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Sessió 1 de la CIPC
La sessió de la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor (CIPC) s’obre a dos
quarts de dues del migdia. Presideix el president del Parlament, el qual és assistit pel secretari general i el lletrat Antoni Bayona i Rocamora.
Hi són presents els diputats Francisco Javier Domínguez Serrano, pel G. P. de Ciutadans; Narcís Clara i Lloret i Mònica Sales de la Cruz, pel G. P. de Junts per Catalunya; Irene
Fornós i Curto i Josep Lluís Salvadó i Tenesa, pel G. P. Republicà; Rosa Maria Ibarra Ollé
i Jordi Terrades i Santacreu, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; David Cid Colomer i
Lucas Silvano Ferro Solé, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem, i Maria Sirvent i Escrig,
pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.
ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Constitució de la comissió (tram. 408-00007/12).
2. Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari (article 49.2 del
Reglament del Parlament).
3. Elecció del vicepresident o vicepresidenta i del secretari o secretària de la comissió.
4. Criteris per a l’elaboració del Pla de treball de la comissió.

El president del Parlament

Obrim la sessió.

Constitució de la comissió
408-00007/12

I, en tot cas, el primer que hem de fer és, de conformitat amb la Resolució
20/2012, del Parlament de Catalunya, de creació de la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor, adoptada en sessió plenària, tinguda el dia 6 de juny de 2018,
i d’acord amb la Mesa del Parlament i la Junta de Portaveus, els grups parlamentaris han designat dos membres per cada grup parlamentari, llevat de qui en tingui la
presidència, que tindrà un membre més.
Algun grup vol comunicar alguna substitució, amb relació a aquests que s’havien
designat inicialment? (Pausa.) No? (Pausa.)
Molt bé.

Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari
(article 49.2 del Reglament del Parlament)

Passem, doncs, per tant, al segon punt de l’ordre del dia, que és la ratificació del
president o presidenta proposta pel grup parlamentari a qui correspon la presidència
d’aquesta comissió, que, en aquest cas, és al Grup Parlamentari Republicà, que ha
designat, com a president, el senyor Ferran Civit i Martí.
Podem ratificar aquesta designació? (Pausa.) Sí? (Pausa.)
Molt bé. Doncs el senyor Ferran Civit queda designat formalment president
d’aquesta comissió.

Elecció del vicepresident o vicepresidenta i del secretari o secretària de
la Comissió

I passem, ara ja, al tercer punt de l’ordre del dia, que és l’elecció del vicepresident
o vicepresidenta, i del secretari o secretària de la comissió.
D’acord amb els antecedents, la Mesa del Parlament ha acordat que la Mesa de la
comissió sigui col·legiada, per la qual cosa, passarem ara a l’elecció de la resta de
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membres de la Mesa, de conformitat amb el que estableix l’article 49.2 del Reglament; i, d’acord amb els antecedents i l’article 101.3 del Reglament, l’elecció es pot
fer per assentiment, com acabem de fer, si els grups hi estan d’acord.
En aquest cas, el candidat proposat per la vicepresidència, que correspon al Grup
Parlamentari de Junts per Catalunya, és el senyor Narcís Clara i Lloret, i el candidat
proposat a la secretaria, correspon al Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i és el senyor Lucas Silvano Ferro Solé.
Es poden considerar escollits per assentiment els dos càrrecs? (Pausa.) Sí? (Pausa.) Molt bé.
Per tant, la composició definitiva de la Mesa és: president, el senyor Ferran Civit;
vicepresident, el senyor Narcís Clara, i secretari, Lucas Silvano Ferro.
I em permeto aquí fer-los una queixa, diguéssim, als grups parlamentaris. Una
Mesa que no és paritària, són tres diputats, homes; en tot cas, estic convençut que en
el futur, sabrem arreglar aquestes disfuncions.
Fins aquí la meva intervenció.
En tot cas, demano als membres de la Mesa que ocupin el seu lloc i comencin les
tasques d’aquesta comissió.
Gràcies.
(El president del Parlament dona la paraula a Maria Sirvent Escrig.)
Maria Sirvent Escrig

Sí, que consti també, la queixa de la CUP - Crida Constituent, respecte a la no
paritat de la Mesa d’aquesta comissió.
(Els membres de la Mesa de la comissió ocupen llurs llocs. Pausa.)
El president de la comissió (Ferran Civit i Martí)

Moltíssimes gràcies a la confiança mostrada en aquesta Mesa. Moltíssimes gràcies, també, en aquest cas, i crec que la Mesa també –si puc, parlo en nom d’ells–
ens fem nostra la queixa que ha expressat el president del Parlament, i també la
diputada de la CUP, que són coses que hem de millorar. Però, ens ho fem, vull dir...,
els acords han anat així.

Criteris per a l’elaboració del Pla de treball de la comissió

Dit això, espero que aquesta comissió serveixi perquè tots plegats traiem llum en
un cas que, per desgràcia, sembla que fins ara no n’hi ha hagut molta. I que, si fos el
cas, també se’n derivessin responsabilitats.
Dit això, per temes de Reglament, el que sí que voldria comentar és fer-los una
proposta de calendari i de treball i, si els portaveus ho consideren pertinent, doncs,
ho tancaríem així.
Seria..., per fer el pla de treball, com saben que a totes les comissions hi ha d’haver un pla de treball, on hi ha d’haver tot el tema de compareixences, documentació
necessària perquè la comissió treballi. Si els sembla bé, el divendres vinent, a les
dotze, posaríem termini perquè tothom, els diferents grups parlamentaris, puguin
presentar les seves propostes, i també, si els sembla bé, el dilluns següent, a les tres,
faríem la primera comissió.
(Veus de fons. Pausa.)
Dilluns 22, hi ha Ple..., i, si no, si volen fer-ho quan hi ha comissions, les setmanes de les comissions, aleshores ja, seria l’altra setmana, encara més tard. (Maria
Sirvent Escrig demana per parlar.) Digui, diputada.
Maria Sirvent Escrig

Sí, nosaltres preferim que mentre hi ha ple no se celebri la comissió.
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El president

Per tant, si els sembla bé, fem aquest termini fins a la setmana vinent, per presentar la seva proposta de pla de treball, i no el dilluns següent, sinó l’altre, que hi
haurà les comissions.
(El president dona la paraula a David Cid Colomer.)
David Cid Colomer

Si no comencem la comissió fins al dia 22, potser els plans de treball, també, que
ens doneu una setmana més.
El president

Doncs, el pla de treball, fins d’aquí a dues setmanes, dos divendres..., d’aquí a dos
divendres; i, llavors, el dilluns següent, a les tres, a la sala que ens pertoqui.
Aprofito... (Veus de fons.) Eh? (Remor de veus.) No tinc calendari..., 26? (Remor
de veus.) D’acord, 26 i 29.
El lletrat

26 seria..., 26, a les dotze hores.
El president

26 a les dotze hores...
El lletrat

Per presentar propostes.
El president

Exacte.
El lletrat

I el dilluns dia 29, per fer la primera sessió.
El president

Aleshores, també aprofito per dir-los que... (Veus de fons.) El ple és a les tres de la
tarda. I llavors, lògicament, pel que seria de les comissions, ho faríem, doncs, cada
quinze dies, amb tot el tema de les compareixences i els debats que pertoquessin.
També aprofito per dir que s’han posat en contacte diferents organitzacions que
voldrien comparèixer. Si de cas, a través del gestor els faríem arribar la voluntat de
trobada perquè ens trobéssim els diferents grups, i, si fos el cas, després vostès tenen
la llibertat de considerar si ho posen o no a dins dels seus plans de treball.
Els enviaríem la proposta, doncs, si tot va bé, avui mateix i per buscar algun dia
abans que s’acabi, precisament, el termini. Per tant, la setmana que ve crec que seria
millor si hi ha comissions per la trobada. D’acord? (Pausa.)
I, dit això, si no hi ha cap més consideració, doncs, aixecaríem la sessió, i moltíssimes gràcies, i ens trobarem a la comissió.
La sessió s’aixeca a dos quarts de dues del migdia i vuit minuts.
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