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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyors diputats. En primer lloc els demanaria si es
produeixen substitucions.

No n’hi ha. 

Compareixença del Sr. José Alejandro Asensi López.

Doncs bé, ens pertoca informar, d’acord amb el que ens han
comunicat els serveis de la cambra, que el Sr. José Alejandro
Asensi López i el Sr. Enrique López Vila no han pogut ser
convocats, perquè la comunicació que se’ls ha tramès no ha
estat rebuda o no ha estat retirada. En conseqüència no s’han
pogut assabentar d’aquesta compareixença i per tant es
desconvoquen la sessió prevista per a les 11.00, la sessió
prevista per a les 12.00, i es mantenen les sessions d’aquesta
comissió per a les 13.00 i per a les 14.00 hores.

I no havent-hi més assumptes a tractar...

No sé si volen fer alguna consideració, Sra. Santiago?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, Sr. President. M’agradaria que explicàs el motiu pel qual
el primer citat i el segon no han vengut, especificar-ho.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Santiago, els serveis de la cambra m’aporten els
justificants postals de les comunicacions trameses, i per part del
Sr. José Alejandro Asensi li he de dir que no ha estat lliurada,
i es motiva aquesta qüestió..., a un domicili de Barcelona, i es
motiva això per part dels serveis postals perquè es diu que
l’adreça és incorrecta. I en relació amb el Sr. José Alejandro
Asensi López no ha estat lliurada, és una adreça de Palma de
Mallorca, no ha estat lliurada però s’ha deixat avís. En
conseqüència, s’entén que a dia d’avui no ho ha pogut rebre.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí... No, perquè crec que hi ha possibilitat que el Sr. Asensi
pugui venir. L’adreça sembla que és correcta i sembla que té
voluntat de poder venir..., per part seva venir a la mesa, vaja, a
la compareixença a la comissió. Seria possible? Jo deman a la
Mesa que faci l’esforç perquè potser durant la setmana que ve
el Sr. Asensi pugui venir, perquè sembla que l’adreça sí és
correcta, la de Palma.

EL SR. PRESIDENT:

La de Barcelona no és correcta, i la de Palma suposadament
deu ser correcta. En qualsevol cas aquesta incidència és una
qüestió que la Mesa ja avaluarà en el moment en què es
convoqui per tractar aquesta precisa qüestió.

Jo no li puc donar resposta a això, Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No, el que jo deman és que la Mesa valori la possibilitat de
tornar a citar el Sr. Asensi donat que s’ha localitzat; després
d’estar quinze dies intentant localitzar aquestes persones, quan
tenim una adreça correcta pareix... que almanco es torni a
intentar, perquè potser ell no va agafar l’avís però està disposat
a venir.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Sr. Diéguez...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, en el mismo sentido insistir en que estas personas
tendrían que venir, y lo que ya hemos dicho en otros momentos,
que si el sistema de notificación es un sistema que puede tener
algún hueco desde el punto que, ya digo, que el correo
certificado quien lo recibe puede recogerlo o no recogerlo, no sé
si se les ha notificado de otra manera, a esta gente.

EL SR. PRESIDENT:

El servicio empleado para la comunicación es el de burofax.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, pero el servicio de burofax adolece del mismo defecto
que tiene el de..., el servicio de correo certificado, que si a la
persona no se la encuentra en el momento en su domicilio se le
deja un aviso para que pase a recogerlo en diez o quince días, no
sé cuántos son. Entonces si no lo recoge se devuelve.
Entonces..., ya digo, que por los pocos que nos quedan pues
podríamos intentar notificarles por carta por conducto notarial,
si es el caso, si no se les puede hacer llegar de otra manera.

Y también quería aprovechar para decir que también nos
falta que venga a esta comisión el Sr. Mateo Sastre, que
insistiríamos que el Sr. Mateo Sastre pues..., sabe que se le está
buscando, sabe que tiene que venir aquí, pero hasta ahora ha
hecho maniobras elusivas para no comparecer. Entonces
interesaría que la Mesa tomara las medidas oportunas para que
el Sr. Sastre, que está en el plan de trabajo, venga, y si no, que
se haga una votación y se quite del plan de trabajo, pero si está
en el plan de trabajo y no se acaba el plan de trabajo de una
persona que está localizada, pues..., estamos en una situación
irregular. Para acabar el plan de trabajo tiene que venir también
el Sr. Mateo Sastre.

EL SR. PRESIDENT:

En relació amb el Sr. Mateu Sastre, vostè sap perfectament
els inconvenients que hem tengut per poder notificar-lo donat
que, segons sembla ser, i així s’ha fet saber a aquesta comissió
i a aquest parlament, es troba a Mèxic, la seva residència sembla
ser que és a Mèxic. En qualsevol cas és un incident que també
tractarem a la Mesa quan correspongui.
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EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sólo una pequeña cosa, un minuto, veinte segundos,
solamente. Es que ya hay precedentes en comisiones de
investigación que gente que ha estado en Sudamérica -esto es
Centroamérica, da igual- que ha estado en Sudamérica ha
venido a las comisiones de investigación; o sea, ya hay
precedentes y no habría ningún problema en que viniera.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Veramendi, vol fer ús de la paraula?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidente. Me acabo de enterar ahora que ha
habido problema con esta primera intervención del señor este de
Global PM, o del técnico, dos también. Bueno, yo lamento que
nos estemos encontrando a día 20 con una situación de tres
notificaciones diferentes en este caso a Global PM, o a los
técnicos estos o al personal que firmara, o los señores estos que
fueran, y que me gustaría que se valorara la situación de que
estamos a día 20, que hay un plan de trabajo que dice que a lo
largo..., a finales de febrero o a lo largo y mediados de febrero
y marzo se elaborarán las conclusiones, y yo que la Mesa meta
en la balanza y evalúe todas estas situaciones.

Yo, según me indican, es que ha llamado el... ¿qué ha
pasado? ¿Ha venido o qué ha hecho?

EL SR. PRESIDENT:

Bé, no, Sr. Veramendi...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, lo desconozco, lo que ha hecho.

EL SR. PRESIDENT:

Si, no, correcte, té vostè raó. És a dir, hi ha una sèrie de
justificacions postals que ens diuen en primer lloc que una
adreça és incorrecta, i en segon lloc que l’altra persona, el Sr.
José Alejandro Asensi López, s’ha deixat avís en el domicili de
Palma i ha estat possible la seva notificació.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, vale, pensaba que había venido y que había dicho que
no podía venir.

EL SR. PRESIDENT:

No, no és això, no és això. 

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Vale, ningún problema.

EL SR. PRESIDENT:

Simplement no s’han pogut assabentar de les comunicacions
del Parlament donades aquestes circumstàncies: adreça
incorrecta a Barcelona, adreça incorrecta a Barcelona, també,
per segona vegada, i a la de Palma no s’ha entregat però sí que
s’hi ha deixat avís. En conseqüència entenem que a dia d’avui
no han estat degudament notificats per poder assistir a aquesta
compareixença.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Los tres?

EL SR. PRESIDENT:

No. Són tres notificacions postals, de les quals dues són a
Barcelona i una a Palma. Hi ha del Sr. José Alejandro Asensi
López dues adreces, una a Palma i una a Barcelona; i la tercera
justificació postal és del Sr. Enrique López a Barcelona. És a
dir, dues fan referència a la mateixa persona i una a una persona
distinta.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Vale, vale. Bueno, pues simplemente que evalúen la
situación de que nos encontramos a día 20... Nos gustaría que se
cumpliera el plan de trabajo y, bueno, lo dejo en evaluación de
la Mesa. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Sí, Sra. Santiago?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Vint segons, Sr. President. Per part del Grup Parlamentari
MÉS no hi haurà cap problema de presentar les conclusions en
tema de Son Espases tal com es va pactar en el programa si
compareixen el Sr. Asensi i el Sr. Sastre. No suposarà per part
nostra cap retard en les conclusions, tal com es va aprovar a la
comissió.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago.

I no havent-hi més intervencions i no havent-hi més
assumptes, s’aixeca la sessió.
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