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Sessió 2 de la CESSP

La sessió de la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica 

(CESSP) s’obre a les tres de la tarda i tres minuts. Presideix Assumpta Escarp Gibert, 

acompanyada del vicepresident, Ferran Civit i Martí, i del secretari, Eusebi Campdepa-

drós i Pucurull. Assisteix la Mesa el lletrat Antoni Bayona Rocamora.

Hi són presents els diputats Matías Alonso Ruiz, pel G. P. de Ciutadans; Teresa Palla-

rès Piqué, pel G. P. de Junts per Catalunya; Raquel Sans Guerra, pel G. P. Republicà; Car-

les Castillo Rosique, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Yolanda López Fernández, 

pel G. P. de Catalunya en Comú Podem; Vidal Aragonés Chicharro, pel S. P. de la Candi-

datura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Santi Rodríguez i Serra, pel S. P. del Partit 

Popular de Catalunya.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: Pla de treball de la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petro-

química (tram. 394-00012/12). Debat de la proposta.

La presidenta 

Falten els comuns. Bé, en tot cas, començarem. Sabíeu que avui, en primer lloc, 
jo hauré de marxar, perquè hi ha la trobada aquesta amb el president de la Genera-
litat pel tema del coronavirus, però he parlat amb el vicepresident i ell pot continuar 
la feina. 

Pla de treball de la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la 
Petroquímica 

394-00012/12

Vam dir que alguna de les coses a fer avui era intentar fer un pla de treball. La 
veritat és que alguns diputats s’hi han posat des d’un primer esquema i, per tant, s’ha 
fet circular –crec que a tots els grups parlamentaris– una proposta de pla de treball 
que si pogués ser unitària, doncs millor... O sigui, hem intentat fer que, en lloc que 
cada grup presentés un pla de treball, intentar fer una proposta conjunta que el que 
ha fet és recollir, entre altres coses, el que s’havia anat parlant i també algunes de 
les coses que surten amb totes les demandes que s’han fet, de documentació i en 
general. 

Es tractaria de veure si estem d’acord amb l’esquema que hi ha avui... Yolanda, 
tu també el tens? Carlos... (Veus de fons.) Sí... Això sorgeix de..., altres grups havien 
fet alguna cosa i vam fer un esquema ahir i avui entre el Carlos i altres grups han 
acabat de reeditar-lo, diríem. Es tractaria de veure això. 

I avui, es tractaria de veure, com a mínim, si les compareixences, que en principi 
n’hi ha moltes, ja d’això; però poguéssim encarregar ja als serveis de la cambra que 
contactéssim... Si decidim, per exemple que els consellers són els primers, ja que ells 
també s’havien ofert, doncs, si poguéssim començar-hi a contactar per anar fixant 
algunes dates..., més que dates, algú que ja vingui a comparèixer mentre, si voleu, 
acabem de definir el pla de treball. 

I, per altra banda, tothom disposa de les preguntes, demanda de documentació, 
etcètera, que s’havia demanat. Els que no ho teníeu, la primera jo, que no ho vaig 
saber trobar, ho he reenviat jo avui aquest matí també a qui no ho tingués, i, per tant, 
també treballar amb aquesta documentació, perquè hi ha algunes coses contestades, 
i que serveixi. 

Aquesta que poseu aquí «requerida», serien coses noves? Carlos, esto sería nue-
vo, aquesta documentació requerida?

(Veus de fons.)
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D’acord. Doncs comencem amb el pla de treball, si us sembla bé? Yolanda, per-
dona...

(Veus de fons.)

Yolanda López Fernández 

Nosaltres ja vam fer..., vam demanar moltes compareixences, però en teníem tres 
o quatre que volíem afegir; no hi ha problemes, suposo.

(Veus de fons.)
Nosaltres n’hem demanat bastants.
(Veus de fons.)

La presidenta

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció de 
l’oradora.) ...estaven demanades, però és possible que algunes no estiguin recollides.

Yolanda López Fernández 

Nosaltres en vam entrar, al segon o el tercer dia després de l’accident, bastants 
compareixences. I jo volia..., que nosaltres en tenim tres o quatre que les volem afe-
gir a les que havíem demanat, i clar... 

La presidenta

Bé, doncs ara, amb això, les afegeixes, ho dius i ja està.

Yolanda López Fernández 

Les entro a la Comissió?

La presidenta

No, les afegeixes aquí, al pla de treball; ho dius ara i ja està. Sí. 
Teresa, perdona...

Teresa Pallarès Piqué

Bé, volia fer, si m’ho permets, presidenta, unes consideracions per començar. 
Perquè m’acabo de mirar aquest pla de treball, l’acabo de veure aquest matí, i, per 
tant, entenc, i, a més a més pel que ara explicaré, m’agradaria tindre una mica més 
de temps, perquè considero que la feina que estem fent en aquesta comissió..., i ho 
dic perquè llegint el primer paràgraf, quan parla de «protocols clars», etcètera, a mi 
m’agradaria que d’aquests plans de treball en poguéssim parlar, perquè depèn de 
quines expressions fem servir o depèn de quins conceptes generem nosaltres, podem 
d’alguna forma, també –com si diguéssim– també influir en la percepció de la feina 
que estem fent aquí. 

Per tant, jo crec que és molt important el contingut, ho entenc perfectament, és lo 
que hem de fer, però també la percepció i els conceptes que fem servir dintre d’aquí.

Alguna consideració respecte als «protocols clars». Jo crec que aquí tots hem 
considerat... tots hem parlat de les emergències, tot això. Però també en algun mo-
ment haurem d’identificar, i per això fem les compareixences, que aquest protocol 
hauria hagut de ser un protocol d’una situació molt excepcional, perquè la situació 
va ser molt excepcional. I, per tant, això ho haurem d’anar veient a mesura que fem 
aquestes compareixences.

Jo, de cara al pla de treball, que, com us dic, és que me l’acabo de llegir; m’agra-
daria tindre uns dies o tindre un termini o lo que sigui per poder-m’ho mirar bé, per-
què crec que aquí hi han aspectes objectius molt clars respecte a la seguretat, però hi 
han aspectes subjectius, també molt clars, que hem de tenir molt en compte. I això 
passarà per moltes compareixences que es puguin fer a l’entorn de veïns o la gent 
que va percebre l’accident i de quina manera el va percebre.

Que tots tinguem en compte la barrera que ens suposa el tema judicial, que això 
també s’explica aquí i que, per tant, jo penso que això ho hem de tindre tots identi-
ficat, i, després, un tercer objectiu que aquí no hi és però que a mi, en aquest pla de 
treball –que m’agradaria tindre uns dies per revisar i ampliar–, jo crec que la nostra 
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funció legislativa, més enllà de que algú pugui pensar que estem fent una valora-
ció o una judicialització dels fets, que no és la nostra feina, jo crec que aquí hi ha 
un tema clar de pensar en la possibilitat d’introduir algun canvi normatiu, perquè 
aquesta sí que és la nostra feina. I, per tant, això m’agradaria, d’alguna forma, con-
cloure-ho.

Pel que fa a les compareixences, i acabo. Jo tinc el llistat de lo que heu passat. 
Coincideixo, evidentment, que sí que n’hi havia un munt que ja estaven presenta-
des..., no sé si s’ha de fer algun tràmit previ de les que estan demanades retornin, o 
no sé si hi ha algun tràmit... Em consta que els consellers van fer demanda de sessió 
informativa i, per tant, aquest bloc sí que el podríem entrar directament, però des-
conec si els altres grups que van entrar compareixences han de fer –diguem-ne– el 
procés al revés. Això els lletrats ja ens ho aclariran.

(Veus de fons.)

La presidenta

En principi, almenys quan jo ho he preguntat... Nosaltres vam demanar, l’últi-
ma vegada, totes les iniciatives que hi havien, que són les que amb la convocatòria 
us han enviat, i en tot el que es va tramitar, preguntes, compareixences, la mateixa 
disposició dels consellers, tots ells conjuntament a venir aquí..., i això és una mica 
el que s’ha recollit. 

Si en el pla de treball, que jo no dic que s’aprovi avui..., jo dic que aquest pla de 
treball és un pla de treball que és l’inici de posar un document sobre la taula, en 
lloc de fer cada grup un pla de treball i llavors..., doncs és l’inici de posar un primer 
document sobre la taula i un intent d’intentar arribar al màxim d’acord. Per tant, do-
nem-nos una setmana, deu dies..., perquè aquest pla de treball s’acabi de completar. 

Totes aquelles compareixences que creiem que n’han de formar part, i que aquí 
decidim, formaran part de l’acta i ja quedaran com a compareixences, i, per tant, no 
s’ha de fer més tramitació que aquesta. És veritat que aquí, com veieu –que jo ho 
comparteixo amb el lletrat, perquè a ell no li ho he enviat–, hi hem incorporat, per 
exemple, els consellers, també temes que s’havien demanat de protecció civil i tal, 
i una llista que s’ha titulat «compareixences possibles», una mica perquè d’alguna 
manera tothom pugui opinar i se n’afegeixin i, potser, treure’n algunes.

Quina seria la idea? Donar uns dies perquè al pla de treball, d’alguna manera, 
tothom hi sigui. Dos, per incorporar o treure algunes propostes de compareixença 
i poder-les votar, però fer una altra cosa, que és... Si hi quedem, a la propera sessió, 
haguem pogut, els serveis de la cambra, ja, parlar amb els consellers, per exemple, a 
veure si estarien en disposició d’almenys uns quants poder venir. És a dir, com que 
tenim una data –no límit perquè no està escrita, però sí un compromís–, ho pogues-
sin fer en base ja a fixar algunes compareixences avui mateix.

Bé, nosaltres podem dir: «Escolta, comencem pels consellers», i després els ser-
veis de la cambra que facin la gestió.

Raquel Sans Guerra

Justament, avui que s’ha presentat el PLASEQTA nou, seria molt interessant 
començar per aquí, no? Trobo que tindria oportunitat que el primer que féssim fos 
conèixer el pla que s’ha presentat avui. (Veus de fons.) Avui s’ha presentat el pla 
PLASEQTA, per tant, trobo que seria interessant que la primera compareixença, per 
una qüestió lògica, fos aquesta. 

La presidenta

Senyor Civit, perdoni...

Ferran Civit i Martí

Gràcies, presidenta. Avui, quan parlàvem amb el diputat Castillo del document 
aquest, a partir d’això que ens van enviar, que tenim tots plegats, tots els grups 
parlamentaris..., o sigui, per quedar dins del document, de lo que seria el pla de 
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treball, tot lo que heu presentat i perquè hi quedés inclòs i que en cap moment es 
perdés res, tot el que havíeu presentat de «pregunta oral al Govern per respondre 
en Comissió, pregunta per escrit al Govern, sol·licitud d’informació i documenta-
ció, sol·licituds de sessió informativa, sol·licitud de compareixença, pregunta oral al 
Govern per respondre al Ple i pregunta oral al president de la Generalitat»; aquests 
dos, això és opcional, perquè això, lògicament, és un tema de la potestat del Ple, 
però tot lo altre que quedés aquí dins. 

O sigui, totes les preguntes que heu fet, les respostes quedessin incloses com a 
documentació a demanar. Les compareixences que heu demanat, que quedessin aquí. 
Això sí que agafa una mica la pregunta que feia la diputada Pallarès de si formalment 
s’ha de retirar o no, o si simplement queda inclosa dins el pla de treball. 

La presidenta

Hi queda inclosa.

Ferran Civit i Martí

Vull dir: si bàsicament seria això, senzillament per posar ordre.

Matías Alonso Ruiz 

Jo, sí, de cara als objectius una mica de la comissió, d’una banda; més que tenir 
la iniciativa legislativa, que sí que som legisladors, però al final aquest tipus de co-
missions s’acaben sempre amb unes conclusions i unes recomanacions que s’apro-
ven per part de la comissió, primer; després pel Ple, si escau, i tot seguit arriben al 
Govern perquè les faci seves. 

Jo tenia una previsió, que suposo que ve del document que s’ha passat, de molt 
poques sessions, suposo que això no té res a veure (veus de fons), i el que sí que, 
doncs, dins del que són les compareixences, tenim una coincidència plena en lo que 
són les dels consellers. 

Nosaltres demanem al conseller d’Interior; la consellera de Salut; el conseller de 
Territori; el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, i el conseller d’Empresa i 
Coneixement, com a consellers. I després demanem una sèrie de compareixences de 
directors i de secretaris competents en qualsevol dels departaments implicats, que 
hi puguin tenir alguna cosa a afegir. Demanàvem el director del Servei d’Emergèn-
cies Mèdiques; el director general de Prevenció Extinció d’Incendis i Salvaments; el 
director general de Protecció Civil; el director del CAGTU; el director o el respon-
sable de seguretat del polígon sud de la petroquímica...

(Veus de fons.)
Sí, això ja ho havíem demanat, de fet, nosaltres. Aquestes estaven dins de la nostra 

proposta. (Veus de fons.) Sí, és a dir, bàsicament hi és tot, però marcaré les diferèn-
cies: el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural; l’ex-sub-directora 
general de Programes de Protecció Civil, la senyora Núria Gasulla; l’ex-sub-direc-
tor general de Coordinació i Gestió d’Emergències, el senyor Sergi Delgado, i des-
prés demanem alcaldes: l’alcalde de Tarragona, de Salou, de Vila-Seca... Tots. I bé, 
representants de sindicats, també: representants de sindicats, membres d’associa-
cions de veïns dels barris afectats i també demanem una representació de l’AEQT, 
que suposo que està dins de lo que seria la programació i, per tant, jo crec que més 
o menys tots apuntem en la mateixa direcció, i, dins de la documentació, sí que de-
manàvem el nou pla que s’ha presentat, el pla de seguretat exterior.

Raquel Sans Guerra

I jo crec que de totes les compareixences, que més o menys hi ha molta coinci-
dència –jo crec; bé, no ho sé, a veure hi ha algú altre que faci alguna aportació–, 
crec que segurament la més ambiciosa és la que fa referència a la directiva Seveso, 
que és a nivell europeu, i no sé aquest tipus de compareixença si a nivell de gestió 
implica alguna cosa, en aquest cas, al personal de la cambra; si s’ha de fer alguna 
videoconferència... Però vull dir que segurament la gestió d’aquesta compareixença 
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requereix més temps o té alguna dificultat afegida. Per tant, si la podríem prioritzar, 
que crec que seria interessant. 

Santi Rodríguez i Serra

Primer, la substitució. Substitueixo Alejandro Fernández, que és el membre de 
la comissió. 

Segona, jo tinc també la mateixa pressa que la presidenta i, per tant, també mar-
xaré ràpidament. I amb relació a tot això, jo crec que hem de diferenciar dos coses. 
Una primera, són les compareixences que han estat sol·licitades i inclús votades en 
comissió i aprovades, més les sessions informatives dels consellers, que també han 
estat sol·licitades, que jo crec que tot això es podria començar a marxar i començar 
a fixar data per anar-ho substanciant; primera part.

Segona part. Seria necessari que hi hagués una persona o un membre de la co-
missió que recollís les aportacions que estan fent tots els grups, tant les que s’han fet 
ara com les que es puguin fer a posteriori per intentar-ho posar en comú i tenir un 
sol document, que jo crec que pot ser bastant consensuat, en el que es recullin totes 
aquestes propostes per tramitar-ho, llavors, com a pla de treball. 

Si algun grup manifesta discrepàncies amb relació a algunes compareixences o 
troba a faltar d’altres compareixences que no es poden consensuar, es poden pre-
sentar de forma paral·lela i, per tant, que la comissió després les voti, però sí que hi 
hauria un gruix important que jo crec que podria ser tramitat com a pla de treball 
consensuat per tots els grups, i, d’aquesta manera, s’agilitza molt més la feina.

Vidal Aragonès Chicharro

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció 
de l’orador.) ...del portaveu del Partit Popular. Afegit a la idea que ja podem donar-li 
curs al que ja s’ha aprovat, també que fem la comunicació oportuna a cadascuna de 
les comissions amb un compromís previ de tots els grups, que subsumim allò que 
s’ha aprovat en aquesta comissió d’estudi. Vull dir, també, que no hi hagi ningú que 
ens pugui dir: «Per què si s’ha aprovat en una determinada comissió, es trasllada?» 
Per tant, que es pugui fer aquesta gestió i que assumim col·lectivament tots els grups 
que això subsumirà en aquesta comissió d’estudi.

Segon tema, també. A banda de la persona, el company o la companya, que pu-
gui gestionar tota la tramitació amb relació a les peticions que podem fer de compa-
reixents o de documentació, també que fixem dates límits. A mi em sembla molt bé, 
perquè avui jo no podria, sincerament, abordar tot el que pot ser sol·licituds, però crec 
que ens farà bé, per a tots i totes, que tinguem unes dates. Data límit per proposar 
compareixents, data límit per demanar sol·licitud de documentació i, per tant, també 
que ja ens serveixi per veure quan tindrem o haurem de tenir feta la feina. 

I, després, manifestar dubtes sobre l’ordenació quant a compareixents, més en-
llà de que sí que podríem ja començar a tramitar les que s’han acordat, hauríem de 
donar-li voltes, i ho dic amb tota la bona fe, si té gaire sentit que sempre comencem 
pels consellers i les conselleres; potser no té tant sentit, eh? Potser podem fer un 
exercici: que comencem de baix a dalt, en el sentit de qui va viure, o viu, de més a 
prop el que és la petroquímica de Tarragona i ens pot explicar qüestions molt con-
cretes, i anem pujant per veure qui al final té les responsabilitats administratives i 
polítiques. És un suggeriment, i també els trasllado que és no gaire pensat, però pen-
so que potser tindria més sentit de fer ho així.

I després també, per avançar amb relació a la persona que vagi a coordinar la 
sol·licitud de compareixents i sol·licitud d’informació, agrair als companys que ja 
han fet aquesta feina, fins i tot d’avançar en proposta; em sembla molt correcta la 
determinació de l’objecte de la comissió, que determinem també després dels acci-
dents previs que estem fent referència a petroquímica i a Tarragona, per determinar 
també més l’objecte. 
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I quant a compareixences, nosaltres, com ja vam demanar però no es va acordar, 
demanarem que compareguin els inspectors i les inspectores de treball actuants a la 
petroquímica habitualment, els inspectors i les inspectores de treball que han actuat 
en els expedients derivats d’accidents greus o molt greus. Si no, ens sembla molt 
complicat poder abordar l’objecte d’aquesta comissió.

I relacionat amb això, també demanarem els expedients d’inspecció relatius a 
sancions o infraccions dels darrers cinc anys, per també determinar en el temps, i 
els expedients que s’han pogut derivar d’actuacions inspectores per accidents greus 
i molt greus dels darrers cinc anys. També sobre aquest, demanarem que sigui ex-
pressament sol·licitat amb l’eliminació de qualsevol dada personal; vull dir, no volem 
saber qui ha denunciat, no volem tenir cap nom de cap treballador o treballadora..., 
que pugui ser molt rigorós perquè no ens deneguin la sol·licitud, però que ens permeti 
treballar amb la màxima eficiència. 

I després, també hi ha una altra qüestió que nosaltres demanarem, que seran tots 
els expedients administratius que s’hagin pogut derivar o que s’estiguin derivant de 
la revisió i validació dels plans d’emergència i de la llicència ambiental de les em-
preses petroquímiques de Tarragona. Perquè ens sembla que potser aquest és un ele-
ment que no estem valorant oportunament fins ara. 

Ho passaré per escrit, no era necessari que ningú en prengui nota...

La presidenta

Sí, sí, el que dèiem ara amb el lletrat respecte les compareixences és que, clar, les 
compareixences han estat sol·licitades i votades en diverses comissions, a Interior, 
a Territori, a Medi Ambient... O sigui, n’hi han hagut moltes. Però en el moment en 
què s’incorporin en el pla de treball, és a dir, que determinem, quedaran aprovades 
en el pla de treball i, per tant, subsumides aquí, i ja els serveis de la cambra ja se 
n’encarregaran. 

Jo el que sí que demanaria és, si us sembla bé i ara es pot continuar discutint, la 
propera setmana intentar tenir el pla de treball; és a dir, totes les aportacions i els 
serveis..., el lletrat s’ofereix a, diguéssim, casar, després d’aquesta primera redacció 
i proposta que hi ha, perquè les coses mínimament lliguin i, a més, hi hagin també 
totes les compareixences. 

Llavors, una vegada les tinguem totes, jo sí que crec que valdria la pena..., perquè 
si diem, bé l’altra setmana ja podem fer compareixences, aleshores discutim l’ordre 
i també mirem si hi són totes, o les disminuïm o si venen, no ho sé... 

Això es pot fer així, o fixar-ne avui ja algunes perquè es puguin fer, jo ho veig 
difícil, però sí que és veritat que si ens poséssim d’acord en algunes per d’aquí a 
quinze dies ja podríem començar a tramitar agenda, això també. La proposta que 
hi havia potser era fer primer consellers, ara el senyor Aragonés deia: «Comencem 
per baix.» 

També és veritat que aquests dies s’acaba de presentar el pla d’emergències, vull 
dir que potser valdria la pena saber també quines actuacions s’han fet, jo ho deixo a 
discussió i decidim, perquè aleshores per d’aquí a quinze dies sí que potser valdria 
la pena, i ja podríem començar a demanar agenda.

(Veus de fons.)

Teresa Pallarès Piqué

En aquesta línia, lo que volia dir és que també des del nostre grup ens agradaria 
que intervingués no només l’AEQT, que evidentment són els que estan al polígon a 
Tarragona, però tenint en compte que la química a Tarragona és un 50 per cent de 
la que hi ha al país, i tenim, arran de lo que està comentant ara, altres indústries a 
l’entorn, i tenint en compte el nom que té la comissió, que li han posat «Comissió 
d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica», posar també en valor que 
hi han altres no polígons, però sí que altres indústries.
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I, per tant, estaria també bé que l’associació més important a nivell de Catalunya 
pogués també dir la seva, perquè, a més a més, l’accident de Tarragona, com us po-
deu imaginar, avui dia un accident a Tarragona és un accident que al cap de dos se-
gons ja el veien a Alemanya, el veien a tot arreu i, per tant, ha transcendit fronteres, 
diguem-ne. Ho dic una mica per posar en valor, també, lo que deia la diputada Sans 
del fet de que probablement, fins i tot a nivell d’experts, hauríem de tindre algú de 
fora i, per tant, aquestes altres associacions també ens poden ajudar a captar aquesta 
altra gent, que jo crec que és interessant que hi intervinguin.

(Veus de fons.)

Raquel Sans Guerra

Sense haver-ho reflexionat gaire tampoc, com comentava el diputat Aragonés, sí 
que crec que és interessant començar des de baix i anar cap a dalt, per també poder 
determinar les preguntes a fer, o ser més acurat, després, en les preguntes a traslla-
dar en aquestes compareixences, no? Perquè si no disposem de tota la informació 
prèvia..., bé, et fan una explicació molt tècnica i segurament a vegades no l’acabem 
d’encertar perquè no disposem de tota la informació. 

Per tant, jo crec que està bé recollir la informació des de baix, d’alguna manera, 
i ser molt més acurats o molt més quirúrgics, després, en les intervencions que fem 
amb els que tenim, o tenen, la responsabilitat política. 

La presidenta

Si els sembla bé, també podríem fer una cosa, que és: donar-nos aquesta setmana 
per completar el pla de treball, perquè tothom aporti les compareixences. Amb els 
lletrats i jo mateixa treballarem i intentarem arribar a un text que pugui ser aprovat. 
I en les compareixences, jo els demano també un cert esforç de «posem però també 
traiem», si veiem, eh? I si no, deixeu-nos també que nosaltres, si veiem coses repeti-
des també es puguin fer... Fem-nos-ho circular, perquè, per a alguna cosa vam fer un 
WhatsApp, és a dir, també que al final puguem també fer-nos-ho circular.

I jo els proposaria una mica una priorització de les compareixences, de manera 
que si ens poséssim d’acord també en una certa priorització, ens seria molt més fàcil 
la gestió de les agendes. Els ho dic perquè això ho hauríem de fer, si podem, la set-
mana que ve. No hauria de ser una sessió molt llarga i, en canvi, començar ja amb 
una sessió més extensa –potser d’aquí a dues setmanes– amb compareixences una 
mica concentrades. És a dir, si també fem un cert esforç de priorització, potser ens 
anirà millor, si els sembla bé, eh?

Santi Rodríguez i Serra

Simplement, cal tenir en compte que la setmana que ve, el dimarts a la tarda co-
mençarà el Ple. 

(Veus de fons.)

La presidenta

Senyor Alonso.

Matías Alonso Ruiz

No, per dir que, a més a més, el proper dimarts jo tinc una reunió d’una altra co-
missió, que és la Comissió d’Investigació dels Atemptats, que també té conclusions... 
(Veus de fons.) Per tant, el proper dimarts pot ser un dia complicat.

La presidenta

No, els volia proposar, si es pogués fer, jo no crec que hagi de ser molt llarga, 
però si la poguéssim fer a la una o alguna cosa així, abans del Ple, o a les 12.30 o a 
la una, abans del Ple, dedicar-hi mitja hora just abans d’anar a dinar, si els sembla 
bé, jo crec que en mitja hora, si tots fem la feina i nosaltres ho...

El vicepresident

És entrar i votar...
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La presidenta

Sí, jo els demano... Perdoni, senyora...

Yolanda López Fernández 

Perquè hem parlat, hem dit moltes coses. Quin seria el pla? Lo que volem afegir i 
treure, a qui li donem?, a qui li demanem?, al lletrat?, a...? (Veus de fons.) A la presi-
denta. Directament, li ho passem a ella perquè ella faci el pla de treball, no? (Veus 
de fons.) D’acord. Vull dir, no entrem per comissió cap compareixença...

El vicepresident

No, no, ja entra dins del procediment aquest, que obrim ara aquí a la comissió.

Yolanda López Fernández 

Doncs li donem a la presidenta.

El vicepresident

Sí (veus de fons), se sobreentén que ho rebrà la presidència, en aquest cas, i de la 
presidència anirà als serveis de la cambra.

Carles Castillo Rosique

I treballem sobre el document base que tenim, i a partir d’aquí hi afegim, traiem, 
o el que sigui...

El vicepresident

Sí, sí.
(Veus de fons.)

Matías Alonso Ruiz

Només un suggeriment, un petit suggeriment, que seria el disposar d’un correu, 
d’una banda, de la comissió –un grup de correu–, i d’una altra banda de la Mesa, i 
enviant-lo a la Mesa ho rebria tothom alhora...

El vicepresident

Trobo que el tema del correu, com es fa a les altres comissions, això ja deu estar 
fet, ja el grup de correus, entenc, no si hi ha cap...

(Veus de fons.)

Yolanda López Fernández 

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció 
de l’oradora.) ...ho dic perquè el primer document que han enviat, a nosaltres no ens 
ha arribat; no sé si és que l’han enviat al grup, només a mi... El segon correu sí que 
l’he rebut.

El vicepresident

El correu de què, de la convocatòria amb aquest document?

Yolanda López Fernández 

Sí.

El vicepresident

Doncs, teòricament, s’ha enviat...

Yolanda López Fernández 

No, no, doncs no... Al diputat o al grup?

El vicepresident

No, no; a la persona membre de la comissió.

Yolanda López Fernández 

No m’ha arribat. El segon que han enviat, que eren les respostes..., les respostes 
sí que m’han arribat.
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El vicepresident

Les respostes són tot això, eh?

Yolanda López Fernández 

Sí, sí tot això.

El vicepresident

Bé, més aviat les preguntes, les respostes no les tenim, la documentació.
(Veus de fons.)
D’acord, doncs al correu de la Mesa, que teòricament hi està copiat el director 

de serveis...
(Veus de fons.)
Doncs, si els sembla bé als membres de la comissió, més o menys pel que s’ha 

acordat, posem com a termini, si de cas, dijous, perquè tothom faci les aportacions 
que consideri, de compareixences i de documentació, perquè així també tinguin 
temps des dels serveis per poder-ho posar en solfa... (veus de fons) Aquest dijous. Sí, 
i aleshores es convocaria pel dimarts al matí, segons ha comentat aquí la presidenta, 
que com saben ha hagut de marxar, per fer-ho ràpidament perquè crec que a partir 
del document aquest, que ha estat un document de confluència. Sí...

Raquel Sans Guerra

Pot repetir la part prèvia? 

El vicepresident

La part prèvia? D’acord, o sigui, per marxar tots amb la mateixa idea abans d’ai-
xecar la sessió. O sigui, a partir del que s’ha comentat aquí, el dijous, posem com a 
termini, d’enviar les propostes d’incorporació de compareixences i de documenta-
ció demanada –aquest dijous, sí–, per tant, el divendres es posarien els serveis de la 
cambra a posar en ordre això, que, confio, pel que s’ha explicat aquí, que serà molt 
repetitiu; per tant, no hi haurà molta cosa a incorporar. 

Aleshores, es convocaria pel dimarts al matí, que si tot va bé, com que hi ha un 
cert consens i no crec que ningú... dona la impressió que vetarà cap proposta a ningú; 
per tant, tots hi votarem a favor, doncs segurament seria la convocatòria al matí, i rà-
pida. (Veus de fons.) En aquest cas, lo que acordeu amb la presidenta, però dotze, dot-
ze i mitja, una, no ho sé... Entenc que serà entrar i sortir, bàsicament, per tant no ha de 
durar més. Aleshores, si li permetem convocar per d’aquí quinze dies les comparei-
xences i començar a treballar, que seria això, cada dimarts de comissions hi hauria...

(Veus de fons.)
No, s’incorporaria dins, s’incorporaria dins... 
(Veus de fons.)
Exacte, i per això, arribaríem a la convocatòria del dimarts, lògicament, amb el 

document aquest actualitzat.
(Veus de fons.)
Per recapitular, hi hauria això que hem comentat aquí. Tot lo que ja està demanat 

per a altres comissions, tant de compareixences com de documentació, i aleshores, 
lògicament, el que hi ha en aquest document d’aquí, que tots els grups tenim i ja 
s’han pogut mirar més o menys, però per a això s’hi afegeixen les coses que es con-
siderin pertinents de termini dijous.

(Veus de fons.)
I que tothom tingui temps suficient per mirar-s’ho el cap de setmana, i, aleshores, 

amb la convocatòria quan ho rebin, per a dimarts. Sí? 
Alguna pregunta més? 
Doncs aixequem la sessió. 

La sessió s’aixeca a dos quarts de quatre de la tarda i quatre minuts.
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