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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, senyors diputats, bon dia. En primer lloc els
demanaria si es produeixen substitucions.

No se’n produeixen. 

Compareixença del Sr. Florentino Pérez Rodríguez.

Doncs bé, aquesta presidència informa la comissió, posa en
coneixement dels diputats que el Sr. Florentino Pérez es va
adreçar a la Mesa d’aquesta comissió i va manifestar la seva
impossibilitat per comparèixer davant aquesta. 

La Mesa d’aquesta comissió va decidir tornar reiterar la
necessitat del seu testimoni en aquesta comissió el mateix dia,
a la mateixa hora. Ahir, a les 12,07, se li va tornar enviar un
escrit en aquest sentit i donades les circumstàncies avui la Mesa
tornarà reunir-se i prendrà les decisions que en el seu cas
corresponguin.

En segon lloc, posar en coneixement, informar els senyors
diputats en relació amb la següent compareixença, la qual hauria
de ser la del Sr. Villar Mir, que el Sr. Villar Mir va justificar la
seva impossibilitat per comparèixer el dia fixat i va solAlicitar un
nou assenyalament. Aquesta Mesa va acordar que el Sr. Villar
Mir comparegués el proper dia 27, a les onze hores davant
aquesta comissió, compareixença que els puc avançar que ja ha
estat confirmada per ell mateix.

Per últim, informar els grups que hem rebut un escrit del Sr.
Jaume Matas i Palou que manifesta també la seva impossibilitat
per comparèixer avui en aquesta comissió, per raons de salut i
per raons de desplaçaments. El Sr. Matas acompanya per
justificar-ho distints certificats mèdics.

La mesa va acordar ahir proveir i resoldre l’escrit del Sr.
Matas a la propera sessió de la Mesa. Per tant, la compareixença
del Sr. Matas avui tampoc no tendrà lloc.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ.

No, un momento, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Diéguez, per què em demana la paraula?

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, le pido la palabra por una cuestión de orden y es la
siguiente: hemos visto que el Sr. Matas ha pedido... ha expuesto
unas circunstancias, que pueden tener mayor o menor
justificación, para no venir, el Sr. Villar Mir asimismo adjuntó
a su escrito una justificación de por qué no podía asistir a la
reunión y ha confirmado ya otro día, pero por parte del Sr.
Florentino Pérez se ha dicho simplemente “le comunico la
imposibilidad de acudir en el día y hora citados por un
compromiso ineludible”, sin ni siquiera dar ocasión a la Mesa
de esta comisión para poder valorar cuál es el compromiso
ineludible. 

Es decir, creemos que ha faltado completamente a su
obligación de tener que venir y presentarse a esta comisión al ni
siquiera explicar y justificar cuál es ese compromiso que le
impide venir, es decir... y siendo un compromiso ineludible éste
y no el otro, y no pudiendo valorar la mesa ni esta comisión
tampoco la causa por la que no viene tendremos que ya incurrir
en esa desobediencia...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez, insistesc...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

...(...) en consecuencia.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez, insistesc, la Mesa convocada de la comissió
tendrà lloc a les 14.00 hores, a les 14.00 entendrem d’aquelles
incidències, entre elles aquestes, i les resoldrem en
conseqüència. Moltes gràcies.

Algun grup parlamentari té res a afegir?

Moltes gràcies.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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