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LA SRA. PRESIDENTA:

Començam aquesta sessió.

Compareixença RGE núm. 12405/17, de la directora
general de Turisme, sol·licitada pel Grup Parlamentari
Podem Illes Balears i aprovada a la sessió de la Comissió de
Turisme de dia 18 d'octubre del 2017, atès l'aixecament del
sumari del cas Cursach.

Passam al debat de l’únic punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en la Compareixença RGE núm. 12405/17, de la
directora general de Turisme de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, sol·licitada pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears i aprovada en la sessió de dia 18 d’octubre, atès
l’aixecament del sumari del cas Cursach.

Assisteix la directora general de Turisme Sra. Pilar
Carbonell i Raya acompanyada del Sr. Josep Mallol i Vicens,
secretari general de la Vicepresidència i Conselleria
d’Innovació, Recerca i Turisme, la Sra. Antonina Ferrà i
Ramis, cap de gabinet de Vicepresidència, el Sr. Felix
Schmidle Leibold, no sé si ho he dit molt bé, cap del
departament d’Ordenació i Planificació Turística, benvinguts
a tots.

Seguim idò, té la paraula la directora general de Turisme
per tal de fer l’exposició oral sense limitació de temps. Té la
paraula la Sra. Carbonell.

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE TURISME (Pilar
Carbonell i Raya):

Molt bon dia, presidenta, diputats i diputades, molt bon dia.
Avui comparesc aquí en aquesta comissió parlamentària per
retre compte de totes les actuacions que ha fet el Govern i la
direcció general on jo estic en relació amb aquesta investigació
de l’anomenat cas Cursach i... també..., com sabeu..., perquè hi
ha alguns investigats al servei de la direcció general, alguns
funcionaris.

A finals del passat mes d’agost va transcendir a l’opinió
pública que alguns funcionaris del departament d’Ordenació
Turística eren cridats a declarar en relació amb el cas Cursach. 

Vull precisar que la majoria de treballadors que estan
demanats a declarar, com a investigats, ja no són funcionaris
d’aquesta comunitat autònoma. Tot d’una que aquest govern va
tenir coneixement que s’iniciava aquesta... idò, aquest procés,
que es demanaven... a declarar alguns funcionaris com a
testimonis i altres com a investigats, vàrem iniciar tota una
investigació interna en què vàrem revisar d’ofici aquells
expedients relatius al Grup Cursach. La informació que vàrem
recollir, es va fer un relat de tots els expedients que teníem, la
varen trametre a l’Advocacia de la comunitat autònoma perquè
fos l’Advocacia qui valoràs si realment era necessari oferir tota
aquesta documentació a la Fiscalia, i així ho va fer.

Posteriorment el Consell de Govern va acordar presentar-se
en el cas per defensar els interessos generals i, per tant, tenir
també tot els coneixements del fet. Per tant, aquest govern va
actuar immediatament.

Vull deixar molt clar que no s’ha cridat a declarar ni com a
investigats ni com a testimonis cap càrrec públic, a mi mateixa
no se m’ha cridat a declarar ni com a testimoni ni com a
investigada, però sí que hem tengut un paper molt actiu a l’hora
d’actuar i de posar tota la informació de què disposam en mans
de la justícia.

En relació amb aquest expedient en concret, quan es va
aixecar el secret del sumari va transcendir que a la
Interlocutòria judicial constava una conversació telefònica de
mi, de mi personalment, de mi mateixa amb el Sr. Sbert, i
també entenc, la veritat, que també entenc que la
transcendència mediàtica del cas faci que hi hagi institucions
implicades i que hi hagi altres personalitats de la política, idò
faci que el focus dels mitjans de comunicació estiguin sobre
aquest cas i que qualsevol aspecte sigui rellevant. Jo això ho
entenc i per això, avui venc a donar totes les explicacions
necessàries i vull dir que vendré totes aquelles vegades que em
citeu a venir a explicar, sense cap problema, i també intentaré
respondre totes les vostres preguntes.

Però abans d’altres consideracions, m’agradaria explicar un
poc quines són les passes que segueix qualsevol sol·licitud de
disposició addicional quarta que és el tema de l’expedient en
concret del qual parlam. Com sabeu, diputats i diputades,
aquesta addicional quarta era una part que figurava a la Llei
8/2012, la llei Delgado, i que en aquest moment ja està
derogada, però en aquell moment era vigent.

També vull dir que des del moment en què jo vaig prendre
possessió del càrrec, el dia 17 de juliol de 2015 fins a la data,
hem preparat, hem tengut sol·licituds i hem firmat, bé, no totes
han estat... bones, però les que jo he firmat han estat 317; 317
informes de disposició addicional quarta des que jo estic al
càrrec, això és el que jo he firmat.

També és important remarcar que la normativa vigent en
aquell moment exigia que totes les empreses turístiques
demanassin un informe que era preceptiu i vinculant de la
conselleria com a passa prèvia, prèvia i necessària, per a la
sol·licitud de la llicència d’obres i, de fet, l’informe que
nosaltres emetem com a Conselleria de Turisme ho diu
textualment i us llegiré el paràgraf, diu textualment: “Aquest
informe preceptiu i vinculant s’ha de notificar a l’ajuntament
corresponent i a l’interessat, amb remissió del corresponent
projecte segellat. Aquest informe s’emet estrictament sobre el
compliment de la normativa sectorial turística, sense perjudici
de l’obtenció dels permisos necessaris d’altres administracions
i de les corresponents llicència municipal per a la legalització
i realització de les obres sol·licitades.” Per tant, aquest informe
és previ a anar a l’ajuntament a sol·licitar la llicència d’obres.

També vull explicar un poc què fa un expedient, aquesta
sol·licitud quan arriba a l’administració. També crec que és
important explicar que la nostra direcció general, els serveis
que es troben sota el meu paraigua... estam en aquest moment
en llocs diferents d’ubicació, jo som a Montenegro, el servei
tècnic que emet l’informe dels arquitectes és a Montenegro,
però després tenim els... inspectors a un altre costat del Parc Bit
i el Servei d’Ordenació al Parc Bit, però a un altre edifici
també. Per tant, estam un poc repartits. És per aquest motiu que
des de la direcció general hem començat un procediment d’una
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convocatòria pública per unificar els serveis, perquè entenem
que seríem prou més eficients si... la nostra feina seria molt
millor si poguéssim tenir tots els serveis plegats dins un mateix
edifici.

Bé, idò... perquè entenguem tots què passa quan un ciutadà,
un empresari, un interessat presenta una sol·licitud, com tots
vostès saben ho pot fer a qualsevol registre públic, aquesta
sol·licitud pot arribar a la conselleria com pot arribar al Parc
Bit, com pot arribar a la Conselleria de Salut, a qualsevol lloc.
Aquesta sol·licitud i la documentació presentada és tramet al
Parc Bit, que és on tenim aquesta part d’Ordenació, són ells els
que comproven que tota la documentació està en ordre, que és
la necessària per tramitar aquest expedient i obrin l’expedient.
En cas que tengui deficiències, són ells els que notifiquen a
l’interessat que han de resoldre aquestes deficiències. 

Després se sol·licita tot l’expedient original de l’establiment
del qual parlam, per tant, és l’expedient documental inicial
d’aquest establiment turístic, el que sigui. Aquest expedient
està a l’arxiu general de l’administració, això és al polígon de
Can Valero. Una vegada que es rep tota aquesta documentació
això s’envia al servei tècnic, el servei tècnic són els arquitectes,
són a Montenegro, i són els que fan l’informe. Els arquitectes
emeten aquest informe, això pot ser més llarg o més curt,
depèn, com vostès saben, de moltes coses, depèn del projecte,
depèn de realment si fa una modificació del projecte o no,
depèn de si el projecte és més gran o més petit, depèn de si
s’han d’esmenar deficiències o no, depèn de quin temps es
torba l’interessat a esmenar aquestes deficiències o no, per tant,
això pot ser una setmana, poden ser mesos. Després, el servei
tècnic, els arquitectes, trameten aquest informe amb tota la
documentació al ParcBit, són els funcionaris i el personal del
ParcBit que fan la proposta d’informe tècnic i una vegada que
estan fets aquests dos informes, firmats per tècnics aquests dos
informes, és el departament d’Ordenació que fa l’informe
preceptiu i vinculant, que després firma la directora. Per tant,
tota aquesta documentació, els dos informes previs, l’informe
perquè firmi la directora, es tramet a Montenegro, i és després
quan la directora firma els informes, revisa i firma els informes.

Tota aquesta documentació torna al ParcBit i són ells que
entreguen l’informe i tota la documentació a la persona
interessada, per un costat, i a les administracions interessades,
per un altre, en aquest cas als ajuntaments. Després, s’entrega
aquesta documentació, i també vull dir que nosaltres tots els
expedients segueixen un estricte ordre d’entrada a la
conselleria.

Després amb referència a aquest expedient en concret del
que parlàvem en la conversa, és un expedient de l’establiment
anomenat Megapark i és un expedient relatiu a les millores
d’aïllament tècnic i acústic, disminució de contaminació
lumínica, redistribució interior i eliminació de places
d’aparcament de la cobertura. És un expedient que es va iniciar,
va arribar a la conselleria el dia 5 de novembre de 2015 i que
es va resoldre el dia 18 de gener de 2016. Per tant, dos mesos
i mig.

A Turisme rebem moltes, moltes consultes per saber quina
és la situació i en quina situació es troben aquests expedients
d’obres. Normalment solen tenir a veure aquestes obres, vostès

ja ho coneixen, són obres de millora per la qualitat dels nostres
establiments turístics que evidentment interessen i interessen a
tots i que són obres que es fan en temporada baixa, per tant, els
terminis són molt curts. 

El gerent del cas Cursach, que, com vostès saben, per
aquesta conversa, va parlar amb mi i s’interessava pel seu
expedient, com ho fan tants altres empresaris que s’interessen
pels seus expedients, i jo, com vostès han pogut llegir, el vaig
informar de l’estat de tramitació, simplement. En cap moment
no se li va donar un tracte de favor i en cap moment no es va
formar... es va forçar cap procediment. 

Nosaltres atenem totes les consultes dels ciutadans, som una
administració pública, jo tenc molt clar que som un càrrec
públic al servei públic i que he d’atendre tothom, tots els
ciutadans i tothom que realment crida. 

També explicar que aquestes obres es duen a terme a
l’hivern, els terminis són curts, i per dos motius: un, perquè és
quan no tenim clients, és la temporada que els establiments
estan tancats i, per un altre costat, també perquè els ajuntaments
normalment n’hi ha molts que prohibeixen fer les obres durant
l’estiu. Per tant, s’han de fer durant aquests mesos i per ara són
curts. I realment, és clar, és per això que els empresaris tenen
pressa, quan a finals de desembre encara no tenen l’informe,
han de demanar amb aquest informe la llicència d’obres i volen
obrir el mes de març i han de fer les obres, doncs la gent té
pressa.

La meva feina, entre altres coses, és aquesta, és atendre les
peticions dels ciutadans, ja sigui per conversa del meu telèfon,
que evidentment és de l’administració, com sigui a la
conselleria. Jo he de firmar aquests informes, revisar els tècnics
i donar explicacions si algú les demana.

També dir-vos que des que em vaig incorporar, sí que hem
introduït alguns canvis, alguns canvis en la direcció general, de
coses que enteníem que podrien ser millores, com per exemple
els plans d’inspecció; quan vàrem arribar no hi havia un pla
concret de quines inspeccions es durien a terme durant l’estiu,
per tant, això es fa ja habitualment. Tenim unes actuacions que
després en fem altres d’ofici i introduïm alguns canvis, però sí
que tenim uns plans sobre què farem, quines campanyes
concretes durem a terme i amb quines tipologies durant l’estiu
i l’hivern.

També hem canviat algunes altres coses en els sistemes
d’inspecció, com per exemple incorporar un sistema de sorteig
dels inspectors; els inspectors no tenen, com tenien abans, una
zona assignada i per tant, anaven sempre als mateixos
establiments, sinó que ara es fa per sorteig. I també, per
garantir la màxima transparència i perquè així ho diu la nostra
llei, que el catàleg ha de ser públic, fa un any i mig que fem
feina en fer una eina informàtica que garanteixi que el Catàleg
d’empreses d’hoteleria serà totalment públic, qualsevol ciutadà
podrà accedir a les dades de les empreses turístiques
autoritzades, evidentment sempre hi ha una part de la
informació que és reservada i que no es pot donar, però la resta
es podrà consultar per part de tothom. Això tampoc no era així
i ho serà esperam en les properes setmanes o mesos, però abans
d’acabar enguany seguríssim.
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I després dir-vos que a un establiment d’aquest grup, en
concret, en el BH, enguany i abans que sortís tot això, li vàrem
obrir un expedient, emmarcat dins una campanya que estava
prevista en el pla d’inspecció des de principi d’any, que era la
campanya de sobreocupació, es va aixecar una acta d’infracció
a l’establiment BH per una sobreocupació i realment és un cas
d’una sobreocupació molt important, parlam d’un 63% de
sobreocupació. I això és una acta d’infracció que ha seguit el
seu curs, que ha iniciat un expedient sancionador i que
evidentment, per la importància d’aquesta sobreocupació,
tendrà la màxima sanció que preveu la normativa. Jo supòs que
vostès entenen que si nosaltres, o des de la direcció general, es
volgués donar un tracte de favor a aquest grup no s’hauria
aixecat una acta d’infracció, o no s’hauria fins i tot anat a
visitar aquest establiment i molt menys es posaria la màxima
sanció.

Bé, jo esper que amb això vostès hagin entès quin és el
procés i ara respondré, com no pot ser d’una altra manera, totes
les preguntes que vostès tenguin.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Carbonell. Procedeix ara demanar als
portaveus si volen un recés de 45 minuts, o si podem continuar.
Entenc que podem continuar.

Per tal de formular preguntes o observacions, procedim idò
a la intervenció dels grups parlamentaris. La directora general
contestarà, com ha manifestat, globalment totes les preguntes.
Per això començam pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
té la paraula per fer les observacions o preguntes que consideri
adients, per deu minuts el Sr. Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia Sra. Carbonell. Y
la verdad es que no me alegro de verla aquí, en el sentido por
el motivo por el cual usted viene aquí, sabe que hemos
coincidido muchas veces y hoy no viene solamente porque
usted haya aparecido en una conversación, sino que queremos
ir mucho más desde Podemos. Seguramente que algunos
partidos centrarán la intervención directamente en la
conversación, pero desde Podemos y personalmente yo quiero
ir mucho más allá.

Hoy justamente hemos podido leer en prensa que el Sr.
Tolo Sbert podría salir de la cárcel pagando 500.000 euros. El
Sr. Cursach sigue en la cárcel, y aquí hoy nos trae el caso
Cursach, casi 4 años de investigación, levantamiento del
sumario y más de 200 testimonios que han pasado y justamente
hoy es un apéndice, una conversación que yo quiero ir más allá,
como he comentado.

A este nivel, comentar que el caso Cursach se ha convertido
en una organización funcionarial criminal, en el caso en que
varias instituciones, administraciones, fuerzas de seguridad han
sido implicadas y están implicadas personas que han estado y
han trabajado, y continúan trabajando, posiblemente, para esta
mafia o estos mafiosos.

Hoy queremos, en aras, igual que usted ha comentado, de
la transparencia y hacer unas preguntas para intentar tener más
información. Es obvio que a lo largo del levantamiento del
sumario, han aparecido muchísimos testimonios que ponen los
pelos de punta y nos avergüenzan a los políticos que estamos
aquí, a los funcionarios y a las fuerzas de seguridad. Y por
tanto, ante eso la alarma no es alarma, sino que, viendo como
lustros esta mafia a lo largo y ancho de Mallorca, y centrándose
en determinados sitios, ha ido imponiendo la ley y ha tenido
como... ha facilitado o ha recibido trato de favor, tráfico de
influencias, prevaricación, en el caso de estas dos personas, se
elevan a 17 delitos, -¡17!-, integración de organización
criminal, cohecho, tráfico de drogas, etc. El juez Penalba, -
compra de voluntades, control de policías, etc-, y hoy nos
preocupa en su caso, como máxima responsable de la Dirección
General de Turismo, cómo podría verse afectada toda esta
trama que hemos ido leyendo, escuchando durante este tiempo.

Nos preocupa, y esta es una de las cuestiones que ya lanzo
inicialmente para contextualizar, me gustaría saber con cuántos
funcionarios cuenta su dirección general. ¿Cuántos expedientes
hoy por hoy hay pendientes en Turismo al respecto, en general?

Más cuestiones, ¿por qué digo todo esto? Porque al final no
es lo comentado, es el caso o el levantamiento del acta por el
caso Cursach, no solamente como otros partidos intentarán
buscar. Al final vemos y usted sabe perfectamente que desde el
primer minuto que llegamos aquí, que llegué yo, el tema de la
inspección ha sido una de las cuestiones importantísimas no, lo
siguiente, para Podemos, y usted ha compartido información,
funcionarios o personas que trabajan con usted y ver la
impotencia y ver el volumen imposible para poder llevar a cabo
todo esto, todos estos expedientes. 

Entonces más preguntas, ¿cuántas actas o expedientes
durante estos años se han levantado al Grupo Cursach? Porque
usted ha comentado que de oficio han tramitado las
correspondientes y han elevado una inspección interna.
Nosotros ya estos días, al menos es lo que he entendido, por
eso lo pedía, entonces es una cuestión que, vuelvo a repetir, nos
gustaría saber, si hoy no puede, a lo largo de estos días, es ver
realmente que tenemos que remontarnos hacía atrás en el
pasado y ver realmente que las personas y usted lo ha dicho,
algunos de los imputados, o personas que han pasado como
testimonios, ya no funcionan, digo, perdón, ya no trabajan para
la dirección general, pero algunos de ellos sí. Entonces la parte
correspondiente de responsabilidad puede ser que hayan sido
delitos prescritos, mirar hacia otro lado, etc. Entonces
verdaderamente, como usted comenta, expedientes o actas que
se levantan y luego..., actas que se levantan que son aparcadas,
expedientes que se olvidan en los cajones, eso al final ¿qué
repercusión tiene en el devenir diario del turismo y en su
dirección general?

Pues nosotros habíamos propuesto intentar hacer una
auditoría externa para ver realmente que el Grupo Cursach,
después de todo lo que ha salido, de lo que nosotros estamos
teniendo, cuando ya aparezca el juicio ya veremos a ver toda la
basura, por no decir una palabra bastante asquerosa, sale, pero
ya es horroroso escuchar los determinados testimonios.
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Por tanto, sobre el tema de los expedientes usted, desde la
dirección general, ¿qué piensa hacer sobre todo lo que pueda
haber detrás del Grupo Cursach?, porque estamos aquí
hablando de establecimientos de la noche que, bueno, pues es
triste no, lo siguiente, vergonzoso lo que hemos podido
escuchar de miembros que, bueno, en este caso del Partido
Popular, el Sr. Rodríguez y el Sr. Gijón, ya no está aquí entre
nosotros hoy pero bueno, el Sr. Gijón aquí al final es uno de los
que aparecen pero bueno, eso es el caso Cursach, entre otros,
pero bueno...

¿Qué piensa hacer su dirección general en cuanto a si va a
revisar esas actas, expedientes del Grupo Cursach? ¿Qué
piensa, como responsable político, cuando la ciudadanía ve
como las instituciones, la administración y las fuerzas de
seguridad se ven salpicadas por esta corrupción como es el caso
Cursach?

Más cuestiones, Sra. Carbonell. ¿Cree que en su dirección
general ha podido o puede existir que funcionarios hayan sido
comprados o trabajen o hayan trabajado para y por los intereses
del Grupo Cursach, como ha ocurrido en el caso de la policía
local o de otras instituciones? 

Y ya centrándonos -y después seguramente tendré más
cuestiones posteriormente- centrándonos en la conversación
que, bueno, és un elemento más, lo vuelvo a decir, Sra.
Carbonell, en toda esta cuestión; bueno, quiero comentar aquí
uno de los titulares: “Cursach tenia gent comprada al Ministeri
de Treball i a la Delegació del Govern trenta anys enrere”, y
sobre su... transcripción de la conversación realmente, Sra.
Carbonell, con todos mis respetos, y sabe que hemos hablado
y lo vuelvo a decir con toda humildad, ¿realmente cree que ese
tipo de conversación que entre ustedes dos se establece es lo
que cualquier ciudadano o ciudadana tiene de toda la
información en cuanto a los expedientes?, ¿realmente usted u
otras personas o funcionarios facilitan toda esa información y
ponen a buscar varias personas los expedientes pertinentes
porque no los encuentra? 

También nos llama un poco la atención -y esto es literal-
“pero no te preocupes, no será retroactivo, así que no pases
pena. Te dije el otro día que no pases pena”. Es obvio que,
como usted ha comentado, aquí el informe técnico o los
informes técnicos previos para luego la firma correspondiente
suya son necesarios, como cualquier trámite, para que el
ayuntamiento finalmente dé el vistiplau para poder hacer las
obras, pero a parte de eso nos preocupa que, como he
comentado anteriormente, sí que a lo mejor desde su dirección
general se hayan hecho bien las cosas, pero desde el
Ayuntamiento de Palma, como es el caso, o de otros
ayuntamientos, ese trámite correspondiente o esas obras no
hayan sido legales, y es obvio que esto no solamente su
dirección general se ve afectada sino otras instituciones como
el Ayuntamiento de Palma o Magaluf, Calvià, etc.

Y sobre todo nos preocupa, Sra. Carbonell, que personas
mafiosas como el Sr. Tolo Sbert y otras personas que pululan
por esta Mallorca y por otros tantos sitios puedan utilizar y
utilicen las administraciones, las fuerzas de seguridad, los
funcionarios y cualquier elemento para extorsionar, liquidarse
la competencia, etc., etc. 

Por tanto yo, Sra. Carbonell, ahora mismo no tengo más
preguntas y le agradecería las respuestas. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Aguilera. Pel Grup Parlamentari Popular... -tots
conjunts?- té la paraula el Sr. Jerez, per un temps de deu
minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, Sra. Carbonell,
volem dar-li la benvinguda a aquesta comissió parlamentària,
i també estendre aquesta benvinguda al personal de la seva
conselleria que avui ha volgut estar al seu costat.

Compareix avui aquí vostè, entenc jo, per mor d’una
conversació telefònica que va sortir a un mitjà de comunicació
determinat, Diario de Mallorca, que forma part del sumari del
cas Cursach; compareix com a alt càrrec del Govern, no
compareix com a investigada encara que ho estigui en una altra
qüestió distinta, però no compareix vostè com a investigada, i
compareix per dar explicacions sobre una qüestió que en aquest
moment està coneixent la justícia, i en aquest sentit ens
agradaria, al grup parlamentari, fer una sèrie de reflexions. 

No ens correspon, Sra. Carbonell, a nosaltres jutjar-la, a
vostè; no és la feina d’aquest parlament, no és la feina d’aquest
diputat i no és la feina del meu grup parlamentari; nosaltres no
som ni jutges ni fiscals, encara que hi hagi gent en aquesta
comissió parlamentària i a distints grups parlamentaris que
s’han cregut que són jutges i que s’han cregut en molts de casos
que acaben essent fiscals; han equivocat la carrera. I no som
aquí per convertir aquesta comissió parlamentària en una
espècie de tribunal popular, ni molt menys. Si alguna qüestió té
vostè a veure amb l’expedient del cas Cursach on s’hagin de
depurar i derivar responsabilitats sobre la seva persona o de
qualsevol altre càrrec públic del Govern, de la seva conselleria,
seran els tribunals que acabin determinant aquesta
responsabilitat sobre la persona que toqui encara que aquesta
persona sigui vostè. Per tant ni això és una comissaria de
policia ni això és la famosa oficina anticorrupció que ni hi és ni
encara tampoc no se l’espera. 

Per tant el que vull donar a entendre avui aquí en aquesta
comissió és que no serà el Grup Parlamentari Popular que
substitueixi el paper que correspon a jutges i fiscals. Per tant no
serem nosaltres qui suplim segons quines funcions que el
Reglament no ens atorga. Ara sí, la nostra feina, òbviament, i
el Reglament ho diu, també és de control, també és de control
al Govern de les Illes Balears, de control a l’executiu, de
control a vostè, la seva conselleria i la resta de conselleria, a
més de la presidenta del Govern de les Illes Balears. I per això
som aquí, per això som aquí, per controlar-la a vostè i fer-li les
preguntes que considerem adients sempre dins aquesta limitació
que li acab de raonar. Crec que allò important és no caure en la
judicialització de la política, que moltes vegades hi caiem. Per
tant aniré al bessó de la qüestió.

M’he preparat aquesta intervenció en relació amb la notícia
que ha aparegut als mitjans de comunicació i en particular en
l’extracte de la conversa que vostè ha tengut amb el Sr. Tolo o
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Bartomeu Sbert, i li dic que sobre això jo no crec que vostè
sigui innocent, però tampoc no crec que sigui el contrari; tot
això encara està per demostrar, per tant d’aquesta conversa que
hi ha aquí podem tenir molts de dubtes i podem tenir moltes
sospites, que possiblement les tenguem, però sí que d’aquesta
conversa jo no puc determinar que vostè sigui innocent o vostè
sigui culpable de res, perquè, com li dic i com insistesc, serà la
justícia que ho acabi de determinar. Però sí que tenim, com dic,
dubtes raonables i qüestions que m’agradaria plantejar-li.

Al llarg d’aquesta conversa, qui l’hagi vista, es desprèn que
hi ha certa familiaritat entre vostè i el Sr. Sbert, és a dir, no es
tracten de qualsevol manera. “Buenos días, Tolo”, “Gracias,
Pilar”, “¡Lo liada que vas mujer!” Dic això perquè sembla ser
que a vostès els uneix una certa relació d’amistat, possiblement,
i no sé si professional en temps passats. A mi m’agradaria
bàsicament que m’aclarís si el Sr. Sbert, abans de ser vostè
directora general de Turisme del Govern de les Illes Balears,
doncs si ja tenia certa relació professional, relació d’amistat
important que faci que, bé, que doni la sensació que qui la
telefona no és un ciutadà més, una altra persona, no és un
ciutadà més. Si fos un ciutadà, i tengués l’oportunitat de parlar
amb la directora general per saber ¿qué hay de lo mío? Jo, Sra.
Directora General, le hablo de usted, això per començar, aquí
es desprèn en certa manera una certa..., no dic complicitat, però
sí certa relació, que si tal vegada vostè contesta això,
s’explicarien moltes coses, s’explicarien moltes coses,
possiblement per a bé, i es desfarien sospites i es desfarien
dubtes, no? No pensi que aquesta pregunta té cap
intencionalitat perversa.

En segon lloc, és clar, qui llegeix aquesta entrevista li crida
l’atenció que els expedients s’acabin resolent per telèfon, a mi
no m’havia passat mai, per telèfon vostè ho aclareix tot i per
telèfon la directora general acaba dient “això es farà d’aquesta
manera”, “no passi pena que això se solucionarà”. Vostè diu
que és la seva responsabilitat atendre tots els ciutadans,
òbviament sí, però no sé si d’una manera tan directa; sembla
que no hi ha ningú intermedi, no hi ha funcionaris, no hi ha
ningú que atengui les cridades de les persones que pregunten,
òbviament pels seus expedients, és clar que sí que criden pels
seus expedients, és clar que sí!

I en tercer lloc, i acab, diu que hi ha moltíssimes consultes,
diu vostè que si els telèfons de la conselleria haguessin estat
pinxats, veurien com molta gent s’interessa. És clar, jo no li dic
que no, la gent es preocupa per allò seu, òbviament, igual que
com més aviat estiguin resolts, el que passa és que és cert, no
tot el món té el telèfon de la directora general de Turisme del
Govern de les Illes Balears, el Sr. Tolo Sbert sí. Supòs que si
vostès es coneixien de fa temps, òbviament cadascú té el
telèfon de qui el té i quan entenc que el seu cas, necessita més
la celeritat, doncs agafa i tira de telèfon.

Sra. Carbonell, poca cosa més tenc per afegir a aquesta
compareixença. Simplement aclarir aquestes petites qüestions,
que estic convençut que vostè amb molta solvència ho farà,
esper que sigui per a bé. I insistesc, no som nosaltres que
jutjarem la seva trajectòria dins de la Conselleria de Turisme,
sinó que seran, en primer lloc, els ciutadans quan arribi el
moment i també, òbviament, si hi ha algun tipus de
responsabilitat penal, seran els jutjats que ho determinin.

Moltes gràcies per ser avui en aquest Parlament i gràcies
també a l’equip que l’acompanya.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Jerez. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Reus, per un temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Sí, gràcies, presidenta. Gràcies a la Sra. Pilar Carbonell per
comparèixer i al seu equip que l’acompanya, per comparèixer
a més en un temps rècord, es va plantejar el tema de la
compareixença dia 3 i avui ja és vostè aquí, no és habitual que
hi hagi tanta rapidesa i jo crec que és una mostra també de
transparència per part seva que s’agraeix.

La informació que coneixem del cas Cursach és una
autèntica novel·la negra, és a dir, policia que intercanvia favors
a canvi que les empreses li encarreguin el tapissat dels
tamborets a preus desorbitats, favors com no fer inspeccions,
policies i ex-policies que s’asseguren que quan hi ha una
inspecció els locals estiguin avisats i adaptin el volum, o
l’aforament, que, màgicament, està en ordre quan arriba la
policia; policies fent de guàrdies de seguretat, una activitat
totalment incompatible. Policies que fan bé la seva feina,
policies que, també cal dir-ho per no caure en el total descrèdit
del funcionariat, que és fàcil caure-hi de les informacions que
se’n deriven del cas Cursach, però també cal dir que hi ha
policies que fan bé la seva feina i funcionaris que fan bé la seva
feina i que reben les conseqüències, amenaces, coaccions, fins
i tot per part dels seus superiors. Clíniques privades que presten
servei d’ambulància per solucionar, sense fer renou, les
conseqüències dels excessos, droga, prostitució, pallisses, fins
i tot s’ha publicat, indicis de casos de pederàstia, fins i tot
d’homicidis. Coaccions a empreses rivals, inflats amb multes
per qualsevol motiu, mentre altres empreses protegides
pràcticament no són multades i quan ho són, normalment
desapareixen els expedients. Col·laboració amb associacions,
molts de càrrecs públics, sobretot de determinat partit.

I enmig d’aquesta novel·la negra apareix vostè fent la seva
feina. Perquè vostè ho ha explicat crec que prou bé, vostè no fa
altra cosa que la seva feina, a alguns els agradarà més o els
agradarà manco, i jo crec que, en general, hi ha prou
desconeixement del funcionament de les administracions, de les
autoritzacions urbanístiques i les autoritzacions turístiques, i
s’agraeix l’explicació que ha fet vostè, però és que una de les
feines de la Direcció General de Turisme és fer autoritzacions
o informes en base a la legislació turística. I qui demana
aquests informes o autoritzacions són empresaris turístics, que
són els que atén la direcció general perquè és la seva feina. Si
un dóna subvencions, rep cridades d’entitats que reben
subvencions, i si un dóna autoritzacions de comerç, doncs rebrà
cridades d’empresaris de comerç, i si un dóna ajudes a clubs
esportius, doncs rebrà cridades dels clubs esportius els quals
s’interessaran per saber quan rebran l’ajuda i s’interessaran per
això. I evidentment la persona encarregada de signar els
informes de llei turística, rep cridades, com deia d’empresaris
turístics.
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Qualsevol persona que ha estat a l’administració sap, i jo la
veritat és que aquests dies he tengut ocasió de parlar amb
persones que han estat càrrecs de diversos partits, no de MÉS,
han estat càrrecs, un poc impressionats de la rellevància que es
donava a una determinada conversa allà on no veien res
absolutament estrany. Quan una persona és el responsable
polític de donar autoritzacions o informes de caràcter
urbanístic, el càrrec polític també té pràcticament nul el marge
de maniobra; vull dir, allò segueix el seu circuit tècnic, com ha
dit vostè, per ordre d’entrada, i quan acaba el circuit entre els
tècnics, si els informes són favorables es concedeix i, si no ho
són, es denega. I el que sí sol procurar un càrrec polític és que
no estiguin per ell, perquè qualsevol el que vol i és la seva
responsabilitat, és que la feina surti. Si un és regidor d’Hisenda,
per exemple, i jo ho he estat, que els proveïdors cobrin el més
aviat, evidentment, és el seu interès. I si et crida un proveïdor
que no ha cobrat i resulta que els tècnics han validat la feina
feta, que la Intervenció ho ha validat i no ha cobrat perquè el
que falta és la teva signatura, et preocupes de signar i que no
estigui per tu. I si una llicència urbanística té l’informe de
l’arquitecte i té l’informe jurídic favorable, però el que ha
demanat la llicència, el promotor, no pot començar perquè tu
encara no ho has signat, evidentment et sap greu i procures que
la feina surti.

Jo no sé, Sra. Carbonell, què se li pot retreure en aquest cas,
vull dir, jo crec que vostè es limita que no estiguin per ella i
explicar en quina situació es troba l’expedient i en cap moment
no signa cap cosa que no hagi passat per tot el circuit tècnic, ni
tampoc força el circuit, ni dóna prioritat.

També vostè ha donat una informació un poc que ens
aclareix el que s’havia publicat, que supòs que perquè la
interlocutòria tal vegada ho recull de forma parcial, s’havia
donat a entendre que això era un expedient que en el desembre
s’ha de tramitar en dos dies i que al final, amb les festes de
Nadal, està dia 4 de gener, i realment, per les dades que ha
donat vostè, es tracta d’un expedient que entra dia 5 de
novembre i, finalment, es concedeix el 18 de gener, no per
desembre ni a principis de gener, sinó dia 18 de gener. Per tant,
un termini de dos mesos i mig, que, tenint en compte que, vostè
ha dit que n’ha fets 317, en el temps que du, que són 26 o 27
mesos, que surten una dotzena d’expedients cada mes, bé, jo
crec que és un... no es pot inferir que hi hagi cap acceleració
especial d’aquest expedient.

Jo entenc també, evidentment, l’interès mediàtic, que vostè
ha dit, i que sobti tal vegada aquesta conversa, en part per
desconeixement un poc de quines són les seves funcions i del
tipus de, de... de clients que té -entre cometes- clients en el
sentit d’administrats que atén, vostè atén els administrats, com
deia, que són els empresaris turístics, igual que el director
general d’Esports atén els clubs esportius que són els que reben
les subvencions. Entenc que pugui sobtar perquè, és clar, ho
veiem o ho analitzam ara amb els ulls de dos anys després, que
ara coneixem el cas, ara sabem quines eren aquestes pràctiques,
ara s’han donat a conèixer a la llum, però evidentment ho
jutjam ara amb aquests ulls d’avui, no amb els del moment que
va passar això que era fa dos anys i que no es coneixia aquesta
situació, no es coneixien aquestes pràctiques, no es coneixia
aquest... no existia encara a l’opinió pública aquest cas
Cursach.

Com deia, la seva feina evidentment és donar autoritzacions
o informes turístics, però també crec que és important, que
vostè ho ha remarcat, la seva feina no només és aquesta, també
és inspeccionar. I a diferència del que un se’n du la impressió
amb el que passa amb les empreses del Sr. Cursach, amb la
informació que ha transcendit de la interlocutòria, on
pràcticament no són inspeccionats i les inspeccions que se li fan
queden en no res, a diferència d’això vostè en aquest cas sí que
ha explicat com, arran dels canvis que introdueix vostè, de fer
un pla d’inspecció, un sistema sorteig, efectivament es fan
inspeccions també, entre d’altres, a l’empresa del Sr. Cursach
i s’aixequen, es tramiten, es tramiten, que això és una novetat
perquè, com deia, de la interlocutòria del Sr. Cursach un té la
impressió que no es tramita cap denúncia per vostè, sí que
tramita denúncies per sobreocupació que, per les dades que ha
donat, és absolutament aberrant. Per això, la vull felicitar per
la feina que ha fet per millorar el Servei d’Inspecció, amb una
direcció general absolutament sembrada de mines, evidentment
com es desprèn també de la informació que ha donat vostè al
principi sobre funcionaris que podrien estar relacionats amb la
trama.

Evidentment, també fa un esforç de transparència amb
aquesta feina que fa de cara a posar tota la informació a
disposició de la ciutadania, pública i transparent, la qual cosa
també és d’agrair.

Per tant, jo no tenc cap més... no tenc preguntes per fer-li,
simplement donar-li l’enhorabona per la feina que ha fet amb
el Servei d’Inspecció realment que per primera vegada tenim
un servei que funciona.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES té la paraula la Sra. Sureda, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputades. Sra.
Carbonell, agrair-li la seva presència a aquesta comissió, tant
a vostè com a l’equip que l’acompanya. Jo ja l’avís que no li
faré cap pregunta, només m’agradaria fer dos incisos.

El tema del cas Cursach es troba en el jutjat i, per tant,
consideram que és allà on s’ha d’investigar i jutjar, i si se li ha
de fer qualque advertiment de la conversa que va tenir, també
serà allà el jutge que li diria. Creiem que no ens hem de ficar en
la part judicial i, per tant, no ho farem.

L’altra cosa que li voldria dir és que esper que, a més ho dic
perquè sembla que s’ha posat en dubte, esper que qualsevol
anomalia que s’hagi pogut trobar o es pugui trobar en un futur
en qualsevol expedient de qualsevol ciutadà, sigui del Sr.
Cursach o d’un altre, sigui notificat o bé se solucioni l’anomalia
o bé se sancioni com pertoca. Crec que no ha d’haver-hi parts
i quarts amb ningú i la seva feina moltes vegades també és la de
posar-se en contacte, si així el ciutadà ho vol i explicar-li la
situació. Crec que això qualsevol persona que ha estat dins
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l’administració i ha gestionat ho ha fet en un moment o en un
altre i això no implica ni favoritismes ni ajudes de cap tipus,
sinó que l’expedient es vagi acabant com més aviat millor
perquè qualsevol ciutadà sempre en frissa.

Res més a dir. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula el Sr. Castells, per un temps de deu
minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies també Sra.
Carbonell per la seva compareixença. Crec que dels fets que
més o menys s’han anat coneixent els últims mesos respecte del
cas concret, el cas anomenat Cursach, però també de... de les
constatacions que s’han fet al llarg de la història sobre algunes
dinàmiques dins de la Conselleria de Turisme, jo crec que més
o menys tothom és conscient que hi ha una estructura
funcionarial, no només a la Conselleria de Turisme, sinó a
altres administracions, que està contaminada, que està
contaminada en contacte amb el món empresarial turístic.
Aleshores, aquesta és una primera constatació que d’alguna
manera dóna un context a la situació doncs que concretament
es viu i les informacions que apareixen vinculades al cas
Cursach. Parl, doncs, que hi ha una estructura funcionarial
contaminada, evidentment amb la presumpció d’innocència de
tothom, no és la meva feina assenyalar ningú, però em sembla
que hi ha una consciència social de la gent que es mou a l’àmbit
del turisme que hi ha feina a fer i hi ha neteja a fer dintre de la
conselleria. I jo crec que en aquest sentit el seu equip, o l’equip
del vicepresident, va en la línia correcta. Ja dic, això no només
afecta la conselleria sinó altres administracions i segurament té
a veure amb el fet que a la nostra comunitat autònoma el sector
del turisme té uns interessos molt importants.

La segona constatació és que durant anys, durant anys hi ha
hagut una impunitat molt gran de... bé, això podem anar des del
simple infractor urbanístic, no?, el simple infractor urbanístic
a les xarxes mafioses que sembla ser -perdó, Sr. Gómez, és que
em tapa la visió- a la simple... deia, una impunitat des del
simple infractor urbanístic, això és una cosa que
malauradament som una comunitat autònoma tristament famosa
per aquest tema, fins a xarxes mafioses o xarxes corruptes, punt
intermedi, o xarxes mafioses que es posen sobre... bé, es posen
a la llum, apareixen a la llum evidentment amb respecte a la
presumpció d’innocència, que implica funcionaris i que implica
empreses i que també implica càrrecs polítics que, d’una forma
molt recurrent, doncs, pertanyen a un determinat partit polític,
no?, molts càrrecs polítics que estan implicats fins al coll en tot
aquest ventall d’oprobi en la gestió pública que deia.

Per tant, aquestes dues constatacions, una estructura
funcionarial contaminada i una impunitat continuada també en
el temps. I tot això jo ho he volgut posar sobre la taula perquè
d’alguna manera jo crec que és el context en el que vostè, sense
cap mena d’implicació en tot això es veu, doncs, evidentment
per uns interessos polítics molt determinats, per un intent de
posar aquí una cortina de fum i de posar tothom al mateix sac,

arran, doncs, d’aquesta conversa telefònica, que la valoració
que en fem nosaltres és que amb tot aquest panorama aquest fet
és totalment irrellevant, és a dir, és d’una banalitat absoluta,
però evidentment és aprofitat pels que es veuen en primer lloc
assenyalats per tot aquest panorama que jo deia per intentar
posar a tothom dins el mateix sac.

Per tant, fent jo aquesta valoració en nom del meu grup
parlamentari jo simplement li explic que he votat en la sessió
anterior a favor de la seva compareixença per dos motius,
primer, perquè vostè mateixa s’havia mostrat partidària de
donar totes les explicacions, que crec que és una actitud que
l’honora i que jo li agraesc, i després també perquè vostè era ja
aquí i per un fet de simple cortesia no em semblava bé votar en
contra de la seva compareixença. 

Amb això li vull dir que jo realment en condicions normals
hagués votat en contra, com he fet en altres casos també,
perquè crec que no s’ha de saturar innecessàriament el temps
d’aquesta comissió per analitzar fets que, tal com li dic, em
semblen totalment banals en el panorama que he dibuixat, la
qual cosa evidentment no m’impedeix tornar-li agrair la seva
compareixença aquí.

Gràcies, Sra. Presidenta.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Seijas, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta.  Bon dia a tothom, Sra. Carbonell,
gracias por estar aquí, aunque el motivo no... no sea para
celebrarlo, pero bueno gracias por estar aquí dando
explicaciones y... tanto a usted como a los componentes de su
equipo que la acompañan y esperaré a la respuesta de sus
explicaciones a todas las preguntas, porque creo que ya no
queda nada más que añadir, simplemente esperar lo que usted
responda a las diferentes intervenciones parlamentarias.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Seijas. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula per un temps de deu minuts el Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. Benvinguda, Sra. Directora General i
tot l’equip directiu de la conselleria que l’acompanya avui.
Hem votat a favor de la seva compareixença bàsicament per
una raó molt senzilla: perquè vostè ho va demanar, ho va
demanar abans que ningú no li ho demanés i per tant, entenem
que una persona que demana comparèixer aquí abans que ningú
no li demani que comparegui, crec que el mínim que podem fer
és permetre que pugui parlar davant els representants de la
voluntat dels ciutadans i ciutadanes, és a dir, si vostè ho
demana i abans que ningú no li ho demani, ja entenem que no
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podem votar que no, entenem que vostè per tant s’ha
d’explicar.

Evidentment, aquí s’ha dit que no... que el nostre paper no
era de jutge, però es veu que sí que som un paper de fiscals i
que, a més som fiscals amb capacitat de sentenciar, perquè al
final a vostè se l’acusa, a vostè se la sentència, però no se la
jutja, açò és el que d’alguna manera s’ha intentat fer aquí, i a
més se l’acusa amb insinuacions prou peregrines, prou
peregrines que intentaré també demostrar.

Abans de res una constatació que crec que és important, el
Sr. Reus ho ha dit, però crec que val la pena emfatitzar-ho:
vostè té la conversa amb el Sr. Sbert, dia 11 de gener de 2016,
a les 16,52 minuts segons el que s’ha publicat en premsa, no?
Per açò, dues deduccions: una, que vostè a les cinc de
l’horabaixa és al seu despatx, cosa que diu molt de vostè,
perquè durant molt de temps els seus antecessors en aquestes
hores no acostumaven a ser al seu despatx, per tant, vostè fa
feina quan molts dels seus antecessors a les tres ja havien
acabat fins a l’endemà, i és clar..., després és clar no sortien els
expedients, no hi havia diligència perquè evidentment hi havia
poca feina. Això és una constatació.

I segona, que si no em fallen els comptes dia 11 de gener de
2016, són tretze mesos i disset dies abans de la detenció del Sr.
Sbert, tretze mesos i disset dies. És a dir què hauria dit aquí
algú si vostè és negués a parlar amb un ciutadà que li demana
parlar amb vostè, un ciutadà normal i corrent, dia 11 de gener
de 2016, no detingut, no acusat, i s’hi hagués negat? Després sí
que se l’hauria poguda acusar de negligència en el compliment
de les seves obligacions com a directora general, en tot cas...
presumir que vostè dia 11 de gener de 2016 sabia què passaria
tretze mesos i mig després i d’açò fer-ne una acusació crec que
és molt greu, perquè evidentment en aquell moment el Sr. Sbert
era un senyor lliure de cap tipus de sospita formal, si més no.

És molt curiós que vostè parli de tu amb les persones per
telèfon. Jo he estat vuit anys conseller del Consell Insular de
Menorca i li assegur que no he parlat de vostè amb ningú,
perquè d’entrada m’ha semblat molt impropi d’un càrrec públic
que creu en la proximitat del Govern amb els ciutadans d’exigir
o demanar que se’l tracti de vostè, i més a una illa, com va dir
el president Cañellas, supòs que lliure de qualsevol sospita, on
ens coneixem tots, aquí ens coneixem tots, el Sr. Cañellas... i si
ens coneixem és normal que ens tractem de tu, ens coneixem
tots, i vostè ve com a professional del sector de l’hostaleria,
vostè ha estat presidenta de CAEB Restauració, si no estic mal
informat, i vostè és lògic que les persones que es dediquen a la
restauració en aquesta illa les conegui, és normal, perquè fins
i tot igual han coincidit en actes en la seva vida professional
anterior a ser directora general. 

Per tant, que es tractin de vostè em semblaria... després sí
que podríem sospitar d’alguna cosa estrambòtica, com a mínim
podríem sospitar d’altivesa i distància per la seva part. Per tant,
crec que és prou normal que es tractessin de vostè. Jo avui la
tracto de vostè perquè és ací el protocol parlamentari, però
evidentment abans en les paraules que he parlat amb vostè no
ho he fet de vostè, ho he fet de tu, i ens coneixem relativament
fa poc vostè i jo, no?

Però és més, he pogut llegir tres vegades la seva conversa
telefònica amb el Sr. Sbert i m’ha recordat el que jo, com a
conseller del Consell de Menorca, m’ha passat moltes vegades,
una persona que m’havia demanat... jo duia carreteres, i
m’havia demanat un permís per poder posar un rètol a un
restaurant, indicador de carretera, i em demanava: “escolti,
quan tendré el permís, perquè comença la temporada i no tenc
permís?” I jo li deia: “mira, faré el que pugui perquè el tenguis
el més prest possible si els informes tècnics em diuen que el
pots posar”, perquè entenc que... intentar no causar un perjudici
a qualsevol administrat que té una necessitat per fer funcionar
el seu negoci i donar feina a gent, etc., i ja dic, açò passa tretze
mesos i disset dies abans de la detenció del Sr. Sbert.

Res més, estic segur que qualsevol pare o qualsevol mare va
a un mestre... que té un problema el seu fill i el mestre li dirà:
“no es preocupi, miraré de fer el possible, li prestaré atenció”
i segur que quan un metge diagnostica una operació quirúrgica
important o un tractament important a un malalt, li diu: “no et
preocupis et faré el més aviat que pugui l’operació”, estic
convençut que sol passar així en aquest món, igual en altres
mons no, però en aquest món acostuma a passar així, i açò és
el màxim que es pot desprendre de la seva conversa amb el Sr.
Sbert.

Però, és més, vostè compareix aquí, vostè ho ha dit, no està
investigada, simplement el sumari s’ha fet públic, surt una
conversa a conseqüència de la qual no li recau cap tipus d’acció
en relació amb el sistema judicial. El seu antecessor, bé n’hi va
haver... interregne n’hi va haver un altre, sí està investigat i ha
estat investigat durant molt de temps, i si a vostè... si poden
caure ombres de sospites damunt vostè per aquesta situació
perquè tracta de tu un senyor que tretze mesos i disset dies
després és detingut no sé, no sé... què es pot entendre de la gent
que ha defensat la presumpció d’innocència de gent a la qual al
mateix sumari és acusada d’haver rebut el pagament de favors
sexuals, d’haver rebut droga de franc i la defensa de la
presumpció d’innocència, i aquí vostè perquè ha tractat de tu a
un administrat se l’acusa, se l’acusa sense judici, de manera
crec que del tot desmesurada, no?

No sé què pensar de tota aquesta gent que ha estat acusada
i que consta en sumari que està essent investigada, aquesta gent
sí, per delictes i connivència realment molt més greu amb el Sr.
Sbert i el Sr. Cursach d’haver tingut una cordial, correcta,
educada conversa telefònica tretze mesos i disset dies abans de
ser detingut.

Vostè ho ha dit, han fet un pla d’inspeccions... s’han
inspeccionat empreses d’aquests senyors abans que fossin
detinguts també i han estat sancionats o seran sancionats quan
s’acabi la tramitació que, lamentablement, és llarguíssima
sempre dels expedients sancionadors a l’administració.

I evidentment no faré causa contra els funcionaris ni de la
seva conselleria ni de ningú perquè entenc que la immensa
majoria de funcionaris d’aquesta comunitat són treballadors
competents, honrats i lleials al govern de torn, al que hi hagi en
qualsevol moment, i que hi hagi alguna persona que ho hagi fet
malament no implica que tots els funcionaris siguin culpables,
sinó en aquest parlament tots els diputats seríem sospitosos
d’haver delinquit, perquè tenim persones en la nostra història,
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polítics que ha estat acusats de coses molt greus i en relació
amb el Sr. Cursach fins i tot. 

Per tant, entenc que no podem col·legir que els funcionaris
puguin ser persones que amb caràcter general no facin bé la
seva feina i no siguin persones honrades. Evidentment hi ha de
tot però no podem fer causa general contra els funcionaris, i sé
que vostè ha actuat, i en aquest cas concret vostè ho ha
explicat, però en altres casos que hi ha hagut ha actuat en
conseqüència quan ha tingut sospites davant un mal
comportament d’algun funcionari sota la seva responsabilitat.

Jo tenc molt poc més a afegir en aquesta primera
intervenció. Entenc que el Govern ha actuat amb celeritat,
l’Advocacia de la comunitat ha actuat amb celeritat, s’ha
personat, no en relació amb el que estam parlant avui, s’ha
personat per comportaments il·lícits, o suposats comportaments
il·lícits que no la vinculen a vostè, però en tot cas entenc que
serà la justícia que en aquests casos dictaminarà, perquè amb
tot el que ha plogut i vostè no ha estat investigada ni vostè no
ha estat acusada de res, ni cridada com a testimoni, entenc que
poca causa veuen els jutges sobre la seva persona, i
evidentment si del que se la pot acusar és de la conversa que
hem pogut llegir, si el màxim del que la podem acusar és que
tracta les persones que parlen amb vostè per telèfon de tu i que
es posen al telèfon les persones que tenen un problema, crec
que si de tot açò és de l’únic que la podem acusar benvinguda
sigui l’acusació i benvinguda la seva feina com a directora.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Borràs. Contesta la Sra. Directora general de
Turisme.

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE TURISME (Pilar
Carbonell i Raya):

Moltes gràcies per totes les preguntes. A mi m’agradaria, i
ho intentaré perquè aquest és el motiu pel qual som aquí,
contestar tots els seus dubtes i preguntes. Vull recordar que no
estic investigada, que no estic ni com a testimoni, i que som
aquí per donar una màxima transparència a la feina que es fa
des de la direcció general, des de la conselleria, dins
Vicepresidència.

Jo sí crec en la justícia, i per tant ho hem de deixar a ells.
Serà la justícia que determini si creu que he d’anar a declarar
com una cosa o com l’altra, i mentrestant som aquí per una
conversa, per una conversa amb un empresari, amb un ciutadà
que va cridar a l’administració per saber com estava el seu
expedient. I potser alguns de vostès no ho saben, però he
demanat..., fa poc m’ha arribat la meva vida laboral i fa vint
anys i vuit mesos que faig feina dins el món turístic en aquestes
illes, a l’illa de Mallorca en concret, i com ja han dit vostès ens
coneixem tots. Fa gairebé vint-i-un any que me moc dins això.
Vaig estar cinc anys a l’Associació -com a presidenta- de
Restauració, emmarcada dins CAEB; dins CAEB hi ha totes les
empreses turístiques perquè és una confederació. Quan vaig
arribar a aquesta administració vaig decidir mantenir el mateix

número de telèfon; per què?, perquè la majoria del sector ja em
coneixia i ja tenia aquest número.

Jo no sé què passava abans, però el que sí passa ara és que
la directora general de Turisme és accessible. Aquell que em
telefona, i molts de vostès, alguns, que crec que el Sr. Aguilera
també ho pot dir, que em telefonen sempre torn la cridada i, si
no puc, envio un WhatsApp; crec que també ho saben els
mitjans de comunicació que són darrere. Som accessible, crec
que és part de la meva feina, els ciutadans el que volen és tenir
una resposta, que hi hagi algú a l’altre costat del telèfon, perquè
som un càrrec públic al servei dels ciutadans, el meu sou el
paguen els ciutadans, i per tant això faig i ho continuaré fent,
sempre dins la legalitat, i crec que això és pel que som aquí, pel
que estam ocupant aquests càrrecs. Som càrrecs públics al
servei dels ciutadans i ho continuaré fent.

I no, no em fa vergonya seure aquí; hi seuré totes les
vegades que vostès vulguin i demanin explicacions a
l’administració o sobre el meu càrrec com a directora general.

Vaig atendre el Sr. Sbert com he atès i atendré tothom.
Aquest estiu he rebut..., ho vaig dir i ho continuaré dient, reb
moltíssimes cridades i si en lloc de tenir punxat el telèfon el Sr.
Sbert tenguessin el meu tendrien moltes altres cridades de
ciutadans que s’interessen per com està el seu expedient. Tenim
poc temps per fer aquestes obres de reforma amb establiments
de restauració, establiments hotelers, establiments
d’allotjament, que sabem que ens interessen a tots, tots volem
un producte turístic millor, la millora de la qualitat del nostre
servei. És el que ens donarà una garantia com a destinació
turística de qualitat de cara al futur, i per tant nosaltres com a
administració hem de fer totes les passes que puguem dins la
legalitat, i vos dic i mantenc que no he firmat cap informe, no
he donat cap tracte de favor a ningú, però he continuar, una
vegada es fan totes les passes, firmant els informes que
necessiten els ciutadans per tramitar els seus papers. És part de
la meva feina.

I contestant algunes de les preguntes més concretes, quants
de funcionaris tenim a la direcció?; a Ordenació i Inspecció en
tenim 55 en aquest moment, tot i que hem demanat uns reforços
d’alguns dels serveis, però en aquest moment n’hi ha 55.
Expedients d’addicional quarta, ho he dit; jo n’he signat 317,
però en tenim a dia d’avui encara uns 140 pendents de tramitar.
Quantes actes o expedients hem aixecat al Grup Cursach?, jo de
memòria com vostè es pot imaginar no em conec cada una de
les empreses turístiques i quantes actes hem aixecat i quantes
han acabat amb sancionador, però al Grup Cursach li puc dir
concretament que l’any passat vàrem aixecar una acta de
sobreocupació a un dels seus establiments, i enguany, i tot
emmarcat dins un pla d’inspecció, com he dit, que feim l’any
abans, dins unes actuacions concretes enguany n’hem aixecat
una altra de sobreocupació.

Què hem fet quant a la revisió? Bé, ho he dit abans; abans
que vostès fossin coneixedors pels mitjans de comunicació de
tot aquest tema i de la conversa emmarcada dins la
interlocutòria, l’administració, la direcció general ja havia fet
d’ofici la revisió de les empreses del grup; nosaltres aquesta
feina ja l’havíem feta abans.
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Bé, després sobre unes preguntes molt concretes de si creu
la directora que hi ha gent comprada, jo crec que en la justícia,
i no som jo que he de jutjar absolutament ningú. Crec en la
professionalitat de les persones que fan feina a l’administració
i així me mantenc. En tot cas haurà de ser la justícia que
demostri el contrari, però no jo com a directora general, per
descomptat.

Si crec que és aquesta la conversa que mantenc amb tothom.
Idò els que em coneixeu i m’heu cridat jo, potser no ho hauria
de fer, però som capaç de dir “hola, Calvo”, com “hola, Tolo”,
com “hola, guapísimo”; perdonau, potser som massa simpàtica
i no ho hauria de ser, no ho sé, però som així; no sé si ja em
canviareu. Se’m va proposar aquest càrrec, vaig acceptar i jo
som així, tenc un telèfon i atenc de la millor manera que sé a
tothom, ho mantenc, a tothom.

El tema que jo li dic a la conversa “no és retroactiu”. Bé, jo
li diré el perquè no és retroactiu. Cap de les normes que hem fet
no és retroactiva, bàsicament perquè la Constitució Espanyola
diu que estan prohibides les normes retroactives que siguin
massa restrictives per als ciutadans i les persones. Per tant els
drets adquirits costarien a l’administració una fortuna, i per tant
les normes no són retroactives, no per altra cosa, és bàsicament
per això, eficiència.

També li dic “no passis pena”. Jo si a vostè li parlàs en
castellà potser no li diria “passis pena”, però crec que és de les
expressions més utilitzades entre els mallorquins, “no passis
pena”, “no passis pena que ho farem”, ho farem quan toqui fer-
ho, és a dir, i me mantenc i ho torn repetir, no hem firmat, jo
com a directora general no he firmat cap informe vinculant ni
preceptiu sense els informes previs per part dels tècnics.

Si les obres són legals o no. Miri, la veritat és que dins la
Conselleria de Turisme, i entenent que aquí quasi turisme és
tot, és veritat que tenim competència en moltes coses, però en
les obres municipals no; per tant haurien de ser els ajuntaments
competents els que determinin si les obres són legals o no; a
més tenim una Oficina de Disciplina Urbanística, supòs que ells
fan la seva feina.

Més enllà d’això, crec que també m’agradaria tornar
explicar, perquè entenguem molt bé, la pressa que tenen..., no
el Sr. Sbert en aquesta cridada, sinó tots els empresaris que es
dirigeixen a l’administració, o que criden o intenten localitzar-
me per saber com està l’expedient, del que sigui, una obra d’un
hotel, d’uns apartaments, d’un establiment de restauració, per
què? Perquè tenim pocs mesos i realment ens agradaria tenir-ne
menys, perquè ens agradaria no ser tan estacionals i tenir una
temporada turística de tot l’any, repartida durant tot l’any i no
tenir tancat tres o quatre mesos a l’hivern.

Però aquesta és la realitat del que tenim, que tenim tancat
pocs mesos, que volem obrir quan abans, que l’administració
vol i necessitam que es duguin a terme aquestes obres de
reforma perquè realment ens han fet subsistir també durant
l’hivern amb altres llocs de feina, fusters, picapedrers, etc., per
tant, aquestes obres s’han de fer. I quan algú a finals de
desembre veu que encara no té l’informe, que vénen les festes
dels Reis, que ve Sant Antoni, que ve Sant Sebastià i que anam
una setmana a FITUR, què té aquest empresari? Molta pressa,

com tothom, no és només la seva telefonada, és la de tots els
que estan pendents d’un informe per demanar la llicència
d’obres.

Per tant, entenent això, jo crec que la conversa és del més
normal, d’algú, d’un empresari d’aquestes illes, que aquí ens
coneixem tots. I em remet que com aquestes cridades en tenc i
en continuo tenint i continuaré contestant-les totes, sempre dins
la legalitat.

Esper haver respost a totes les preguntes, sinó estaré
encantada de...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Carbonell. Passam al torn de rèplica. Pel Grup
Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula el Sr. Aguilera,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gracias Sra. Carbonell por
las respuestas y a su equipo. Y bueno, todo el mundo tiene muy
claro que este instrumento, esta comisión sirve de control y
aquí, como otros portavoces y usted han dicho, no venimos a
juzgar, ni es nuestra intención, solamente a hacer preguntas
sobre determinadas cuestiones que le afectan a usted como
máxima responsable de la Dirección General de Turismo. Por
tanto, si otros partidos ven otras cuestiones ahí, pues bueno,
que se bajen del burro, hablando pronto y mal.

Sí que sobre todo quería comentar, y una de las cuestiones
que están trascendiendo, lo vuelvo a repetir, no solamente de la
conversación sino del levantamiento del caso Cursach, y
usted... y es una de las cuestiones que me preocupan, y no se lo
he preguntado antes, pero es solamente ponerlo encima de la
mesa, antes, anteriormente, durante varias legislaturas no había
plan de inspección, no teníamos el plan de inspección, los
inspectores estaban repartidos por zonas y los reinos de taifas
donde alguno de los portavoces, el Sr. Castells lo ha comentado
perfectamente, pues al final el “despipote”, el mirar hacía la
izquierda, a la derecha, las situaciones urbanísticas, el
descontrol, etc., es, ha sido denunciado públicamente,
silenciado por las administraciones, judicialmente ha sido
ignorado, etc.

Entonces, nuestra preocupación, Sra. Carbonell, y además
usted ha hecho referencia a uno de los expedientes que el año
pasado concretamente se abrió y este año el mismo
establecimiento con una sobreocupación del 63%, pues bueno,
desde diferentes organizaciones y grupos políticos venimos
hablando de sobreocupación en hoteles, pero si no tenemos
medios para hacer dicha inspección, o si determinados grupos
hoteleros, o empresarios y empresarias son beneficiados o, en
el sentido de que vuelvo a decir, y aquí la presunción de
inocencia es obvia, pero a todos y a todas, al menos a algunos
y a algunas de Podemos nos llama la atención como
determinadas cuestiones, en determinadas zonas turísticas
donde este grupo concreto y otros, pues acontecen cosas que no
se ven en otro país del mundo, acontecen cosas que no se ven
en otro país del mundo.
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Yo sé que directamente a usted le afectará por la cuestión
del ocio nocturno y que, bueno, ahí, la cuestión de intervenir
las fuerzas de seguridad o no porque teóricamente deben actuar
si son competencias del ayuntamiento también, entonces aquí
tampoco vamos a entrar, no es su competencia ni es su
responsabilidad, pero sí que estamos hablando de una trama, en
este caso, donde, como he comentado al principio,
instituciones, fuerzas de seguridad, administración, etc., y lo
vuelvo a repetir, siempre ha en todos los sitios buenos y malos
profesionales, y aquí estamos denunciando y la justicia emitirá
su veredicto sobre esta cuestión, determinados
comportamientos que directamente afectan a la ciudadanía, o
en este caso pues a otros empresarios o empresarias, ¿no?

Le he preguntado también, prácticamente ha contestado
todas las preguntas, pero una cuestión que nos ha preocupado
siempre desde Podemos, es el volumen de expedientes desde su
conselleria en este caso que están sin resolver. Las montañas de
expedientes a diversos niveles y no me ha contestado cuántos
expedientes quedan, porque sabemos perfectamente que las
cosas de palacio van despacio.

Seguramente, a lo largo de estas semanas recibirá por parte
de Podemos solicitud de documentación, porque es obvio que
en esta comparecencia solamente hemos podido intercambiar
algunas palabras, alguna información, y este tema es lo
suficientemente complejo y se necesita información para
realmente, pues bueno si ha existido sobre todo por parte de su
dirección general y concretamente de sus funcionarios,
funcionarias, actuales o en el pasado, pero que puedan tener
repercusiones, pues bueno, para intentar subsanar aquello que
realmente se ha estado haciendo mal, y esto es una cuestión que
a veces la justicia, si no hay pruebas, es imposible, y no soy
juez, ni soy abogado, ni lo pretendo hacer, pero al final, ante
determinadas cuestiones la ciudadanía, las organizaciones,
algunos grupos parlamentarios venimos denunciando y
queremos intentar solucionar estos problemas y que tengamos
una sociedad y una tierra pues realmente donde casos como
Cursach y otros tantísimos no sean noticia, y usted no tenga que
comparecer aquí, ni ningún otro cargo.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Aguilera. Sr. Jerez, per un temps de cinc minuts
té la paraula.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Carbonell, jo no
m’estendré més del necessari i supòs que no esgotaré els cinc
minuts que em dóna la presidenta.

En primer lloc, li volia agrair la seva compareixença, la
seva transparència i la seva voluntat de comparèixer, no sé si li
ho he dit a la meva primera intervenció, però si no ho fet, li ho
dic ara.

I aclarir una qüestió que jo crec que aquí s’ha posat en
dubte respecte de les meves paraules, jo li he fet una pregunta,
una pregunta que possiblement es facin moltes persones, es faci

molta gent al carrer quan llegeix una conversa que surt a un
sumari judicial i veu en quins termes es desenvolupa aquella
conversa, des del punt de vista de cordialitat. Crida l’atenció,
però jo li he fet una pregunta molt concreta i, si vostè em diu
que coneix el Sr. Sbert fa més de vint anys perquè vostè i ell
han tengut relació professional, ja que els dos vénen del món
turístic, s’entenen moltes coses, s’entenen moltíssimes coses.

Per tant, jo no vull anar més enllà i el que no vull fer és que
aquesta pregunta que jo li he fet molt concreta acabi convertint-
se en una interpretació que jo l’estic acusant a vostè de res. Res
més lluny de la meva voluntat. És cert, vostè quan ha
intervengut ha dit jo el que faig és procurar resoldre els
problemes dels ciutadans directament, i donava la sensació que
el Sr. Sbert era un ciutadà més, i és un ciutadà que fa vint anys
que el coneix i en funció d’això possiblement s’expliquin
moltes coses.

Res més, Sra. Carbonell. No li volia prendre més temps de
l’absolutament necessari. Podíem discutir moltíssimes coses,
podríem fer-la comparèixer a vostè no per aquesta qüestió
particular, ni per aquesta notícia a un mitjà de comunicació en
concret, altres qüestions que possiblement sigui necessari
discutir en aquest Parlament de les Illes Balears, però jo crec
que l’interès que avui desperta aquesta comissió, aquesta
compareixença en relació a aquesta notícia, crec que ja ha
perdut tot el seu interès.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Jerez. Per MÉS per Mallorca té la paraula el Sr.
Reus, per un temps de cinc minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Sí, gràcies. No, jo crec que ara referent al que deia el Sr.
Jerez en darrer lloc, jo crec que ara el que o almanco a
nosaltres ens desperta més interès és com funcionava el Servei
d’Inspecció fins ara, és a dir, ho ha dit també el Sr. Aguilera,
això és realment el que ens hauria de preocupar, com ha
funcionat, i en tot cas valorar les millores que s’han fet.

Jo crec que hi ha poc més a dir, jo crec que ha quedat clar,
vostè ha explicat evidentment que vint-i-un anys dins el sector,
cinc anys dins una associació empresarial on hi ha tots els
empresaris evidentment crec que coneix l’empresariat i
l’empresariat la coneix a vostè. Vull dir, crec que hi ha poca
cosa més a dir, en tot cas, perquè almanco la sessió de control
hagi servir per aclarir conceptes i tothom un poc entengui més
el funcionament de l’administració vostè ha dit que no ha firmat
cap informe que no tengués els informes favorables
corresponents, evidentment vostè no pot aprovar un informe si
no té tots els informes favorables, però també està bé fer una
precisió perquè almanco la gent ho sàpiga, vostè no pot
denegar tampoc un informe que tengui els informes favorables,
vull dir, tampoc no els pot denegar, és un dret que tenen els
ciutadans, ho demanen, i si té l’informe favorable vostè està
obligada a donar-lo, perquè tant és prevaricar donar-lo, donar
l’autorització, donar l’informe amb els informes desfavorables,
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com seria prevaricar no donar-lo si té els informes favorables.
Crec que està bé precisar això.

També, respecte del que s’ha comentat de si obres il·legals
o no obres il·legals, no és cap funció, com ha dit vostè, no és
cap funció de la Conselleria de Turisme controlar les obres si
són legals o si són il·legals, en tot cas és possible que hi hagi
expedients d’obres il·legals evidentment perquè un empresari
pot acudir a demanar l’informe de la disposició addicional
quarta per dos motius, un, perquè vol fer unes obres i, per tant,
demana l’informe perquè se’ls eximeixi de certs paràmetres i
pugui anar després a l’ajuntament a sol·licitar la llicència
d’obres, o també pot ser perquè l’ajuntament li ha obert un
expedient per unes obres que ha fet il·legalment i quan fa el
procés de legalització fa el procés de demanar la llicència
d’obres i evidentment tal vegada es pot trobar amb qualque
paràmetre i ha d’acudir a demanar l’informe de la disposició
addicional quarta per complir els paràmetres que se li demanen.

Per tant, pot haver-hi aquestes dues vies, vull dir, i no és
funció de la conselleria en tot cas, la conselleria fa l’informe si
es compleix i ja després si això és un procés de legalització o
és un procés... vull dir, dins els processos de legalització es farà
el mateix procediment normal de demanar una llicència d’obres
amb els seus informes sectorials igual. Vull dir, això no té res
a veure pel que fa a la feina que fa la conselleria. 

Res més, agrair-li una vegada més la seva compareixença i
la total transparència que ha mostrat en aquest cas.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Reus. Sra. Sureda, té la paraula per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

No en faré ús. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. No hi ha el portaveu de MÉS per Menorca. Sra.
Seijas, té la paraula per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

No haré uso. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Seijas. Sr. Borràs, té vostè la paraula per un
temps de cinc minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. “Si vostè té qualque cosa a afegir ja no
només en la seva defensa o en la defensa de la seva pròpia
honorabilitat sinó en defensa d’aquesta mateixa institució, el
Parlament de les Illes Balears, li cedeix -venia a dir després- el
meu, el seu temps”. Aquestes paraules són del Diari de

Sessions de dia 4 de novembre de 2016, les va pronunciar el Sr.
Jerez brindant-li temps al Sr. Matas perquè defensés la seva
pròpia honorabilitat. 

El Sr. Matas va asseure en aquesta mateixa cadira que asseu
vostè avui, no es preocupi, no és contagiós això del Sr. Matas,
això no es contagia. Bé, a algun company de partit sí el seu, del
PP, però vull dir que en caràcter general no, vull dir, se’l va
tractar, ja estava condemnat i havia passat per presó, ara ha
estat tornat a condemnar, se’l va tractar donant-li pista perquè
defensés aquí la seva honorabilitat, i vostè cau en sospita
perquè ha tractat de tu a un administrat. Podria llegir més coses
d’aquestes, però crec que no val la pena insistir-hi.

És clar, hi ha preguntes que són perilloses perquè... Raimon
té una cançó magnífica que es titula “Qui pregunta ja respon”
i realment qui pregunta, contesta en formular una pregunta,
apunta cap a una resposta, per tant, unes preguntes que s’han
fet corren el perill de deixar-les, simplement, de deixar-les
caure aquí en el Diari de Sessions i davant els mitjans a
pretendre cercar una resposta no de vostè sinó una resposta,
diguéssim, a l’imaginari col·lectiu dins el nostre inconscient
que la culpabilitzi a vostè d’alguna cosa que vostè no té cap
responsabilitat.

Vostè, perquè clar, hi ha moltes coses curioses en aquesta
conversa que manté vostè amb el Sr. Sbert, ja dic un any i
tretze mesos i disset dies abans que fos detingut, i és que vostè
diu, diu que “si demà està l’informe” -si demà està, ho mirarà
si demà està- “el firmaré perquè no me’n vaig mai del despatx
sense firmar tots els papers que em pugen a firmar”, i és que ho
diu: si està l’informe el firmaré perquè no me’n vaig mai del
despatx sense firmar tots els papers que em pugen a firmar, bé.
Crec que, ja dic, deixa prou clar al Sr. Sbert quin serà el seu
comportament i quin és el seu comportament habitual: firm tot
allò abans d’anar-me’n, perquè no me’n vaig a les tres del
migdia, sinó que me’n vaig quan he acabat la feina siguin les
16,52 com aquest dia que encara tenia feina quan parlava amb
el Sr. Sbert i per tant, vostè crec que... la diligència, la
diligència que ha demostrat en aquest cas és la diligència
habitual que correspon, crec, a un càrrec públic que intenta
honorar aquesta feina.

Vostè no és el sheriff dels seus funcionaris, sinó que és la
seva cap, els seus treballadors tenen mecanismes de control i si
no, com vostè molt bé, hi ha la justícia que ha de fer la seva
feina, hi ha tots els sistemes reglats de la pròpia administració
i no és vostè la responsable si algun funcionari... jo estic
convençut que la immensa majoria són treballadors lleials al
Govern, és a dir, treballadors lleials a la societat a la qual
serveixen i que són... fan la seva feina de bona fe i amb la
major capacitat possible.

Tenc molt poc a afegir, no li puc cedir el meu temps perquè
la fórmula d’aquesta comissió és diferent a la d’investigació de
les autopistes d’Eivissa, que evidentment han prescrit... prescrit
les coses, com al Sr. Cañellas, aquí ens coneixem tots, també li
varen prescriure les coses, a vostè no se li ha prescrit res ni se
li prescriurà... prescriure res per més que alguns vulguin
adscriure culpabilitats que vostè... que vostè és innocent.

Gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Borràs. Contrarèplica de la directora general de
Turisme. Sra. Carbonell, té la paraula.

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE TURISME (Pilar
Carbonell i Raya):

Moltes gràcies, presidenta. No em correspon a mi jutjar si
els plans, que crec que no hi havia plans, si la feina que es feia
a Inspecció abans era o no la correcta, crec que em correspon
com a directora general prendre les mesures necessàries per
corregir o per fer millor la feina, i això és el que hem fet, fer
uns plans d’inspecció que amb els mitjans que tenim ho feim el
millor que sabem i que podem. I per això hem fet, hem aixecat
les actes que hem aixecat, hem fet les campanyes que hem fet
i ho continuarem fent dins les nostres possibilitats.

Em deia dels expedients, jo sé que això és un òrgan de
control i per això venc, no parlam avui d’expedients i per tant
no tenc el nombre exacte dins el cap, però sí li puc dir que
l’eina que posam en marxa és passar d’una tramitació passiva
més o manco com era fins ara, els expedients arribaven i, tot i
que, com vostè sap, amb una declaració responsable des del dia
en què entra aquesta declaració responsable d’inici d’activitat
vostè pot exercir l’activitat, després l’administració requeria els
papers, etc., això era com una tramitació passiva, ara passarem
a una tramitació activa, en això fa feina el Govern, amb aquesta
eina nova que crec que ens donarà a tots una agilitat, ens
donarà una certesa que als expedients que entren se’ls requereix
tota la documentació en molt poc temps i per tant, es denegaran
tots aquells que no tenguin la informació. Passarem a una
tramitació més activa, els expedients entraran i a través
d’aquest sistema se’ls requerirà la informació, se’ls donarà el
termini de rectificació de deficiències, 15 dies, i els que no, es
denegarà. Per tant no tendrem acumulats i acumulats expedients
com teníem fins ara. Però, bé, canviar aquestes coses no es fa
d’avui per demà, es prenen decisions en el moment en què es
detecta -això va ser ja el 2015- i per tant ara d’aquí a molt poc
temps vostès veuran que hem pogut donar una solució a aquest
tema.

Em deia vostè, Sr. Aguilera, que passen coses que estan
fora de lloc. Jo sincerament, les meves competències arriben on
arriben. Som la directora general de Turisme, no som el
president del Govern; per tant jo puc donar solució a allò que
està dins el meu àmbit, però més enllà d’això no puc fer res
més, i crec que dins les meves competències, o així ho faig, el
millor que sé i el millor possible.

Jo no sé si fa vint anys que conec el Sr. Sbert; que sí que
conec el Sr. Sbert és més que evident. El Sr. Sbert té
establiments... o el grup té establiments de restauració, i per
tant jo com a president del sector, perquè molts de vostès em
coneixien abans i no era per directora general perquè no ho era,
perquè ja sortia als mitjans de comunicació vostès ja em
coneixien d’abans, com ho feia el Sr. Sbert i com ho fa tanta i
tanta i tanta gent.

I més enllà d’això només vull dir-los que no passin pena,
que vendré totes les vegades que em crideu.

(Algunes rialles)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Carbonell. 

Acabat el debat agraïm una vegada més a la directora
general, Sra. Carbonell, i a tot l’equip que l’acompanya la seva
compareixença avui aquí.

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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