Sr. Antoni Armengol Garau
Direcció General d’Obres Públiques
Govern Balear
Assumpte:
-

Sol·licitud de paralització immediata de les obres contemplades a
“modificado nº 1 del proyecto de construccion nuevo acceso al aeropuerto de
ibiza’. clau: CA.0015.04.01

-

Sol·licitud de paralització immediata de la planta asfàltica i de formigó
situada a la zona del Cor de Jesús (Montecristo)

En data 27 de març de 2008, al Boib núm. 42, es publicà per part d’aquesta conselleria
l’anunci d’exposició pública del projecte esmentat a dalt, tot assenyalant un termini de
15 dies hàbils per a la presentació de les al·legacions que es considerin oportunes.
En data 25 de març es publicà al BOIB la relació d’expropiats (14) per aquest projecte.
Havent transcorregut quatre dies hàbils des de l’inici de l’exposició pública del
modificat del projecte, sembla que les obres en qüestió ja s’han començat a executar.
Resulta el tot inadmissible l’actuació de l’administració responsable i com a mínim
discutible que sigui legalment viable la modificació d’un projecte que comporta també,
com és obvi, la modificació de l’objecte del contracte licitat, en la forma en que s’està
tramitant.
El caràcter restrictiu amb que la vigent llei de contractes amb les administracions
públiques contempla la modificació dels contractes ja adjudicats, més i més quan
òbviament han de suposar modificacions substancials respecte del pressupost
inicialment previst i, sobretot, el fet que les obres que han d’emparar-se en aquest
“modificat” ja s’estiguin executant, fa que la tramitació i el procediments seguits es
trobin perillosament al marge de la legalitat.
Des del GEN-GOB es vol recordar que aquest modificat del projecte no disposa de les
preceptives autoritzacions administratives resultant per tant inviable la seva execució.
A més, la previsible modificació pressupostària haurà de comportar obligatòriament
una nova licitació. Òbviament, les modificacions substancials de les condicions del
contracte no poden ser consensuades entre l’administració i l’adjudicatària perquè en
aquest cas s’estaria vulnerant clarament els principis de lliure concurrència i bona fe
que han de presidir els contractes de les administracions públiques, tenint en compte
que altres licitadors diferents de l’adjudicatari podrien haver modificat les seves
propostes d’haver estat informats de condicions diferents al moment de presentar les
seves ofertes.

Per altra banda, els afectats per les expropiacions que es derivin de la modificació del
projecte troben, amb aquesta actuació, els seus drets completament vulnerats i en un
desempar absolut.
El GEN-GOB vol recordar que els procediment d’expropiació es troben regulats per llei
i que la publicació d’una relació d’expropiats i superfícies a un butlletí oficial, sense ni
contemplar terminis de consulta als afectats, no suposa carta blanca per envair
propietats privades i drets de les persones
Per altra banda, segons ha aparegut als mitjans de comunicació local, s’està procedint
a la posada en funcionament de la planta asfàltica i de formigó il·legalment instal·lada
a la zona del Cor de Jesús (Montecristo). Aquesta planta és una instal·lació industrial
completament il·legal, que no disposa de les autoritzacions i tramitacions necessàries
per a la seva posada en funcionament i que compta amb una ordre de paralització per
part dels jutjats. Les conveniències polítiques no posen als càrrecs públics fora de
l’abast de la legalitat ni els exoneren d’acomplir la legislació vigent, de la qual han de
ser els màxims garants. El menyspreu a la legalitat que s’està demostrant, una vegada
més, des de les institucions, únicament per qüestions de conveniència política,
qüestiona greument l’existència d’un autèntic Estat de Dret en el qual tots els
ciutadans s’han de regir per les mateixes normes en igualtat de condicions i sense
excepcions.

Per l’exposat se sol·licita:
-

La immediata paralització de les obres que s’estan portant a terme al tram final de
l’autovia d’accés a l’Aeroport d’Eivissa.

-

La immediata paralització de l’activitat de la planta asfàltica i de formigó

Joan Carles Palerm Berrocal

Eivissa, 2 d’abril de 2008
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