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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia senyores i senyors diputats, ara començarem la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sí, Conxa Obrador per Lluís Maicas.

I. Proposició no de llei RGE núm. 3463/11, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a calendari de
pagament a empreses i entitats.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Obrador. L’ordre del dia de la sessió d’avui
consisteix a la Proposició no de llei amb RGE núm. 3463/2011,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a calendari
de pagament a empreses i entitats.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Socialista, intervé l’Hble. Diputada Isabel Oliver, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tots. Aquesta proposició no
de llei que presentam el meu, el Grup Socialista, avui, demana
que el Parlament de les Illes Balears insti el Govern de les Illes
Balears que en el termini d’un mes presenti un calendari on es
detallin les dates en què es faran efectius els pagaments a les
empreses i a entitats que tenen comptes pendents amb el Govern
de les Illes Balears.

Curiosament, aquesta proposició no de llei demana que el
Govern faci allò que de forma reiterada diu el Govern que farà
d’ençà de la presa de possessió però que no fa, que és presentar
un calendari de pagaments. Ho va dir el portaveu de l’executiu
aquest divendres, dia 5 d’octubre, a la roda premsa posterior al
Consell de Govern, amb anterioritat ho havia dit el president,
també ho havia expressat així el vicepresident Econòmic, però
no ha arribat.

Ja fa dies que des dels sectors afectats, associacions que
presten serveis a les persones amb discapacitats, residències de
tercera edat, en general el sector de la dependència, i un llarg
etcètera, han posat de manifest aquesta situació que pateixen i
demanen saber quan cobraran la feina que han fet. Però n’hi ha
més, n’hi ha molts més que no surten al carrer però tampoc no
cobren.

Davant aquesta situació i davant els reiterats incompliments
per part del Govern pel que fa a presentar un calendari de
pagaments, és necessari insistir i demanar al Govern que faci el
que ha dit que faria i no fa, aquest calendari, de forma que
empreses, associacions, tots els que tenen comptes amb el
Govern puguin saber quan cobraran.

Quan es va aprovar el Pla de sanejament, el 26 de juliol
d’enguany, aquest, el pla, havia de ser un instrument que, entre
d’altres coses, serviria per donar credibilitat al Govern i pagar
els proveïdors, segons les paraules de membres de l’executiu.
La credibilitat serviria per poder aconseguir els crèdits als
bancs, crèdits que es negociaven dia i nit, amb paraules també
de membres de l’executiu. El pla també serviria, segons
aquestes declaracions, per pagar els proveïdors dels retalls que
es farien.

Bé, idò ni una cosa ni l’altra, el Govern segueix sense
credibilitat, atès que no ha aconseguit el crèdit, i les empreses
tampoc no cobren, però retalls a sanitat, educació i afers socials
sí que n’hi ha hagut. Aquesta és la situació que tenim avui.

En el Pla de sanejament es detallen les actuacions de forma
que es fa, segons el pla, un ajust de prop de 380 milions d’euros,
però el que proposa realment el pla en el detall és un retall de
867 amb un milions d’euros, hi ha bastant diferència.

De tots aquests els que ens interessa, sobretot avui en
aquesta comissió i en aquesta proposició no de llei, són els 219
d’obligacions de pagament que es comprometen a tornar enrera
i que han tornat enrera. Què passa? Que aquests 219 milions
d’euros són de feines fetes que ja s’han fet amb contractes, amb
convenis, legalment documentades i que ara mateix no es
paguen, però s’hauran de pagar, si no es paguen enguany
s’hauran de pagar l’any que ve. El que ens interessa és que, com
deia, aquest pla de sanejament diu que tornen enrera aquests 219
milions d’euros, que corresponen a pagaments que ja estaven
tramitats per serveis ja prestats; vol dir, torn repetir, que
l’obligació de pagament persisteix, s’haurà de pagar, si no és
enguany s’haurà de fer l’any que ve.

A hores d’ara ja s’ha de saber si es podria pagar enguany o
si serà l’any que ve, ja que som a punt d’acabar l’exercici
pressupostari de l’any 2011. I no hi ha excuses que valguin, hi
ha un pla de sanejament, hi ha retalls fets, hi ha l’exercici
pressupostari d’enguany que s’acaba, el de l’any que ve que
s’aprovarà aquest divendres en el Consell de Govern, el Govern
té totes les dades avui, ja no es pot ajornar més.

Crec que tots estam d’acord, no puc pensar una altra cosa,
que és necessari saber quan es farà efectiu aquest deute i el
Govern complirà la seva obligació de pagar allò que es deu, i ja
no hi ha més excuses. Per això, aquesta proposició no de llei, jo
crec que en el termini d’un mes, tenint en compte tot el temps
que ja ha passat, és un temps suficient per donar el marge
necessari si és que encara en fa falta més perquè el Govern
pugui dir clarament a totes aquelles persones, associacions,
empreses, entitats que els deu doblers quan farà efectiu aquest
deute. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Oliver. Per al torn de fixació de posicions, de
major a menor, per part del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, té la paraula l’Hble.
Diputat Gabriel Barceló, per un temps de deu minuts.
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EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sr. President. La veritat és que ens trobam
davant una situació que entenem que la falta de liquiditat, la
falta de tresoreria fa que el Govern de les Illes Balears en
aquests moments no pugui respondre a tots els pagaments als
quals ha de fer front, aquesta situació la coneixem, la compartim
tots, sabem que la situació és complicada, però el que sí sabem
és que hi ha, per una banda, amb els doblers que es tenen,
prioritats, i sabem que el Govern de les Illes Balears en aquest
cas ha prioritzat quan ha tengut tresoreria, per exemple, una
empresa com Acciona, que l’any passat, per cert, va triplicar els
seus beneficis, abans que altres empreses, per exemple, de
caràcter social, que crec que hagués estat molt més urgent. I
després, a més d’aquestes prioritats, hi hauria la qüestió de amb
quins terminis pagam, crec que les empreses necessiten saber
quan cobraran allò que se’ls deu; perquè si són compromisos
ferms del Govern de les Illes Balears, com bé deia fa un
moment l’altra portaveu, s’hauran de pagar a un moment o a
l’altre.

I a més, en el cas de determinades empreses, el fet de saber
quan cobraran i en quins terminis cobraran i si serà fraccionat
o de cop, doncs els ajudaria molt a afrontar si han de fer qualque
crèdit per aguantar la situació o el que l’empresa corresponent
o entitats sense ànim de lucre, perquè també parlam en alguns
casos d’entitats sense ànim de lucre, els correspongués.

Bé, ni una cosa ni l’altra ha fet el Govern de les Illes
Balears, el Govern diu a tothom que pagarà, diu a tothom i
anuncia que hi haurà en el seu moment calendaris de pagaments,
però la veritat és que no diu exactament quan. En el cas de les
entitats sense ànim de lucre que es dediquen als temes socials és
especialment greu, perquè els serveis que donen no els pot
donar ningú altre, parlam de serveis a discapacitats, a persones
majors, a persones que necessiten una atenció especial, i si no
ho fan aquestes empreses no ho podrà fer ningú, per tant és un
tema molt delicat, per tant aquesta hauria de ser la prioritat del
Govern a l’hora de pagar, i així ho hem reclamat des del meu
grup en diverses ocasions. I en segon lloc, haurien de saber quan
cobraran, en quins terminis i de quina manera.

Dues vegades en el plenari del Parlament el meu, una
pregunta que vaig dirigir jo al president del Govern i una altra
pregunta que va dirigir la diputada Fina Santiago a la consellera,
la Sra. Castro, per saber quan s’acomplirien els compromisos
amb les empreses de discapacitats, i en les dues ocasions el
Govern no va ser capaç de contestar qualque cosa coherent,
qualque cosa que s’assemblàs a un calendari.

Pel que sabem, tampoc a aquestes empreses, siguin les
escoles concertades, siguin les agències de viatges, siguin les
entitats sense ànim de lucre que fan feina en el tema de
discapacitats, i tants d’altres colAlectius i empreses que en
aquests moments no han cobra, tampoc no han rebut aquesta
contesta.

Aquesta proposició del Grup Socialista es va registrar el 28
de setembre, ara pràcticament fa un mes, i en aquesta
proposició, clar, en el seu moment es deia: demanar un termini
d’un mes; un termini d’un mes vol dir que ara ja ens aniríem a
finals de novembre, a mi em pareix exageradíssim. És a dir,
avui nosaltres manifestam que donarem suport a aquesta
proposició, però ens pareix que anar-se’n a finals de novembre
perquè sàpiguen quan cobraran, insistim, quan cobraran i si serà
fraccionat o no, no es demana que paguin, es demana que es
digui quan es cobrarà i si serà fraccionat o d’una manera
completa, em pareix exagerat.

Per tant, jo quasi quasi demanaria que es llevàs el termini
d’un mes perquè fos immediat, que d’aquí, que la setmana que
ve presentin aquest calendari que crec que és absolutament
necessari per saber com es funcionarà. En definitiva, per tant, el
Govern el que hauria de fer és acomplir els compromisos que ha
explicat en reiterades ocasions.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. I per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputat Francisco Mercadal, per un
temps de deu minuts.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Sí, moltes gràcies, president. En primer lloc, manifestar la
nostra satisfacció per la preocupació que té l’oposició pel que fa
als pagaments de les empreses i entitats, associacions i
proveïdors que fan feina o han fet feina per al Govern balear,
ens sembla que és lloable la seva preocupació, com és la nostra
igualment, estam igualment preocupats perquè s’han de pagar
les factures pendents a les associacions.

En tot cas, sí que ens agradaria puntualitzar diverses coses
de les que s’han dit ara aquí en relació amb les associacions que
fan feina per a discapacitats i entitats sense ànim de lucre.
Evidentment aquestes entitats pensam que tenen prioritat, així
ha estat ja com s’ha anat pagant, és a dir, les pròpies entitats
saben d’on ve el forat; és a dir, als ciutadans no els interessa si
el Govern d’ara o el Govern d’abans, els interessa cobrar, això
és evident, jo crec que això tots ho tenim clar, però sí que ells ja
saben perfectament d’on ve el deute. El deute, primordialment,
ve de l’anterior legislatura, el Govern actual ha pagat més del
que li tocava en aquest temps per intentar no només pagar el que
devia en el temps que du en el Govern, sinó pagar deute
anterior, i ja s’ha manifestat en diverses ocasions que serà un
pagament que tendrà prioritat sobre la resta, evidentment com
no pot ser d’una altra manera.

Però sí que ens sembla que és una mica irresponsable
plantejar el tema del calendari de pagaments quan s’han deixat
uns comptes que fan tremolar la institució. Tots som conscients
de la situació de crèdit que tenim, som conscients que no hi ha
doblers a la caixa i que no se sap ni tan sols quines són les
quantitats que es varen deixar, quan es troben tot el dia, un dia
rera l’altra, factures, més factures, deutes d’empreses públiques,
arribant als 6.000 milions d’euros, com ja s’ha dit en diverses
ocasions.
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Del que sí hem tengut coneixement aquesta setmana és del
calendari de pagaments que tendrem tots, d’això sí que hem
tengut coneixement: 2 milions d’euros diaris per pagar deute,
dels quals 200 milions són d’interessos; és a dir, això sí que és
un calendari de pagaments. També hem tengut coneixement de
què hi haurà més calendaris de pagaments, un calendari de
pagaments que suposa que a partir del mes de febrer del 2012
s’hauran de tornar els bons patriòtics per valor de 300 milions
d’euros, a partir del mes de febrer. Interessos d’aquests 300
milions d’euros dels bons patriòtics: 14 milions d’euros. Jo crec
que això sí que és un bon calendari de pagaments.

El que nosaltres pensam és que el Govern fa una feina
seriosa, fa una feina molt eficaç, ha elaborat i s’ha aprovat un
Pla de sanejament en un temps rècord, des que va entrar al
Govern el mes de juny s’ha aprovat, tot d’una, el primer que es
va aprovar és el Pla de finançament, que no hem de tornar
repetir que s’havia presentat quatre vegades, perquè és així, i
que no s’havia aprovat cap vegada, i pensam que el Govern és
el primer interessat, la institució del Govern balear és la primera
interessada a pagar els deutes que té amb els seus proveïdors,
això crec que és evident, o és que vostès pensen que no és el
primer interessat a pagar els proveïdors? O és que estam en un
tema de deslleialtat institucional cap al Govern? Jo pens que el
Govern balear és el primer interessat a pagar tots els seus
proveïdors, el que passa és que es troba en una situació de
bloqueig absolut. Es fa feina per aconseguir el crèdit, nosaltres
pensam que tot d’una que es tengui el crèdit hi haurà un
calendari de pagaments, però crec que posar ara un termini
sense tenir finançament això no és seriós, no és seriós, per què
si no tenim finançament per què hem de posar un calendari de
pagaments? O hem d’anunciar que tenim 150 milions d’euros,
com es va anunciar, i després no hi ha res? Què feim, anunciam
coses perquè després no les puguem acomplir?

Crec que la ciutadania és conscient que té un govern seriós,
que té un govern que quan es compromet a una cosa
l’acomplirà; que ha anunciat ja que es presentaran els
pressuposts, això, estam en una situació inèdita, el normal s’ha
convertit en notícia; és a dir, el que és normal, que es presentin
els pressuposts en temps i forma, és una notícia? O sigui, venim
d’una situació que és aquesta. Per tant, alerta amb el que
proposam.

Aleshores, què passa? Venim d’una situació sense
pressupost, no hi ha partides, no se sap d’on es treuen els
doblers perquè venim d’un pressupost prorrogat que no
contempla quins són els ingressos i les despeses perquè s’ha
prorrogat, per la qual cosa, com que no hi ha els mateixos
ingressos que hi havia l’any anterior, hi ha un desastre que no
es pot gestionar, partides modificades, etcètera.

Pensam que aquesta PNL és realment una autèntica
irresponsabilitat, perquè el Govern fa tot el possible per
aconseguir el finançament, i jo pens que, una vegada que el
Govern anunciï que té el finançament, nosaltres serem els
primers que reclamarem el calendari de pagaments, sense cap
tipus de dubtes, perquè pensam que és important que les
empreses es puguin atendre a quines són les seves expectatives
de cobrament de les factures pendents que tenen, però sense
finançament no podem demanar un calendari perquè no sabem
si hi ha doblers o no; si no hi ha doblers, per què hem de posar

un calendari de pagaments? O és que hem de fer anuncis buits?
Crec que això no és seriós.

Crec que sobretot el que hem de fer és deixar fer feina al
Govern, hem de ser seriosos, hem de transmetre missatges clars
i estam segurs que molt prest s’aconseguirà aquest finançament,
que tanta falta fa a les empreses, a les associacions, per tornar
donar credibilitat a la institució, i que nosaltres, quan hi hagi el
finançament i quan el Govern balear anunciï que té el
finançament, que jo crec que molt prest el trobarà i crec que el
primer aval que té és un Pla de sanejament aprovat, i això crec
que és un gran aval davant les entitats bancàries, a nosaltres
aquí ens hi trobaran; però per demanar un calendari de
pagaments amb pressa, en un mes, sense que s’hagi anunciat si
hi ha finançament o no, ens sembla una irresponsabilitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mercadal. Vol fer ús de la paraula, per
contradiccions, el grup proposant? Per un temps màxim de cinc
minuts, Sra. Oliver, té la paraula.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Portaveu del Partit Popular,
m’estranyen moltíssim les seves afirmacions, qualificant
aquesta proposició i aquesta proposta d’irresponsable, perquè li
digui vostè al portaveu del seu executiu, ell va dir que tendrien
a l’octubre el calendari i sabrien quan cobrarien, jo no m’ho he
inventat; és a dir, són ells, és a dir, el propi executiu va dir:
nosaltres farem un calendari de pagaments i a l’octubre el
sabran. I a l’octubre no el tenim, i miri que era generosa i li
donava tot un mes encara, perquè el sapigués, i resulta que això
tampoc no li va bé. Jo pensava que amb el que duem, més un
mes, ja n’hi havia més que suficient, el portaveu de l’altre grup
ha pensat que era massa generós i tot. Bé, però no la qualifiqui
de ..., o jo crec que està molt desafortunat.

Jo crec que estar preocupats està bé, però a part d’estar
preocupats s’ha de fer feina i s’ha de prioritzar, perdoni, i obras
son amores y no buenas razones, la prioritat és que Acciona,
sense calendari de pagaments, sense partides, com vostè diu,
que no és cert, perquè partides n’hi ha, ha cobrat. No es
prioritzen les associacions sense ànim de lucre de caràcter social
per puntualitzar molt en unes, es prioritza un altre tipus
d’actuacions com és Acciona, amb els beneficis que ha tengut.

El deute que tenim sabem d’on ve, però ve també, que ho
hem explicat a altres comissions, dels dos, quatre anys darrers
i de tota la resta d’anys darrers. Sr. Mercadal, pagam Palma
Arena, pagam metro, pagam maquetes i moquetes, pagam tot
això, a més de tot el de l’any passat i de tots aquests anys.
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Però aquí l’important és que hi ha tota una gent sense
cobrar, l’important és que feia falta un pla de finançament, que
ja tenim, que havia de servir: una, per donar credibilitat; dues,
per, amb els retalls, pagar. Bé, idò cap de les dues coses ha
passat, el pla ja el tenien des del juliol, i nosaltres esperam
tranquils, si hem de ser sincers, perquè miri on som; però la gent
del carrer no espera tranquilAla, és aquesta la situació. Que
demanar pressa crec que és el que ens correspon als partits, amb
responsabilitat; hem d’exigir al Govern que faci via a dir quan
pagarà i de quina forma, d’acord, però almanco saber quan, si
serà enguany, si serà l’any que ve, quan cobraran.

És a dir, jo crec que la seva intervenció doncs la puc
entendre, però de cap de les maneres la compartesc. I s’ha de fer
feina, clar que s’ha de fer feina, s’ha de fer feina perquè si no
amb bones paraules de dir vos ho direm, vos ho direm i no dir-
ho les coses no s’arreglen. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Oliver. Idò passam a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 3463/2011.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Cap ni una.

Idò, En conseqüència queda rebutjada, per 5 vots a favor i 8
en contra, la Proposició no de llei RGE núm. 3463/2011,
relativa a calendari de pagament a empreses i entitats.

II. Adopció d'acord en relació amb la solAlicitud de
compareixença RGE núm. 3495/11, presentada pel Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, per la qual se solAlicita que la Presidència del
Parlament recapti la compareixença del vicepresident
Econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació, per tal
d'informar sobre el pla de millora del sector públic
instrumental anunciat pel Govern de les Illes Balears el
passat 28 de setembre del 2011.

A continuació es passa al segon punt de l’ordre del dia,
relatiu a l’adopció d’acord amb relació a la solAlicitud de
compareixença RGE núm. 3495/11, presentada pel Grup PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, mitjançant la qual se
solAlicita que la Presidència del Parlament recapti la
compareixença del vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació, per tal d’informar sobre el Pla de
millora del sector públic instrumental, anunciat pel Govern de
les Illes Balears el passat 28 de setembre de 2011. 

Us deman, desitja intervenir algun grup? Sí? Desitjau
intervenir també? Molt bé. 

Idò, té la paraula pel Part del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativa-Entesa i Més per Menorca l’Hble. Diputat Gabriel
Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sr. President. Efectivament, a finals del mes de
setembre el Govern de les Illes Balears va anunciar un pla que
afectava el sector públic instrumental, un pla que suposava la
supressió de tota una sèrie d’empreses públiques, la fusió de tota
una sèrie d’altres i, segons les dades que vàrem recollir de la
premsa, la supressió de 800 llocs de feina. Posteriorment això
s’ha matisat i es va dir que, per ventura, no serien 800 sinó que
hi hauria una reducció d’horaris, etc. 

En qualsevol dels casos en aquest parlament no s’han donat
les explicacions, no s’ha remès la documentació d’exactament
quines empreses es fusionen, d’exactament com afecta als
treballadors, de com es vehicularà això, amb quin calendari,
quin efectes tendrà, com afectarà -com dic- els contractes dels
laborals que hi ha en aquests moments a les empreses públiques,
els treballadors, en definitiva, com es pensa negociar amb ells,
etc. Crec que és un tema prou important, prou complex i de prou
transcendència com perquè el Govern de les Illes Balears, en
aquest cas el vicepresident el Sr. Aguiló, comparegui davant
aquesta comissió per tal d’explicar totes aquestes qüestions.

Vull recordar que ja hi havia un pla la passada legislatura,
per tant, també vull recordar que el Govern de les Illes Balears
va contractar una empresa externa per elaborar aquest pla, ens
interessaria saber, per què es contracta una empresa externa
quan ja hi havia un pla elaborat? I del que ha sortit publicat
realment no hi ha gran diferència entre un pla i l’altre. En
definitiva, són qüestions que només la compareixença del Sr.
Aguiló podria resoldre. 

Sabem que el Sr. Aguiló en una altra compareixença a una
altra comissió parlamentària va parlar d’aquest pla,
concretament a preguntes crec recordar del Grup Socialista
sobre els 800 llocs de feina, però només es varen centrar, per
una banda, en aquests 800 llocs de feina, per altra banda,
tampoc el Sr. Aguiló no va aclarir res i, per tant, continuam
pensant que aquesta compareixença s’ha de fer igualment.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputada Isabel Oliver.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sr. President. És cert que va venir, va comparèixer
el vicepresident Aguiló per parlar d’una sèrie d’aspectes sobre
aquesta qüestió de la reorganització del sector públic, també és
cert que varen quedar moltíssimes incògnites i qüestions sense
parlar sobre la taula, i jo crec, el nostre grup creu, que és un
tema prou important, ens adherim a aquesta solAlicitud de
compareixença davant d’aquesta comissió per parlar d’aquesta
qüestió que interessa al nostre partit, per suposat, al nostre grup
i a moltíssims de ciutadans de les Illes Balears.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Oliver. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula Francisco Mercadal.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Gràcies, president. Evidentment, com han dit els meus
companys dels altres grups parlamentaris, sí que és veritat que
ja va comparèixer el vicepresident aquesta mateixa setmana,
dimarts, ja va donar les explicacions pertinents a la Comissió
d’Hisenda i Pressuposts. Nosaltres no ens negam a cap
compareixença evidentment, però sí pensam que fer dues
compareixences sobre el mateix tema és una mica redundant.
Crec que hem de deixar fer feina el Govern, pensam que
aquestes explicacions es varen donar dimarts passat a preguntes
del Partit Socialista, també el PSM va tenir el seu torn
d’intervenció, va ser pràcticament monogràfic d’aquest tema i
pensam que les explicacions que va donar el vicepresident les
donam per vàlides i és una compareixença que ja s’ha fet
aquesta mateixa setmana.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mercadal. Passam, idò, a la votació de l’escrit.

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions?

Queda rebutjat per 5 vots a favor i 8 en contra l’escrit RGE
núm. 3495/2011, de solAlicitud de compareixença del
vicepresident Econòmic.

I una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi
més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

Moltes gràcies.
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