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(Inici de la sessió no enregistrat)

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, Sr. President, Miquel Jerez substitueix Carmen Castro.

EL SR. PRESIDENT:

Passam idò al primer punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu
a les preguntes RGE núm. 3365, 8509, 8510, 8511, 8514, 8515,
8516, 8517, 8518, 8519, 9661/08 i 1052/09. 

Assisteix l’Hble. Consellera de Comerç, Indústria i Energia,
Sra. Francesca Vives i Amer, acompanyada pel Sr. Sebastià
Reixach, secretari general tècnic, el Sr. Pere Trias, director
general de Comerç, la Sra. Magdalena Tugores, directora
general d’Energia...

(S'escolten unes veus que diuen: “està malalta”)

... el Sr. Joan Ferrà, assessor, el Sr. Antoni Femenias,
director general de Promoció Industrial i el Sr. Josep Lendínez,
cap de gabinet.

Per formular la pregunta RGE núm. 33...

EL SR. JUAN I CARDONA:

Sr. President, si no li sap greu, demanaria que abans d’entrar
en els punts del dia em deixàs fer dos comentaris per raó -si tan
vol- d’ordre a la comissió. 

EL SR. PRESIDENT:

Si és per una qüestió d’ordre ho digui.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sr. President. Com a portaveu del Partit
Popular li voldria manifestar dues coses. Primer, la setmana
passada es va suspendre la comissió perquè l’autoritat que havia
de comparèixer tenia altres assumptes, a la qual cosa no hi ha
res a dir i que ens sembla molt bé. El que passa és que en les
comunicacions, moltes de vegades o habitualment, és tradició
posar o dir el perquè, la causa que feia que l’autoritat que havia
de comparèixer no comparegués i últimament això no passa.
Agrairia, Sr. President, que demanàs a les conselleries que quan
passin aquestes coses i no puguin comparèixer, ja li dic que no
hi ha inconvenient, però que almenys es manifesti als grups
quina és la causa per la qual no es compareix. Això en primer
lloc.

En segon lloc, li demanaria també..., és un recordatori. Vostè
se’n recordarà que fa uns mesos a aquesta comissió es va
proposar i es va acceptar per tots els grups visitar l’obra del
gasoducte. Crec que a aquesta terra passaran molts, molts, molts
d’anys a tornar veure una obra d’aquesta envergadura i sobretot
d’aquesta transcendència, ja no és només la dimensió sinó la
importància que té per a la societat de les Illes Balears. El fet és,
Sr. President, que han visitat aquestes obres la Comissió
d’Indústria del Congrés dels Diputats i també les ha visitat el
Govern representat per la consellera de Comerç, Indústria i
Energia. Aquí teníem un compromís de la mateixa conselleria
que quan això passàs la comissió seria convidada, no ha passat,
no passa res, però sí que li deman, Sr. President que com que
des del Parlament es pot fer, que vostè, com a president
d’aquesta comissió, s’encarregui que aquesta comissió pugui
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visitar aquestes obres per allò que li dic, crec que són unes obres
transcendentals per al futur d’aquesta comunitat. Crec que no
està gens malament si la comissió del Congrés hi ha anat i hi ha
pogut anar, que també els diputats d’aquest parlament tenguin
les mateixes possibilitats.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Vostè ha plantejat dues qüestions, es recull la primera i
tendrem més cura des de la Mesa d’aquesta comissió quant a les
suspensions de les respectives comissions pels motius per vostè
expressats.

Quant al segon punt, ho recollim i així serà parlat amb el
Govern a fi de coordinar i si no, per fer-ho conjunt, en tot cas
acceptam la proposta realitzada si bé com comprendrà haurem
de deliberar prèviament amb la mesa d’aquesta comissió.

Gràcies.

Ara té la paraula el portaveu del Partit Popular per fer la
primera pregunta.

I.1) Pregunta RGE núm. 3365/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a inspeccions de la venda de vehicles de segona mà.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sr. President. La pregunta és la RGE núm.
3365, vull manifestar als únics efectes que en quedi constància
al Diari de Sessions que aquesta pregunta va ser formulada el
7 d’abril del 2008, és a dir que en un parell de dies farà un any.
Aquesta pregunta va ser formulada per escrit, per obtenir
resposta per escrit, és a dir que ha transcorregut amb escreix -i
ho direm sense ànim de res més- els vint dies que té la
conselleria per contestar una pregunta. 

Dit això, dirigim a la consellera de Comerç la pregunta de fa
un any, quantes inspeccions ha realitzat la Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia per comprovar el compliment de la
Llei d’ordenació del sector comercial concretament el punt 5 de
l’article 7 que imposa que la venda de vehicles automòbils de
segona mà es realitzi en establiments comercials?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula la consellera de
Comerç, Indústria i Energia.

Gràcies.

LA SRA. CONSELLERA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Francesca  Vives i Amer):

Molt bon dia, senyores i senyors diputats, Sr. Cardona. En
primer lloc li vull demanar disculpes si ha estat per part de la
conselleria aquesta demora i si realment depèn exclusivament
de nosaltres li assegur que faré tot el que estigui en les meves
mans perquè no torni passar, perquè entenc que vostès tenen tot
el dret del món que els les contestem el més aviat possible. Per
tant, queda dit i consta en acta el meu compromís. 

Quant a la pregunta, li he de dir que al 2008, ja li contest el
que ha passat fins a finals d’any, vull dir no es perd tot, s’han
realitzat tres inspeccions, quant a la venda de vehicles de segona
mà de manera irregular, totes com li he dit al principi dins l’any
2008. Les inspeccions s’han duit a terme a les zones on més
indicis teníem d’aquesta activitat com són aparcaments, en
aquest cas, de grans establiments comercials. 

EL SR. PRESIDENT:

Té, Sr. Cardona, la paraula per un temps de cinc minuts.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sr. President. Ja que es compromet vostè
que no tornarà a passar, li agrairia que em contestàs dues
preguntes més que són de la mateixa data, que les tenim, dues
preguntes per escrit que tampoc no ens les ha contestades. Si
vol, les hi dic, es tracta d’una pregunta relativa als expedients
administratius per motius d’incompliment de l’article 8 i també
la relativa a inspeccions en matèria de comerç. Es van presentar
dia 10 d’abril del 2008 i no hem rebut contestació sobre
aquestes qüestions. En un any, com vostè comprendrà, Sra.
Consellera, per molt amable que un vulgui ser, hi ha temps per
contestar.

Bé, dit això, m’agradaria saber, ja que ha comentat les
inspeccions que s’han fet, a quines illes s’han fet i, a part dels
establiments, a més dels grans establiments comercials, a quins
pobles, a quines ciutats s’han fet perquè en un any de temps que
han tengut per contestar, han tengut molt de temps per fer
aquestes inspeccions. 

A quines illes? A quines ciutats s’han fet aquestes
inspeccions?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula l’Hble. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Francesca  Vives i Amer):

Sí, han estat concretament dos establiments comercials, en
aquest cas Carrefour i Lidl, i són a l’illa de Mallorca.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. 

I.2) Pregunta RGE núm. 8509/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a projectes d'energia solar a Menorca (I).

I.3) Pregunta RGE núm. 8510/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a projectes d'energia solar a Menorca (II).

I.4) Pregunta RGE núm. 8511/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a projectes d'energia solar a Menorca (III).

I.5) Pregunta RGE núm. 8514/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a projectes d'energia eòlica a Menorca (I).

I.6) Pregunta RGE núm. 8515/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a projectes d'energia eòlica a Menorca (II).

I.7) Pregunta RGE núm. 8516/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a projectes d'energia eòlica a Menorca (III).

I.8) Pregunta RGE núm. 8517/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a projectes d'energia fotovoltaica a Menorca (I).

I.9) Pregunta RGE núm. 8518/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a projectes d'energia fotovoltaica a Menorca (II).

I.10) Pregunta RGE núm. 8519/08, de l'Hble. Diputat
Sr. Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a projectes d'energia fotovoltaica a
Menorca (III).

Té la paraula ara el diputat Cristóbal Huguet per formular la
Pregunta 8509/08.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Sra. Consellera, alts càrrecs, bon dia a tots, vull fer
constar en primer lloc que açò són preguntes amb solAlicitud de
resposta escrita de la segona quinzena de setembre que les
previsions reglamentàries del Parlament fan que avui les
haguem de veure oralment. 

Per tant, sí que agrairé a la consellera si té una explicació,
sigui o no de justificació, del perquè l’hem de tenir aquí una
estona quan tal vegada podria fer feines més importants i el
control ben igual l’haguéssim pogut tenir. A més, la manera
d’estar formulades no responen a les preguntes orals que
s’haguessin formulat d’una altra manera, sinó a un intent que el
fet de la resposta escrita contengui tota la informació que es
demana és el que fa, per altra banda, Sr. President, que jo
demani l’agrupació del plantejament del seu contingut. Em serà

suficient com és natural que, quan li deman per escrit la relació
de projectes de cada un dels tipus d’energia, sigui solar general
sigui solar fotovoltaic específicament o sigui eòlic, i li demani
si han estat autoritzats o si s’estan tramitant o quin és el seu
estat de tramitació -em referesc a projectes de Menorca-, la
consellera em contesti suficientment, amb els termes que vulgui,
o que ens lliuri la documentació escrita si ho troba millor i
nosaltres en tot cas puguem tenir opció a una rèplica o
contrarèplica necessàries per aclarir les qüestions formulades.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula l’Hble. Consellera.

(Remor de veus)

Té en aquests moments la paraula l’Hble. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Francesca  Vives i Amer):

... és que són un parell, perquè parlar en general...

EL SR. PRESIDENT:

Si el Sr. Huguet vol fer algun aclariment.

LA SRA. CONSELLERA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Francesca  Vives i Amer):

Sí, sí... Jo, si li sembla...

EL SR. HUGUET I SINTES:

Li faig l’aclariment, li faig l’aclariment... ja que el
president...

(Remor de veus)

Sra. Consellera, miri, les qüestions plantejades són: en un
cas, relació dels projectes que es tramiten; en un altre cas,
relació dels projectes que han estat autoritzats. En el cas dels
projectes que es tramiten, quin és l’estat d’aquesta tramitació i
les relacions que incloguin l’empresa o entitat promotora, la
ubicació, el pressupost i les dades de producció d’energia quan
es tracta (...). 

Quant, específicament, a quins tipus d’energia renovable, hi
ha una genèrica que és la solar, on vostè o la conselleria si volen
posar conjuntament tota l’energia que depèn del sol, potser per
entendre’ns, per produir electricitat fotovoltaica o per encalentir
l’aigua, m’ho fa així com vostè vulgui o contesti’m de la
manera que li interessi i, naturalment, l’eòlica.
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Per tant, hi ha un cas en el qual es demana solar, on
naturalment la conselleria, genèric, tot el que depèn de l’energia
alternativa solar, posi-ho així com vulgui a la resposta i un altre
molt específica que es refereix a la fotovoltaica naturalment
solar i també específicament per a l’eòlica.

Contesti’m com trobi que me’n pugui assabentar del que li
deman. Gràcies.  

EL SR. PRESIDENT:

Fet l’aclariment, té la paraula l’Hble. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Francesca  Vives i Amer):

En primer lloc, vostè ha dit “ara ha de ser aquí i
probablement té coses més importants a fer”. Li vull dir que
com a consellera el més important que he de fer és respondre en
el Parlament i en les comissions el que em demanin, per tant,
estic encantada de ser aquí i li repetesc el que he dit al Sr.
Cardona, intentaré que el que ha passat, aquesta demora, si
realment depèn exclusivament de la conselleria no es torni
produir, però en tot cas, estic contenta de ser aquí i poder
respondre. 

He fet esment a si es referia a la solar en general perquè sap
que la solar tèrmica està regulada pel codi tècnic d’edificacions
i per tant, a la conselleria només donam l’autorització, no
intervenim massa més. Una altra cosa és en la solar fotovoltaica
que li explicaré el que li ha. Veig que es refereix la pregunta a
l’illa de Menorca. 

Per tant, existeixen en aquest moment tres projectes
d’instalAlacions fotovoltaiques en tràmit a Menorca, cinc es
troben pendents d’acabament de les obres, quatre estan pendents
d’autorització administrativa, dues estan pendents de l’informe
de la Comissió balear de Medi Ambient, una està pendent de la
declaració d’utilitat pública i una està pendent només de
resolució. D’aquestes, quatre són a Ciutadella, quatre són a
Alaior i tres a Sant Lluís i al Mercadal. En total, tots aquests
projectes poden sumar entorn als 14.000 megavats any.

També li he de dir que al marge d’això li duc la
documentació perquè la tengui i la consulti, de pressupost, de
tot el que ha demanat. Li duc aquí perquè crec que és més fàcil
que no dir-ho aquí un per un.

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el diputat del Grup Popular.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President. No sé si m’he expressat bé quan he
formulat la pregunta, li demanava agrupar-ho tot. Per tant, si ara
m’ha contestat a la fotovoltaica excepte en la part de qui són els
promotors que és una de les qüestions plantejades, també si ho
troba bé pot continuar amb l’eòlica. És a dir, tot el que he
demanat, m’ho contesti així com vulgui que jo... En aquest cas
només demanava informació no tenc qüestions a plantejar.

LA SRA. CONSELLERA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Francesca  Vives i Amer):

No, però el que li deia abans, no? Li ho he duit per escrit
perquè consider que... perdó.

EL SR. PRESIDENT:

Els demanaria... una cosa és la flexibilitat i l’altra... Vostè ja
ha acabat la seva intervenció?

LA SRA. CONSELLERA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Francesca  Vives i Amer):

Sí.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Jo he acabat la meva intervenció en la qual només repetia
que he agrupat les preguntes i per tant me les pot contestar totes
juntes. És que s’havia aturat la consellera quan m’ha parlat de
la fotovoltaica i queden qüestions...

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Ara per tancar el torn té la paraula la consellera. 

LA SRA. CONSELLERA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Francesca  Vives i Amer):

D’acord, ara passam a l’eòlica, don la fotovoltaica per
contestada amb aquesta informació complementària. Pas a
l’eòlica i li he de dir que actualment a Menorca hi ha un parc
eòlic en funcionament que com coneix bé és el Milà i existeixen
set projectes més pendents de tramitació. A part d’això s’han
denegat tres projectes que són Son Lozano I i II a Ciutadella,
que es troba en fase de recurs d’alçada; Ses Comunes a Ferreries
i Es Mercadal que es troba en fase de contenciós administratiu,
i sa marina de Son Bosc, també a Ferreries i Es Mercadal i que
també es troba en fase de contenciós administratiu. Això és tot
el que hi ha en eòlica a l’illa de Menorca.

Quant a aquesta informació, la hi pas i si després troba que
és insuficient simplement m’ho diu. Jo pos aquí el compromís
de fer-li arribar el que vulgui. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Després..., si estam errats,
digui’ns-ho, però entenem que amb l’agrupació... ara li don la
paraula no es preocupi... que amb l’agrupació que hem fet ara
ja correspondria la pregunta 9661/08, que tocaria formular-la al
diputat Josep Juan i Cardona, però de totes maneres una altra
vegada si ens ho pot aclarir.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Molt amable, Sr. President, per la seva comprensió. És obvi
que el que intent és estalviar temps i el comentari que he fet a
l’inici, que ha merescut la resposta, li agraesc la satisfacció que
li dóna venir a comparèixer i donar resposta als diputats,
simplement que les qüestions escrites, més ben dit les preguntes
amb solAlicitud de resposta escrita òbviament el que volen és
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seguir amb el control al Govern, però estalviant el temps de
tenir la presència física dels membres del Govern aquí. Res més.

Accept que em doni per tant la documentació. Li deman això
sí, li ho he insinuat i ara ja li ho deman formalment, que quan
demanam per escrit es contesti per escrit amb els termes que el
Reglament del Parlament preveu. És a partir de la informació
que tinguem quan li formularem o la solAlicitud de
compareixença o preguntes més amplies per determinar les
causes de la situació o per què, per exemple, no hi ha hagut
noves autoritzacions o aquestes coses.

Per tant, vull agrair-li les respostes que m’ha donat i per la
meva part, Sr. President, queda acabada la tramitació d’aquestes
preguntes.

I.11) Pregunta RGE núm. 8661/08, de l'Hble. Diputat
Sr. Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a situació del polígon industrial de Campanet.

EL SR. PRESIDENT:

Rectific a efectes de gravació, és el registre 8661/08, i ara sí
que té la paraula el Sr. Juan i Cardona.

EL SR. JUAN I CARDONA.

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, aquesta pregunta, també
és una pregunta recent, només està feta el primer d’octubre de
l’any 2008, duim per tant també un retard de cinc mesos. Li torn
a dir el mateix, vull dir no sé, ignoro la raó per la qual la
conselleria no contesta les preguntes que se li fan. Era una
pregunta escrita i ens veim obligats a fer-la oral perquè ha
passat el termini de vint dies que es tenen per contestar. 

La pregunta, Sra. Consellera, de fa cinc mesos, és: quina és
la situació urbanística dels terrenys del municipi de Campanet
que varen ser adquirits per l’IDI amb la intenció de
desenvolupar-hi un polígon industrial i en quin estat es troba el
projecte del polígon industrial en aquest municipi? 

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula l’Hble. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Francesca Vives i Amer):

Sí, la situació urbanística en aquest moment del terreny de
Campanet adquirit per l’IDI per desenvolupar-hi un polígon
industrial, a les normes subsidiàries de Campanet en aquests
moments és de sòl rústic. Per tant el polígon, com es pot
suposar, en aquests moments està endarrerit.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, Sra. Consellera, si no ho
record malament, aquest terreny es va comprar fa dues
legislatures, i hi havia una clàusula de rescissió en virtut de la
qual si no es desenvolupava el polígon industrial s’havia de
tornar al comprador, perdó, el venedor havia de tornar els
sous..., millor dit, es rescindia la compravenda i per tant el
comprador havia de reintegrar els sous i el venedor tornava els
terrenys. 

Efectivament, el polígon industrial, l’àrea que es va
comprar, l’espai de la finca que es va comprar per fer aquest
polígon, no és d’ara que és sòl industrial, ho és des del moment
en què es va..., perdó, que és sòl rústic, ho és des del moment en
què es va aprovar el PTI. Vol dir la Sra. Consellera que han
iniciat ja la rescissió del contracte de compravenda i demanen
la devolució dels sous? O, si no és així, què pensen fer amb
aquest terreny?, perquè aquesta clàusula està vigent i s’haurà de
complir. Això és una qüestió.

L’altra: efectivament el polígon està endarrerit perquè si no
tenim aquest terreny..., jo record que fa un temps hi havia una
alternativa d’ubicació. Que el projecte, com diu vostè, estigui
endarrerit, vol dir que està fet i que anam més poc a poc per mor
que no tenim aquests terrenys adequats de Campanet?, o és que
simplement no s’ha fet encara perquè no hi ha uns terrenys
adients? M’interessa, Sra. Consellera, aclarir aquestes dues,
però les dues, circumstàncies: sí o no a la rescissió del contracte
i reclamació dels crec que eren 40.000 milions de pessetes que
es varen pagar en aquell temps, ara jo no vull dir una quantitat
errònia però per aquí, per aquí; i, segon, com està el projecte
però en concret, és a dir, està fet, no està fet, està pensat, tenim
lloc...?

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula l’Hble. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Francesca Vives i Amer):

Després del que li he dit de la situació actual, que és de sòl
rústic, s’ha de matisar una sèrie de qüestions. S’ha de matisar,
primer, que una part d’aquests terrenys varen ser expropiats a
l’IDI, a l’IDI, per a la realització del desdoblament de la
carretera Inca-Sa Pobla, això durant la passada legislatura en
què vostè era conseller, i per a l’execució d’un vial de servei
d’aquest desdoblament. Els terrenys expropiats coincideixen
amb la superfície dels terrenys on es volia fer el polígon -supòs
que ho sap perfectament- que segons el Pla territorial de
Mallorca estan qualificats com a àrea de transició i
harmonització. 

Pel que fa al projecte del polígon en els terrenys mencionats,
el Pla territorial de Mallorca en un moment donat el va fer
inviable legalment. Per això vostè deu saber que precisament -i
també li he duit la documentació per si no ho recorda- a partir
del 2004, a finals del 2004 era quan es podien recuperar els
terrenys. Vostè ho deu saber perquè si vostè sabia que hi
passava l’autopista la seva obligació precisament era recuperar
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els terrenys per part de l’IDI i després no els hi haguessin
expropiat i pagat a un preu més barat, això és la veritat. Hi és,
aquesta clàusula, sí, hi és, i és a partir del 2004. Ho he duit
perquè no m’ho negàs perquè a vegades és bo de fer demagògia,
i jo li agrairia que no en fes. Precisament diu: “S’estableix la
condició resolutòria consistent en el fet que, si arribada la data
de 31 de desembre del 2004, la finca objecte d’aquesta
compravenda no ha tingut la qualificació urbanística de sòl
industrial amb l’aprovació definitiva per part del consell insular,
la part venedora retornarà a l’IDI la quantitat rebuda en
concepte de preu de venda”. Per tant vostè va tenir una
oportunitat, si sabia que l’autopista hi passava, de rescatar
aquest terreny de l’IDI. No ho va fer i per tant m’estranya molt
que em faci aquesta pregunta.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Sr. President...

EL SR. PRESIDENT:

Un segonet, només per una qüestió d’ordre, no hi ha
intervenció.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Per una qüestió d’ordre. Per una qüestió d’ordre. Sr.
President, aquesta pregunta és oral, fa cinc mesos que no han
contestat i ara em ve a llegir un document que m’havia d’haver
entregat. Aquesta és l’actuació de la consellera d’aquest
govern...

EL SR. PRESIDENT:

Un segon..., un segon...

EL SR. JUAN I CARDONA:

...i això..., perdoni, Sr. President, i llavors si vol retiri’m la
paraula. Això d’entrada és intolerable, quan ella en el 2008
havia dit que faria aquest polígon.

De tota manera si vostè vol, Sr. President, a partir d’ara
mirarem d’esmolar més bé les preguntes. 

(Intervenció inaudible)

Home!, el que no pot ser és que no s’entregui la
documentació i ara es vengui a llegir la documentació.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Cardona...

(S'escolta de fons el Sr. Cardona que diu: “Això no ha
acabat”)

Sr. Cardona, superant la flexibilitat normal d’una
presidència li he deixat acabar la intervenció. Vostè té els
mecanismes parlamentaris per demanar-ho; per tant faci’n ús.

I.12) Pregunta RGE núm. 1052/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures especials per al sector de la construcció.

I passam a la formulació de la pròxima pregunta, que és la
1052/09, que li demanaria que s’ajustàs a la pregunta en qüestió.

(Remor de veus)

Demanaria que la flexibilitat no es transformi en un diàleg
entre diputats. Per tant respectin ara el torn que correspon al
diputat i després a la consellera.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Li agraesc molt, Sr. President, el que m’ha dit, i li torn a dir
que jo he fet ús del Reglament del Parlament, qui l’ha incomplit
no he estat jo, qui l’ha incomplit, Sr. President, no he estat jo, i
m’agradaria que constàs. Ho té clar? Bé, però ara podem
continuar.

El maig del 2008 vàrem fer una pregunta a la Sra.
Consellera sobre les mesures que pensava prendre per millorar
el sector de la construcció. Ara, el gener, hem formulat una altra
pregunta: atesa la disminució de l’activitat que ha patit el sector
de la construcció, considera la consellera de Comerç, Indústria
i Energia que les mesures adoptades per la seva conselleria
durant l’any 2008 han estat suficients?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula l’Hble. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Francesca Vives i Amer):

Jo crec que, donada la situació, mai no podem parlar de
mesures suficients. Es tracta del que tenim possibilitat de fer i
del que feim. Per tant no li diré “sí, han estat suficients i he
salvat el sector”, perquè, Sr. Cardona, un que el sent, a vostè,
vostè pareix que era el pilar que sostenia tota l’economia
d’aquest país i que quan se n’ha anat tot se n’ha anat per avall.
Vostè sap que això no funciona així. Per tant no són suficients
però són les que estan a les nostres mans i a l’abast de la
Conselleria de Comerç i Indústria per tirar endavant, i això és el
que hem fet.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el diputat Sr.
Cardona.
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EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, mai en la vida he dit
que jo fos cap pilar de res. Mai en la vida m’he comportat amb
el protagonisme a què vostè aspira. Però només li diré una cosa:
quan li vaig fer la pregunta, el dia 15 de maig del 2008, vostè
mateixa deia que, en fi, que jo era derrotista, que era
tremendista i que la meva postura, bé, era una cosa ja..., poc
menys que apocalíptica. Molt bé, en aquell moment teníem un
increment de l’atur en el sector de la construcció d’un 28%,
38%, perdoni, 38%; maig del 2008.

M’he mirat el que publica el mateix govern sobre l’atur
durant el 2008. A final del 2008 hem tengut un atur en la
construcció d’un 81,3%. El mes de gener del 2009 l’atur..., per
cert, vostès mateixos diuen una cosa, i és que en termes
interanuals fins al mes de desembre el comerç a l’engròs, el
comerç al detall i sobretot la construcció expliquen la caiguda
de l’afiliació total. És a dir, les seves competències, l’activitat
econòmica que està sota la seva responsabilitat és la que ha fet
l’increment que tenim d’atur. Això ho diu el Govern de les Illes
Balears. Vostè deu formar part d’ell, no sé si està molt d’acord
amb això, però acab de llegir-ho. I ens trobam que l’atur del
mes de gener respecte a l’any anterior només ha significat un
increment d’un 110,9%. 

Sra. Consellera, a mi les seves explicacions sincerament no
em valen, no em valen. Pot excusar-se en mi, pot dir el que
vulgui de mi, però qui té la responsabilitat és vostè. Qui durant
tot aquest any ha fet el que vostè ha considerat que havia de fer
és vostè, no jo, vostè, i si vostè creu que dedicant-me tot el que
em dedica arregla el país s’equivoca; això sí, em dóna
protagonisme i fa que se’n recordin de mi, cosa que agraesc,
però per descomptat vostè no només no ha fet res sinó que és
responsable d’aquestes dades.

Jo record que li recomanava o que li deia que una de les
coses que es podien fer era substituir, canviar el sistema
d’ajudes, perquè no és el mateix un sistema d’ajudes a
l’empresa en una època de bonança que un sistema d’ajudes en
una època de crisi. Vostè fins al maig del 2008, aquí en aquesta
compareixença, negava que hi hagués crisi, ho negava, una gran
visió política. Ara ens trobam que hem passat d’un 38%
d’increment de l’atur a un 110%, i vostè deia aquí que les
mesures són les adequades. Idò ara ens diu “bé, ens agradaria
fer més, hem fet el que hem pogut”. Si fer el que hem pogut és
passar d’un 38% d’atur o d’increment d’atur, perdó, a un 110%
d’increment d’atur, Sra. Consellera, faci-s’ho mirar. No és
possible, no és possible. El que ha passat, Sra. Consellera, és
que vostès han volgut mantenir el que diuen en castellà,
mantenella y no enmendalla, i com que els produeix urticària
fer cas a l’oposició es dediquen a mantenir un camí sense voler
canviar. És a dir, és necessari actuar, i totes les mesures que han
anat anunciant i que vostè presumia que aquí a la Cambra
s’havien presentat, idò ja vostè mateixa veu del que han servit,
nombres canten. 

Ara, com és tradicional en vostè, en lloc d’entrar en aquesta
qüestió, em vendrà a retreure tot el que de la legislatura passada.
Ja li avanç que ens ho sabem de memòria, la seva lletania, ja la
sabem de memòria, però el que ens interessa, Sra. Consellera,
el que interessa als ciutadans és què farà vostè, perquè, fet, no
ha fet res, excepte aconseguir una inactivitat tal del Govern que

és que, en lloc que s’hagin solucionat els problemes, s’hagin
agreujat, a part d’això res altre. Ara ens agradaria saber, a part,
si vol, insulti’m el que vulgui, però per favor digui, digui, digui
què pensen fer, digui com pensen solucionar aquests problemes.
Però només que sigui amb dues paraules, la resta dediqui-ho al
PP i a la legislatura passada com fa sempre, segueixi amb això,
però només que sigui amb dues paraules digui què pensa fer,
Sra. Consellera, perquè aquests resultats comprendrà vostè que
ningú no els pot assumir, vostè comprendrà que la societat no
pot assumir tenir un govern on passa això i aquí s’està dient que
les coses s’estan fent bé. Alguna cosa falla, eh?, quan passam a
tenir aquestes dades alguna cosa falla, i aquí el responsable no
és l’anterior govern, és vostè.

Faci el favor de complir amb la seva obligació, almenys
digui, si té res a dir, què té per fer. 

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Hble. Consellera, té vostè la
paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Francesca Vives i Amer):

Bé, jo en primer lloc volia aclarir que jo no sol mirar molt al
passat, afortunadament, perquè si miràs al passat... Simplement
he complit les meves obligacions i el que m’han recomanat els
serveis jurídics de la conselleria que fes. Jo no prenc segons
quines decisions, sinó que les prenen aquells a qui correspon i
jo crec, perquè si tenc una cosa és que els tècnics, el que diuen,
sempre va a missa, sempre, procur no ficar-me en la seva feina.
Això per una banda. Per l’altra fa la sensació que aquesta
consellera es passa la vida insultant aquest diputat, cosa que no
és vera. Jo he estat molt respectuosa amb vostè, sempre; he dit
just el necessari i just el que havia de dir. 

I després, per una altra banda, que quedi aquí clar que
parlam del sector de la construcció, perquè pareix que ha baixat
un 110% en tots els sectors, cosa que vostè sap que no és certa.
La construcció sap que és un problema especial perquè el varen
sobredimensionar d’una manera molt especial durant quatre
anys. Li he dit que el que fèiem des de la conselleria no em
pareixia suficient perquè evidentment ni tenim la culpa
nosaltres, aquest govern, ni tan sols el Govern d’Espanya, de la
crisi creditícia que hi ha, ni de la crisi de la construcció,
precisament per haver jugat massa a un sector que aquí, i
sobretot a les Illes Balears, era insostenible, i vostè ho sap bé.
Vol dir això que ens hem quedat mans creuades? No. Demana
que canviem ajudes; evidentment hem canviat les maneres de
donar ajudes, i moltes coses que hem canviat de la conselleria,
perquè jo crec que no anàvem per bon camí així com vostè les
havia deixades, honestament, i vostè ho sap tan bé com jo.
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Miri, a mi em sap greu que tengui ressentiment cap a la
meva persona, però jo, què vol que li digui, vostè hauria d’haver
actuat d’una altra manera i no ho va fer. Jo ja li vaig dir que en
el sector de la construcció, i dins les nostres possibilitats, hi
havíem treballat des de diferents punts de vista...

(Remor de veus)

No, ara li dic el que hem fet i el que continuarem fent perquè
creim que estam en la línia correcta. Jo el que li demanaria és un
poc de respecte...

EL SR. PRESIDENT:

Disculpi, demanaria als senyors diputats que guardem el
mateix respecte que s’ha tengut respecte de totes les
intervencions. Gràcies.

LA SRA. CONSELLERA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Francesca Vives i Amer):

Exacte, jo deman respecte i que se m’escolti, com a mínim.

Com li deia, en el sector de la construcció, s’hi ha fet feina
des de la conselleria, s’hi ha fet feina dins les nostres
possibilitats. Dins aquest sector nosaltres el que hem fet ha
estat...

(Més remor de veus)

Bé, miri, jo...; si no em vol escoltar crec que no val la pena
que perdi el temps explicant-li-ho. Si vostè no em vol escoltar,
no vol sentir el que li dic, jo deman per aturar-me. Després no
digui que no li he contestat.

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, demanaria que no facin ús de la paraula
sense que la presidència l’hagi donada, perquè si no... Vostè,
Sra. Consellera, té el torn per esgotar el seu temps, i usi’l com
vostè consideri oportú.

LA SRA. CONSELLERA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Francesca Vives i Amer):

Idò jo, en deferència a tota la gent que hi ha aquí, explicaré
el que hem fet en aquest sector concretament, ja dic, un sector
que sempre i tradicionalment, com que ha anat molt bé, no hi ha
hagut cap administració que es preocupàs d’ajudar-lo; d’altres
coses, jo no ho sé, però concretament amb ajudes concretes no
se l’ha ajudat, i des de la Conselleria de Comerç i Indústria
menys. 

Nosaltres el que hem fet han estat ajudes, i quan parlam del
sector de la construcció no només són les grans constructores,
sinó que aquí també s’ha de pensar que hi ha electricistes, hi ha
llanterners, hi ha comerços, hi ha petits comerços vinculats a la
construcció, i tota aquesta gent sap que té el nostre suport i
intentam ajudar-la en tot el possible; entre altres coses, per
exemple, els hem donat ajudes per a la implantació de sistemes
de qualitat, petites i mitjanes empreses constructores, i referides
precisament a la qualitat i a la seguretat del treball. També s’ha
editat una guia, conjuntament amb la Conselleria de Treball, en

el mateix sentit; creim que és important, crec que és un punt
important i crec que és un punt des del qual des de la conselleria
podem aportar i així ho hem fet. També s’ha duit un important
treball de promoció a fires, com són les que es realitzen a
Mallorca i a Menorca; això també està dirigit a la construcció.
També s’ha de tenir en compte que diverses línies de la
conselleria recauen sobre aquest sector, com és la rehabilitació
i l’adequació de zones comercials. Nosaltres feim un esforç i en
cada línia d’ajudes que treim hi ha més de 3,5 milions en ajudes
als ajuntaments precisament per fer obres de millora, i això
redunda tant en les empreses vinculades amb la construcció com
en els mateixos ajuntaments com en els comerços.

Les ajudes -ja li ho he dit al principi, jo procur ser humil i no
dir mentides- les ajudes sempre són insuficients. Els pressuposts
són insuficients, però sempre queda feina per fer i evidentment,
però, com ja li he dit al principi, el problema de la construcció
en aquests moments no està en la situació actual sinó en el
sobredimensionament que ha tengut anys enrere. 

Per tant s’ha de tenir en compte, és vera, que és un sector
que ho passa malament, és un sector que té tal volta més
dificultats que altres, però no digui en absolut que des de la
conselleria no té ajudes, i sobretot no vulgui fer creure que, allò
dit, que vostè era el pilar que sostenia l’economia i que des que
no hi és l’economia cau, perquè fa la sensació que tota
l’economia se sustenta sobre la Conselleria de Comerç i
Indústria i que hi ha un abans i un després entre vostè i jo. Jo
crec que no hem de ser tan exagerats. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. I després d’haver esgotat
aquest primer punt i abans de passar al pròxim, volem agrair a
la consellera de Comerç i Indústria la presència aquí, juntament
amb el seus alts càrrecs.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sr. President, permeti’m una qüestió d’ordre. En la seva
intervenció a les meves preguntes la consellera ha manifestat
que m’entregaria documentació. Li prec, Sr. President, que la
rebi i me la faci arribar. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té tota la raó i per tant li arribarà aquesta documentació a
través d’aquesta presidència.

(Conversa inaudible)

Moltes gràcies.

(Pausa)
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II. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 3156/09,
presentat per sis diputats membres de la Comissió
d'Economia, adscrits al Grup Parlamentari Socialista, pel
qual se solAlicita que la comissió, mitjançant la presidenta
del Parlament, adopti l'acord de recaptar la presència del
Sr. Bartomeu Reus Beltrán, president de GESA, davant la
comissió, per tal d'informar sobre els canvis produïts en el
sistema de tarifació i facturació posat en marxa el mes de
gener.

EL SR. PRESIDENT:

Després d’aquest recés que ha servit per relaxar els ànims,
passarem al segon punt de l’ordre del dia d’avui consistent en
l’escrit RGE núm. 3156/09, presentat per sis diputats membres
de la Comissió d’Economia, adscrits al Grup Parlamentari
Socialista, mitjançant el qual se solAlicita que la comissió
esmentada, a través de la presidenta del Parlament, adopti
l’acord de recaptar la presència del Sr. Bartomeu Reus Beltran,
president de GESA davant d’aquesta comissió, per tal
d’informar sobre els canvis produïts en el sistema de tarifació i
facturació posat en marxa en el mes de gener.

Desitja intervenir algun grup? M’han dit que no...

EL SR. JUAN I CARDONA:

Sr. President, si hi ha una proposta de sis diputats, seria bo
que almanco un dels diputats fes de portaveu i exposés els
motius i així els altres grups podríem pronunciar-nos. Si no ho
volen fer, diguin-ho.

EL SR. PRESIDENT:

Jo he seguit escrupolosament el Reglament i fins i tot
pensava que era un error, però reglamentàriament és com s’ha
fet. De totes maneres, si admeten la flexibilitat d’aquesta
presidència donaríem primer la paraula a la portaveu del Grup
Parlamentari Socialista i després si hi ha alguna intervenció es
faria.

Té la paraula la portaveu del Grup Parlamentari Socialista
Sra. Mercadal.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sr. President. Bé, tal com diu l’ordre del dia i tal
com ha llegit vostè, el que avui es du a aquesta comissió és la
proposta per part del Grup Parlamentari Socialista de demanar
la presència davant d’aquesta comissió del màxim responsable
de la companyia subministradora d’energia més important de les
Illes Balears. Crec que sobra qualsevol explicació del perquè
d’aquesta petició, i el meu grup té la confiança que tots els
grups parlamentaris representants en aquesta comissió donaran
suport a aquesta petició que feim nosaltres, ja que aquí és el lloc
allà on aquesta persona s’ha de poder explicar, i tots els partits
polítics que representen totes les sensibilitats ciutadanes li
podran plantejar totes les preguntes que tenguin a bé.

Per tant, nosaltres podem fer una reflexió, jo crec que és de
sobres conegut allò que ha passat i la gran alarma ciutadana que
hi ha hagut aquestes darreres setmanes arran de la facturació del
mes de gener de les factures d’electricitat de totes les llars
d’aquesta comunitat autònoma. I l’única intenció per part del
nostre grup és que el màxim responsable de la companyia
subministradora pugui venir a explicar i tots nosaltres li puguem
plantejar les preguntes que creguem adients. Per tant, no tenc
cap dubte que comptarà amb el suport dels representants
d’aquesta cambra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Portaveu. Algun grup vol intervenir? Té
la paraula el portaveu del BLOC per Mallorca i PSM-Verds.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Vull manifestar que estam, com no
podria ser d’altra manera, d’acord amb aquesta compareixença,
crec que es va produir una alarma important entre la ciutadania
quan es varen començar a rebre unes factures més carregades
del que era normal, del rebut de GESA en aquest cas, que és
l’empresa subministradora a Balears i evidentment producte de
diverses qüestions que se varen produir, com va ser el fet d’uns
canvis legislatius que han obligat les empreses subministradores
a fer una part de les lectures de manera estimada i llavors això
es va ajuntar amb la pujada de tarifes que ha entrat en vigor a
principis de l’any 2009. 

Això ha produït, per la informació que tenim, que a
determinades factures la pujada del 2009 s’apliqués a lectures
que provenien de l’any 2008. Per tant, hi ha hagut un cobrament
indegut. Hem pogut veure avui mateix en els mitjans de
comunicació que el Govern anunciava per una banda que
s’obligarà l’empresa a tornar els doblers cobrats de més. I per
altra banda que s’obrirà un expedient sancionador. També hem
pogut veure que immediatament GESA ha respost que
efectivament acatarà aquesta ordre del Govern, concretament de
la Conselleria de Comerç i Indústria. Per tant, procedirà a
retornar aquests doblers.

Per tant, creim que és important aclarir totes aquestes
qüestions, com no podria ser d’altra manera, i evidentment
també és necessari per part del Parlament, analitzar el tema dels
consums que en aquest moment sembla que no estan regulats de
manera adequada. Per tant, en definitiva, reiteram el suport a la
proposta presentada pel Grup Socialista.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies per la seva intervenció. Té la paraula el
portaveu del Partit Popular.
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EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo he demanat conèixer els
motius pels quals es demana la compareixença. D’allò que he
sentit per part del grup proponent, fins i tot dels altres grups que
donen suport al Govern, es tracta d’uns motius que avui ja, de
fet, s’anuncien solucionats. Pel que es veu era pel problema que
hi hagut en la facturació, que s’ha cobrat de més i que la
Conselleria de Salut i Consum ha obert uns expedients, fins i tot
té obert un expedient sancionador per depurar responsabilitats
i s’ha exigit a l’empresa de distribució que retorni els sous que
ha cobrat de més. L’empresa ho ha acceptat, ho acaba de dir el
mateix portaveu del BLOC. 

Per tant, jo suggeriria al grup proposant, que a més d’això,
que ja és un tema solucionat, hi hagi altres qüestions en la
compareixença, no la demanam nosaltres, la demana el Grup
Socialista. I crec que seria bo que aprofitéssim..., nosaltres
estam d’acord que se’l convoqui, però que se’l convoqui per
alguna cosa que valgui la pena, no només per una cosa que ja
està solucionada. Jo crec que si volem conèixer tota la història
seria bo també demanar la compareixença del conseller de Salut
i Consum perquè expliqués tot el procés de l’actuació del
Govern per dur -si em permeten l’expressió colAloquial- GESA
al solc, per fer-li complir la llei, cosa que està molt bé. També
valdria la pena que comparegués..., això ja ho deix en mans dels
grups que han duit aquesta iniciativa, el conseller de Salut.

I, si m’ho permet, tenint en compte que ara GESA és una
societat unipersonal, totes les accions són d’ENDESA, i
ENDESA serà italiana, no sé si hauríem de demanar la
compareixença del president d’ENDESA que és el que realment
mana i talla el bacallà en aquesta empresa i qui decideix la
política de preus, a través del consell d’administració, si tant
volem incidir en això. Clar, no sé si una empresa estrangera
compareixerà aquí, però, Sr. President, demanar a una filial que
no fa més que complir amb la política comercial que imposa
l’empresa matriu, valdria la pena ja que ho demanam ..., em
pareix molt bé, però també propòs als grups que avalen aquesta
proposta que anem al bessó de la qüestió i que demanin la
compareixença de qui és responsable de tota aquesta història,
que no és altra que la direcció d’ENDESA.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. I, complint l’única funció de moderar el debat, té la
paraula la portaveu del Grup Socialista.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sr. President. Bé, afegint als motius que ha exposat
el portaveu del BLOC i PSM-Verds, jo no m’havia detingut a
exposar tota la llista d’una espècie de sentiment d’impunitat cap
a la companyia subministradora que hi ha a nivell de carrer,
perquè creia que en aquestes darreres setmanes, des del moment
que va sortir aquesta gran problemàtica i aquesta alarma a nivell
de carrer, ja s’havien exposat a través dels mitjans de
comunicació i fins i tot aquí dins aquesta cambra, diverses
opinions i diversos relats de tot allò que havia succeït. Per tant,
subscric totalment l’exposició que ha fet el representant que
m’ha precedit.

Jo diria als senyors portaveus del Partit Popular que
nosaltres consideram que qui ha de venir a aquesta cambra a
donar explicacions de tot el que ha succeït i a deixar ben clar
que no hi ha hagut cap frau i que no queda en cap impunitat
aquell que ha infringit alguna norma, és el màxim responsable
d’avui en dia de GESA a les Illes Balears, que és el Sr.
Bartomeu Reus. I pensam que ningú d’aquesta cambra no ha de
tenir por que comparegui aquesta persona, el Sr. Reus, i no han
d’intentar traslladar a altres àmbits una responsabilitat que
nosaltres consideram que és únicament de GESA de les Illes
Balears. Per tant, mantenim plenament la nostra petició de
compareixença i confiam que serveixi per aclarir tot el que ha
passat. 

Aquí simplement nosaltres volem un diagnòstic, volem una
explicació de com s’ha arribat a aquesta situació i un
compromís que no tornarà a passar mai més, sense interferir en
absolut en les actuacions que nosaltres creim que són correctes
que s’han duit a terme tant des de la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia, com des de la Direcció General de Consum.

Per tant, mantenim aquesta petició i demanam la conformitat
de tots els grups.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el portaveu del
BLOC, si en vol fer ús. Té la paraula el portaveu del Partit
Popular.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sr. President. M’ha motivat intervenir en aquest
torn, més que res perquè la Sra. Mercadal ha dit que ningú no
havia de tenir por que el Sr. Reus comparegués, no sabia que hi
havia algú que tengués por que el Sr. Reus comparegués; en tot
cas, si és així, diguin qui en pot tenir, de por, està bé que ho
coneguem i entre tots l’ajudem a llevar-se-la.

Jo crec que és bo tenir les dues parts. És a dir, si el Govern
ha actuat i ha actuat bé, per què no ens ho ha de contar. Per això
proposava que comparegués el conseller de Salut, entre altres
raons perquè no pot comparèixer el director general de Consum,
veritat?, que ha estat la direcció que ha duit el pes d’aquesta
actuació. Ja dic, ens pareix bé i que està molt ben feta, per això
ho deia, si es considera només tenir un testimoni parcial,
perfecte.

En segon lloc, jo crec que valdria la pena revisar les
competències dins l’organigrama de GESA. Dir que el president
del consell d’administració és el més alt responsable no és
mentida. Però també és cert que dins GESA hi ha una
distribució de responsabilitats que fa que hi hagi altres persones
que tenguin decisions o que tenguin capacitat de decisió i també
seria convenient que se’ls convidés. Li torn a dir el mateix, a mi
no em molesta en absolut, estaré encantat que vengui qui sigui
de l’empresa que sigui. Però crec que renunciar, era un
suggeriment que li feia, i això no és diluir responsabilitats, al
contrari, es tracta de concentrar-la, d’intentar que comparegui
qui té la darrera responsabilitat en la política comercial de
GESA, que no és més que la seva propietària ENDESA, per què
no ha de comparèixer? El Parlament de Catalunya ho ha fet, per
què no podem fer nosaltres el mateix? Però com que això és una
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iniciativa del Grup Socialista, correspon al Grup Socialista
decidir si volem una compareixença parcial o una on realment
es puguin aclarir les coses.

Dit això, ja li anuncio, Sr. President, que nosaltres no només
no tenim cap inconvenient, sinó que estarem encantats que
vengui el president de GESA o qui sigui.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Si els sembla bé, donarem el debat per
finalitzat i ara passaríem a la votació de la proposta RGE núm.
3156/09, relativa a la presència del Sr. Bartomeu Reus...

Ho donarem aprovat per assentiment i farem tota la
tramitació que correspongui.

Moltes gràcies, senyors diputats, i bon dia.
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