente lo
que han intentado hacer con estas conclusiones es salvar unos
muebles de algo que hoy por hoy, después de todas las
comparecencias que ha habido aquí, después de toda la
documentación que se ha aportado a esta comisión de
investigación, no tiene ningún sentido.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Morrás. Ara correspon al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca. Té la paraula el Sr. Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí. A veure, l’informe de conclusions del Grup Parlamentari
Popular, i jo crec que l’actitud del Grup Parlamentari Popular
davant d’aquesta comissió d’investigació, es basa amb una tesi,
que aquesta comissió d’investigació és una farsa i presenta la
introducció a partir de dos grans arguments, primer ja l’ha
explicat també el Sr. Jerez, s’han imposat tot un seguit de
compareixents i se n’han obviat uns altres; i, per tant, ergo,
aquesta comissió d’investigació queda invalidada per les seves
pròpies funcions i fa esment per exemple en relació amb el Sr.
Antich, li vull recordar que aquí han comparegut membres de
l’administració del Sr. Antich, entre d’altres el Sr. Carbonero
i el director general d’Obres Públiques el Sr. Armengol, el Sr.
Xico Tarrés, però també s’obvia que ha comparegut també gent

responsable d’aquella època, com el Sr. Albert Prats, conseller
de Mobilitat en aquella època; el Sr. Jaume Font, que
efectivament no ha comparegut en aquesta comissió
d’investigació, però sí ho han fet dos membres del seu equip,
el director general de Recursos Hídrics i el responsable de la
Comissió Balear de Medi Ambient; o el Sr. Ramón Socias que
efectivament, no ha comparegut, però jo no sé si els membres
del Partit Popular s’han llegit allò que diuen els grups de la
majoria respecte de l’actuació del Sr. Socias a l’informe de
conclusions dels grups de la majoria.

(Remor de veus)

Ho dic perquè aquestes tesis del Grup Parlamentari Popular
sincerament, si un s’atén a les conclusions i sobretot al
desenvolupament de l’informe de conclusions, en aquest cas de
la majoria, cauen per si mateixes.

I l’altre gran argument per dir que aquesta comissió
d’investigació ha estat una farsa és un judici previ de la
intencionalitat dels grups proposants, la qual cosa, en el meu
parer, suposa un greu retrocés en el que representa el Partit
Popular i el reconeixement de fets, sobretot en relació amb
l’època del Sr. Jaume Matas. Almanco jo crec que una cosa
bona que hi va haver la passada legislatura dins l’àmbit
parlamentari quan encara comandava el Sr. Bauzá, va ser que
jo crec que, de qualque manera, fins i tot en l’aprovació de la
Comissió d’Investigació de Son Espases, hi havia una mena
d’insinuació, voluntat de ruptura amb uns afers francament
foscos i molt judicialitzats que es van produir a l’època del Sr.
Jaume Matas. Això sincerament, almanco aquest parlamentari,
no ho ha apreciat, sinó tot el contrari, en tot cas el que hem
comprovat és un retrocés respecte d'aquella certa voluntat de
ruptura que el Sr. Bauzá volia tenir respecte del que havia
representat la legislatura del Sr. Jaume Matas.

Molt ràpid sobre el tema de les conclusions. Vostès passen
pel capítol del tema dels convenis i les competències. Jo els he
recordat el marc i el marc és el Pla d’infraestructures del Sr.
Aznar i la imposició o la propagació d’aquest model de règim
concessional, que ha duit a altres indrets, fins i tot aquí també,
per exemple en el cas de qualque residència o alguna altra
infraestructura, haver de rescatar infraestructures gestionades
sota aquest règim concessional. També els he dit per què no
s’han pogut rescatar les autopistes d’Eivissa i com les
concessionàries han relatat aquí que elles no guanyen doblers
amb la concessió, que en tot cas els guanyen a partir del
reconeixement de sobrecostos i de reclamacions una rere l’altra
davant l’administració, i segurament en els 15 anys que encara
queden de règim concessional en rebrem més.

Es parla del procés expropiatori. Vostès només consideren
un sobrecost aquesta qüestió i, per tant, donen per bo aquell
informe que en aquesta comissió s’ha desmuntant, aquell
informe de part elaborat pel mateix equip que ha estat treballant
fins l’any passat per les mateixes empreses concessionàries, a
l’informe del Sr. Sánchez Soliño i companyia. 

Sobre el patrimoni arqueològic, crec que tenc el gust de
compartir l’única conclusió que compartim amb el Grup
Parlamentari Popular; a la conclusió 1 que fa referència a què
mai podrem calcular, efectivament, el nivell de patrimoni
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històric i cultural destruït a les autopistes d’Eivissa. M’alegra
almanco poder coincidir amb vostès en qualque cosa.

En el tema de les terres, sincerament crec que el Grup
Parlamentari Popular s’excedeix i no deixa clar per a qui fa
feina en aquesta comissió, perquè pareix tota una apologia,
justament al capítol de conclusions més llarg de tot el seu
informe, i pareix sincerament una apologia de l’actuació del Sr.
Matutes i de la família Matutes i del seu grup d’empreses i del
paper i dels interessos que han tengut, i també ha quedat
acreditat en aquesta comissió, que han tengut en aquesta
qüestió.

Del règim concessional ja els he fet el comentari abans.

Sobre el tema de l’auditoria jo els faria una correcció, i és
que no hi ha un informe d’Advocacia de 2010, de finals de
2010, sinó unes notes de l’Advocacia que no tenen rang
d’informe, i crec que la diferència és substancial. Sí que hi trob
a mancar, per exemple, una conclusió, que evidentment crec
que no és de part i que sí que s’assenyala a l’informe de
conclusions de la majoria, que assenyala que les diferents
administracions, i per tant diferents administracions de
diferents colors polítics, no han fet servir l’auditoria de (...) de
2010 per tal de defensar, jo crec que amb major eficàcia de la
que s’ha demostrat fins la data, els interessos de l’administració
davant les empreses concessionàries.

En el tema del... del Sr. Carbonero i la lesivitat, que
pràcticament ha estat un monotema per al Grup Parlamentari
Popular des de l’inici d’aquesta comissió d’investigació, els
vull recordar que a més això es va resoldre fins i tot des del
punt de vista judicial amb un pronunciament del Tribunal
Superior de Justícia a instància del govern anterior davant
aquesta qüestió, favorable als interessos, en aquesta cas, de
l’administració, i crec que per això hem d’estar satisfets. Vostès
no pensen que si el Tribunal Superior de Justícia de Balears
hagués apreciat res d’allò que vostès assenyalen al seu informe
de conclusions ja estaria això en mans de la Fiscalia?,
independentment de quines hagin estat les afirmacions del Sr.
Carbonero en aquesta comissió.

I sobre les conclusions finals, que s’ha de dir de qui valora
que la funció o que el paper d’aquesta comissió d’investigació
ha estat no només innecessari, sinó que fins i tot representa una
despesa pública innecessària? Jo crec que això és invalidar la
feina no només d’aquesta comissió d’investigació, sinó del
mateix deure que tenim els parlamentaris i els grups
parlamentaris de fer la nostra feina i de fer-la bé. Sobre la mala
intenció dels grups proposants ja li ho he dit abans, vull dir que
cadascú jutgi el que vulgui; la intenció almanco dels grups
proposants, si més no del nostre, ha estat disposar d’eines o de
donar eines a l’administració perquè agafi una posició de força
davant els interessos de la ciutadania i de l’interès públic
davant d’aquesta sagnia de doblers públics cap a les empreses
concessionàries, que per nosaltres s’ha produït d’una manera
absolutament injusta i farcida d’irregularitats.

I res més a afegir per part d’aquest grup parlamentari.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Ara correspondria al Grup
Parlamentari El Pi, i després al Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, i donada la seva absència correspon al Grup
Parlamentari Mixt; té la paraula la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. No intervendré.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Idò correspon al Grup Parlamentari
Socialista; Sr. Casanova, té la paraula.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo volia parlar de les
conclusions que presenta aquí el Partit Popular. El primer que
he de fer és catalogar: no sé si catalogaria aquest document de
conclusions, perquè és un intent de constatar..., de constatar...
coses que moltes vegades són inconstatables, però crec que
realment és un intent de seguir amb el xou que des d’un primer
moment ha marcat la postura del Partit Popular, perquè va
començar venint aquí dient que això era un xou; l’actuació
d’algun diputat del Partit Popular ha estat un xou durant moltes
de les intervencions, ha estat intentar boicotejar, i per tant crec
que al final el que es constata és el xou. És a dir, repeteix des
d’un principi allò que ja als arguments han vingut a dir aquí:
això no serveix per a res, aquesta comissió no serveix per a res,
etc. 

Clar, ja els ho han dit; a les conclusions finals vostè diu:
“Conclusió, això ha suposat una despesa innecessària”.
Perdoni, jo crec que catalogar d’innecessària una despesa quan
no s’han aprovat les conclusions tampoc no és de fiar. També
en certa manera desprestigia el Parlament; diu aquí a la
conclusió 2 que la comissió parlamentària no serveix per a res,
simplement posa en dubte el seu funcionament; a la conclusió
diu que ja des d’un primer moment ha estat conduïda pels
interessos dels grups. Perdoni, Sr. Jerez, jo crec que una cosa
són els interessos que pot tenir cada grup, i una altra cosa és
l’actuació com a membres d’una comissió parlamentària. Jo
crec que posar en dubte l’actuació de com s’ha conduït aquesta
comissió parlamentària és si més no per part seva, que va ser
president d’una altra comissió, posar en dubte la institució, o
posar en dubte simplement la seva feina, perquè vostè com a
president d’aquella comissió la va conduir com va creure
convenient.

El que és clar és que des d’un primer moment comença
negant coses i afirmant coses que no són veritat. És a dir, a la
pàgina 3 diu: “Ni tan sols una de les compareixences
contemplades”. Perdoni, Sr. Jerez, no, no; quan es va discutir
aquí el pla de treball, el pla de treball va incorporar sis
persones proposades pel Partit Popular; per tant no digui que
no es va... ni una perquè sí, es va acceptar gent proposada. Sí,
però bé...

Després jo al final el que sí que tinc clar és que aquestes
conclusions les catalogaria una mica de, en certa manera,
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ridícules, en certa manera ridícules, perquè denoten que han
revisat molt poc la documentació, s’ha revisat aquella
documentació que resultava d’interès des d’un primer moment,
i intenta justificar i intenta constatar, intenta que el Parlament
constati coses que vostès pensen, fins i tot el que vostè
considera... el que jo considero un judici de valor aquí el posa
com una conclusió, una conclusió; a la pàgina 23 la conclusió
4 parla d’un intent d’ocultació d’informació; això no és una
conclusió, això és un judici de valor. Perdoni, quan vostè
suposa que s’intenta ocultar informació està fent un judici de
valor. 

Per tant jo catalogaria aquestes conclusions d’excessives,
excessives perquè són unes conclusions que en tot moment
obvien parlar de determinades actuacions, obvien parlar de la
megalomania que es va desenvolupar durant la legislatura del
Sr. Matas; són excessives perquè tracten massa l’intent
d’exculpar una persona concreta, és a dir, tant en el tema de les
terres com en el tema de les expropiacions s’intenta exculpar el
Sr. Matutes, és a dir, són unes conclusions fetes per exculpar el
Sr. Matutes. Per tant crec que s’excedeix a exculpar
determinades persones. S’excedeix també a exculpar el Sr.
Marí; ja li ho han dit: l’actuació del Sr. Marí està en el jutjat i
per tant ja es veurà. Però també s’excedeix, crec jo, en l’intent
d’inculpar determinades persones; per una banda s’excedeix en
l’intent d’inculpar el grup antiautopista i de carregar els
sobrecostos als aldarulls, als moviments radicals, de tot allò que
vol parlar. I s’excedeix en l’intent d’inculpar el Sr. Carbonero.

Pel que fa als diferents grups de conclusions, respecte del
conveni de carreteres parla d’un intent de rescatar el conveni de
carreteres, però no diu que en el conveni de carreteres es pacta
una cosa i després es passa a licitar per una altra, és a dir, una
carretera que en un principi és al conveni per 3 passa a licitar-
se per 60, però d’això no en parla.

Després un altre grup parla de la competència del consell
insular basada en l’actuació, però tampoc no parla de l’intent
d’assumir les competències abans de signar el conveni. 

Després en el tema de les expropiacions parla també de
l’intent de protegir el Sr. Matutes, que no ha cobrat de més, que
no ha cobrat de més, que se li va valorar...; d’acord, però també
s’ha de dir que el procés d’expropiacions -ja li ho han dit- el
procés d’expropiacions moltes vegades va resultar lesiu per a
determinades persones. I a mi el que em resulta curiós de les
conclusions és que fins i tot parli, a les conclusions, que les
persones han judicialitzat aquest procés i per això hi ha hagut
sobrecostos. Perdoni, cadascú jo crec que tothom té l’interès
lícit de defensar el que consideri oportú, i si hi ha hagut
conflictivitat i judicialització de les expropiacions crec que és
lícit.

Respecte de les conclusions del patrimoni arqueològic, es
fa una defensa total i absoluta del Sr. Tur i crec que també és
fins i tot excessiva.

Respecte del tema de les terres, del tema de les terres em
resulta curiós que faci un apartat específic perquè en tot
moment el que intenten, en el tema de les terres, és carregar al
Sr. Lladó la culpa d’allò de les terres. És a dir, aquí hi ha un
interès de reafirmar que hi havia un compromís de retirar-les.

Perdoni, jo crec que no s’ha revisat la documentació. Aquí es
va presentar un document en el qual Fiesta Hotels demanava les
terres; per tant no hi ha un...; primer, ni és el Sr. Lladó el que
decideix i, segon, no és amb interès de no retirar-les. Després
també parla del tema de camp de golf, que no hi havia camp de
golf, que no hi havia camp de golf; jo, miri, respecte del tema
de camp de golf sols li puc dir una cosa: explicatio non petita,
acusatio manifesta, és a dir, hi va haver molt d’interès de
justificar que no hi havia camp de golf quan tampoc no se n’ha
parlat tant aquí. Però el que no diu del tema de les terres és del
benefici que va suposar per a l’empresa constructora, és a dir,
del benefici de l’empresa constructora no se’n parla; els costos
que aquí es van justificar, és a dir, que es van reduir els costos
i van augmentar els beneficis per a l’empresa constructora, no
se’n parla; que aquests costos no han repercutit en el preu de la
concessió, d’això no se’n parla, i això és el que intentem aquí
posar de manifest. Per tant crec que les conclusions sobre les
terres estan molt limitades.

Respecte del tema de concessió i dels pagaments, el tema de
concessió i dels pagaments, val, com ja li han dit per una banda
tenim l’obsessió del tema de la lesivitat, que...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

...tenim l’obsessió del tema de la lesivitat que capgira la
realitat, fins i tot posa una afirmació que jo crec que és una
mica absurda, és una mica absurda. Diu que els modificats es
van fer en època del Sr. Antich. Miri, Sr. Jerez, això és... no ho
sé, molt bàsic. Els modificats es fan quan s’està realitzant la
construcció. Quan el Sr. Antich arriba al Govern les carreteres
estan en la seva fase final, perquè, primer, hi havia un interès
real a accelerar la construcció; segon, el Sr. Antich arriba al
Govern per una part provocat per aquestes carreteres, perquè la
gestió d’aquestes carreteres va facilitar que el Sr. Antich arribàs
al Govern. Per tant jo crec que això és... no és correcte. Els
modificats es fan durant la construcció, el que passa és que
abans d’acabar la construcció s’han de fer (...).

En definitiva, i per acabar, el tema de punts de compteig ja
és una mica absurd. Diu que hi ha diferents interpretacions
sobre els punts de compteig; no hi ha diferents interpretacions,
està ben clar: en el projecte n’hi havia 13 i allí n’hi havia 1, i de
fet després s’han (...), i són necessari.

En resum, la despesa la considera innecessària; serà per
vostè, però no és innecessària la despesa d’aquesta comissió
per als afectats, no és innecessària la despesa d’aquesta
comissió per a la comunitat autònoma, i en aquest pla de treball
es nega la realitat perquè no accepta analitzar la primera part,
que és la part en què es generen sobrecostos.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Començam el torn de rèplica.
Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Jerez.
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EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Per anar acabant tot aquest
debat començaré per allò primer. Efectivament, deim que no
era necessària aquesta comissió d’investigació; fa la sensació,
després d’escoltar alguns compareixents, que tota comissió
d’investigació ha de ser necessària, tota. Vostès varen votar, de
la mateixa manera que nosaltres, en contra de la creació de la
comissió d’investigació de Sa Nostra perquè no consideraven
que fos necessària, perquè no consideraven que fos necessària.
Quin problema hi ha que nosaltres diguem que aquesta
comissió d’investigació és innecessària? Clar, estam en allò de
sempre, en allò de sempre; nosaltres deim que és innecessària
i això és un escàndol; vostès diuen que és innecessària la de Sa
Nostra i aquí no passa res, veritat?, veritat? Idò així és, així és. 

Però no només dic jo que sigui innecessària, que també, ho
diuen els fets. Deu anys han passat d’allò, i tot això ha estat
fiscalitzat per la mateixa comunitat autònoma, en la qual
sembla ser que vostès no creuen; els mateixos cossos de
l’Advocacia d’aquesta comunitat autònoma en la qual vostès
pareix que no creuen; fins i tot els jutjats i la mateixa fiscalia,
en els quals sembla ser que vostès no creuen; per això armen
aquesta comissió d’investigació. Aquest és el segon argument
que nosaltres empram per dir que era innecessària, que no
consideram que s’hagués hagut de fer. I, a més, a més, no és
que només ho diguem nosaltres. Vull recordar que per aquí va
passar el Sr. Carbonero i a una pregunta d’un grup parlamentari
en relació a... “Sr. Carbonero, vostè portaria això ara a la
Fiscalia sí o no?”, va dir que no, se’n recorden?, se’n recorden,
que va dir que no? Per tant el Sr. Carbonero considerava, o
d’allí es pot desprendre que considerava absolutament
innecessari portar aquest tema a aquests extrems. Però els és
igual, a vostè els és absolutament igual.

Parlen de la comissió de Son Espases, que si jo vaig ser
president, que si no sé què... Hi ha una diferència amb Son
Espases que vostès possiblement no se’n recorden: es van
aprovar dos plans de treball, dos, dos!, i un del va ser el del
Grup Parlamentari Popular, que en aquell moment dava suport
al Govern, i un altre va ser un pla de treball que proposava
l’oposició. Havien de prendre nota d’això i no n’han pres. Un
grup parlamentari de l’oposició va ser aprovat precisament
aquell pla de treball i així va ser. Per tant, Sr. Casanova, si vol
li puc lliurar el Diari de Sessions i ho sabrà.

I entrant en la matèria parlen vostès del peatge a l’ombra,
criminalitzen aquest sistema de finançament com si fos un
sistema maleït, pervers..., i els vull recordar el que han dit molts
de compareixents aquí, fins i tot alguns als quals vostès donen
molt de valor: varen dir que es tractava d’un sistema de
finançament en aquell moment necessari per poder
desenvolupar aquell projecte, que no n’hi havia d’altre, que la
comunitat autònoma no es podia endeutar i que a més va passar
tots els filtres del Ministeri d’Hisenda i del Banc d’Espanya, i
això s’ha dit en aquesta comissió d’investigació. Per tant,
demonitzar un sistema que, a més, s’ha aplicat a altres indrets,
no d’Espanya, sinó d’Europa i ha funcionat bé, em pareix una
absoluta irresponsabilitat, si no és precisament perquè els mou
un interès estrictament polític, que és allò que els mou a vostès.

En relació amb el procés expropiatori, és cert, en tot procés
expropiatori hi ha litigiositat. Moltíssims de propietaris es
neguen a ser ocupats, es neguen que les finques siguin
expropiades, però això és una reacció absolutament humana i
raonable, totalment, només faltaria! Clar que sí! Clar que sí!
Però hi ha una llei que es diu Llei d’expropiació forçosa, que
té uns procediments, que té uns mecanismes, que té una forma
d’implementar tot aquest procés. I diuen vostès “no, és que se
les varen trepitjar, a aquelles persones”. És que moltes d’elles
es negaven a ser notificades i això s’ha dit aquí, moltes d’elles
no volien que la documentació els fos lliurada. Moltes d’elles
obstaculitzaven un procés legal, regulat per llei. I vostès d’això
en fan qüestió i vostès d’això en fan qüestió. Però els tribunals
diuen el que diuen, de tota l’àmplia litigiositat que s’ha
substanciat en els tribunals, pràcticament tota, llevat de casos
puntuals, ha donat la raó al procés expropiatori, això és així, és
una obvietat, els agradi o no els agradi, això és així i les
sentències parlen per elles totes soles.

En relació amb el Sr. Carbonero, miri, clar, entra una
resolució que s’ha considerat lesiva per a la comunitat
autònoma, és un fet constatat i constatable. Va arribar el Partit
Popular al Govern i va impulsar aquell procediment de
lesitivat, perquè si no impulsa aquell procediment de lesitivat
avui tendríem damunt les esquenes de la comunitat autònoma
100 milions d’euros més a pagar. Però això és una obvietat,
això no fa falta que es demostri. Això ho diu una sentència,
això ho diu sentència del Tribunal Superior de Justícia. I el
greu és que ell prengués aquesta resolució, tenint informes que
li deien que no ho havia de fer, de la conselleria, de
l’Advocacia, de l’auditoria. Però no, ell no només fa el contrari,
sinó que ho fa demanant un informe pagat, extern, perquè digui
el que vol dir i per actuar d’aquella precisa manera. Veurem el
que diu el Tribunal Suprem, no està tancada aquesta qüestió,
veurem. Veurem si finalment acaben caient damunt les
esquenes de la comunitat autònoma aquests 100 milions
d’euros o no, perquè si és així em pareix que hauran actuat
vostès d’una forma molt irresponsable i molt temerària en
relació amb les seves conclusions.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. En torn de contrarèplica pel Grup
Parlamentari Podem té la paraula el Sr. Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gracias, Sr. Presidente. Muy brevemente, por mucho que el
Partido Popular se empeñe en crear un relato falso acerca de lo
que ha ocurrido con las autopistas de Ibiza, este relato no se
convertirá en realidad. La comisión de investigación ha vivido,
hemos vivido otra cosa distinta a la que el Partido Popular
concluye. Y, por lo tanto, no daremos apoyo a lo que no es más
que seguir dando cobertura a una trama que suponíamos ya
pasada.

Muchas gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí. Jo voldria acabar amb algunes preguntes al Sr. Jerez i al
Grup Parlamentari Popular sobre allò que no surt o s’obvia en
el seu informe.

Primer, m’agradaria saber quin paper ha tengut la Sra.
Cabrer en la redacció de l’informe que ha redactat el Grup
Parlamentari Popular de conclusions d’aquesta comissió
d’investigació. No li pareix estrany, Sr. Jerez, que al director
general d’Obres Públiques del Govern del Sr. Matas l’elegís, el
designés el Sr. Matas i no la Sra. Cabrer, quan era justament la
direcció general amb més poder i pressupost gairebé de tot el
Govern, llevat evidentment dels temes de salut? 

Què pensa del testimoni del Sr. Mateu Estrany, responsable
d'FCC, que va dir davant d’aquesta comissió d’investigació i va
descriure com funcionaven els pagaments en concepte de
comunicació i publicitat i va referir-se a la cap de gabinet de la
Sra. Cabrer, com qui centralitzava totes aquestes qüestions i era
qui els passava les factures? 

Què troba de l’afirmació del Sr. Jover que el Partit Popular
l’ha venut per salvar la Sra. Cabrer, actualment diputada del
Grup Parlamentari Popular?

Què troba de l’escrit del Sr. Jover adreçat a aquesta
comissió d’investigació, acusant de no sé quantes coses, a part
de mentidera a la Sra. Perelló i als membres fins i tot de
l’Advocacia i tècnics de l’administració que han desfilat per
aquesta comissió d’investigació?

Troba el Grup Parlamentari Popular que entre d’altres el Sr.
Jover, han actuat de manera correcta i neta en tot aquest procés
de la comissió d’investigació? O de la Sra. Ana García que aquí
va negar davant de tots vostès, a una pregunta d’aquest
parlamentari, tenir cap mena de vinculació ni personal, ni
familiar amb l’empresa TRAGSA, quan el delegat d’aquesta
empresa és el seu company sentimental i el pare del seus fills?

Si són capaços de contestar-me almanco a la meitat
d’aquestes preguntes amb claredat, de ver que els votaré a favor
del seu informe de conclusions.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Correspon ara al Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Jo seré molt breu, jo sols volia
apuntar quatre coses que consider necessàries.

Torno repetir, jo crec que aquesta comissió ha estat
necessària, era necessària i la prova que era necessària és que
va ser aprovada pel ple. Per tant, si va ser aprovada pel ple és
perquè la majoria política i social d’aquesta comunitat la
considerava necessària. Una altra cosa és que no vingués bé en
aquell moment i, per tant, des d’un primer moment hagin
intentat desprestigiar-la.

Després dir-los que el nostre grup votarà en contra de les
seves conclusions, com ja era d’esperar per part seva, perquè
jo crec que a més de l’intent de culpabilitzar a tots els demés,
també hi ha un intent clar i evident d’obviar tota una sèrie gent.
És a dir, les seves conclusions..., a mi és que em resulta molt
estrany veure com posa explícitament que el Sr. Abel Matutes
no tenia res a veure, però en cap moment no parla de la decisió
política del Sr. Matas, en cap moment no parla de l’actuació
política de la Sra. Cabrer. En cap moment no parlen de
l’actuació del Sr. Jover, que són els artífex d’aquest despropòsit
d’aquestes carreteres. Són els artífex, tant el Sr. Matas, com la
Sra. Cabrer, com el Sr. Jover, són els artífex que a dia d’avui la
nostra comunitat autònoma estigui hipotecada i li toqui pagar
quasi 800 milions d’euros al final del recorregut.

Per tant, jo crec que aquestes conclusions són parcials, estan
fetes a priori, de manera apriorística i crec que no reuneixen les
condicions de donar el nostre vot.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Idò un cop acabat..., digui,
Sr. Jerez?

EL SR. JEREZ I JUAN:

M’han fet unes preguntes...

EL SR. PRESIDENT:

No, ja sap vostè que el debat ha conclòs. Per tant, no té
sentit obrir un torn...

EL SR. JEREZ I JUAN:

...(...) les conclusions...

EL SR. PRESIDENT:

Bé, un cop acabat el debat de les propostes, passam a les
votacions. Votarem primer una proposta de conclusions i
després l’altra.

Ara procedim a la votació de les propostes de conclusions
presentades pels grups parlamentaris MÉS per Mallorca, MÉS
per Menorca, Socialista, Podem i Grup Mixt, RGE núm.
4637/17.

Vots a favor d’aquestes propostes de conclusions?

Vots en contra?
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I cap abstenció.

Ara passam a la votació de les propostes de conclusions
presentades pel Grup Parlamentari Popular RGE núm. 4638/17.

Vots a favor?

Vots en contra?

I cap abstenció.

I un cop esgotat l’ordre del dia d’avui, sols...

(Remor de veus)

...sí, a veure, un moment, senyors diputats, senyors diputats,
un moment i acabam.

Les propostes de conclusió RGE núm. 4637/17 han tengut
7 vots a favor i 4 en contra; i les propostes de conclusió RGE
núm. 4638/17 han tengut 4 vots a favor i 7 en contra. 

Un cop esgotat l’ordre del dia d’avui, només queda
recordar-los que els grups parlamentaris poden presentar, en el
termini de 48 hores, mitjançant escrit adreçat al president del
Parlament, com a vots particulars, les propostes de conclusions
que, havent estat defensades i votades en comissió i no
incorporades al dictamen, pretenguin defensar al Ple.

I des de la Mesa de la comissió vull agrair la col·laboració
dels portaveus de tots els grups parlamentaris perquè la
comissió hagi pogut fer d’una manera raonable la seva feina.

Acabam aquesta comissió d’investigació amb més
tranquil·litat que quan la vàrem començar.

Moltes gràcies i aixecam la sessió.
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