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Sessió 2 de la CIAA

La sessió de la Comissió d’Investigació sobre les Atemptats del 17 i el 18 d’Agost del 

2017 (CIAA) s’obre a les onze del matí i deu minuts. Presideix Jordi Munell i Garcia. Assis-

teix la Mesa la lletrada Mercè Arderiu i Usart.

Hi són presents els diputats Matías Alonso Ruiz i Jean Castel Sucarrat, pel G. P. de Ciu-

tadans; Aurora Madaula i Giménez i Teresa Pallarès Piqué, pel G. P. de Junts per Catalunya; 

Eva Baró Ramos i Montserrat Fornells i Solé, pel G. P. Republicà; Carles Castillo Rosique i 

Ramon Espadaler i Parcerisas, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Elisenda Alamany 

Gutiérrez i Joan Josep Nuet i Pujals, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem; Natàlia Sànc-

hez Dipp, pel S. P. de la Candidatura 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’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 

d’Agost de 2017 (tram. 394-00001/12). Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 

i el 18 d’Agost de 2017. Debat de la proposta.

El president

Benvingudes i benvinguts en aquesta Comissió d’Investigació dels Atemptats de 
l’Agost a Barcelona, a Cambrils i a Alcanar.

Com saben, hi ha la premsa aquí fora, i ens han demanat de fer un mut. Si hi 
hagués algú que tingués algun inconvenient, alguna cosa..., i, si no, els deixaríem 
entrar. (Veus de fons.) Per tant, entenem que es dona el consentiment exprés si ningú 
s’aixeca, eh? Sí? (Pausa.)

Doncs, endavant.
(Pausa llarga.)
Bé. Molt bé, doncs agraïm a la premsa aquestes imatges i el seu interès en aques-

ta comissió i, si els sembla, començarem. (La premsa abandona la sala. Pausa.)

Pla de treball de la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i 
el 18 d’Agost de 2017

394-00001/12

Molt bé, doncs, gràcies. Bon dia. Bé, com saben, doncs, vàrem fer amb la Junta 
de Portaveus una revisió de tots aquells..., la proposta del Pla de treball i compa-
reixents per part de cada grup. Vàrem classificar-los en testimonis i experts, eh?, 
i, llavors, una part, doncs, que vàrem intentar buscar el màxim consens per tot un 
bloc de compareixents, en aquest sentit; i després, uns altres, que cada grup, doncs, 
continuava proposant per la seva part, i, per tant, que ho haurem de sotmetre a vo-
tació, eh? (Pausa.)

Si els sembla, faríem, doncs, la relació de totes aquestes peticions de comparei-
xença que el gestor de la comissió ens ha pogut ordenar a partir del document entrat 
a registre, eh?, i passaríem, doncs, a efectuar-ne la votació. I després, al final, faríem 
un torn d’intervencions per cada grup, si els sembla.

I començaríem a plantejar la data de la reunió, perquè com saben, també, amb 
els portaveus, amb les comissions legislatives en marxa a partir, segurament, d’aquí 
a quinze dies, doncs, aquesta comissió ens quedava a tots, a uns o als altres, ens 
quedava molt complexa la seva situació. I, per tant, haurem de mirar d’anar trobant 
forats entremig de les comissions.

I després també, evidentment, en funció dels compareixents que anem convidant, 
buscar el dia que pugui ser possible, doncs, d’agrupar-los per temàtiques o per tipus 
d’experts o testimonis i poder buscar el dia de major consens.
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Crec que, quasi segur, no serà el dia cent per cent òptim per a tothom, però ens 
haurem d’adaptar una mica tots els grups en aquest sentit, eh? (Pausa.) Per tant, si... 
(Carles Castillo Rosique demana per parlar.) Sí, senyor Castillo?

Carles Castillo Rosique

Sí, una pregunta d’ordre. Vam comentar, al principi de la creació de la comissió, 
la possibilitat de que algunes compareixences o deliberacions es fessin en secret 
o amb certa reserva. Com es decidirà això? Perquè heu parlat d’una reunió, d’una 
possible reunió en secret o reservada. Però, clar, jo voldria saber, quan votem al-
guns dels compareixents, si la compareixença es farà en obert o es farà en tancat, 
diguem-ne; perquè això també condicionaria el nostre vot, depenent...

Nosaltres, ja de partida, considerem que, per exemple, totes les propostes que hi 
ha directament d’operatius policials s’haurien de fer totes aquestes compareixences 
de forma reservada.

El president

Sí, sí, això ho haurem de... (Veus de fons.) Sí senyor. Sí, perdó? (Veus de fons.) 
Sí..., no, bé, sí, una mica la idea seria dir, en cas que hi hagi un d’aquests casos, 
doncs, haurem de..., o sigui, votar la compareixença i després votar si estem d’acord 
o no; en tot cas, votar quin tipus de compareixença serà. O fem-ho al revés?, perquè 
el seu vot queda condicionat. Per tant, farem la proposta de compareixença secreta 
o pública i, a partir d’aquí, doncs, el vot, si els sembla. (Matías Alonso Ruiz demana 
per parlar.) Sí, perdó.

Matías Alonso Ruiz

No..., pel que fa a la possibilitat de tenir sessions reservades, s’hauria de saber, 
també, una mica el funcionament d’aquestes sessions, quin tipus d’enregistrament 
es farà? Quin tipus de disponibilitat documental de les transcripcions tindrem els 
membres de la comissió? Si estaran publicades –jo entendria que no– al diari de ses-
sions d’aquesta comissió, no?

En tot cas, també, de cara a la votació –en d’altres comissions d’investigació s’ha 
fet així, no sé si està previst per part de la presidència, fer-ho així–, la possibilitat de 
votar en blocs. En blocs, és a dir, si no hi ha discrepàncies en algunes compareixen-
ces, doncs, mirar d’agrupar-les i no anar un per un, que són unes quantes.

Res més que això.

El president

Aquesta era la intenció inicial, de fer aquella sessió prèvia amb els portaveus, per 
intentar buscar si hi havia un bloc més gran de consens i poder-ho fer juntament, no?

El que passa és que, pel que hem vist, el consens no és unànime, i, per tant, 
doncs, haurem d’anar fent un per un, no?

(El president dona la paraula a Matías Alonso Ruiz.)

Matías Alonso Ruiz

Bé. Jo entenc que el que hi ha... (veus de fons), perdó? Entenc que el que hi ha en 
el llistat que se’ns ha distribuït és: quins són els grups proposants? Això ja sabíem 
que no hi havia coincidència plena, però la posició del meu grup és: en principi, no 
ens oposem a cap compareixença, la qual cosa no vol dir que votem favorablement 
a totes, però sí a la immensa majoria.

I el que sí que tenim previst és..., doncs, uns blocs per votar separats, uns petits 
blocs per votar separats, per mostrar aquesta abstenció.

I la resta, doncs..., hi votaríem a favor.
Jo no sé si és aquesta la posició que tenen altres grups i si això podria fer que fos 

més ràpida també aquesta votació.
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El president

No ho sé. Després, el tema del secret..., aquesta comissió saben que s’enregistra; 
llavors, en tot cas, en les sessions aquestes, secretes, què passa amb aquest tema de 
l’enregistrament?

La lletrada

A veure, és que el procediment d’una comissió d’investigació l’ha de pactar la 
mateixa comissió. Vol dir que aquí..., el que es decideixi, com a procediment per a 
les compareixences, és el que es farà. Si es decideix que és reservat i secret, doncs 
ho serà. Vol dir que, llavors, les transcripcions i tot això, doncs, és que en principi, 
seran secretes i reservades i només hi tindrà accés la comissió pròpiament.

El president

Per tant, no hi haurà gravació?

La lletrada

No..., si hi ha gravació, només hi tindran accés, a aquests fitxers, doncs, els mem-
bres de la comissió, però ningú més.

El president

D’acord. (Natàlia Sànchez Dipp demana per parlar.) Demana la paraula...?

Natàlia Sànchez Dipp

Bé, bon dia a tothom. Sobre la qüestió de..., per un aclariment al president. És a 
dir, s’està proposant que avui, a banda de votar les compareixences, votem si ja les 
volem secretes o no?

El president

Segons s’ha demanat sí, perquè hi ha votacions de compareixences que hi ha 
grups que canvien la seva intenció de vot en funció..., si es demanen secretes o no. 
Per tant...

Natàlia Sànchez Dipp

Bé, doncs, per una qüestió d’ordre, com que això en cap cas estava previst ni en 
l’ordre del dia ni en la reunió prèvia, crec que no és adequat fer-ho avui, que, per 
tant, no està ni a l’ordre del dia que el funcionament de la votació sobre aquestes 
compareixences ja determinaríem.

La Mesa del Parlament va decidir, amb relació a..., que cada compareixença es 
decidiria la seva forma; si es vol fer en bloc en aquesta sessió inicial s’hauria d’ha-
ver previst i, per tant, planificar. Estem parlant de desenes de compareixences i si en 
cada una d’elles cal una anàlisi en profunditat, previ, si la volem secreta o no.

Improvisar ara que es faci aquesta votació, crec que no és adequat i, per tant, de-
manaria que la decisió sobre si són secretes o no, que entenc que, en cada una de les 
compareixences es faci amb una previsió, i, per tant, que no es faci avui.

El president

Bé. No sé què diuen la resta de grups en aquest sentit. (Joan Josep Nuet i Pujals 
demana per parlar.) Sí, el senyor Nuet...

Joan Josep Nuet i Pujals

Sí, nosaltres creiem que, de forma raonable, podríem anar una a una, dient pri-
mer si ha de ser secreta o no. I, a partir d’aquí, votem i resolem, i passem a la se-
güent.

No tenim problema en això, vull dir..., el que hem de fer és... (remor de veus.) 
Votem una a una, eh? Diem: «secreta o no secreta», si hi ha acord, doncs, és secreta 
i, llavors, la votació es produeix en un sentit o en un altre, i anem resolent, perquè, si 
no... (Veus de fons. El president dona la paraula a Natàlia Sànchez Dipp.)
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Natàlia Sànchez Dipp

Em sembla bé, vull dir..., la bona predisposició a mi em sembla bé, però..., us ho 
demano en el sentit de dir: «No estava previst en la reunió anterior, no en vam par-
lar?» (Veus de fons.) És a dir, no em posaré en pla reglamentista, en aquest sentit; és 
a dir, és una qüestió de sentit comú. Ens vam trobar fa quinze dies, vam presentar 
uns plans de treball que vam acordar uns límits de termini que la majoria de vostès 
van sobrepassar i es va ampliar el termini. I, per tant, jo crec que és una qüestió de 
planificació; és a dir, jo crec que no és adequat.

Si vostès ho tenen molt clar, perquè molts de vostès, de fet, van demanar que tota 
la comissió fos secreta. Això vol una reflexió, una anàlisi.

I, per tant, els demano que, davant de la no previsió d’això, preveiem un debat 
sobre..., avui havíem parlat sobre les compareixences i entenc que és una qüestió 
d’oblit, que no n’hàgim parlat. En cap moment, la setmana passada o fa quinze dies, 
vam parlar sobre que passaríem a votar això. I jo els demano, des d’una perspectiva 
de treball i de buscar consensos i de bon treball, que no entrem en aquesta qüestió 
avui. Simplement, no té més, eh?, si hi hem d’entrar hi entrem i si m’imposen aques-
ta majoria, em sembla..., hi tenen tot el dret, i tant!

El president

No..., el tema és un tema també, aviam, que s’havia parlat de que alguns serien 
demanats en secret. (Veus de fons.) No vam dir que ho decidiríem aquí perquè no hi 
havia previsió de com es formularia.

En tot cas, sí que té una certa lògica, si hi ha alguns grups que condicionen la 
seva votació a aquest fet, doncs, que debatem primer aquesta qüestió, perquè si no, 
no té sentit que avui votem que compareguin i que després, d’aquí a tres setmanes, 
quan el tinguem aquí diem: «No, ara no volem que compareguin perquè no és se-
cret.» No?, per tant, té una certa lògica en aquest sentit, no?, de..., que si vol vostè 
accepta el que hi ha... (El president dona la paraula a Natàlia Sànchez Dipp.)

Natàlia Sànchez Dipp

Bé, doncs ens agradaria que constés en acta la mala praxi, que la convocatòria 
en cap cas parla sobre aquesta qüestió i que, per tant, hi ha una absència d’informa-
ció, i que em sap molt greu que no tinguem en compte això, perquè, ara mateix, la 
desigualtat i la simetria d’informació sobre el meu vot, també, és desigual, perquè 
en cap cas això estava previst ni s’ha anunciat en cap lloc.

El president

Sí, sí..., de fet, avui, com que hi havia la previsió «debat de la proposta». Per tant, 
això és el debat, no? (Veus de fons.) Sí, sí..., i un grup ha plantejat, en el debat, que 
el seu vot va condicionat al fet que la sessió sigui, doncs, en secret o no, i, per tant, 
és objecte del debat, no? Per tant, en aquest sentit, això era previsible. De fet, en la 
intervenció, quan es va crear la comissió al Parlament, algun grup ja va..., ja es va 
manifestar en aquest sentit, no?

Per tant, era bastant obvi que era un tema, doncs, que sortiria. (Veus de fons.) Bé, 
molt bé, sí, sí... (Veus de fons.) No, no cal que hi entrem més, no. 

(Montserrat Fornells i Solé demana per parlar.) Molt bé, senyora Fornells?

Montserrat Fornells i Solé

Sí, per..., primer de tot, abans m’he descuidat de dir que la diputada Eva Baró 
substitueix la diputada Najat. I, pel que fa a aquest sentit, per part del nostre grup 
veiem bé que els membres dels cossos policials que a dia d’avui estan actius, per 
preservar la seua feina i tasca dins del cos policial, es pugui fer la seva intervenció..., 
que decidim votar secreta.

I ens sembla bé la proposta que ha proposat el diputat Nuet de fer..., de com fer-
ho en aquesta comissió; de votar primer..., lo que ha comentat el diputat Nuet.
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El president

Molt bé. El senyor Castillo demanava la paraula en aquest...

Carles Castillo Rosique

Era per dir el mateix que ha dit vostè, senyor president.

El president

Molt bé. Alguna altra intervenció, en aquest punt? Senyora... Portaveus, no? Grup 
parlamentari..., senyor Rodríguez, no? Senyora Madaula, tampoc? (Remor de veus.)

Aurora Madaula i Giménez

No, entenem les posicions i entenem el que diu la companya de la CUP respecte 
a la mala praxi, però també creiem que es pot anar votant un per un i dient si volem 
que sigui reservada o no.

El president

Sí, senyor Rodríguez, senyor Santi...

Santi Rodríguez i Serra

Sigui quina sigui la fórmula que es decideixi de fer, però per estalviar-me haver 
d’intervenir en cada una de les cent cinquanta i escaig propostes de compareixences 
per dir si han de ser reservades o no, ja anuncio que tota aquella que faci referència 
als cossos policials com a testimonis, demanarem que sigui reservada. La resta no 
és necessari.

El president

És a dir, és el mateix que ha dit la senyor Fornells, en aquest sentit, em sembla..., 
PSC també diu que sí..., també en aquest sentit? (Pausa.) Vostès també? (Pausa.) Per 
tant, hi ha una... El senyor Nuet també diu que sí? (Pausa.)

Per tant, hi ha un criteri que els sembla bé a tothom, que seria: els que són cos-
sos policials com a testimoni, sigui quin sigui el cos policial... El fet que estiguin en 
actiu, o no, pot ser un canvi de condicionant o no? (Pausa.)

Santi Rodríguez i Serra

Jo crec que és indiferent que estiguin en actiu o que ho hagin estat, per tant...

El president

Per tant, els sembla bé aquest criteri –per poder estalviar la votació un per un– 
de dir: tots aquells que són cossos policials, siguin del cos que siguin i dallò..., però, 
aquests, sempre tindríem en compte que seria votació reservada secreta. Els sembla 
bé, en aquest sentit? (Veus de fons.) Hauríem de votar aquest fet, i, per tant, ho po-
dríem fer.

Doncs sotmetem a votació aquesta proposta que hi ha sobre la taula: totes aque-
lles peticions de compareixença de testimonis de cossos policials, s’entendria ja 
a l’hora de votar que és perquè es facin en comissió secreta. És així la proposta? 
(Pausa.)

Doncs anem a votar aquesta proposta, si els sembla a tots els grups.
Vots a favor?
Vots en contra?
I abstencions?
Sí, doncs el Subgrup de la CUP hi ha votat en contra, i la resta de grups pre-

sents, Ciutadans, PSC, PP, Junts per Catalunya, Esquerra i Catalunya en Comú, hi 
han votat a favor.

Per tant, anem a..., doncs, d’una forma més pràctica, anem a fer..., com que no 
estan agrupats per tipologies, anem a... (Montserrat Fornells i Solé demana per par-
lar.) Sí, senyora Fornells.
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Montserrat Fornells i Solé

No, voldríem proposar retirar, per part del Grup Republicà, quatre peticions nos-
tres. La número 3, la número 6, la 13 i la 14. (Veus de fons.) La 3, la 6, la 13 i la 14. 
Les retiraríem, per part del nostre grup.

El president

Bé, en tot cas, com hi ha altres grups que sí que continuen proposant aquestes 
persones, s’haurà de sotmetre a votació igual. Sí? (Veus de fons.) Si només fossin 
ells –si només fossin ells–, haurien decaigut. (Veus de fons.)

Hi ha algun altre grup que vulgui retirar alguna petició? (Pausa.) No? (Veus de 
fons.)

Doncs anem a sotmetre a votació les peticions de compareixença. Vinga, comen-
cem, doncs, per l’ordre que tenim en el document que ens han facilitat. Ja no esmen-
taré, doncs, qui és el grup proposant, no?, així ja anirem directament a la votació, 
si els sembla.

El número 1, Josep Lluís Trapero i Álvarez, excap dels Mossos d’Esquadra. 
Vots a favor?
Per tant, hi ha una unanimitat de tots els grups.
Número 2, Pere Soler i Campins, exdirector general de la policia.
Vots a favor?
També hi ha unanimitat de tots els grups.
El número 3, Manel Castellví del Peral, comissari del Cos de Mossos d’Esqua-

dra, excap de la Comissaria General d’Informació.
Vots a favor? (Veus de fons.) S’ha retirat, però hi ha grups que l’havien proposat, 

eh? (Veus de fons.)
Per tant, vots a favor?
El Grup de Ciutadans, PSC, PP, la CUP i Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Junts per Catalunya i Esquerra.
Queda aprovada.
Senyor Josep Muñoz, cap de la Policia Local de Cambrils.
Vots a favor?
Unanimitat de tots els grups.
Senyor Eveli Vázquez i Sánchez, intendent major de la Guàrdia Urbana –ente-

nem que és de Barcelona, no?
Vots a favor?
Aquí no hi ha unanimitat. Doncs, els grups de Ciutadans, PSC, PP, Junts per Ca-

talunya, la CUP i Esquerra, que sí.
I vots en contra?
Abstencions?
Natàlia, hi has votat en contra, m’ha semblat? (Natàlia Sànchez Dipp diu: «No, 

no, hi hem votat a favor.») No, no; ah, d’acord. 
I abstencions del Grup de Catalunya en Comú.
Per tant, queda aprovada.
Senyor Lluís Paradell, cap de l’Àrea Central d’Anàlisi de la Comissaria General 

d’Informació del Cos de Mossos d’Esquadra.
Vots a favor?
Ciutadans, PSC, PP, la CUP i Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Junts per Catalunya i Esquerra.
Per tant, queda aprovada.
En Rafel Comes, comissari general d’Investigació Criminal del Cos de Mossos 

d’Esquadra.
Vots a favor?
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Hi ha unanimitat.
Número 8, Albert Batlle, exdirector general de la policia.
Vots a favor? –Albert Batlle.
Hi ha Ciutadans, PP, CUP i Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Junts per Catalunya i Esquerra.
I abstencions?
PSC.
Per tant, queda aprovada. (Veus de fons.) Hem de tenir en compte que el vot és 

ponderat, eh?, ho hem de tenir en compte. Després, doncs, ja ho mirarem amb el 
gestor exactament, perquè quan hi ha aquests casos de..., que no està clar.

Vinga, el número 9. En Jordi Jardí, director general d’Administració de Seguretat.
Vots a favor?
Ciutadans, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Esquerra i Junts per Catalunya.
Abstencions?
La CUP i PSC i PP.
Aquí ens haurem de tornar a mirar el vot ponderat, i aviam com queda, eh?
El següent, el 10, en Miquel Justo Medrano, intendent del Cos de Mossos d’Es-

quadra, adscrit a la Comissaria General d’Informació.
Vots a favor?
Ciutadans i la CUP i Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Esquerra i Junts per Catalunya.
I abstencions?
PSC i PP.
El número 11, s’havia demanat el sergent en cap d’Informació de la Regió Poli-

cial de les Terres de l’Ebre, que va ser ferit en la segona explosió d’Alcanar, i el nom 
del qual no hi consta. 

Per tant, vots a favor?
Ciutadans i Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Junts per Catalunya i Esquerra.
Abstencions?
La CUP, PSC i PP.
Número 12, el sotsinspector cap de la unitat dels Tedax de Mossos d’Esquadra, 

en la data en què es va produir l’explosió a Alcanar.
Vots a favor?
Ciutadans i Catalunya en Comú.
Vots en contra?
La CUP, Junts per Catalunya, Esquerra.
Abstencions?
PSC i PP.
13 i 14 han decaigut. 
El 15, Ferran López, cap dels Mossos d’Esquadra.
Vots a favor? (Veus de fons.) Estem al 15 ara, eh?, perquè el 13 i el 14, com que 

només hi havia un grup proposant, ja queden fora. 
Per tant ara anem al 15, en Ferran López, queda..., unanimitat.
El 16, en Joan Portals, comissari en cap de la Regió Metropolitana de Barcelona.
Vots a favor?
Queda..., tots els grups, excepte la CUP, que no hi vota a favor.
Abstenció?
La CUP.
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I vots en contra no n’hi han.
El número 17, en Josep Maria Estela, comissari en cap de la Regió Policial de 

les Terres de l’Ebre.
Vots a favor?
Tots els grups, excepte la CUP.
Vots en contra?
Abstenció?
La CUP, abstenció. 
Número 18, l’Eduard Sallent, Comissaria General d’Informació de Mossos d’Es-

quadra.
Vots a favor?
Grups de Ciutadans, PSC, PP, la CUP i Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Junts per Catalunya i Esquerra.
Número 19, Joan Carles Molinero, de la Comissaria Superior de Coordinació 

Central, en el moment dels fets.
Vots a favor?
En aquest cas hi ha unanimitat de tots els grups.
Número 20, el responsable de l’Àrea Central d’Informació Exterior, el nom del 

qual no hi consta.
Vots a favor?
Ciutadans, PSC i Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Junts per Catalunya i Esquerra.
Abstencions?
PP i la CUP.
Número 21, Emili Quevedo, la Comissaria General Tècnica de Planificació de la 

Seguretat, en el moment dels fets.
Vots a favor?
Ciutadans, PSC, la CUP, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Junts per Catalunya i Esquerra.
I abstencions?
El PP.
Número 22, Agustí Pàmies, el cap de la Comissaria de Mossos d’Esquadra de 

Cambrils.
Vots a favor?
Ciutadans, PSC, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Junts per Catalunya i Esquerra.
I abstencions?
PP i la CUP.
Número 23, l’agent responsable de l’operatiu de Mossos d’Esquadra en la inves-

tigació de... (Veus de fons.) Perdó, mana? (Veus de fons.) Sí, el que passa en els casos 
que hi és vot ponderat han de calcular-ho i... Per tant millor, si els sembla, quan ho 
hagi calculat el gestor, ho passarà per tenir-ho tots més clar, eh?, que no tinguéssim 
una confusió en aquests que hi ha la votació més ajustada a nivell de vots físics.

Estàvem al 23, dèiem l’agent responsable de l’operatiu de Mossos d’Esquadra en 
la investigació de l’explosió de les Cases d’Alcanar, que no té nom.

Vots a favor?
Ciutadans, PSC, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Junts per Catalunya, la CUP i Esquerra.
I abstencions?
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El PP.
Número 24, Antoni Sánchez, de la Sala Regional de Comandament.
Vots a favor?
Ciutadans, PSC, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Junts per Catalunya i Esquerra.
Abstencions?
La CUP i el PP.
Número 25, el representant del Cos de Mossos d’Esquadra a la Sala Conjunta de 

Comandament de Barcelona el dia 17 d’agost de 2017, el nom del qual no hi consta.
Vots a favor?
Ciutadans, PSC, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Junts per Catalunya i Esquerra.
Abstencions?
La CUP i el PP.
Passaríem al punt 26, en Joan Miquel Aguilar Benito, representant de la Guàr-

dia Urbana a la Sala Conjunta de Comandament de Barcelona el 17 d’agost de 2017.
Vots a favor?
Ciutadans, PSC.
Vots en contra?
Junts per Catalunya, Esquerra.
Abstencions?
Catalunya en Comú, la CUP i el PP.
El 27, en David Boneta, de la Regió Policial del Camp de Tarragona.
Vots a favor?
Ciutadans, PSC, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Junts per Catalunya, Esquerra.
Abstencions?
La CUP i el PP.
Número 28, el responsable de l’operatiu del Cos de Bombers en la investigació 

de l’explosió de les Cases d’Alcanar, el nom del qual no hi consta.
Vots a favor?
Ciutadans, PSC, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Junts per Catalunya, la CUP, Esquerra.
I abstencions?
El PP.
Número 29, en Sebastián Trapote, el cap de la Policia Nacional.
Vots a favor?
Junts per Catalunya, la CUP, Esquerra i Catalunya en Comú.
Vots en contra?
El PP.
I abstencions?
PSC i Ciutadans.
El número 30, l’Àngel Gozalo, cap de la Guàrdia Civil a Catalunya.
Vots a favor?
Junts per Catalunya, la CUP, Esquerra i Catalunya en Comú.
Vots en contra?
PP.
I abstencions?
PSC i Ciutadans.
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El número 31, el cap de la Divisió d’Afers Interns del Cos de Mossos d’Esquadra, 
el nom del qual no hi consta.

Vots a favor?
Ciutadans, la CUP i Catalunya en Comú.
Vots en contra?
PP, Junts per Catalunya, Esquerra.
I abstencions?
El PSC.
Número 32, Francesc Xavier Martí, sotsinspector de la Policia Local d’Alcanar.
Vots a favor?
Ciutadans, PSC, PP, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Junts per Catalunya, la CUP i Esquerra.
El 33, en Carles Lana Rangel, sotsinspector de Policia Local de Sant Carles de 

la Ràpita.
Vots a favor?
Ciutadans, PSC, PP, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Junts per Catalunya i Esquerra.
Abstencions?
No, i la CUP. (Remor de veus.) En contra, la CUP –perdó.
Passaríem a l’apartat b, àmbit d’actuació polític-tècnic. Recordeu: per fer anàlisi de 

les decisions polítiques i tècniques que es van prendre en el moment dels atemptats.
El número 34, l’Amadeu Recasens, comissionat de seguretat i prevenció de 

l’Ajuntament de Barcelona.
Vots a favor?
Hi ha unanimitat per part de tots els grups.
El 35, en César Puig, ex-secretari general del Departament d’Interior.
Vots a favor?
Aquí hi ha tots els grups, excepte... Ah, no, perdó. Ciutadans, PSC, Esquerra, 

Catalunya en Comú.
Abstencions?
PP.
I vots en contra?
Junts per Catalunya.
El número 36. (Veus de fons.) Perdó. Ah, sí; d’acord, sí.
Vots en contra?
Junts per Catalunya.
I abstencions?
El PP, eh?
El 36, en Joan Delort, director general de Protecció Civil en el moment dels fets.
Vots a favor?
Ciutadans, PSC, Junts per Catalunya, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Abstencions?
PP, la CUP i Esquerra.
El 37, en Josep Lluís Olivera Serrano, el director del Centro de Inteligencia con-

tra el Terrorismo y el Crimen Organizado, el CITCO.
Vots a favor?
PSC, Junts per Catalunya, la CUP, Esquerra i Catalunya en Comú.
Vots en contra?
PP.
Abstencions?
Ciutadans.
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El 38, en Manuel Navarrete Paniagua, director del Centre Europeu contra el Ter-
rorisme, Europol.

Vots a favor?
PSC, Junts per Catalunya, la CUP, Esquerra, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
PP.
Abstencions?
Ciutadans.
El 39, Juan Ignacio Zoido Álvarez, exministre de l’Interior.
Vots a favor?
Junts per Catalunya, la CUP, Esquerra, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
PP.
Abstencions?
PSC i Ciutadans.
40, Josep Enric Millo, exdelegat del Govern espanyol a Catalunya en el moment 

dels fets..., bé, en el moment dels fets, delegat. La número 40. Encara..., és delegat 
encara; d’acord. Doncs anem a votació.

Vots a favor?
Junts per Catalunya, la CUP, Esquerra, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
El PP.
Abstencions?
PSC i Ciutadans.
Número 41, en Félix Sanz Roldán, director del Centro Nacional de Inteligencia.
Vots a favor?
Junts per Catalunya, la CUP, Esquerra, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
PP.
Abstencions?
PSC i Ciutadans.
Número 42, Enric Vendrell, director general d’Afers Religiosos. Teníem... (Auro-

ra Madaula i Giménez demana per parlar.) Sí, senyora Madaula?

Aurora Madaula i Giménez

Sí, vull fer constar, doncs, que hi ha alguns grups que ho han demanat com a 
expert i altres com a testimoni, i això..., s’hauria d’aclarir què votem en cada cas, 
perquè el vot seria diferent.

El president

Bé, en tot cas, doncs, votem-lo, en aquest cas com a testimoni i després ho hau-
rem de votar... (Matías Alonso Ruiz demana per parlar.) Vol fer una intervenció o 
vol votar? (Pausa.) Sí, digui’m...

Matías Alonso Ruiz

No, no, per..., nosaltres som un dels grups proposants com a testimoni, però no 
tenim cap inconvenient perquè passi a la condició d’expert per la nostra part. No sé 
si el Grup Socialista està en la mateixa situació... A nosaltres no ens importa que el 
senyor Vendrell vingui com a expert.

El president

El PSC hi té algun inconvenient? (Pausa.) No? Per tant, si us sembla bé, el votem 
aquí, però entenem que vindrà en el bloc d’experts, eh?

Per tant, Enric Vendrell, director general d’Afers Religiosos.
Vots a favor?
Ciutadans, PSC, Junts per Catalunya, Esquerra, Catalunya en Comú.
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Vots en contra?
Abstencions?
La CUP i PP.
El següent, el 43, Enric Hernández, director d’El Periódico.
Vots a favor?
Ciutadans, PSC, CUP, Esquerra i Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Abstencions?
PP i Junts per Catalunya.
Número 44, en Joaquim Forn, exconseller del Departament d’Interior.
Vots a favor?
Ciutadans i Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Junts per Catalunya i Esquerra.
Abstencions?
PP, PSC i la CUP.
45, en Jordi... (Veus de fons.) Perdó, el senyor Rodríguez... (Veus de fons.) Mana? 

(Pausa.) Està clar, és el senyor... Sí, perdó.
Senyor Jordi Jané –el número 45–, exconseller del Departament d’Interior.
Vots a favor?
Ciutadans, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Junts per Catalunya, Esquerra.
Abstencions?
PSC, PP i CUP.
Número 46, en Juli Gendrau, director general de Prevenció, Extinció d’Incendis 

i Salvaments en el moment dels fets.
Vots a favor?
Ciutadans, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Junts per Catalunya i Esquerra.
Abstencions?
PSC, PP i la CUP.
Número 47, Montserrat Rovira i Jarque, directora del Centre d’Urgències i Emer-

gències Socials de Barcelona.
Vots a favor?
Ciutadans, PSC, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Junts per Catalunya i Esquerra.
I abstencions?
PP i la CUP.
Número 48, en Rafel Álvarez, responsable de la unitat del Servei de Prevenció i 

Extinció d’Incendis i Salvament de Barcelona, que va ser responsable de l’operatiu 
del 17 d’agost.

Vots a favor?
Ciutadans, CUP, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Junts per Catalunya, Esquerra.
Abstencions?
PSC i PP.
Número 49, en Diego Pérez de los Cobos, exrepresentant del Ministeri de l’Inte-

rior espanyol a la Junta de Seguretat de Catalunya.
Vots a favor?
Junts per Catalunya, la CUP, Esquerra, Catalunya en Comú.
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Vots en contra?
El PP.
Abstencions?
PSC i Ciutadans.
El 50, en Noureddine El Haji, persona que compartia habitatge amb l’imam Es 

Satty a Ripoll.
Vots a favor?
Ciutadans, PSC, Junts per Catalunya, Esquerra, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Abstencions?
La CUP i el PP.
(Veus de fons.) Ah!, sí, n’hi ha uns quants que, si els sembla, els podríem agrupar, 

perquè hi ha un sol grup proposant. Del 51 al 66, que tenen vostès relacionats, són 
tots proposats per un sol grup. Hi hauria algun inconvenient en que es pogués votar 
junt? (Elisenda Alamany Gutiérrez demana per parlar.)

Elisenda Alamany Gutiérrez

Perdoni, només una cosa: que el número 65, Patrícia Plaja, diu que és cap de Co-
municació i ja no ho és; és excap. Oi?

(Veus de fons.)

El president

Hi hauria algun inconvenient per votar tot aquest bloc, o...? (Santi Rodríguez i 
Serra demana per parlar.) Sí, senyor Santi Rodríguez?

Santi Rodríguez i Serra

Només el 66 a part.

El president

El 66 a part. Per tant, fem una proposta del 51...

Aurora Madaula i Giménez

Senyor president...

El president

Ah!, perdó, Junts per Catalunya, Aurora...

Aurora Madaula i Giménez

Bé, nosaltres voldríem votar del 60 al 65 a part, perquè... Bé, és que considerem 
que, si no, n’hi haurà massa, i em sembla n’hi ha alguns que podrien ser substituïts 
per uns altres de... Vull dir que tenen els càrrecs bastant similars per votar-los tots 
junts i que hagin de venir tots.

(Matías Alonso Ruiz demana per parlar.)

El president

Sí, digui...

Matías Alonso Ruiz

Sí, la nostra proposta dins d’aquest bloc que presenta el Grup Parlamentari Re-
publicà és votar conjuntament des del 51 fins al 62. Per tant, em sembla que ens so-
lapem amb algun altre grup.

(Montserrat Fornells i Solé demana per parlar.)

El president

Senyora Fornells...

Montserrat Fornells i Solé

Sí, des del Grup Republicà, per agilitzar una mica la comissió i perquè també 
considerem que potser hi ha molts testimonis en aquest sentit, retiraríem els punts 
61 i 62 i ho concentraríem en el 60, la part d’internacional.
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El president

Doncs fem una proposta de votació conjunta del 51 al 60... (Aurora Madaula i 
Giménez demana per parlar.) Sí, perdó, senyora Madaula...

Aurora Madaula i Giménez

En el cas del punt 63, hi ha dues persones.

El president

Sí, són periodistes de Público, que deuen treballar junts, no?, entenem... (Veus 
de fons.) Hi ha la proposta, si ningú hi té inconvenient... No? (Pausa.) Per tant, si li 
sembla, fem del 51 al 60, que sembla que tothom pot votar..., el posicionament pot 
ser el mateix, eh? Els relaciono: Germán López, José Manuel Holgado, José Antonio 
Nieto, Joan Carles Ortiz, Fernando Santafé, Soraya Sáenz de Santamaría, Alfonso 
Dastis, José Manuel García i Federica Mogherini i l’Antoni Missiroli. (Veus de fons.) 
Doncs fins al 59, sense el 60, vinga. 

Doncs fem una votació... (Veus de fons.) Sí, hem estat més estona discutint que 
no votant, eh? (Rialles.) Doncs fem aquest bloc, del 51 al 59.

Vots a favor?
Junts per Catalunya, la CUP, Esquerra, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
El PP.
I abstencions?
PSC i Ciutadans.
Passaríem al 60, Antoni Missiroli, de l’Institut d’Estudis de Seguretat de la Unió 

Europea.
Vots a favor?
PSC, Junts per Catalunya, Esquerra, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Abstencions?
Ciutadans, PP i la CUP.
El 63, 64, 65 també poden anar junts, si els sembla, tal com dèiem... (Veus de 

fons.) No? 63 a part. 
Doncs 63, amb Patricia López i Carles Enrique Bayo, periodistes de Público.
Vots a favor?
Ciutadans, PSC, Junts per Catalunya, la CUP, Esquerra, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Abstencions?
El PP.
El 64... –anirem més ràpids si anem d’un en un, gairebé–, el 64, el Rukmini 

Callimachi, periodista de The New York Times.
Vots a favor?
Ciutadans, Junts per Catalunya, Esquerra, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Abstencions?
PSC, PP, la CUP.
I el 65, Patrícia Plaja, que era la cap de Comunicació del Cos dels Mossos d’Es-

quadra en el moment dels atemptats.
Vots a favor?
Ciutadans, CUP, Esquerra, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Abstencions?
PSC, PP, Junts per Catalunya.
Passem al punt 67, en Josep Ginesta, que també consta que ha estat citat també 

com a expert... (Veus de fons.) Ai, perdó, el 66, Amics de la Rambla, l’associació 
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Amics de la Rambla; tampoc no hi consta la persona concreta, hauríem també de..., 
anem...

Vots a favor?
Ciutadans, PP, Junts per Catalunya, Esquerra, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Abstencions?
PSC i la CUP.
67 –ara sí–, Josep Ginesta, secretari general de Treball, Afers Socials i Família, 

que també consta com a expert en la llista. Hi ha algun inconvenient que també se’l 
citi com a testimoni? (Pausa.) No? Per tant, votem la seva presència com a testimoni.

Vots a favor? (Montserrat Fornells i Solé demana per parlar.) Sí?

Montserrat Fornells i Solé

S’ha decidit si és com a testimoni o com a expert? 

El president

Ara es vota com a testimoni; després el tornarem a votar com a expert, si no hi 
ha cap intervenció en aquest sentit. Per tant, com a testimoni.

Vots a favor?
Ciutadans, PSC, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Esquerra, Junts per Catalunya.
I abstencions?
La CUP i el PP.
El 68, Lluís Baulenas, secretari general d’Ensenyament, que també després tor-

narà a sortir com a expert, també citat. En aquest cas, la proposta és com a testi-
moni.

Vots a favor?
Ciutadans, PSC, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Esquerra, Junts per Catalunya.
Abstencions?
La CUP i el PP.
El 69, en David Elvira, director general de CatSalut.
Vots a favor?
Ciutadans, PSC, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Esquerra, la CUP, Junts per Catalunya.
Abstencions?
El PP.
El 70, en Bernat Valls, director general d’Acció Cívica i Comunitària.
Vots a favor?
Ciutadans, CUP, Catalunya en Comú i PSC.
Vots en contra?
Abstencions?
Esquerra i Junts per Catalunya.
El 71, el responsable de l’operatiu del Cos de Bombers en la investigació de l’ex-

plosió de les Cases d’Alcanar, eh?, el nom del qual no hi consta.
Vots a favor?
Ciutadans, PSC, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Esquerra, CUP, Junts per Catalunya.
Abstencions?
El PP.
72, el responsable de sala del Centre d’Atenció de Trucades 112.
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Vots a favor?
Ciutadans, PSC, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Junts per Catalunya, CUP i Esquerra.
Abstencions?
El PP.
73, responsable de l’Oficina de Coordinació Antiterrorista del Govern de l’Estat 

en el moment dels fets, el nom del qual tampoc hi consta.
Vots a favor?
Catalunya en Comú, PSC.
Vots en contra?
PP, Junts per Catalunya, Esquerra.
Abstencions?
Ciutadans i CUP.
74, en Miquel Rovira Comas, primer tinent d’alcalde i regidor delegat de Benes-

tar i Família, Gent Gran i Esports a l’Ajuntament de Ripoll.
Vots a favor?
Ciutadans, PSC, la CUP, Esquerra... Tots, unanimitat.
75, Lluís Mauri, periodista.
Vots a favor?
Ciutadans, la CUP, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Esquerra, Junts per Catalunya.
Abstencions?
PP i... Natàlia? (Veus de fons.) Hi has votat a favor? Ah!, perdona... (Veus de 

fons.) Sí, sí... No sé si ho havia dit o no... –perdó, eh?
El 76, Salvador Burguet, el CEO de l’Assessoria d’Intel·ligència i Consultoria de 

Seguretat.
Vots a favor?
Ciutadans, Catalunya en Comú. (Veus de fons.) Perdó, PP, a favor, eh?
Vots en contra?
Esquerra i Junts per Catalunya.
Abstencions?
La CUP i PSC.
77, Sonia Nuez Rivera, jutgessa del Jutjat de Primera Instància i Instrucció nú-

mero 2 d’Amposta.
Vots a favor?
Ciutadans, Catalunya en Comú i PP.
Vots en contra?
Esquerra, Junts per Catalunya.
Abstencions? 
CUP i PSC.
78. Eugeni Zambrano, secretari d’Administració local del sindicat CSIF. 
Vots a favor?
Catalunya en Comú, la CUP, PP i Ciutadans.
Vots en contra?
Esquerra, Junts per Catalunya.
Abstencions? 
No en consten. Els socialistes, en aquest cas... (Veus de fons.) Abstenció –perdó, 

eh? D’acord.
Seguim: 79. Antoni Castejón, secretari general del Sindicat de Mossos d’Esquadra.
Vots a favor?
Ciutadans, CUP, Catalunya en Comú i PP.
Vots en contra?
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Junts per Catalunya i Esquerra.
Abstencions?
PSC.
Número 80, en Pere Garcia, secretari general del Sindicat Autònom de Policia.
Vots a favor?
Ciutadans, PP, CUP i Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Junts per Catalunya i Esquerra.
Abstencions?
No en consten.
81, Mònica Trias, de l’Associació d’Antics Paradistes de les Rambles.
Vots a favor?
Ciutadans, Catalunya en Comú i PP.
Vots en contra? 
Junts per Catalunya i Esquerra.
Abstencions?
PSC... Natàlia, abstenció, eh?, entenem? (Pausa.)
El 82, Joan Giménez, president dels Quioscs de Premsa de la Rambla.
Vots a favor?
Ciutadans, PP i Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Junts per Catalunya i Esquerra.
Abstenció?
La CUP. (Veus de fons.) Perdó, i PSC –perdó.
El 83, José Moya, president de Floristes de la Rambla.
Vots a favor?
Ciutadans, PP, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Junts per Catalunya i Esquerra.
Abstencions?
PSC i la CUP.
Passem al grup d’experts, que, com saben, són compareixences per fer un anàlisi 

de l’impacte del gihadisme a les societats occidentals.
Passem al 84, a Moussa Bourekba, investigador sènior del Cidob.
Vots a favor? (Natàlia Sànchez Dipp demana per parlar.) Perdó, sí, Natàlia.

Natàlia Sànchez Dipp

En aquesta matèria havíem dit que tindríem en compte la qüestió de gènere. Lla-
vors, proposaria: votem, veiem com queda i ens comprometem també a poder..., o 
podríem fer rectificació si calgués? És a dir que si amb la metodologia que estem 
votant, que no debatem i tot plegat..., ja em sembla bé continuar-ho així, però com 
faríem una correcció en el cas que, fruit d’aquesta votació, quedés totalment des-
compensat amb experts que a vegades es dupliquen i es solapen matèries, i que ha-
víem dit que la qüestió de gènere es tindria en compte, i la paritat?

El president

Els sembla a tots els grups correcta, aquesta proposta? (Pausa.) Sí? Per tant, vo-
tem, veurem com queda al final i, en tot cas, corregim, eh?... (Veus de fons.) Correcte.

Passem a la 84, Moussa Bourekba, investigador sènior del Cidob.
Vots a favor?
En aquest cas hi ha unanimitat de tots els grups.
El 85, l’Elisabet Ortega Larriba; és la directora del Consorci de Benestar Social 

del Ripollès.
Vots a favor?
Hi ha unanimitat també.
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El 86, Lourdes Vidal, directora de l’Àrea del Món Àrab i Mediterrani de l’Insti-
tut Europeu de la Mediterrània.

Vots a favor?
Hi ha unanimitat també.
El 87, en Jofre Montoto; és antropòleg i periodista expert en gihadisme.
Vots a favor?
Ciutadans, PSC, PP, Junts per Catalunya.
Vots en contra?
Abstencions?
La CUP i Esquerra. I Catalunya en Comú? (Veus de fons.) Hi heu votat a favor 

–perdó. D’acord.
El 88, Mohamed El Ghaidouni; és la Unió de Comunitats Islàmiques de Cata-

lunya.
Vots a favor?
Ciutadans, PSC, Junts per Catalunya, la CUP, Esquerra i Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Abstencions? 
El PP.
El 89, Fernando Reinares; és investigador del Real Instituto Elcano.
Vots a favor?
Ciutadans, PSC, la CUP, Junts per Catalunya, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Abstencions?
Esquerra i PP.
El 90, Diego Muro, professor del Centre per a l’Estudi del Terrorisme i la Vio-

lència Política de la Universitat de Saint Andrews, investigador sènior associat al 
Cidob.

Vots a favor? 
Ciutadans, PSC, Junts per Catalunya, Esquerra, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Abstencions?
PP i la CUP.
El 91, el Lluís Baulenas, que també abans ja ha sortit citat com a testimoni; és el 

secretari general del Departament d’Ensenyament. L’hem de tornar a votar, si ja ve 
com a testimoni? (Veus de fons.) L’hem votat com a expert al final, no? Per tant, és 
el que hem votat abans com a expert; per tant, ja està votat. (Veus de fons.) Sí, però 
aquest és el que hem dit que el passàvem a expert. (Remor de veus.) No és aquest, 
el que hem dit que passàvem com a expert? (Algú diu: «Era el Vendrell.») Ah, era el 
Vendrell –perdó–, sí. Era el Vendrell, d’Afers Religiosos. Per tant, aquest l’hem de 
continuar votant, eh? –perdoneu. Per tant, és en Lluís Baulenas, que és el secreta-
ri general del Departament d’Ensenyament; per tant, l’hem de votar, en aquest cas, 
com a expert.

Vots a favor?
Ciutadans, Junts per Catalunya, PSC, Esquerra, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
No n’hi han.
Abstencions? 
PP i la CUP.
Ara el 92, l’Enric Vendrell. Aquest sí que ja l’hem votat i hem dit que el votàvem 

com a expert; per tant, ja està votat.
Per tant, 93, Joan Antón-Mellón, catedràtic de Ciències Polítiques i de l’Admi-

nistració, especialista en radicalització terrorista.
Vots a favor?
Ciutadans, PSC, la CUP, Esquerra, Catalunya en Comú.
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Vots en contra? 
Abstencions?
PP i Junts per Catalunya.
El 94, Núria Perpinyà; és la tècnica d’educació, convivència i participació de 

l’Ajuntament de Ripoll.
Vots a favor? 
Ciutadans, PSC, Junts per Catalunya, CUP, Esquerra i Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Abstencions?
El PP.
95, en Jordi Moreras Palenzuela; és professor de la Universitat Rovira i Virgili.
Vots a favor?
Ciutadans, PSC, Junts per Catalunya, la CUP, Esquerra, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Abstencions?
El PP.
96, Luca Gervasoni, president de l’institut per a la no-violència, Novact.
Vots a favor?
Ciutadans, PSC, CUP, Esquerra, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Abstencions?
PP i Junts per Catalunya.
97, Ignasi Cembrero; és periodista i politòleg, expert en el Magreb i Orient Mitjà, 

coordinador del Meda, el programa de la Comissió Europea de suport a la societat 
civil en el sud del Mediterrani.

Vots a favor?
Ciutadans, PSC, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Junts per Catalunya i Esquerra.
Abstencions? 
PP i la CUP.
98, Eugeni Zambrano, secretari autonòmic d’Administració Local i de Forces i 

Cossos de Seguretat de Catalunya de la Central Sindical Independent de Funcionaris.
Vots a favor?
Ciutadans, Catalunya en Comú i PP.
Vots en contra?
Junts per Catalunya i Esquerra.
Abstencions?
PSC i la CUP.
99, en David Garriga, criminòleg, expert en gihadisme.
Vots a favor?
Ciutadans, PSC, PP i Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Junts per Catalunya i Esquerra.
Abstencions?
La CUP.
El 100, Armand Calderó, director general de presons en el moment dels fets, per 

parlar del programa Proderai.
Vots a favor?
Ciutadans, PSC, Junts per Catalunya, Esquerra, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Abstencions?
La CUP i el PP.
El 101, Carola García, investigadora del Real Instituto Elcano.
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Vots a favor?
Ciutadans, PSC, Junts per Catalunya, la CUP, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Abstencions?
Esquerra i PP.
102, Lorenzo Vidino, professor de la Universitat George Washington.
Vots a favor?
Ciutadans, PSC, Junts per Catalunya, Esquerra, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
No n’hi han.
Abstencions?
La CUP i el PP.
El 103, Manuel Torres; és professor de la Universitat Pablo de Olavide, de Sevilla.
Vots a favor?
Ciutadans, PSC, Junts per Catalunya i Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Abstencions?
La CUP, PP i Esquerra.
104, Khalid Khyyat; és el president de l’oratori Fath, de Ripoll.
Vots a favor?
Ciutadans, Junts per Catalunya, la CUP, Esquerra i Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Abstencions?
PSC i PP.
El 105, Ali Yassine, que és el president de la comunitat islàmica Annour, de Ripoll.
Vots a favor?
Ciutadans, PSC, Junts per Catalunya, la CUP, Esquerra, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Abstencions?
El PP.
El 106, Mohamed El Harrak, que és excònsol del Marroc a Girona.
Vots a favor?
Ciutadans, Junts per Catalunya, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Abstencions?
PSC, PP, CUP i Esquerra.
El 107, Oriol Amorós, secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Gene-

ralitat de Catalunya en el moment dels fets.
Vots a favor?
Junts per Catalunya, Ciutadans, Esquerra, Catalunya en Comú.
Vots en contra? 
Abstencions?
La CUP, PSC i PP.
108, Joseba Achotegui; és el psiquiatre fundador de Sant Pere Claver, especialis-

ta en joves, migracions i la síndrome d’Ulisses.
Vots a favor?
Ciutadans, PSC, Junts per Catalunya, Esquerra, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Abstencions?
El PP i la CUP.
El 109, Peter Neumann; és director fundador del Centre Internacional per a l’Es-

tudi de la Radicalització i la Violència Política al King’s College London. Els podem 
fer tots junts? (Veus de fons.) Són..., tot són propostes d’un sol grup. Els semblaria 
bé de fer-les totes juntes, o hi ha algú que tingui algun inconvenient amb algun...? 
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(Veus de fons.) Del 109 al 125, són tot d’experts proposats per un sol grup. Si po-
guéssiu tenir tots el mateix posicionament, es podrien fer tots junts. Us sembla bé? 
Hi ha algun inconvenient? (Pausa.) Doncs passaríem a votar tots aquests, des del 
Peter Neumann fins al 125, amb Mustafa Oulad, eh? Els teniu a la vostra relació; per 
tant, no fa falta llegir-los.

Vots a favor?
Ciutadans, Junts per Catalunya, Esquerra, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Abstencions?
PSC, PP i la CUP.
El 126, Eduardo Martín de Pozuelo, coordinador de l’àrea de terrorisme a La 

Vanguardia.
Vots a favor?
Ciutadans, PSC, PP i Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Abstencions?
Junts per Catalunya, la CUP i Esquerra.
127, Eduard Solé; és investigador sènior i coordinador científic del projecte ME-

NARA del Cidob, expert en seguretat regional en el Mediterrani.
Vots a favor?
Ciutadans, PSC, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Abstencions?
PP, Junts per Catalunya, CUP i Esquerra.
128, Miquel Àngel Ballesteros, director general de l’Instituto Español de Estu-

dios Estratégicos.
Vots a favor? 
Ciutadans, PSC, la CUP, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Abstencions?
PP, Junts per Catalunya i Esquerra.
El 129, Javier Lesaca; és investigador de l’Observatorio Internacional de Estudi-

os sobre Terrorismo, expert en captació.
Vots a favor? 
Ciutadans, PSC, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Abstencions?
PP, Junts per Catalunya, la CUP i Esquerra.
130, Sami Naïr; és politòleg, filòsof i sociòleg, expert en moviments migratoris. 
Vots a favor?
Ciutadans, PSC, Esquerra, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Abstencions?
PP, la CUP i Esquerra. Junts per Catalunya no sé què... (Veus de fons.) A favor, 

eh? Els hem d’afegir a favor. Com que heu aixecat el dit més tard, ja no sabia si... 
(Veus de fons.) Sí, a favor.

131, Jordi Bordas, periodista.
Vots a favor?
Ciutadans, PSC, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Abstencions?
PP, Junts per Catalunya, la CUP i Esquerra.
132, Josep Ginesta, secretari general del Departament de Treball, en aquest cas 

a petició com a expert i no com a testimoni.
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Vots a favor? 
Ciutadans, PSC, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Abstencions?
PP, Junts per Catalunya, la CUP i Esquerra.
El 133, Rafael Ribó, síndic de greuges de Catalunya.
Vots a favor?
Ciutadans, la CUP, Esquerra, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Abstencions?
PSC, PP i Junts per Catalunya.
El 134, Mario Toboso, doctor en seguretat internacional i professor en terrorisme 

i antiterrorisme, a la UB.
Vots a favor?
Ciutadans, PSC i Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Abstencions?
PP i Junts per Catalunya, la CUP i Esquerra.
135, Anna Teixidor, periodista especialitzada en xarxes de radicalització terro-

rista.
Vots a favor?
Ciutadans, PSC, Junts per Catalunya, la CUP, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Abstencions?
PP i Esquerra.
136, Emilio Lamo de Espinosa, president del Real Instituto Elcano.
Vots a favor?
Ciutadans, la CUP i Catalunya en Comú.
Vots en contra?
El PP, perdó.
Abstencions?
PSC, Junts per Catalunya i Esquerra.
137, la xarxa veïnal «Som Ripoll», sense cap nom en concret. (Veus de fons.) Un 

moment... El 136, Emilio Lamo de Espinosa..., hi ha votat en contra el PP (Veus de 
fons.) Sí? Doncs seguim.

Xarxa..., 137, xarxa veïnal «Som Ripoll», sense cap nom en concret.
Vots a favor?
Ciutadans, Junts per Catalunya, CUP, Esquerra i Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Abstencions?
En contra, el PP.
I abstencions, el PSC.
138, la Unitat contra el Feixisme, de Ripoll.
Vots a favor?
La CUP, Esquerra, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
El PP.
Abstencions?
Ciutadans, PSC i Junts per Catalunya. (Algú diu: «I Ciutadans.») No ho hem dit? 

–perdó. Ciutadans, PSC i Junts per Catalunya. (Remor de veus.)
139 –hi ha alguna cosa? (Pausa.) No? 139, Fàtima Taleb, regidora de l’Ajunta-

ment de Badalona.
Vots a favor?
Ciutadans, CUP, Catalunya en Comú.
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Vots en contra?
PP.
Abstencions?
PSC, Junts per Catalunya i Esquerra.
140, Jean-Pierre Filiu, professor de ciències polítiques de la Universitat de París, 

especialista islamòleg i estudis sobre l’islam contemporani i organitzacions giha-
distes.

Vots a favor?
Ciutadans, PSC, Junts per Catalunya, la CUP, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
PP.
Abstencions?
Esquerra.
Ja m’he perdut... Ah!, aquí. 141, la Fàtima Aatar, Departament d’Antropologia de 

la Universitat Autònoma de Barcelona.
Vots a favor?
Ciutadans, PSC, la CUP, Esquerra, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
PP.
Abstencions?
Junts per Catalunya.
142, Albert López Bragados, Departament d’Antropologia de la Universitat de 

Barcelona.
Vots a favor?
Ciutadans, PSC, la CUP, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
PP.
Abstencions?
Esquerra i Junts per Catalunya.
143, Xavier Giró i Antoni Castel, coordinadors del màster en Comunicació de 

Conflictes Armats, Pau i Moviments Socials a la Universitat Autònoma de Barce-
lona.

Vots a favor?
Ciutadans, PSC, la CUP, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
El PP.
Abstencions?
Junts per Catalunya i Esquerra.
144, Sònia Andolz, professora de ciències polítiques de la Universitat de Barce-

lona i ESADE.
Vots a favor?
Ciutadans, PSC, la CUP, Esquerra, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Abstencions?
PP i Junts per Catalunya.
145, Luz Gómez, professora d’Estudis Àrabs i Islàmics de la Universitat Autò-

noma de Madrid.
Vots a favor?
Ciutadans, PSC, Junts per Catalunya, la CUP, Esquerra, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
El PP.
Abstencions?
No n’hi ha.
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El 146, Sirin Adlbi, investigadora del Taller de Estudios Internacionales Medi-
terráneos de la Universidad Autónoma de Madrid.

Vots a favor?
Ciutadans, PSC, CUP, Esquerra, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
PP.
Abstencions?
Junts per Catalunya.
147, Txell Bragulat, de l’entitat Sodepau.
Vots a favor?
Ciutadans, CUP, Esquerra, Junts per Catalunya i Catalunya en Comú.
Vots en contra?
PP.
Abstencions?
PSC.
148, Jordi Armadans, del Centre Delàs.
Vots a favor?
Ciutadans, CUP, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
No n’hi ha... Ah!, sí, perdó, el PP.
I abstencions?
PSC, Junts per Catalunya i Esquerra.
El 149, de Stockholm International Peace Research Institute, sense nom.
Vots a favor?
Ciutadans, la CUP, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
PP.
Abstencions?
PSC, Junts per Catalunya i Esquerra.
El 150, Mostafà Shimi, l’Espai Antiracista de Girona i Salt, coordinador del 

màster de racisme.
Vots a favor?
Ciutadans, CUP, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
PP.
Abstencions?
PSC, Junts per Catalunya i ERC.
El 151, David Odalric de Caixal i Mata, doctor en Història Contemporània, es-

pecialista en gihadisme i director general a Espanya de Secindef.
Vots a favor?
PP i Catalunya en Comú i Ciutadans.
Vots en contra?
Junts per Catalunya i Esquerra i la CUP.
Abstencions?
PSC.
El 152, David Garriga, especialista en terrorisme d’etiologia gihadista i president 

de la Comunitat Intel·ligència i Seguretat Global.
Vots a favor?
Ciutadans, PSC, PP, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Junts per Catalunya, la CUP i Esquerra.
I abstencions?
No n’hi ha.
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Molt bé, per tant, amb això hem acabat aquesta llista de 152 persones, eh? Per 
tant, quedaria pendent de posar en valor, doncs, el vot ponderat per també saber, 
exactament, les que queden aprovades. Això ja ens ho passarà el gestor, eh? I si hi 
hagués..., després passaríem al tema de testimonis també; la proposta que s’ha efec-
tuat de valorar com queda, de la compensació de gènere, per poder, doncs, fer una 
correcció, eh?, ampliant o reduint... En tot cas, quan tinguem la... (Veus de fons.) La 
lletrada ens proposa reduir, eh? (Rialles.) Sí, senyora Fornells?

Montserrat Fornells i Solé

No, com que hi ha molts testimonis, alguns podrien fer aportació documental, 
com es va dir en la reunió passada. I llavors, hauríem de decidir quins..., vinguessin 
presencialment.

El president

Per tant, en tot cas, hauríem de fer primer..., veure com queda el tema de la com-
posició...

Montserrat Fornells i Solé

Perfecte...

El president

...d’escollir després si fem alguna reducció o ampliació en aquest sentit, no?, per 
equilibrar...

Montserrat Fornells i Solé

Sí, només seguint els criteris, una mica, que ha comentat la diputada Natàlia...

El president

...com proposava la companya Natàlia, no? I després, a partir d’aquí, faríem la 
proposta també de a quins d’aquests se’ls demana compareixença física, a quins 
d’ells documenta..., o que facin una aportació, eh? I d’aquells que tinguin comparei-
xença física, alguns potser demanaran fer-ho..., també tenint en compte que podran 
fer-ho per mitjans telemàtics. També, per tant, s’haurà de tenir en compte això, no?

Quan tinguem tot això una mica més clar, per tant, eh?, faríem, si els sembla..., 
quan tinguem la documentació aquesta, la passaríem als portaveus, eh? I proposa-
ríem una següent reunió de portaveus per equilibrar aquest resultat final i començar 
a fer, doncs, una proposta de quines compareixences estimen que se’ls demani que 
siguin en forma d’aportació documental o telemàtiques, eh? I, a partir d’aquí, orde-
naríem ja les peticions, no?, per començar a fer les compareixences.

Els sembla bé, que ho fem així? (Pausa.) Sí? Per tant, si poguéssim anar de pres-
sa, la setmana que ve, buscant un encaix enmig del Ple que tenim dimecres, pro-
posaríem de fer una trobada de portaveus, eh?, una estona, per poder tenir aquest 
retorn del que s’ha aprovat o del que no s’ha aprovat i valorar la comissió aquesta de 
testimonis, els sembla bé? (Pausa.) Sí?

I amb els portaveus, ja proposaríem una data, ja, en funció del que el gestor, tam-
bé, puguem començar a demanar compareixences, eh? Proposaríem una data ja, per 
començar les primeres compareixences, si els sembla, sí? (Pausa.)

Alguna intervenció per part d’algun grup? Hi ha tota la part de documentació, la 
tenen també relacionada, si hi hagués alguna documentació que no hi hagués con-
sens? O els sembla que tot és correcte, també? Tots els grups, sí? (Montserrat For-
nells i Solé demana per parlar.) La senyora Fornells?

Montserrat Fornells i Solé

Sí, pel que fa a la documentació número 2, de les actes de la Junta Local de Se-
guretat de Barcelona, des del desembre del 2016, demanaríem si pogués ser des de 
que es va acreditar alerta 4 de nivell terrorista, que no sé exacta la data, però si és 
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anterior al desembre del 2016, si es poguessin demanar les actes, des de quan es va 
acreditar alerta 4 de terrorisme.

El president

Algunes més? Senyora Madaula...

Aurora Madaula i Giménez

Nosaltres demanaríem votar la documentació.

El president

Votar la documentació, sí? Doncs votem la documentació, si els sembla. Aquest 
punt que proposava la senyora Fornells, el considerem introduït al text, si els sembla, 
o...? O hi ha alguna...? (Veus de fons.) D’acord, no..., perquè es veu que hi ha posi-
cions diferentes, eh? Per tant, el punt 2, eh?, recordeu que serà des de la data en què 
es decreta l’alerta 4, eh?

Per tant, punt 1, Informe de la Direcció General de la Policia sobre les conclu-
sions i l’anàlisi efectuada amb relació als atemptats i les conclusions de millora que 
se n’extrauen.

Vots a favor?
Ciutadans, PP, CUP, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Junts per Catalunya i Esquerra.
Abstencions?
PSC.
El punt 2, actes de la Junta Local de Seguretat de Barcelona des de l’alerta 4.
Vots a favor?
Ciutadans, PP, Junts per Catalunya, Esquerra, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Abstencions?
PSC.
La CUP –eh que sí, Natàlia? En aquest punt van...? (Veus de fons.) A favor, ah!, 

d’acord. Ja ho has apuntat? (Veus de fons.) D’acord, sí, és error meu ja, perquè...
El 3, Ministeri de l’Interior d’Espanya, l’acta i annexos de la Junta de Seguretat 

del 10 de juliol del 2017.
Vots a favor?
Ciutadans, Junts per Catalunya, CUP, Esquerra, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
PP.
Abstencions?
PSC.
El número 4, acta de la reunió de la Taula de Coordinació Policial, celebrada a 

Madrid l’última setmana del mes de maig de 2017.
Vots a favor?
Ciutadans, Junts per Catalunya, la CUP, Esquerra, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
PP i... (veus de fons) i socialistes. En contra, eh? (Pausa.) Sí?
I abstencions?
No n’hi ha.
El número 5, el Cos de Mossos d’Esquadra, amb l’adopció de les cauteles corres-

ponents, quan les actuacions policials no es trobin en secret de sumari, dels atestats 
policials elaborats pel cos i remesos als jutjats corresponents i jutjats de guàrdia, 
jutjats centrals d’instrucció en relació amb les intervencions policials amb resultat 
de mort a Cambrils i Subirats.

Vots a favor?
La CUP, Catalunya en Comú i el PP.
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Vots en contra?
Junts per Catalunya, Esquerra i PSC.
Abstencions?
Ciutadans.
Número 6, sol·licitar al Cos de Mossos d’Esquadra còpia dels atestats elaborats 

internament per la Divisió d’Afers Interns sobre l’actuació del Cos de Mossos d’Es-
quadra amb relació a les intervencions amb resultat de mort a Cambrils i a Subirats.

Vots a favor?
La CUP, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
PSC, PP, Junts per Catalunya i Esquerra.
Abstencions?
Ciutadans.
El punt 7, sol·licitar al Cos de Mossos d’Esquadra la còpia de tots els protocols 

interns que es van activar i utilitzar en el transcurs dels fets de Barcelona, Cambrils, 
el Penedès i Alcanar.

Vots a favor?
Ciutadans, Junts per Catalunya, la CUP, Esquerra, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
PSC.
Abstencions?
PP.
El número 8, sol·licitar al Cos de Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Civil i al Cuer-

po Nacional de Policía que informin del nombre d’efectius que tenien destinats, 
l’any 2017, i els que tenen destinats en l’actualitat a unitats d’informació ubicades a 
Catalunya, i que tinguin com a objectiu la investigació i la persecució del terroris-
me gihadista.

Vots a favor?
Ciutadans, Junts per Catalunya, la CUP, Esquerra, Catalunya en Comú.
Vots en contra?
PSC i PP.
Abstencions?
No n’hi ha...
(Natàlia Sànchez Dipp demana per parlar.) Senyora Natàlia, volia intervenir?

Natàlia Sànchez Dipp

Bé, en relació amb la votació sobre la documentació, si fos possible, entenem que 
sobre la documentació sol·licitada en els punts 5, 6... –especialment en els punts 5, 
6–, si fos possible demanar la justificació del vot en contra, perquè entenem que és 
una documentació indispensable per poder fer una anàlisi i una investigació adequa-
da de tots els fets que es van donar durant els dies dels atemptats. 

I, per tant, si es pot justificar el vot per part dels grups Junts per Catalunya, PSC 
i Esquerra, que hi han votat en contra, si us plau.

El president

Sí, el senyor Rodríguez?

Santi Rodríguez i Serra

No, posats a demanar explicacions, perquè em sembla molt encertada la petició 
que fa la representant de la CUP, jo també demanaria que es justifiquessin els vots 
en contra de totes aquelles propostes de compareixença que ha fet el nostre grup 
parlamentari, que s’han votat en contra, per part d’aquells grups que ho han votat 
en contra.
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El president

Molt bé. Alguna altra intervenció per part dels grups que es senten al·ludits? 
(Veus de fons.) El PSC..., senyor Castillo?

Carles Castillo Rosique

No, jo els donaré una petita explicació, i és que és el nostre criteri, perquè està 
subjecte encara a qüestions judicials i perquè creiem que són matèries pròpies de trac-
tament reservat. (Veus de fons.) És a dir, si se’ns hagués dit: «Escolta’m, aquesta do-
cumentació tractem-la de manera reservada», segurament haguéssim dit que sí, però...

(El president dona la paraula a Natàlia Sànchez Dipp.)

Natàlia Sànchez Dipp

Ho diu literalment, disculpi. Li llegeixo literalment, diu: «Sol·licitar al Cos de 
Mossos d’Esquadra, amb l’adopció de les cauteles corresponents quan les actuacions 
judicials es trobin sota secret de sumari, els atestats policials elaborats, etc.» De fet, 
ho diu literalment. Llavors, entenc que, segons l’argument que ha fet, hauria de rec-
tificar el seu vot, no? (Remor de veus. Pausa.)

Tinc la paraula, senyor president?

El president

Sí, sí..., senyora Natàlia, sí.

Natàlia Sànchez Dipp

Disculpi. I no sé si és adequat ara tenir aquest debat. Jo entenc que sí... (l’orado-
ra riu), i, si no, m’ho diuen, si us plau. És a dir, no té cap coherència la resposta que 
ha donat, perquè... (Remor de veus.) No, no –acabo, disculpi’m–, perquè, de fet, hem 
votat que tot allò corresponent als testimonis dels cossos policials –ho han votat 
vostès i han tingut una majoria– serien treballats com a matèria secreta. Entendrí-
em, doncs, que tot allò que es trobi sota secret de sumari també es tractaria de forma 
reservada, segons els seus criteris. 

I nosaltres volem fer constar –i ho farem constar en les properes comissions tam-
bé– que haver bloquejat tenir aquesta informació deixa la comissió d’investigació 
coixa d’investigar, concretament, les morts de les persones a Subirats i a... –a Subi-
rats, bàsicament–, i a..., no, i a Cambrils –i a Cambrils.

I que entenem que perd riquesa, perd rigor la comissió amb aquest bloqueig en 
contra de tenir la informació referent a aquestes morts i que no hem rebut resposta 
a la pregunta sobre l’argumentació en contra. I, en tot cas, evidentment, són lliures 
de votar el que vulguin i aquesta justificació és prou legítima perquè no cal que hi 
insisteixin.

En tot cas, no ho entenem, i volem fer-ho constar –i per això agafo la veu– que 
el que hi ha és un bloqueig per no entrar a fons en una qüestió que per nosaltres és 
prioritària en aquesta comissió, i així ho insistirem, que és investigar tot allò que ha 
afectat i totes les morts que han afectat aquests atemptats i aquesta violència policial.

Pel que fa a la pregunta del PP, són també criteris del nostre grup el votar a favor 
o en contra sobre les posicions. I, especialment, hi ha una qüestió de gènere prin-
cipal, que com bé saben, ens mou a l’hora de decidir com queden equilibrades les 
compareixences d’aquesta comissió.

El president

El senyor Castillo, per al·lusions, i després la senyora Madaula.

Carles Castillo Rosique

Sí. Jo he donat dos arguments, un d’ells no li ha agradat, l’altre és el de les matè-
ries reservades. Un era el de sub iudice, vostès diuen aquí, efectivament, «amb totes 
les cauteles corresponents a les actuacions policials que es troben sota secret de su-
mari». És a dir, per mi és un cant al sol, perquè si tot es troba sota secret de sumari, 
per moltes cauteles no podran donar-li cap informació. 
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Per tant, nosaltres... –per al bé del debat en aquesta comissió i per fair play i la res-
ponsabilitat que creiem que tenim en aquesta comissió–, nosaltres el que els oferim 
és si volen tractar i debatre aquesta documentació, la petició d’aquesta documentació, 
en un fòrum reservat, tindran el nostre recolzament per fer-ho, i li oferim això.

El president

Senyora Sànchez, per al·lusions...

Natàlia Sànchez Dipp

Demanaria a la lletrada..., és a dir, que quan es parla de... –és una pregunta per 
ignorància total eh?, ja saben que soc supernova i, per tant, faré moltes preguntes–, 
quan, per exemple, la votació que hem dit que serien secretes totes aquelles compa-
reixences de testimonis dels cossos policials, entenem que això són matèries secre-
tes. Pel que fa a la documentació, se li pot aplicar el mateix criteri?

La lletrada

En principi... (L’oradora comença a parlar sense fer ús del micròfon, motiu pel 
qual no n’han quedat enregistrats els primers mots.) Per tant, no sortiria d’aquí. Una 
altra qüestió és que des del mateix jutjat es permeti que surti el tema a fora. Perquè, 
clar, respecte al jutjat i les parts, quan... A veure, en aquest país quan es declara se-
creta una documentació en un jutjat, normalment, inclús les parts, no hi tenen accés. 
La qual cosa no passa en altres països, eh? Però aquí passa així. Llavors podria ser 
que tampoc nosaltres no tinguéssim accés, encara que ho demanés la comissió. Po-
dria passar això, eh? Vull dir que llavors no tindria...

Ara bé, si ens permetessin l’accés i el tinguéssim, el que significaria és que es 
quedaria a dintre de la comissió, quedaria aquí secret com a dintre de la comissió. 
Per tant, que no podria haver-hi cap filtració; però, és clar, això..., les mesures o les 
filtracions, és clar, nosaltres no podem això assegurar-ho, que no pugui haver-hi per 
part d’algun grup, clar.

El president

Senyora Sànchez, i després la senyora Madaula, vol replicar?

Natàlia Sànchez Dipp

Sí. Respecte a l’oferiment que feia el Grup del PSC, entenc que amb aquest acla-
riment, vull dir, nosaltres acceptem aquest oferiment de mantenir... De fet, accep-
tem, la majoria sobre voler, que volen tractar qüestions secretes. Ja entenem que 
hi ha una intencionalitat, que és que, segurament, potser hi hauria, pel que fa a les 
compareixences, nosaltres hi hem votat en contra, però, podria ser més fàcil que la 
gent accedís a comparèixer en un marc de secret i tot plegat. D’acord.

Llavors, entenem que, pel fa a la documentació, s’aplicaria el mateix criteri i no 
hi veuríem problema, i, per tant, obriria la porta a rectificar, amb els condicionants 
i les dificultats que hi ha i que som conscients i per això ho hem ficat literalment. 
És a dir, és molt probable que hi hagi una bona part d’allò que és substancial que el 
mateix jutjat no ens ho faciliti; en som conscients.

Ara bé, ni tan sols intentar-ho per part, insisteixo..., insisteixo que recollim 
l’oferiment del PSC, i m’agradaria veure si hi ha capacitat de modificar i intentem, 
allò que puguem, tenir aquest tipus d’informació i que Junts per Catalunya i Esquer-
ra m’agradaria conèixer la seva opinió.

Gràcies.

El president

Senyora Madaula i després la...

Aurora Madaula i Giménez

Sí, finalment. Sí, bé, entenem, doncs, que no hem de justificar tampoc la nostra 
posició, en tant que és una posició presa després de valorar amb el grup parlamen-
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tari com actuàvem en cada punt. És a dir, no podem demanar, perquè no podríem..., 
estaríem fins demà passat explicant la nostra posició de cada un dels punts. 

Però sí que, en el cas de la documentació, hem entès que en el punt 7, que és «sol-
licitar al Cos de Mossos d’Esquadra còpia de tots els protocols interns que es van 
activar i utilitzar en el transcurs dels fets a Barcelona, Cambrils, Penedès i Alca-
nar», ja entrarien els punts..., s’hi inclouria la informació dels punts 5 i 6.

I per això hi hem votat en contra.

El president

Senyor...

Ramon Espadaler i Parcerisas

Sí, una mica per clarificar. Nosaltres tampoc ens sentim amb cap mena d’obliga-
ció d’haver de justificar el sentit del vot. Si haguéssim considerat aquesta informació 
necessària, l’haguéssim demanada. I, per tant, com que no l’hem demanada, doncs, 
i no la considerem necessària, hi hem votat en contra.

Fixi’s el que li ha respost la senyora lletrada: que aquesta comissió no pot garan-
tir el secret. No pot garantir la reserva. Doncs, raó de més per mantenir aquesta po-
sició nostra que, a més a més, està sub iudice, i està per veure si un jutge autoritzaria 
aportar aquesta documentació així.

Però, vist el que ha dit la senyora lletrada fa un moment, que jo no puc garantir o 
no podem garantir l’estanqueïtat d’aquesta informació, raó de més, doncs, per man-
tenir la posició que hem fet.

El president

Molt bé. Alguna altra intervenció? (Pausa.) No? (Pausa.)
Els sembla, doncs, que els portaveus ens quedem dos minuts per mirar si fixem 

un dia de la setmana vinent per revisar els resultats de la votació i analitzar aquest 
criteri final dels testimonis? (Pausa.) Els sembla bé? Sí? (Pausa.) Doncs ens quedem 
dos minuts. (Aurora Madaula i Giménez demana per parlar.) Senyora Madaula?

Aurora Madaula i Giménez

Sí, pel fa a la..., bé, a la convocatòria de les reunions periòdiques de la comissió, 
em sembla que vam arribar a un acord, perquè més o menys a tots els diputats ja els 
anava bé, que era els dimarts a la tarda.

Ho dic perquè si hi ha algú que tingui algun problema, abans que marxin, doncs, 
que em sembla que a la majoria els anava bé dimarts a la tarda.

El president

Sí. Per tant, en principi, seria els dimarts a la tarda, com vam quedar amb els 
portaveus, però sense periodicitat concreta perquè dependrem molt també de les dis-
ponibilitats dels compareixents, eh? Per tant, vol dir que, de forma prioritària, als 
compareixents els demanem per venir els dimarts a la tarda, eh? Si hi hagués alguns 
casos que no pogués ser, haurem de buscar dies alternatius, eh? 

I, per tant, ara, si els sembla, amb els portaveus ens trobem un minut, quedarem 
per a la setmana que ve, i, a partir d’aquí, ja començaríem a convidar als testimonis 
i experts, eh?, de cara, doncs, a anar fixant la comissió. (Veus de fons.) Sí, senyor 
Castillo...

Ara ens quedem dos minuts els portaveus i fixarem la setmana que ve trobar-nos 
els portaveus per ja convocar la següent comissió, que ja hauria de ser amb alguns 
compareixents si podem.

Gràcies i bon dia. I bona feina.

La sessió s’aixeca a dos quarts d’una del migdia i tres minuts.
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