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Sessió 2 de la CIPC

La sessió de la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor (CIPC) s’obre a les tres 

de la tarda i sis minuts. Presideix Ferran Civit i Martí, acompanyat del vicepresident, Nar-

cís Clara Lloret, i del secretari, Lucas Silvano Ferro Solé. Assisteix la Mesa el lletrat Antoni 

Bayona Rocamora.

Hi són presents els diputats Marina Bravo Sobrino i Francisco Javier Domínguez Serra-

no, pel G. P. de Ciutadans; Josep Costa i Rosselló, pel G. P. de Junts per Catalunya; Irene 

Fornós i Curto i Josep Lluís Salvadó i Tenesa, pel G. P. Republicà; Jordi Terrades i Santa-

creu, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; David Cid Colomer, pel G. P. de Catalunya 

en Comú Podem, i Maria Sirvent i Escrig, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Cri-

da Constituent.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: Pla de treball de la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor (tram. 

394-00005/12). Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor. Debat de la proposta.

El president

Bona tarda. Comencem la comissió en la seva primera sessió ordinària.
Primer de tot, hi ha algun grup que hagi de notificar algun canvi?

Josep Costa i Rosselló

Jo substituiré na Mònica Sales.

El president

Perfecte, algun canvi més? (Pausa.) Doncs abans de procedir, també informem 
que el Subgrup Parlamentari del Partit Popular ha notificat l’absència d’avui a la 
sessió.

Pla de treball sobre el Projecte Castor
394-00005/12

I, simplement, a l’hora..., abans de procedir a les votacions, també, explicar dos 
canvis: tothom ha rebut, també, el guió de votació? Hi ha dos cosetes que estan re-
petides: el número 28 de testimoni i el número 8 d’experts, que és el Jordi Marsal, 
serien la mateixa persona; per tant, hi hauria una única votació. I, aleshores, també, 
a l’hora de fer el guió de votació, falta un representant de la consultora URS Corpo-
ration, demanat pel Grup Parlamentari Socialista.

Hi ha alguna altra cosa que algun altre grup hagi vist que falla, a l’hora del guió 
de la votació?

(J. Lluís Salvadó i Tenesa demana per parlar.) Sí?

J. Lluís Salvadó i Tenesa

Es va reproduint, en alguns..., en diversos casos, on persones són citades, o bé 
com a testimoni i paral·lelament, també, com a expert, amb la qual cosa hauríem de 
posar-mos-hi d’acord, per exemple, el cas del punt..., el quart testimoni, que seria 
la Cristina Reverté, la tornaríem a trobar al número 23 dels experts, com a experta. 
I, si no ho recordo malament..., sí..., qui més? També es produïx alguna... (veus de 
fons), sí..., lo síndic de Greuges.

El Joan Ferrando, que també ha estat citat com a testimoni o està proposat com a 
testimoni al punt número 9, i després està com a expert al punt número 30.

I després, també..., torna a ser citat un representant de la Plataforma Ciutada-
na en Defensa de les Terres del Sènia, al 55, i al 56 un representant de l’Associació 
d’Afectats de la Plataforma Castor. Per tant, en este cas, estaria plantejat com a..., en 
tres ocasions diferents.
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El president

Per tant, fa alguna proposta, diputat? (Pausa.) O amb els grups proposants? 
(Pausa.) O a la consideració d’aquesta Mesa i ho posem amb un grup, en una banda 
o a l’altra? (Pausa.) No sé els proposants, si volen parlar-s’ho dos minuts? 

J. Lluís Salvadó i Tenesa

No hi tenim cap inconvenient, ni que vagi de testimoni ni com a expert. El que 
considereu.

El president

Doncs, els sembla bé que el posem com a expert? (Pausa.) Sí?

J. Lluís Salvadó i Tenesa

També trobem el cas de l’Alfons Pérez com a expert número 2 i després torna a 
ser sol·licitat, en el punt número 54, com a expert, com a Observatori del Deute de 
Globalització..., són... Això també es va repetint en altres casos, eh?

El president

D’acord, sí, sí... En aquest cas, comptaria només com a una única votació per la 
mateixa persona.

Alguna consideració més, per algun altre grup? (Pausa.)
Aprofito, també per demanar..., com que hi ha d’haver moltes votacions, per 

fer dues propostes: una, si hi ha algun grup, després de veure tot el llistat de pro-
postes, si algú considera que vol retirar alguna proposta de testimoni o d’expert? 
(Pausa.)

I, alhora, doncs, també, si algú vol argumentar el sentit de votació? (Pausa.)
I ja, per última cosa, com que també hi ha moltes votacions, si volen fer votació 

separada d’alguns punts? (Pausa.)
I, aleshores, la resta, doncs, ho podríem votar tot junt, si els sembla? (Pausa. Re-

mor de veus. El president dona la paraula a Jordi Terrades i Santacreu.)

Jordi Terrades i Santacreu

Sí, en tot cas..., nosaltres hi haurà alguns temes que els votarem a favor i altres 
li demanaria a la presidència cinc minuts per poder fer..., això, o votar cada un dels 
punts...?

El president

Doncs... (Remor de veus. El president dona la paraula a Marina Bravo Sobrino.)

Marina Bravo Sobrino

Sí, també demanava cinc minuts, perquè hem rebut el guió de votació fa no res, i...
(Maria Sirvent i Escrig demana per parlar.)

El president

Diputada?

Maria Sirvent Escrig

Sí, nosaltres, doncs, en el mateix sentit, tenint en compte que hem rebut el guió 
de votació i les compareixences que han demanat la resta de grups parlamentaris a 
la una, entenem que no s’hauria de votar avui, sinó que s’hauria de votar en la pro-
pera comissió..., nosaltres, perquè ho voldríem compartir amb la gent amb la que 
estem treballant aquest tema els plans i..., de la una a les tres, doncs, no hem tingut 
el temps material per fer-ho.

I, des de la nostra manera de funcionar, horitzontal i assembleària, entendreu que 
necessitem temps per poder-ho compartir.

El president

Alguna consideració més? (Pausa.) Davant la proposta que ha fet la diputada del 
Subgrup de la CUP - Crida Constituent, algun posicionament? (Pausa.)
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Ho dic perquè en l’anterior comissió ja es va explicar una mica els procediments, 
vull dir, podem suspendre la votació, si els sembla, l’estona que considerem, avui a 
la comissió, però..., hauria de ser, crec, d’acord amb tots els grups, per suspendre la 
sessió d’avui. (Veus de fons.) Us sembla bé mitja hora, una horeta? 

(Pausa.)
(El president dona la paraula a Narcís Clara Lloret.)

El vicepresident

Ens donem mitja hora i fem les consultes cadascú? (Pausa. El president dona la 
paraula a Maria Sirvent Escrig.)

Maria Sirvent Escrig

Nosaltres seguim defensant que..., malgrat que sabíem quina era la manera de 
funcionar i malgrat que sabíem que arribarien aquestes votacions... (Se sent un so-
roll agut.) Jo estic intentant apartar el telèfon, però no... (Veus de fons.) Ah, d’acord.

Que, malgrat que sabíem que tindríem aquesta documentació, tenint en comp-
te que no hem tingut el temps material per poder-la revisar i no hem fet una reunió 
prèvia, tampoc, amb la finalitat de compartir quins eren els compareixents que pro-
posàvem cadascú, doncs, entenem que seria millor que es votés a la propera comis-
sió. Però, si la majoria entén que no i que es faci un recés de mitja hora, doncs, així 
nosaltres també ho acceptarem.

(Jordi Terrades i Santacreu demana per parlar.)

El president

El diputat Terrades...?

Jordi Terrades i Santacreu

Sí, en previsió de que hi haguessin moltes sol·licituds, el president se’n recorda-
rà que el meu grup parlamentari li va pregar que el divendres, un cop s’haguessin 
presentat al registre, es reenviés tot..., encara que no hi hagués l’ordenació de la 
votació, es reenviés a tots els grups parlamentaris, per tenir el cap de setmana per 
treballar.

Hem rebut totes les peticions aquest matí, com diu la diputada Maria Sirvent. 
Nosaltres havíem decidit votar a favor les que havia presentat el Grup Socialista 
i abstenir-nos en la resta, perquè no hem tingut temps material d’analitzar tots els 
noms que la resta de grups parlamentaris han sol·licitat.

Podem estar cinc minuts, mitja hora, però l’anàlisi de totes les propostes no es 
produirà. Però bé, ja havíem decidit abstenir-nos en la resta per evitar cap tipus de 
conflicte.

(Marina Bravo Sobrino demana per parlar.)

El president

Perdoni un moment, senyora Bravo... Per justificar que, efectivament, es va que-
dar així en la Comissió. Efectivament, el divendres, si no em falla la memòria vostè 
m’ho va recordar i això s’havia demanat; però, tècnicament, no va ser possible fins 
avui al dematí.

Per tant, doncs, hi ha el que hi ha. Si tots els grups consideren que necessitem 
més temps, això, lògicament seria un acord de tota la comissió, de tots els grups pro-
posants que estem aquí..., perdó, dels proposants..., de tots els grups aquí presents.

No crec que sigui una decisió exclusivament de la Mesa, vull dir, crec que això 
és una cosa que hem d’assumir de manera compartida.

Diputada Bravo...

Marina Bravo Sobrino

Por nuestra parte lo mismo, hemos recibido hoy el guion de voto, incluso hace 
únicamente dos horas, que además nos ha coincidido con otras reuniones y otras 
cosas, con lo cual no hemos podido analizar.
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Y, además, ni siquiera teníamos conocimiento de que se votaran absolutamente 
por separado todas las comparecencias y la petición de documentación, expertos..., 
pensábamos que se votaba cada conjunto de plan de trabajo y habíamos llegado a 
una solución parecida a la del Grupo Socialista: votar a favor, prácticamente, de 
nuestra propuesta y creo que una más, y del resto abstención.

Podemos seguir adelante, pero entiendo perfectamente que otros grupos no ha-
yan podido analizarlo y, si se pospone, no tengo ningún inconveniente.

(Josep Costa i Rosselló demana per parlar.)

El president

Diputat Costa...?

Josep Costa i Rosselló

Sí; gràcies, senyor president. Per part nostra, havíem analitzat i la nostra posi-
ció de cara a les propostes era votar-les totes a favor, amb la qual cosa, diguéssim, 
doncs, sembla necessari, diguéssim, analitzar-ho més, perquè volíem..., les propos-
tes dels altres grups també les recolzaríem. Era el nostre posicionament, i, per tant, 
podíem fer-ho avui.

El president

Algun grup...
(J. Lluís Salvadó i Tenesa demana per parlar.)

J. Lluís Salvadó i Tenesa

Per part nostra també tenim la intenció que puguen participar-hi tots els com-
pareixents que s’estimen oportuns per part de tots els grups. I, per tant, tampoc no 
tenim gran cosa a analitzar, perquè estarem d’acord en tot.

El president

Per tant, davant el que comenten aquests dos grups, a la resta de grups els sembla 
bé continuar, pel que intueixo..., pels sentits de votació? (Pausa.)

Fem un recés de mitja hora i s’ho acaben de parlar? (Pausa.) Els sembla? (Pausa.) 
O cinc minuts o...? (Pausa. David Cid Colomer demana per parlar.) Diputat Cid...?

David Cid Colomer

No..., veient el sentit dels vots, crec que s’aprovaran totes les compareixences. 
Per tant, no sé si val la pena que tirem endavant, perquè no quedaran bloquejades 
i, per tant, la setmana que ve o en quinze dies, que vam dir que començaríem a tre-
ballar de manera quinzenal, podem començar a treballar.

Ho dic perquè..., si tirant endavant, no sé si té massa sentit que prorroguem mitja 
hora o una hora per..., no?, per discutir-ho? Perquè..., bé, a nosaltres també, des de 
Catalunya en Comú, pensem votar a favor de totes les compareixences, per..., fent 
els números, crec que s’aprovaran. Per tant...

El president

Doncs agafant el que comentava el diputat Cid, els sembla bé, doncs, que conti-
nuem, no fem recés i procedim a votar? (Pausa.) Sí? (Pausa. El president dona la 
paraula a David Cid Colomer.)

David Cid Colomer

No tinc problema, si volem fer un recés de mitja hora, eh? Jo el que dic és que 
bé, també, per si algú vol acabar d’afinar, eh? No, no..., també..., no em sembla ma-
lament. 

Lo digo, Marina, por si vosotros queréis media hora para mirarlo...

Marina Bravo Sobrino

Tiene razón en... –perdón... (el president dona la paraula a Marina Bravo So-
brino)–, en que el sentido del voto..., o sea, parece, por lo que se ha manifestado, 
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que se aprobarán todas las comparecencias, pero está claro que el sentido del voto 
de alguno de los grupos, será sin haber tenido tiempo para analizarlas en detalle. 
Eso...

El president

I així constarà en acta. Vull dir, això ho hem de tenir claríssim.
Doncs els sembla bé que procedim a les votacions? (Pausa.) Diputat Terrades? 

(Pausa. Veus de fons.) Ah, d’acord, com que ha aixecat la mà, dic... (Veus de fons.) 
Doncs... (Veus de fons.)

A veure, doncs, si de cas, si tothom s’ha de començar a repassar quins punts de 
votació separada, fem un recés de mitja hora. Els sembla bé? (Pausa.)

I, aleshores, després es voten...
(El president dona la paraula a Marina Bravo Sobrino.)

Marina Bravo Sobrino

O cinc minuts..., jo crec.

El president

Sí?, cinc minuts? (Pausa.) Va, mitja hora –mitja hora–, perquè, si no... (Remor de 
veus. El president dona la paraula a Marina Bravo Sobrino.)

Marina Bravo Sobrino

Sí, cinc minuts jo crec que en tindrem prou, perquè...

El president

Sí?, cinc minuts? 

Marina Bravo Sobrino

...perquè com no teníem temps per analitzar-les totes, serà seleccionar les del 
nostre grup.

El president

Sí? (Pausa.) Doncs cinc minuts, eh? (Pausa.) Tots els grups ho veuen bé, cinc 
minuts? (Pausa.) Doncs vinga, ara, amb això sí que hem tingut consens.

Doncs fem un recés de cinc minuts, i suspenem la sessió durant cinc minuts.
Gràcies.

La sessió se suspèn a un quart de quatre de la tarda i tres minuts i es reprèn a dos quarts 

de quatre de la tarda i nou minuts.

El president

Bé, ara sí, reprenem la sessió.
Recordem el procediment: anirem votant, en aquest cas, per ordre d’entrada al 

Registre. Diré en veu alta quins són, que són..., primer va entrar el Grup Socialis-
ta, després el Grup de Junts per Catalunya, després el Grup de Ciutadans, després 
el Grup Republicà, després En Comú Podem i, finalment, la CUP - Crida Consti-
tuent.

Votarem pels diferents grups, i llavors..., el que sí que informo, també, doncs, del 
Grup Republicà retiren el punt 17 dels experts –punt 17. Aniré a poc a poc. (Pausa. 
Veus de fons.) Eh? (Veus de fons.) Sí, no? Sí, sí... (veus de fons), 17 de la votació (Veus 
de fons.) Ah, la votació, no?, és el punt de la votació. (Remor de veus.)

El punt 18, també es... (Veus de fons.) Sí, sí, no, no..., n’hi ha uns quants, eh?
L’expert número 21..., la número 22..., 31 i 32..., 42, i, finalment, 52 i 53. (Pausa.)
I també una proposta d’addició, en aquest cas, proposada pel Subgrup de la 

CUP - Crida Constituent, que és una feina feta des d’aquí, des del Parlament, que 
es va demanar el 28 de maig del 2018, un incident d’execució, o sigui, un informe 
parlamentari sobre la sentència del cas Castor, que va anul·lar tot el tema de la in-
demnització. Està pendent, també, de resposta; però, com a mínim, la documentació 
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que està feta, doncs, si us sembla bé, la podríem incorporar com a informe, i quan hi 
hagi tot el tema aquest, doncs, hi hagi alguna resolució al respecte, també pot ser..., 
exposar-ho aquí, si és a parer dels grups aquí presents.

Doncs si els sembla, passem a votar, i, abans de votar, si hi ha algun grup que 
vulgui fer algun posicionament sobre el sentit de votació? (Pausa.)

Si els sembla, obriríem un torn de paraules.
(Marina Bravo Sobrino demana per parlar.)
Doncs..., diputada Bravo?

Marina Bravo Sobrino

Si, muy brevemente, únicamente decir que, bueno, cuando arrancó esta comisión 
todavía no se sabía qué iba a pasar en el Congreso, donde se había propuesto una 
similar. Y, nosotros, dado que ahora ya es conocido que aquella comisión va a tirar 
adelante, hemos reservado para esta..., o hemos centrado nuestro plan de trabajo en 
lo que es relativo al Govern de la Generalitat, que, al final, es a quien se hace el con-
trol en este Parlamento.

Gracias.

El president

Molt bé, gràcies. Algun grup més? (Pausa.) No? (Pausa.)
Doncs procedim a la votació.
Procediríem a votar la proposta del Grup Socialista.
Vots a favor?
Unanimitat.
Passaríem a votar ara la proposta de Junts per Catalunya.
Vots a favor?
(Remor de veus.)
Abstencions?
Molt bé.
I vots en contra, doncs, que no n’hi ha cap.
Doncs, queda aprovada per majoria.
Passaríem a votar la proposta del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Vots a favor?
Doncs, unanimitat, també.
La proposta del Grup Republicà.
Vots a favor?
Abstencions?
Doncs, també queda aprovada.
Passaríem ara a votar ja la penúltima votació, que seria el Grup d’en Comú Po-

dem.
Vots a favor?
Abstencions?
Doncs, també passaria a ser aprovada.
I l’última proposta és la del Subgrup de la CUP - Crida Constituent.
Vots a favor?
Abstencions?
Molt bé, doncs, també quedaria aprovada.
(Maria Sirvent Escrig demana per parlar.)

Maria Sirvent Escrig

Sí, simplement per fer un apunt, i tenint en compte que quan puguem comptar ja 
amb tota la llista d’experts que s’han aprovat, que hi hagi una priorització... –en cas 
que no hi hagi una igualtat entre homes i dones expertes–, que hi hagi una priorit-
zació de les expertes dones en aquesta comissió.

Si tothom hi està d’acord.
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El president

Jo, si li sembla, no sé si jo..., serviria com a condicionant, potser seria que quan 
hi ha alguna entitat, o que es demane una persona responsable de l’entitat, demanar 
que preferentment fos una dona, si li sembla bé a la...

Maria Sirvent Escrig

Sí, ens sembla bé, però no com a contraproposta o com a proposta alternativa... 
(Veus de fons.) Això.

El president

Ho demanaríem per defecte, no com a contraproposta.

Maria Sirvent Escrig

A més a més, de prioritzar, en cas que hi hagi un desequilibri de gènere en les 
compareixents expertes, a més a més, fer això i demanar, quan no hi ha un nom con-
cret, que sigui preferentment una dona la que vingui.

El president

Lògicament. Si els sembla bé això... I, aleshores, també informar, doncs, que 
com es va acordar l’anterior comissió, faríem cada quinze dies. Per tant, els dilluns 
de la setmana que no hi ha ple; per tant, de la setmana que hi ha comissions.

Ara bé, doncs, com que ara s’haurà de trucar a tota la gent, és també mirar la 
disponibilitat per veure quan poden començar a venir.

Si comencem per aquest dilluns, i, si no, hauria de ser, doncs, per al següent dilluns.
(El president dona la paraula a Jordi Terrades i Santacreu.)

Jordi Terrades i Santacreu

Sí..., un cop tinguem ordenades les compareixences..., el que sí que li demanaria 
a la Presidència, és que se’ns comuniqués a la resta de grups parlamentaris, amb una 
certa antelació, qui compareixerà i no compareixerà per poder preparar les compa-
reixences, eh?

El president

Sí...

Jordi Terrades i Santacreu

Si pot ser amb una setmana d’antelació, aniria perfecte. I també seria d’agrair 
que, abans de començar els treballs, tota la documentació que s’ha sol·licitat pogués 
ser tramesa als grups parlamentaris.

El president

Així mirarem de fer-ho i, si és possible, també mirarem d’avisar amb la suficient 
antelació, si és possible, amb quinze dies –si és possible–, però també es poden ima-
ginar que quadrar totes les agendes de tothom..., vostè diputat Terrades, també ho 
sap, també..., que és el que té, bé..., i el diputat Salvadó són els que tenen aquí més 
rodatge a la casa, saben que, a vegades, també, per quadrar les agendes de la gent, 
també és complicat. I potser algun dia tindrem quatre compareixences, amb biaix 
de gènere, també, per desgràcia, pot passar; o que en tinguem una.

I que, lògicament, també, ho suposo, això també serà una cosa que hauríem de 
parlar els membres de la Mesa, és..., quan hi hagi alguna persona compareixent, que 
segurament tindrà una transcendència mediàtica molt més gran que la d’alguna al-
tra, doncs, si considerem pertinent des d’aquí donar-li més estona. Això també és 
una cosa que potser haurem de parlar, quan sapiguem els horaris.

Digui, diputada Sirvent, que ha aixecat la mà.

Maria Sirvent Escrig

Sí, una puntualització petita, si ens faran arribar el llistat de tots els comparei-
xents aprovats, en una llista?
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El president

Sí, això forma part de l’acta.

Maria Sirvent Escrig

Moltes gràcies.
(Remor de veus.)

El president

Si hi ha alguna consideració més, i, si no, doncs, aixecaríem la... (Maria Sirvent 
Escrig demana per parlar.) Diputada Sirvent, digui...

Maria Sirvent Escrig

Sí, simplement dir que, com ja vam dir en la sessió de constitució, entenem que 
hi ha d’haver un canvi en la composició de la Mesa d’aquesta comissió.

El president

Molt bé, gràcies per la seva apreciació, i molt lògica i encertada, i així és.
Si hi ha alguna consideració més? (Pausa.) Doncs en aquest cas, romandrem a 

l’espera que, des d’aquí, del Parlament, ens convoquin la gent per començar les com-
pareixences i començaríem a treballar immediatament. Si és possible, si hi ha gent, 
doncs, el primer dilluns.

I també es miraria, doncs, de fer-ho d’alguna manera que servís una mica per en-
dreçar, si els sembla bé, també, que..., per venir, des de l’apartat més genèric al més 
específic. O sigui, si és possible, gent que primer ens doni una visió panoràmica de 
tot, per després anar aterrant als detalls. I jo crec que això també serviria una mica 
de treball per a tothom, per tenir tothom la màxima informació.

Doncs si no hi ha res més, moltíssimes gràcies i aixequem la sessió, i esperem 
trobar-nos d’aquí a quinze dies.

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