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Sessió 7 de la CIACE

La sessió de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Consti-

tució Espanyola a Catalunya (CIACE) s’obre a les deu del matí i cinc minuts. Presideix An-

toni Morral i Berenguer, acompanyat de la vicepresidenta, Jéssica Albiach Satorres, i de la 

secretària, Gemma Espigares Tribó. Assisteix la Mesa el lletrat Ferran Domínguez Garcia.

Hi són presents els diputats Francesc de Dalmases i Thió i Anna Tarrés i Campà, pel 

G. P. de Junts per Catalunya, i Jordi Orobitg i Solé, pel G. P. Republicà.

Assisteixen a aquesta sessió el secretari general de Comissions Obreres de Catalunya 

Javier Pacheco Serradilla, i el secretari general de la Unió General de Treballadors de Ca-

talunya, Camil Ros i Duran.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Composició de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la 

Constitució Espanyola a Catalunya (tram. 407-00003/12). Junta de Portaveus. Elecció del 

vicepresident/a.

2. Compareixença de Javier Pacheco, representant de Comissions Obreres, davant la 

Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Ca-

talunya (tram. 357-00168/12). Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la 

Constitució Espanyola a Catalunya. Compareixença.

3. Compareixença de Camil Ros, representant de la Unió General de Treballadors, da-

vant la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució Espanyola 

a Catalunya (tram. 357-00169/12). Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 

de la Constitució Espanyola a Catalunya. Compareixença.

El president

Bon dia tingueu. Donar la benvinguda, doncs, als compareixents d’avui, màxims 
responsables dels sindicats de Comissions Obreres i d’UGT. Sigueu benvinguts, i 
gràcies per atendre, diguem-ne, la sol·licitud de compareixença en aquesta comissió 
d’investigació.

Composició de la comissió
407-00003/12

Com a primer punt de l’ordre del dia, tenim els canvis que hi han en la..., exacte, 
la composició, doncs, de la Mesa. La substitució de l’Elisenda Alamany..., doncs és 
substituïda per la Jéssica Albiach, eh?, que formes part de la Mesa, per tant, la ubi-
cació, diguem-ne, del lloc, suposo que és indiferent, vull dir que, per tant, com que 
(veus de fons) has de fer de portaveu, millor que estiguis aquí, ja, fixament, no? (Veus 
de fons.) No, jo crec que... (veus de fons), sí, eh?, vull dir, ja no fem canvis. (Veus de 
fons.)

Per tant, doncs, s’aprova per assentiment, diguem-ne, aquest canvi.
Avui, la Gemma Geis està substituïda per l’Anna Tarrés, que ha hagut de..., bé, 

una petita intervenció, diguem-ne, i, per tant, doncs, no podrà venir, i l’Anna Tarrés 
la substituirà.

Compareixença de Camil Ros, representant de la Unió General de 
Treballadors

357-00169/12

Passem, doncs, a la compareixença. Dir-vos que tant en Camil Ros com en Xa-
vier Pacheco..., informar-vos de que, des de finals d’octubre del 2017 fins que va 
haver-hi govern efectiu, vam..., la Generalitat de Catalunya va ser intervinguda po-
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líticament i en tot l’espai, diguem-ne, de gestió tècnica per part del Govern de l’Es-
tat, per l’aplicació del 155, i durant aquest període, doncs, bé, les relacions entre la 
Generalitat i el país s’han vist modificades, i el Parlament de Catalunya va decidir 
en el seu moment constituir una comissió d’investigació per conèixer amb precisió 
quins han estat, diguem-ne, els efectes de l’aplicació d’aquest article de la Consti-
tució espanyola. En aquest sentit, en el pla de treball que es va aprovar en el seu 
moment a la primera comissió d’investigació, doncs, es va considerar oportú que la 
vostra opinió era important a l’hora de col·laborar en l’informe que aquesta comis-
sió, al final, haurà de fer. 

Per tant, doncs, benvinguts. El que farem serà que hi ha una primera interven-
ció, vosaltres, d’uns deu minuts, si ho considereu, cadascú de vosaltres; després els 
grups parlamentaris que estan presents avui a la sala us faran les preguntes que 
considerin oportunes; vosaltres les contesteu, si hi ha rèplica, també, i en dos torns, 
doncs, mirem de finalitzar la comissió. En l’ordre que a vosaltres us vagi bé, doncs, 
quan vulgueu podeu començar.

Camil Ros i Duran (secretari general de la Unió General de Treballadors 
de Catalunya)

Molt bé, bon dia. Bé, agrair la invitació. I, com comentava abans el president de 
la comissió, fem una primera intervenció general i després entreu en els detalls que 
vulgueu, perquè tampoc..., com que no sabem amb exactitud el nivell de detall o de 
concreció d’aquesta comissió, doncs, després hi podem entrar. 

Però, precisament, més enllà del detall dels efectes concrets del 155, nosaltres 
entenem que l’important també és parlar de la dimensió política del 155. La dimen-
sió política del 155, jo crec que és..., la mateixa decisió del 155 és el que desencalla 
la situació política que encara estem encallats a Catalunya, per tant, perquè, a partir 
del 155 i la destitució del Govern, el Govern és detingut i empresonat; ara no ens 
hauríem de fer la pregunta, si no hi hagués hagut el 155, si haguessin sigut detin-
guts o no, però és una causa efecte, i a part perden la seva condició de membres del 
Govern. Al mateix moment, el 155 dissol el Parlament i convoca eleccions, per tant, 
també és una altra conseqüència de paràlisi. Per tant, nosaltres, en aquell moment..., 
jo podria resumir de manera pràctica que del novembre del 17 al maig, juny del 18, 
pràcticament la interlocució dels sindicats amb el Govern i amb el Parlament va ser 
nul·la, perquè la diferència de convocar unes eleccions i que un govern estigui en 
funcions o destituir els consellers i conselleres del Govern, doncs, és important per-
què podríem arribar a dir que ni moltes coses del dia a dia d’un govern en funcions 
es van produir. Per tant, la paràlisi que va provocar és més que evident. 

I és una desproporció. Nosaltres, la nostra organització, hem dit reiteradament 
que, entre el 155 i la unilateralitat, hi ha molt espai per al diàleg i la negociació, i, per 
tant, nosaltres, tant abans, durant, com després seguíem apostant pel diàleg, i ente-
nem que el 155, doncs, el que va fer és estroncar possibles situacions de diàleg i de 
ponts que es poguessin produir. Per tant, dintre d’aquesta dimensió política és molt 
important, i les conseqüències, evidentment, doncs, s’estan pagant en aquests mo-
ments.

Destituir. Jo no entraré en valorar, perquè no ens pertoca si estava, a dreta llei, 
el 155. Jo crec que no, però, bé, això els juristes que ho diguin, no? Entenem que és 
una mesura desproporcionada per la situació en què estàvem, tot i que la situació, 
evidentment, era greu.

Per tant, davant d’aquesta situació, si poguéssim situar elements concrets, doncs, 
com he dit, pràcticament la majoria d’àmbits de diàleg social que teníem amb el 
Govern de la Generalitat van quedar paralitzats o no convocats; moltes de les acti-
vitats es van deixar de fer, podríem parlar del desenvolupament del Pacte nacional 
per la indústria, podríem situar molts elements; podríem arribar al detall de quines 
eren les reunions ordinàries que s’haurien d’haver convocat, presidides per algun 
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conseller o consellera de la Generalitat dels àmbits on participem, que són pràcti-
cament tots, perquè nosaltres tenim tant la vessant de representació sindical dintre 
dels treballadors i treballadores de la funció pública, però també, com les dues orga-
nitzacions més representatives, participem des del CTESC, el Consell de Relacions 
Laborals, i àmbits també molt més enllà del que és estrictament el món del treball.

Situar dos exemples concrets; seria, per exemple, situar la renda garantida de ciu-
tadania. La renda garantida de ciutadania s’aprova el juliol del 17, i, per tant, haurien 
d’haver entrat en el procés de desplegament del reglament, i, evidentment, el reglament 
queda aturat i tot el procés de desplegament; coneixedors, també, que el ministeri dei-
xa de donar autoritzacions; les autoritzacions que s’havien fet de renda garantida de 
ciutadania a partir del moment de l’entrada del 155 se’ns diu que queden aturades i 
que el ministeri no en fa més, i el reglament de la renda garantida de ciutadania, si no 
ho recordo malament, el vam acordar el setembre de l’any passat, i ara, evidentment, 
encara està en tot el procés, doncs, de que si..., l’aprovació definitiva. Per tant, aquest 
és un exemple concret que afecta persones concretes, i les persones, evidentment, que 
puguin ser, puguin percebre la renda garantida de ciutadania, perquè, dintre de l’acord 
que teníem, la renda garantida de ciutadania va ser aprovada per unanimitat, crec, per 
aquest Parlament, però va ser acordada amb les entitats i grups promotors de la ILP, 
no?, de la qual en formàvem part, i part dels acords era que moltes de les prestacions 
concretes s’havien de situar en el marc del reglament i el posterior desenvolupament. 
Per tant, aquest és un exemple concret.

I, després, un altre exemple concret que m’agradaria explicar, que, segurament, 
molta de la gent no n’és coneixedora, que va acabar bé, però va acabar bé pels pèls. 
De l’empresa Comforsa, empresa pública Comforsa, del Ripollès, del sector del me-
tall, el Govern de la Generalitat havia aprovat una ampliació de capital just abans de 
l’inici del 155. Si no es feia aquesta ampliació de capital, l’empresa Comforsa podria 
entrar en concurs de creditors. Estem parlant que l’empresa Comforsa, situada al 
Ripollès, amb uns quants centres de treball, té un impacte molt important en aque-
lla comarca. Si no fos –crec, no és que ens hàgim de posar, nosaltres, part dels mè-
rits– perquè, entre altres coses, les organitzacions sindicals –utilitzant..., com som 
organitzacions també confederals a nivell de tot l’Estat– haguéssim fet les gestions 
pertinents en el ministeri..., no es va aprovar en el Consell de Ministres just pràcti-
cament un dilluns abans de que pogués entrar en concurs. Les dates aproximades 
eren al voltant de Nadal, però, si hagués seguit el procediment que estava en aquell 
moment, segurament aquesta empresa hagués pogut entrar en concurs. Nosaltres, el 
que vam valorar és: estàveu enmig de campanya electoral, perquè ens entenguem, 
hagués estat molt fàcil fer una roda de premsa esbombant-ho, però, evidentment, 
entre una roda de premsa esbombant-ho i la solució del problema, vam prioritzar 
la solució del problema. Des del mateix Govern de la Generalitat, del Departament 
d’Empresa, ens situaven, doncs, la seva indefensió, perquè les trucades, quan es tru-
cava a la delegació del Govern, no eren retornades. Haig de dir que a nosaltres tam-
bé ens va passar el mateix. Nosaltres, trucant al delegat del Govern..., no retornava 
les trucades per parlar d’això, i llavors va ser quan vam fer intervenir les nostres 
direccions a nivell confederal, i, finalment, es va aprovar. Però, ja us ho dic, es va 
aprovar, doncs, en un Consell de Ministres que, si hagués trigat una setmana més, 
hagués estat en curs. Per tant, jo crec que són dos exemples molt gràfics, encara que 
aquest acabés bé, doncs, de les dificultats.

I, finalment, per tant, jo crec que el 155, amb la suma de la convocatòria d’elec-
cions que eren producte del 155, no?, no eren dues coses paral·leles, doncs, no no-
més ha provocat una paràlisi, de desenvolupament, hi ha molta gent que ha sortit de 
diversos departaments, de moltes coses en menor grau, que van quedar encallades, 
sinó que jo crec que és part del problema de la situació política que patim en aquests 
moments a Catalunya. Si en aquell moment –també el Govern de la Generalitat, per 
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la part que pertoca, però avui estem parlant, doncs, de l’impacte del 155– s’hagués 
pogut fer una aposta per obrir ponts de diàleg, no estaríem en aquesta situació. 

I nosaltres entenem que el 155 provoca la presó preventiva injustificada, que en 
aquests moments encara estan, els membres del Govern, i que estan jutjats i que pro-
voca la paràlisi i que provoca, doncs, que molts elements del diàleg social perma-
nent necessari i imprescindible... Recordar que, malgrat la situació política, seguim 
en crisi econòmica, malgrat que les dades de la macroeconomia diguin el contrari, 
que els índexs de precarietat són elevats, i que, per tant, tenim molt per recuperar de 
tot allò de les polítiques de retallades i de drets laborals i socials. I, per tant, el 155, 
doncs, va fer que això també, des del punt de vista del diàleg social amb la Genera-
litat de Catalunya, quedés totalment paralitzat. Pràcticament cap trucada de mem-
bres del Govern des de l’octubre del 2017 fins al maig, juny, ni d’àmbits de secretaris 
generals ni de directors generals, podríem dir que pràcticament en allò concret que 
pogués ser un conflicte laboral d’un ERO o una cosa així, però en la resta, no, quan, 
doncs, és bastant habitual que les nostres organitzacions truquem, rebem trucades, 
tinguem reunions i les reunions formals. 

Per tant, jo..., en síntesi, seria aquesta la meva intervenció.

El president

Gràcies, senyor Ros. 

Compareixença de Javier Pacheco, representant de Comissions Obreres
357-00168/12

Senyor Pacheco.

Javier Pacheco Serradilla (secretari general de Comissions Obreres a 
Catalunya)

Bé; bon dia i agraït per haver estat convidat a participar en aquesta comissió. 
I saludar-vos a tots i a totes, evidentment, per bon començament. Intentaré no fer 
valoracions de caire polític a la meva intervenció; sí que, evidentment, no podrà de-
fugir, en algun moment, de relacionar directament el que vam patir nosaltres amb 
l’aplicació del 155, que, evidentment, és difícil de desindexar-ho, no?, del caràcter de 
la valoració política, però intentaré explicar-vos els efectes que nosaltres vam veure 
en aquell moment.

N’hi ha, com deia el Camil, un de caràcter general, que jo crec que no només, 
com a organitzacions sindicals sinó com el conjunt de la societat vàrem patir, no?, 
que és, bé, la intervenció de l’autogovern de Catalunya. Jo crec que és un efecte ja 
prou suficient com per plantejar que l’afectació de la vida de les organitzacions sin-
dicals els afectava, i els afectava de ple, és a dir, no és el mateix tenir la capacitat 
d’interpel·lar la nostra representativitat i funció sindical amb el ple autogovern de-
mocràtic d’un país com el nostre, que no amb una intervenció administrativa, evi-
dentment, que perimetra el caràcter de les decisions polítiques que han de mantenir 
la capacitat d’interpel·lació amb la nostra funció sindical. Per tant, amb el caràcter 
general, ja en teníem suficient només amb la mateixa aplicació del 155.

Després, de caire departamental. Nosaltres no tenim la mateixa activitat en fun-
ció dels departaments vinculats a l’àmbit de govern o a la mateixa representativitat 
institucional o parlamentària, i també hem d’intentar desagregar-ho de manera de-
partamental, i vam tenir alguns departaments, que la nostra funció és més de se-
guiment administratiu de la seva funció, per tant, no vam patir tant, no?, en el sentit 
dels efectes que tenia la quotidianitat del 155, però n’hi va haver uns altres que sí que 
vam patir suficientment la gravetat que intentaré després relacionar amb quatre ele-
ments que jo crec que, per fer-vos-en una idea, afectava de manera directa la vida de 
les organitzacions sindicals de la nostra vessant representativa de caràcter general.
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I després va tenir una segona pota, que és la nostra funció de ser representants 
dels treballadors i les treballadores de la funció pública, o sigui, no només la nostra 
funció de caràcter representatiu, sinó també que són representació dels treballadors 
i les treballadores de la funció pública. I, clar, aquí vàrem haver de gestionar con-
juntament amb ells les dificultats que afegien a la participació del seu treball en un 
moment com aquell, no?, amb l’aplicació del 155, des de les mateixes ingerències je-
ràrquiques que no tenien ben definides una vegada que comencen a plantejar-se les 
participacions directes de la intervenció, és a dir, hi ha una trencada, moltes vegades, 
de saber a qui dirigir-se i a qui plantejar el seu report de la seva tasca en funció dels 
seus graus de responsabilitat una vegada que li canvien el marc de cap a on han de 
dirigir la seva acció de treball. 

L’altra, perquè se’ls incrementen les exigències administratives. Moltes de les 
seves tasques, o se duplicaven, perquè havien de fer traduccions de documents per 
poder arribar als ministeris corresponents, o perquè els reclamaven justificacions 
afegides del seu treball del que era fins ara, no?, fins a l’aplicació del 155, la seva 
funció. Per tant, hi ha una sobrecàrrega de treball que, evidentment, afecta la majo-
ria de treballadors i treballadores, la seva funció quotidiana, perquè té interferències 
de jerarquia funcional, i també afegits de feina que tenen requeriments administra-
tius que, evidentment, plantejava l’aplicació del 155. 

I aquí, deixeu-me dir-ho, jo crec que no podem fer funcionar un país intervingut, 
però, si no va ser pitjor la intervenció, és gràcies a la responsabilitat que van demos-
trar pràcticament la immensa totalitat de les funcionàries i els funcionaris de l’àmbit 
de la Generalitat, i jo crec que van ser capaços de mitigar en bona part els efectes 
negatius que tenia la intervenció del Govern i el Parlament de Catalunya. Jo crec que 
això nosaltres hem de reconèixer-ho a qualsevol espai que puguem plantejar.

Torno enrere, a la part institucional, més de caràcter concret de la departamental, 
per no fer aquí una duplicitat d’intervencions, i aprofitar el temps, no? Jo dic que van 
tenir alguns efectes molt concrets que afectaven de manera greu la nostra participa-
ció sindical. La primera, amb el Consell de Relacions Laborals, que teníem previst 
el ple per aprovar els plans de treball el desembre del 2017, que no va poder ser ce-
lebrat, perquè ja no teníem la consellera, que no es va celebrar, i hem estat tot l’any 
2018 sense pla de treball del Consell de Relacions Laborals; no només el període de 
l’aplicació del 155, sinó a final d’any, perquè no hem pogut tenir un pla de treball per 
qüestions de relacions laborals. Les comissions de treball del Consell de Relacions 
Laborals no han tingut la vida del desenvolupament dels seus objectius, però és que 
no en tenien; per tant, el conjunt de relacions laborals ha patit una congelació pràc-
ticament absoluta durant l’any 2018 perquè no teníem el pla de treball, perquè no el 
vàrem poder aprovar per l’aplicació del 155 el desembre del 2017. 

Nosaltres érem part del Diplocat. Jo crec que això no només afectava els sindi-
cats, però ens va afectar la nostra participació de representació. El Diplocat el van 
tancar amb l’aplicació del 155; per tant, un àmbit de participació institucional que 
tenia una relació directa amb els interessos econòmics que podien plantejar-se en la 
defensa del teixit productiu a Catalunya, doncs, va desaparèixer per decisió de l’ales-
hores Govern central amb l’aplicació del 155. 

Vam tenir problema amb la gestió de la gerència de l’ICS i de la nostra participa-
ció en el Consell de Gerència de l’ICS, perquè amb l’aplicació del 155 se va deixar 
de participar en les comissions sectorials sanitàries estatals i vam tenir problemes 
per fer arribar els calers, normalment arribaven amb molts retards, amb la gestió 
pròpia al que nosaltres tenim una funció que complir, en aquell consell de gerència, 
i que vam tenir dificultats per garantir que arribaven en temps i en hora, no?, la par-
ticipació dels recursos de l’ICS. I jo crec que aquí tenia una connotació greu, no no-
més en la vessant de la nostra participació, sinó també en el model sanitari del país, 
i que va afectar, jo crec que de manera negativa, la seva posició. 
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El que ha comentat el Camil de l’empresa Comforsa és un exemple molt con-
cret de com la trava administrativa, no?, de la manca de capacitat pròpia de decisió, 
doncs, afectava una empresa que pot tenir un efecte petit amb relació al nombre de 
treballadors i treballadores afectats al conjunt del que som a Catalunya, però té un 
efecte qualitatiu important, per aquest impacte territorial, en el Ripollès, i els seus 
efectes, no?

Igual que el desplegament definitiu de la comissió de seguiment i el reglament de 
la renda garantida de ciutadania. Jo crec que aquí és important.

I no em vull deixar, per acabar, una última..., que va ser molt difícil i que jo crec 
que els treballadors i les treballadores de l’educació pública, conjuntament amb els 
sindicats, van haver de fer front durant tot el 155, perquè davant de l’ofensiva d’ata-
car l’escola catalana, la llengua catalana, l’adoctrinament, posar en qüestió el paper 
dels docents i les docents al nostre país, doncs, no vam tenir realment la defensa 
plena de la manca de tenir el Govern, la seva responsabilitat, al sector de l’educació, 
no?, la conselleria d’Educació, i vam haver pràcticament de sortir els treballadors 
i els sindicats a defensar el model educatiu d’aquest país, el model d’immersió lin-
güística i sobretot els nostres docents i les nostres docents. I jo crec que això, amb 
un govern que hagués tingut la capacitat plena d’intervenció, no hagués deixat sola 
l’escola davant d’un atac polític i ideològic com el que es va plantejar durant aquests 
mesos amb l’aplicació del 155.

Per tant, clar que va tenir efectes; va tenir efectes, evidentment, perquè, el que 
deia al començament –i acabo igual que començava–, és a dir, la mateixa interven-
ció de l’autogovern de Catalunya ja és un efecte molt negatiu per aquesta situació.

I deixeu-me fer un element que podria provocar debat, però, clar, jo soc crític 
amb la capacitat productiva de l’actual Govern després de l’aplicació del 155. És a 
dir, la seva capacitat d’eficiència productiva en el marc institucional..., soc molt crí-
tic perquè crec que no ha desenvolupat tot el que necessitava el país, però, coi, ho 
ha de respectar, perquè ha estat la voluntat explícita que ha sortit a les urnes demo-
cràticament, del que ha decidit el poble de Catalunya i que s’està exercint de mane-
ra plena i lliure. El que no pot ser és ser igual de crític, és a dir, amb l’aplicació del 
155, perquè això no és la voluntat del poble de Catalunya, sinó que és la intervenció 
directa de la utilització administrativa d’un recurs constitucional que jo crec que es 
va utilitzar, evidentment, en un moment difícil, de complexitat, però que afectava, jo 
crec, de manera molt greu i –jo crec– de manera molt equivocada, la decisió política, 
el decurs del que succeïa a Catalunya i les conseqüències que ha tingut en el nostre 
desenvolupament. Per tant, si no fem més coses, que sigui per voluntat política, però 
que no sigui per intervenció política; és el que volia dir. I en aquest cas, el 155, per 
molt que volguéssiu intentar enllestir-ho, no podíeu, perquè teníeu evidentment peri-
metrada la vostra capacitat d’actuació i d’autogovern.

El president

Gràcies, senyor Pacheco. Ara és..., amb els grups parlamentaris. En primer lloc, 
de Catalunya en Comú Podem, la Jéssica.

Jéssica Albiach Satorres

Sí; gràcies, president. Abans de res, volia agrair als representants dels sindicats 
no només la seua participació, la seua assistència en aquesta comissió d’investigació, 
sinó també el paper davant els mesos de repressió que va viure Catalunya amb l’apli-
cació del 155, que considerem que és clau; a més, una aplicació del 155 que nosaltres 
vam considerar que era inconstitucional, i, per això, des del meu espai polític es va 
presentar un recurs davant del Tribunal Constitucional. A més, sempre heu defen-
sat una sortida política al conflicte català. Nosaltres hem dit també per activa i per 
passiva que el que està patint ara mateix Catalunya no se soluciona amb togues ni 
amb porres, sinó que s’ha de solucionar amb política, i també sempre per la vostra 
aposta pel diàleg com la sortida democràtica que necessita Catalunya. Al final, els 
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sindicats no només representen els drets dels treballadors i de les treballadores sinó 
que també són organitzacions transversals, que han tingut un paper clau en la his-
tòria de Catalunya i que, a més, estem convençudes que serà i que tindran un paper 
clau en el futur de Catalunya. També, sense ser innocents, quan acabe aquest cicle 
polític i quan se conega la sentència, haurem de tornar a seure totes les forces políti-
ques i socials que aposten per una via democràtica al conflicte que estem patint ara 
mateix. Per tant, els meus agraïments per endavant.

I, dit això, sí que voldria plantejar-vos algunes qüestions. Crec que heu detallat 
molt bé, i algunes, de fet, ja les tenia preparades i les he de canviar perquè us heu 
avançat amb les vostres explicacions, però sí que m’agradaria conèixer si els efectes 
o l’impacte directe que heu comentat que va tindre sobre Catalunya l’aplicació del 
155 la tardor i els primers mesos de l’any amb l’aplicació del 155, si encara arros-
seguem part dels efectes dels quals vosaltres heu parlat que vam tindre directament 
durant els mesos de l’aplicació del 155.

També, com heu dit, la situació d’actual bloqueig que estem patint a Catalunya 
és derivada de l’aplicació del 155, perquè això va donar lloc a un judici. Nosaltres 
considerem que és infame, i que no s’hauria de produir, perquè al final els conflic-
tes polítics requereixen solucions polítiques, requereixen diàleg, i també una presó 
preventiva que només ha fet que agreujar la situació d’excepcionalitat. Per tant, ens 
agradaria saber si la situació actual de bloqueig també afecta els drets laborals dels 
treballadors i de les treballadores a Catalunya. 

La tercera pregunta que us volia plantejar és: després d’una dècada d’austeritat 
i de retallades, amb una situació de desigualtat greu que s’està patint a Catalunya i 
també amb la situació d’excepcionalitat i de bloqueig que estem patint, quin és l’es-
cenari que contempleu vosaltres, com a representants, o que contemplen vostès, com 
a representants dels treballadors i de les treballadores dels sindicats majoritaris de 
Catalunya, que necessitem per recuperar la normalitat institucional i política, i, per 
tant, començar a revertir els efectes de les retallades i començar a lluitar contra la 
desigualtat que estem patint?

I, per últim, també volia plantejar, i els demanaria una valoració sobre les ame-
naces de determinats partits amb una aplicació del 155 permanent i quins efectes 
podria tindre, perquè, a més, nosaltres creiem que, si l’aplicació del 155 la tardor 
passada va ser inconstitucional, una aplicació, actualment i de manera permanent, el 
que estaria fent seria, doncs, al final, una reforma de la Constitució per la porta del 
darrere; i també, si ens podem anticipar –jo crec que no arribarà, però, bé–, poder 
preveure quins podrien ser els efectes d’aquesta aplicació permanent del 155.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada Albiach. I ara en Jordi Orobitg, pel Grup Republicà.

Jordi Orobitg i Solé

Moltes gràcies, senyor president. Bé, en primer lloc, sumar-me a l’agraïment per 
la vostra assistència, no només per venir, sinó, home, pel vostre paper cabdal en la 
nostra societat per ajudar a construir ponts de diàleg amb tot allò que té a veure 
amb les polítiques públiques, sobretot de treball. Però també, home, per la defen-
sa de l’autogovern que vau fer palesa abans de la intervenció i a posteriori, eh?, en 
aquest cas, em remeto a declaracions públiques, en aquest cas de Javier Pacheco 
el setembre del 2017, en què deia que en cas de que arribés la intervenció del 155, 
doncs, evidentment, Comissions Obreres es plantaria davant d’aquest intervenció de 
l’autogovern de Catalunya, i també ho he de dir, el criteri matisat, també, en aquest 
cas per Unai Sordo al seu dia, que advertia a tots els funcionaris de la Generalitat 
que l’aplicació del 155 era legal i que, per tant, s’hi havien de plegar. Però, en aquest 
cas, li reconec al compareixent, al seu dia, la seva fermesa davant l’advertiment de 
l’aplicació de l’article 155. I, de la mateixa manera, Camil Ros, doncs, en el seu dia, 
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reclamava que, d’una vegada per totes, s’aixequés l’article 155 i tornéssim a una nor-
malitat democràtica.

Bé, nosaltres tenim molt clar que l’aplicació del 155 en cap cas va ser beneficiosa 
en general per al país, i més encara en l’àmbit de les polítiques laborals i les políti-
ques socials, que és allò que a dia d’avui estem parlant. Sembla que els grups que en 
aquest dia assistim a la compareixença ho tenim molt clar. Sembla que el Partit So-
cialista, el Partit Popular i Ciutadans no ho tenen tan clar, perquè, lamentablement, 
avui novament no ens acompanyen en aquesta compareixença i sembla que no tenen 
interès en conèixer l’afectació que va suposar precisament per a la tasca dels sindi-
cats, doncs, l’aplicació de l’article 155.

I he seguit la vostra exposició, doncs, amb atenció, i, evidentment, no en trec 
cap conclusió positiva, de l’aplicació de l’article 155 a Catalunya. I potser és una 
obvietat, però crec que, en tant en quant estem en una comissió, en aquest cas, d’in-
vestigació, que precisament vol determinar els efectes i l’abast, doncs, de l’aplicació 
d’aquest article, us voldria demanar si considereu que va existir negligència i manca 
de responsabilitat per part de l’Estat al posar en risc recursos i necessitats públi-
ques, i, en aquest cas, heu parlat expressament de la renda garantida de ciutadania 
i altres afectacions importants, fins i tot hem parlat, en aquest cas, d’aquesta situa-
ció de Comforsa, eh?, que estava pendent d’aplicació, aquesta ampliació de capital 
acordada per la Generalitat, i que, per tant, podia posar en risc, doncs, moltes places 
d’ocupació. 

I entenc que en tant en quant també se’ns ha explicat que, de fet, era una ope-
ració que es dissenyava des de feia molt de temps, si des del vostre parer existeix 
una actuació negligent de l’Estat, no tant en l’aprovació de la mesura com en la seva 
aplicació.

També quelcom que per nosaltres és molt obvi, però si per vosaltres, més enllà 
dels criteris estrictament polítics respecte de l’actuació de la Generalitat pel que fa a 
la voluntat de convocar un referèndum, o a allò que volgués determinar el Parlament 
de Catalunya, si existia des del punt de vista de la gestió administrativa cap justi-
ficació per a l’aplicació de l’article 155, és a dir, si la Generalitat estava obrant de 
manera negligent, doncs, amb els sindicats, respecte de l’aplicació de les polítiques 
públiques i tot allò que té a veure amb la tasca que us ocupa, no?

Si com a resum o conseqüència de tota aquesta gestió per part de l’Estat durant 
aquest termini del Govern de Catalunya podeu concloure que l’Estat és més ineficient  
en l’aplicació de les polítiques públiques que les que fa el Govern de Catalunya, i, per 
tant, la vostra ponderació i balanç: quina gestió és més eficient?, si la que feia el Go-
vern de Catalunya o la que van fer en aquest cas els representants de l’Estat com a su-
periors jeràrquics de l’Administració catalana.

Per tant, per concloure, si podeu fer cap valoració positiva de l’aplicació de l’arti-
cle 155, per lo que respecta al vostre àmbit d’actuació, i quelcom que ens va preocu-
par, perquè de fet també ho heu expressat, que, home, la vostra primera preocupació 
són aquelles persones que formen part dels vostres col·lectius, que formen part de la 
funció pública, i també tinguem present que l’altre dia vam tenir una..., va compa-
rèixer una associació de funcionaris que ens expressaven que existia un sentiment de 
por per part d’una gran part dels funcionaris, és a dir, de la funció pública. Si, des de 
la vostra experiència o coneixement, teniu constància d’aquesta circumstància, i, en 
qualsevol cas, de quina manera vau actuar per mirar d’apaivagar aquest sentiment.

Moltes gràcies, senyor president.

El president

Gràcies, senyor Orobitg. Ara, pel Grup de Junts per Catalunya, en Francesc de 
Dalmases té la paraula.
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Francesc de Dalmases i Thió

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies als representants de Comissions Obre-
res i d’UGT per dignificar aquesta comissió. A nosaltres ens sembla que tothom que 
accedeix a participar-hi està fent allò que li pertoca, i tota aquella gent que rebutja 
de participar-hi està demostrant que la paràlisi i el no diàleg continuen persistint, 
malgrat que, com deia la companya Albiach, n’hi ha molts que creiem que els con-
flictes polítics es resolen amb eines polítiques.

Avui, que hi han representants sindicals..., a nosaltres ens agrada molt a totes 
les comissions, tenim un record per tota aquella gent que encara pateix els efectes 
d’aquesta manca de voluntat de resoldre políticament els conflictes polítics, i acostu-
mem a tenir un record molt sentit per la gent que és a la presó i ara en judici, per la 
gent que és a l’exili, i avui molt especialment volem tenir un record per la consellera 
Dolors Bassa, precisament perquè, en aquesta sessió d’avui, el que fem és reconèixer 
el món sindical com una de les peces essencials d’aquest país, i sense moltes Dolors 
Bassa, doncs, segurament no seria el que és i el que sou en aquests moments. 

Precisament, nosaltres parlàvem l’altre dia, que hi havia la compareixença del 
tercer sector, que aquest país, segurament a causa de la dictadura, tenia molta tra-
dició de feina de substitució, que és una de les parts positives, de les poquíssimes 
parts positives que vam viure durant el 155, que hi havia una societat civil organit-
zada molt amatent, i, en aquest sentit, els sindicats van demostrar per què en el seu 
moment en l’antifranquisme van ser clau en la construcció democràtica, i que encara 
ara sou una peça essencial. 

Com recordareu, jo, com a membre del comitè directiu del Pacte nacional pel 
referèndum, sempre vam considerar que la vostra presència era essencial en aquest 
sentit, i, com deia el company Orobitg ara mateix, doncs, recordo que aquesta vo-
luntat de diàleg i d’independència que vau tenir va ser molt positiva. També la Tau-
la per la Democràcia, i també m’afegeixo al prec de la diputada Albiach, quan deia 
que haurem de tornar a aquests consensos per resoldre aquesta qüestió que tenim 
plantejada.

Dir-vos, també, que no pareu d’ajudar a fer entendre què és el que està passant a 
Catalunya als vostres companys de la resta de l’Estat. Nosaltres, en aquell moment, 
de la mateixa manera que reconeixem la vostra anàlisi, la vostra aposta pel diàleg, 
també us hem de dir que no sempre ens vam sentir –ara parlo com a Parlament– 
acompanyats i prou entesos pels vostres representants arreu de l’Estat, i, per tant, en 
aquest sentit creiem que la vostra tasca aquí també és, continua sent absolutament 
necessària i decisiva per fer aquesta pedagogia i per fer entendre què és el que està 
passant a Catalunya, i que, finalment, a Catalunya, més enllà de les opcions políti-
ques, hi ha una qüestió de principis democràtics essencials que no deixarem mai de 
defensar.

Finalment, això és una comissió d’investigació, i nosaltres hem preparat una ba-
teria de preguntes; considereu-vos lliures per respondre aquelles de les que tingueu 
una opinió com a sindicats, o tingueu les dades o us sembla que ens podeu ajudar en 
l’elaboració de les conclusions d’aquesta comissió. 

Vosaltres sabeu que, quan va haver-hi l’aplicació del 155, precisament, les vos-
tres formacions a nivell estatal van parlar de prudència i mesura en l’aplicació del 
155 –de fet, van fer aquesta petició al Govern espanyol–, i ens agradaria saber-ne la 
vostra anàlisi, si us sembla que van existir aquesta prudència i aquesta mesura, que 
en el seu moment reclamàveu.

Després, voldríem saber, estrictament a nivell laboral, si teniu xifres sobre l’afec-
tació. L’altre dia només el tercer sector ens donava unes xifres d’afectació laboral 
molt altes, i vosaltres, si a nivell de Catalunya, teníeu afectacions directes o indi-
rectes del 155 pel que fa a gent que havia estat acomiadada o que havia perdut con-
dicions laborals. Si teniu aquestes dades, si heu fet anàlisi d’aquells que poden ser 
procedents o improcedents.
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L’altre dia també, com us explicàvem, van venir aquí uns representants de tre-
balladors públics, i ens explicaven que la intervenció de l’Estat a través del 155 va 
afectar el que podrien ser alguns dels seus drets com a treballadors. Si en el marc 
específic de la funció pública teniu algunes dades que ens ajudin, perquè sempre te-
nim en perspectiva la qüestió de la restitució, a poder treballar per tal que aquests 
atacs que vam patir en el marc del 155 es puguin repetir.

Hi ha una part que sí que us volíem preguntar, per si en teníeu informació, i és 
que el president del comitè d’empresa de SEAT a Martorell va denunciar pressions 
per part d’alguna persona representativa de l’Estat per tal que l’empresa traslladés la 
seva seu fora de Catalunya. Us consta, això? De fet, tenim unes declaracions d’aquest 
president del comitè d’empresa de SEAT, de Matías Carnero, que demanava que els 
deixessin tranquils per fer cotxes i que el que havien de fer els polítics era dialogar. 
I si, casos com aquest de la SEAT, tenen constància de que hagin passat, aquestes 
pressions per diferents organismes o per alguna part de l’arquitectura politicoinstitu-
cional de l’Estat en d’altres grans empreses o empreses mitjanes.

I l’última; ens afegim també una mica al prec que han fet els diputats que han in-
tervingut anteriorment. Sabeu que en aquests comicis hi han partits que volen direc-
tament l’aplicació d’un 155 indefinit, que ja seria la il·legalitat de la il·legalitat, eh?, 
i la inconstitucionalitat de la inconstitucionalitat, fins i tot d’aquells que defensen la 
Constitució espanyola. I això avalaria les tesis que aquesta primera aplicació del 155 
va ser una prova pilot. I jo m’agafo a l’anàlisi de paràlisi que vostès han compartit 
sobre l’aplicació del 155, si com a sindicats tenen previst o han debatut alguna po-
sició que aquesta que seria eminentment política, contrària a aquesta tesi de l’apli-
cació d’un 155 indefinit, com l’han definit més d’un i de dos partits que concorren a 
les properes eleccions espanyoles.

Moltes gràcies, president.

El president

Gràcies, diputat De Dalmases. Per l’ordre que vosaltres considereu, si...

Javier Pacheco Serradilla

Bé, són un munt de coses. (L’orador riu.) Intentaré seguir l’ordre, una mica, del 
que heu plantejat, i responem el que puguem.

Primer, agrair el reconeixement de les nostres organitzacions, que jo crec que 
alguna vegada també en aquest Parlament s’ha posat en qüestió amb una resolució 
d’un parlament de..., una resolució proposada per Ciutadans de la funció sindical 
que les nostres organitzacions haurien de complir en el nostre país. Jo crec que ja 
vàrem denunciar i criticar només la tramitació per la taula amb aquesta voluntat de 
ser oberta a tramitar tota la vessant de debats en el si del Parlament, però, sobretot, 
el que criticàvem era la mateixa iniciativa de la resolució d’aquest partit posant en 
qüestió la nostra funció. Per tant, que des de les vostres formacions polítiques feu un 
reconeixement de les nostres organitzacions ja està bé, i, encara que sigui en seu de 
comissió del Parlament, que es faci aquesta situació.

Primer de tot, és molt difícil plantejar que encara arrosseguem els efectes del 155 
si no fem una reflexió del tot. Els efectes del 155 són una condició que té una causa 
política que té una conseqüència política, i, per tant, clar que hi han elements que 
venen de la mateixa l’aplicació del 155, però no sé si atribuïbles directament a me-
sures administratives que poguessin derivar-se del 155. Jo crec que tot el conflicte 
de bloqueig institucional que patim a Catalunya, alguna part té, no?, de com s’han 
desenvolupat alguns dels fets, i en aquest cas el del 155, no?

El bloqueig actual institucional sobretot té efectes directes en l’àmbit del treball, 
amb el que tenen a veure amb la relació directa de no tenir enllestits uns pressu-
postos per poder fer front a algunes de les polítiques que estem plantejant. Nosal-
tres hem fet reivindicacions que hem traslladat als diferents grups parlamentaris de 
definir la necessitat de posar en marxa uns pressupostos de la Generalitat, també 
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ho vam fer al seu dia amb les negociacions dels grups polítics que vosaltres tam-
bé representeu per intentar donar sortida als pressupostos de l’Estat, perquè ente-
nem que, quatre anys després del creixement econòmic del país, necessitem canviar 
l’orientació de les polítiques pressupostàries de les administracions públiques, que 
encara tenen lògica de retallades, no?, de poder fer front a la crisi amb una lògica 
de retallades i que hauríem de canviar i invertir aquesta orientació i que cada cop 
fem més tard, i que aquesta situació té efectes directes sobre la situació i la gent que 
nosaltres representem. Un de cada deu treballadors i treballadores a Catalunya és 
pobre, no té suficient amb el seu salari per poder treballar. Tenim gairebé el 52 per 
cert de la gent que està en situació d’atur que no tenen dret a prestacions; per tant, 
ser capaços de donar-los resposta de protecció social cada cop es fa més necessari. 
El 28 per cent de les filles i els fills dels treballadors i les treballadores estan sota el 
llindar de la pobresa, què no hauríem de dir per plantejar que tenim, evidentment, 
efectes concrets, no?, per no seguir fent un alegato sindical d’aquí, de la situació la-
boral, que significa que no puguem, com deia al final de la meva intervenció, dema-
nar més productivitat a l’activitat institucional parlamentària i executiva del marc 
d’autogovern de Catalunya.

Plantejaves com veiem nosaltres el retrobar l’escenari de normalitat institucional. 
Bé, jo soc de l’opinió que fa falta acabar amb un cicle judicial i polític; desgracia-
dament, judicial, que mai hem volgut i que sempre hem denunciat i que seguim de-
nunciant, no?, pels seus propis efectes i la seva pròpia configuració, com ha estat el 
procés judicial dels líders del Govern i socials, de Jordi Sànchez i de Jordi Cuixart, 
però que, malauradament, afecta el desenvolupament d’una normalitat de l’escenari 
institucional en funció de quin sigui el desenllaç d’aquest judici i sobretot la concre-
ció de la seva sentència.

I també fa falta acabar amb un cicle electoral ja obert, que té dues primeres cites, 
28 d’abril i 26 de maig, i que algun dia haurà de recompondre’s també en el marc 
de la situació d’unes noves eleccions a Catalunya, que no sé quan seran, ni vull fer 
d’aprendiz de brujo, però crec que, al final de tot el cicle, hem d’intentar retrobar, 
no?, durant i després d’acabar amb el cicle electoral, el que vosaltres parlàveu, trobar 
els consensos d’una pluralitat real a Catalunya que intenti trobar una solució demo-
cràtica en aquest sentit de, bé, bloqueig institucional i polític que venim patint des 
de fa molt de temps.

Per on hauria de passar aquesta situació? Evidentment, no ens correspon als sin-
dicats, encara que tinguem opinió. Però nosaltres hem defensat, com sempre, i se-
guirem defensant que tal com està la situació de Catalunya, no hi haurà una solució 
administrativa sense la participació de la gent, i no hi haurà només una solució de 
la gent sense un consens administratiu, per tant, hem de trobar l’acord polític per 
intentar donar-li la paraula a la gent d’aquest país. Però això, com enteneu, és una 
opinió que la podeu agafar o no en funció del vostre interès.

I dues preguntes que venien amb relació a les amenaces dels partits que plan-
tegen el 155 permanent; això, el sindicat no només que faci una valoració del que 
jo crec que algú de vosaltres o alguna de vosaltres heu dit, no?, del que significaria 
de caràcter democràtic i constitucional l’aplicació d’un 155 de l’ordre que plantegen 
alguns partits polítics. Nosaltres el que estem platejant ja és començar a preparar 
la demanda de la participació en unes eleccions d’una ciutadania que ha d’intentar 
tenir opcions de participació de vot amb elements totalment diferents i antagònics a 
aquest plantejament que van en contra de les llibertats democràtiques d’un país. Ho 
fem des de la vessant social, amb el que planteja una dreta, una altra dreta que col·lo-
ca els elements de les condicions de vida de la gent, majoritària, de representació de 
la ciutadania en una situació de feblesa democràtica, i sobretot també que fa d’una 
Espanya, no?, com la que volen, recentralitzada, única i uniforme, posant en qüestió 
les capacitats d’autogovern que nosaltres estem plantejant com un anhel de seguir 
guanyant capacitat d’autogovern, i ho defensem, i a més ho tenim als principis esta-
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tutaris de la nostra organització. Per tant, va en contra del que nosaltres representem 
i ens definim, i, evidentment, no només ho farem després sinó que abans de que es 
doni la concurrència i la lectura electoral del 28 d’abril, doncs, nosaltres intentarem 
evitar que aquestes forces polítiques tinguin la possibilitat de que puguin plantejar 
aquesta situació. I si la plantegen, evidentment, és el trencament del dret constitu-
cional definitiu si fan una intervenció de l’ordre amb la que amenacen. I jo crec que 
aquí la resposta jo crec que de la societat civil ha de ser evidentment contundent, i 
també de l’arc polític. Jo crec que aquí a Catalunya hauríem de trobar consensos per 
fer front a una situació d’aquesta mena, si fos el cas, i que jo crec que haurem de fer 
tot el possible per intentar evitar-lo.

Parlàveu i preguntàveu si hi havia negligència tant per l’àmbit de l’Estat com de 
l’àmbit de la Generalitat en funció de les decisions que s’han pres. Jo parlaria d’ir-
responsabilitat política, en tot cas, més que de negligència. Jo crec que és una irres-
ponsabilitat política, per mi, renunciar als marcs de diàleg en funció del nivell de 
responsabilitat que es pugui atribuir, de proporcionalitat, de qui ha renunciat més o 
menys o abans o després als marcs de diàleg per trobar una solució política, i per mi 
això és una responsabilitat. A partir d’aquí, la negligència no és a un leguleyo a qui 
li correspon plantejar-la, sinó que serà, en tot cas, a l’àmbit de la justícia. Jo el que sí 
que dic, i que tinc l’opinió, és que es van cometre actes d’irresponsabilitat greu, po-
lítiques, que han provocat una situació de bloqueig, com la situació que plantegem. 
I no vull ara entrar al debat d’on es planteja l’atribució proporcional del nivell de 
responsabilitat o qui ha tirat la pedra primer, o no. Sé perfectament des de quan se 
va intentant trobar espais de solució política, i l’orientació va de Catalunya cap allà; 
però no d’ara, ve de lluny. És a dir, d’allà cap aquí, i qui tenia aleshores la responsa-
bilitat va començar demanant i recollint signatures contra l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya. Per tant, també tinc molt clar definit qui tenia la voluntat de trobar solu-
cions polítiques i qui no, i qui ha gestionat millor o pitjor la capacitat de gestionar  
les solucions polítiques, això ja no em correspon a mi sol, i, evidentment, no ens 
pertoca.

La gestió eficient de l’Estat o de la Generalitat. Jo crec que amb l’aplicació de la 
intervenció del 155 no es pot valorar si la gestió eficient dels recursos públics recau 
en un govern que n’està intervenint un altre. Jo crec que no és la normalitat, i, per 
tant, no es pot qualificar la capacitat de gestió d’un o un altre govern en una situació 
d’excepcionalitat, com vam viure en el període del 155. Crec que no seria just, en 
aquest sentit, per a un àmbit o un altre, plantejar aquesta situació. El que sí que puc 
dir és que per mi no és eficient ni el de l’Estat ni el de la Generalitat, perquè no tin-
dríem les desigualtats que estem vivint a la societat catalana. Per tant, el que he de 
plantejar, en tot cas, que tenen marge de millora, si els hem d’avaluar.

Nosaltres, més que por dels funcionaris, el que teníem era incertesa i neguit per 
veure quins efectes tenia un allargament del període del 155 a les seves funcions i 
tasques i com els afectava la seva normalitat de treball, i la majoria de consultes i lí-
nies de treball que vam fer el seu dia va ser en intentar donar-los certesa de que la 
seva tasca hauria de ser el més normal i quotidiana possible del que podien plantejar, 
i que, sobretot, aquest nivell de responsabilitat afegida que ells ja manifestaven posar 
damunt de la taula per fer funcionar les nostres administracions públiques, doncs, que 
seguís la línia de treball amb una situació d’excepcionalitat que requeria un compro-
mís del conjunt de la societat catalana, i, per tant, dels treballadors i les treballadores 
que representen, en aquest cas, els drets socials que se garanteixen mitjançant l’Ad-
ministració. Per tant, jo crec que, més que por, era un neguit i incertesa que havíem 
de gestionar amb molt de diàleg continu, no?

És que estic intentant respondre a tot, eh? Després, Camil que ho faci també una 
altra vegada. 

Les nostres confederacions van parlar de prudència i mesura. Jo vull recordar, 
quan parlem de declaracions als mitjans de comunicació, en el moment que es fan. 
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En aquell moment, s’estava plantejant la intervenció dels Mossos d’Esquadra, s’es-
tava plantejant..., encara no s’havia decidit si detenien o no detenien el Govern de la 
Generalitat, era un moment on s’anunciava el 155 i on, veient que era una situació 
que no la pararien, plantejaven «compte amb les hòsties, que entreu a Catalunya», 
no? I aquesta declaració..., evidentment, és molt difícil plantejar la prudència quan 
s’intervé per primera vegada, amb l’aplicació del 155 de la Constitució, una comuni-
tat autònoma fent fora tot el govern; és a dir, prudència i mesura. Crec que era la for-
ma més greu per intervenir, fer l’aplicació del 155. Per tant, jo no puc dir que l’apli-
cació del 155 se va fer amb mesura. En tot cas, jo crec que se va fer amb estratègia, 
evidentment, de fer fora un govern i substituir-lo, que jo crec que l’únic que van fer 
mitjanament bé és substituir-lo mitjançant unes eleccions de manera molt ràpida, 
podia haver sigut una mica pitjor encara, no?, que és fer fora el Govern i estar aquí 
governant sense donar-los la paraula als catalans i les catalanes durant mesos, que 
és el que plantegen ara, no? Jo crec que, en aquest sentit, no va tenir suficient mesu-
ra, però, com a mínim, ens van donar la paraula al més aviat possible; mal menor.

No tenim dades del que estàs plantejant. Jo no tinc, com a organització, dades 
ni dels efectes que podien mantenir amb l’assetjament o en situació d’assetjament 
que podíem patir els treballadors, no vàrem arribar a denúncies en aquest sentit. 
Ni tampoc podem fer una relació directa de la pèrdua de treball amb el 155. El que 
podíem fer en aquells mesos era fer un seguiment de la situació contractual i d’ocu-
pació i d’activitat econòmica que teníem. No va canviar la tendència dels mesos 
anteriors i dels mesos posteriors en el que és l’economia global i el mercat de tre-
ball, és a dir, no podíem relacionar directament... Suposo que qualsevol espai d’una 
empresa que treballés per a una administració que tingués un problema, com pot 
passar en el cas del tercer sector, pugui tenir un efecte concret laboral. Però, a les 
grans dades, no podíem veure un efecte directe d’un canvi de la tendència del mer-
cat de treball ni abans, ni durant, ni després.

I lo de la SEAT ho deixo, que és company del Camil.

Camil Ros i Duran

Bé, podíem anar situant més elements, més elements concrets, no? Quan es 
deia... És veritat que ens hem acostumat, a Catalunya, a viure –bé, i a l’Estat, també, 
eh?– amb pressupostos prorrogats, no?, i això sembla que acaba sent una normalitat, 
quan és una anormalitat. Un pressupost prorrogat et limita les possibilitats de crei-
xement, sobretot quan, en aquests moments, doncs, respecte a ja fa uns anys, hi ha 
més activitat econòmica, per tant, hi han més ingressos públics en fiscalitat, per tant, 
hi ha un pressupost que es prorroga producte del 155, i que ara, per altres qüestions, 
continuem igual, no? És a dir, les dos organitzacions hem demanat reiteradament, jo 
crec que des de l’any passat, fins i tot amb una sensació de disc ratllat, que nosaltres 
volíem pressupostos aquí i allà per dos elements clau: un, per a recuperació de drets 
retallats durant la crisi econòmica, i dos, perquè necessitàvem i necessitem dos go-
verns amb estabilitat política, i el que dona més estabilitat política són els pressupos-
tos, per poder obrir un marc de diàleg i de distensió per trobar una solució política 
al conflicte que tenim. Per tant, això, per desgràcia, doncs, ara no és així, perquè hi 
han unes eleccions convocades a nivell de l’Estat, i tot fa preveure que a Catalunya 
no hi hauran pressupostos, no?, ja no entro en altres anàlisis de no pressupostos si 
passa alguna cosa més. 

Jo crec que –per trobar elements positius, no al 155, eh?, però al període d’aquest 
any passat–, des del moment en què es produeix la moció de censura, doncs, la mo-
ció de censura sí que ha donat certa, no solució, però sí certa distensió al clima polí-
tic, tant a Catalunya com al conjunt de l’Estat, no? Per tant, jo crec que aquest efecte 
hi ha estat, que no ha anat més enllà i que ja veurem, evidentment, si d’aquest del..., 
estem parlant de la moció de censura al maig, no?, entenc, al maig, juny de l’any 
passat, fins a data d’avui, si la conclusió és que ara tenim unes eleccions i guanyen, 
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doncs, els del 155 permanent, farem una involució, i farem una involució que segu-
rament pot ser pitjor que la d’alguns moments quan estàvem.

No es pot trobar cap element positiu del 155. Només un, però no és positiu –seria 
un altre qualificatiu–, seria: el 155 va portar una dosi de realitat amb el resultat de les 
urnes del 21 de desembre. És a dir, l’objectiu del 155 ocult, segurament, no?, era can-
viar una aritmètica política a Catalunya. Això no ho va fer, i com que la ciutadania és 
molt tossuda, amb major participació, fins i tot més enllà dels diputats i diputades que 
tinguéssiu cada un dels grups parlamentaris, si fem o extrapolem, no com si fos un 
referèndum, però sí com un reflex de les posicions polítiques, pràcticament la posició 
política de les opcions independentistes, de les opcions federalistes i de les opcions 
unionistes, doncs, més o menys, percentualment, va ser el mateix que el del 27 de 
setembre, que era el darrer cop que s’havia votat, no?, amb els matisos que hi hagin, 
però, per tant, sí que fan una dosi de realitat, de dir «aquí fins i tot un 155 no canvia 
l’opinió de la ciutadania», ni en un sentit ni en un altre, que, evidentment, no es pot 
valorar com a positiu perquè és conseqüència de tot el que és conseqüència.

A mi se’m fa difícil analitzar..., perquè com que hi ha gent en presó, se’m fa difícil 
fer una anàlisi d’aquelles setmanes. Jo crec que, quan puguin sortir de la presó, ho po-
drem fer i les persones que estan a presó o que estan fora de Catalunya també, doncs, 
podran analitzar i parlar; per tant, a mi... Però és evident que jo crec que els dos 
governs, amb tot el que representaven políticament, jo crec que sempre van pensar 
que l’altre no aniria tan lluny, no? És a dir, el Govern de l’Estat creia que no es faria  
la declaració del 27, no?, i el Govern de Catalunya segurament creia que no es faria el 
155, o, si no, com a mínim, que la gent no entraria a presó i es quedaria en forma de 
presó preventiva indefinida, com estan fins ara. Per tant, jo crec que... 

Però, ara, analitzar... El que és evident és que la força institucional o legislativa..., 
doncs, evidentment, l’Estat té més força que el Govern de la Generalitat, i, per tant, 
les conseqüències han estat molt més dures, perquè la força, evidentment, de l’Estat 
és molt més dura i ja ho anem veient. Però, bé, aquí cal una anàlisi; aquí tampoc ara 
no estem analitzant els moments i aquelles setmanes, però nosaltres, com a orga-
nització, ja d’abans, però des de..., sobretot a partir de l’1 d’octubre, sí que vam fer 
també de pont amb aquell Govern, i, en certs moments, doncs, hi havien..., entre el 
Govern d’aquí i d’allà algunes coses van fer. I jo vaig veure, per part del Govern de 
la Generalitat, certa voluntat de diàleg, difícil, evidentment, com també per alguna 
part del Govern de l’Estat, que també, l’altra part de la nostra organització allà a 
Madrid que feia contactes, doncs, bé, com a mínim comunicació n’hi va haver, però, 
evidentment, el resultat després va ser el que va ser. Es va arribar al 27; nosaltres 
sempre hem dit que no creiem ni en el 155 ni en la unilateralitat, i, per tant, el que 
passa, que no ho puc igualar en el sentit de la situació que hi ha en aquests moments, 
doncs, de judicialització i de presó de la gent. Però, per tant, aquesta haurà de ser 
una anàlisi que l’haurem de fer molt més pausadament.

Però jo crec que també ens ha de fer analitzar que, depèn del resultat de les elec-
cions espanyoles i de les altres que hi puguin haver, i de la sentència, en aquests mo-
ments jo no sé si tindrà més importància per a la situació política de Catalunya la 
sentència o el resultat de les eleccions, però que cal recobrar consensos amplis i molt 
més amplis de les organitzacions o partits polítics que estem avui, per exemple, aquí 
en aquesta comissió, i, per tant, s’ha de treballar en aquest marc, recuperar espais 
socials o espais socials institucionals, com el pacte a què s’ha fet referència, doncs, 
pel referèndum, o el dret a decidir, o altres que s’hauran de plantejar, però amb un 
altre plantejament, perquè estem al 2019 i no estem a l’abril del 2017, no?, i, per tant, 
hi ha coses que han canviat.

Efectes concrets? És difícil de xifrar, perquè n’hi han que no els sabem. És a dir, 
s’hauria de preguntar, per exemple, a la Junta Consultiva de la Contractació Públi-
ca, quins concursos s’han deixat de fer producte del bloqueig del 155 i quin impac-
te tenen amb l’ocupació indirecta de la Generalitat o si es van retardar. S’hauria de 
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preguntar a tots els departaments de la Generalitat quan fan convocatòries, doncs, 
del tercer sector o del SOC, quins es van retardar respecte a anys anteriors i aquests 
quin impacte han tingut. I es podrien arribar a trobar dades, però és complex. En 
coneixem de..., és a dir, el cas més concret seria el que ja ha situat abans el Javier en 
la seva intervenció inicial, que és el Diplocat, que automàticament els acomiaden i, 
bé, nosaltres com a organització també els vam assessorar amb l’expedient de regu-
lació d’ocupació, i, bé, tots els membres que érem del Patronat del Diplocat, doncs 
també hem pres les mesures jurídiques per les institucions. Aquesta és evident que 
és causa-efecte; acomiadats. La resta és més jugar amb l’alentiment, no?, i en posar 
les pegues, i en el que us deia abans, simbolitzant amb lo de que no hi havien tru-
cades, no?, però ni de secretaris generals, ni de direccions generals. Evidentment, 
com que per tot havien de demanar permís a Madrid, els que eren càrrecs polítics, 
doncs, bé, van utilitzar, suposo, un excés de zel a aguantar la institució, que això és 
el que dèiem, no?

Respecte al tema de la SEAT... Jo crec que el Matías Carnero compareix, no? 
(Pausa.) Ve o no, al final? (Pausa.) Em sembla que algú l’havia... (Pausa.) És que em 
sembla que m’havien... (Veus de fons.) No, ho dic perquè, si és ell..., jo crec que és 
ell aleshores qui us ho podrà explicar amb detall, no? Però bé, entrar en detall, però 
aquest... (Veus de fons.) Sí, no? (Pausa.) D’acord. (Veus de fons.) Ell us ho explicarà 
amb detall. Bé, és que com que m’ho havia dit, dic..., però bé, que no sigui que... Ell 
us ho explicarà amb detall.

La diferència entre la SEAT i altres empreses de Catalunya és que la SEAT, la 
representació dels treballadors, l’empresa la té molt en compte i participa de les de-
cisions, o, com a mínim, és informada, no? És un model, doncs, de gestió d’empresa 
alemany, en què la participació dels treballadors és molt més directa. El Matías Car-
nero també forma part del comitè mundial del grup, no? Per tant, explicarà amb de-
tall... Jo crec que sabem aquest cas, perquè la representació dels treballadors tenim 
més accés a la informació i també podem ajudar més, segurament, el paper que va 
fer tota la representació, perquè no només..., ell és el president del comitè d’empresa, 
però amb tota la representació de tots els sindicats, va ser vetllar –que és el que hem 
intentat– perquè l’impacte sobre l’ocupació a Catalunya, doncs..., es pogués frenar 
tot el que es pogués frenar i fos el mínim possible. 

Jo us haig de dir que, excepte..., perquè, si mirem les dades, fins i tot en alguns 
casos podem trobar creixement d’ocupació de les empreses que van marxar de Ca-
talunya; són les cúpules o els staffs dels seus consells d’administració els que en 
alguns casos poden marxar, bé, i la fiscalitat que hagi pogut marxar o la frenada 
d’inversions. Destrucció d’ocupació, no. I aquest és un exemple clar, doncs, el de 
la SEAT, de dir que l’empresa va prioritzar l’activitat econòmica i l’estabilitat, i no 
portar inestabilitat, i que, per tant, si va rebre trucades –que, si ho diu el president 
de la SEAT, del comitè d’empresa, doncs així va ser–, la intel·ligència, en aquest cas 
empresarial, que moltes vegades això d’intel·ligència i empresarial no van molt lli-
gades, en alguns casos, en aquest cas sí que hi va ser, no? I, per tant, són empreses 
arrelades al territori.

Penseu l’impacte de la SEAT, quinze mil persones que treballen a la SEAT, apro-
ximadament; el sector de l’automoció genera entre cinc i set persones indirectes, eh? 
Per tant, imagineu-vos l’impacte d’una decisió que no hagués estat la que va ser o 
va plantejar-se, no? Però, bé, jo crec que aquest n’és un exemple i que hi han moltes 
més empreses que, evidentment, també van decidir fer el mateix.

Nosaltres..., jo recordo unes declaracions meves que eren a l’estiu del 17, en què 
nosaltres demanàvem seguretat jurídica per als treballadors i treballadores públics, 
tant per part de la Generalitat com per part de l’Estat. En aquell moment, si ho re-
cordeu, l’estiu del 2017 hi havia el tema de la seguretat jurídica dels treballadors 
respecte al referèndum de l’1 d’octubre. Nosaltres, en aquell moment ja, dèiem no 
només que, evidentment, el Govern de la Generalitat donés seguretat jurídica a les 
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persones, doncs, que treballaven a la Generalitat de Catalunya, sinó que també al 
mateix temps vam dir que l’Estat, el Govern del PP també ho fes, no prendre mesu-
res. Està clar que en alguns casos, com pot ser el cas de Diplocat o el cas d’altres, no 
s’ha tingut. Segurament, són poca gent en nombre les persones afectades, però tots 
els staffs de les conselleries van ser acomiadats fulminantment. I aquestes persones, 
doncs, sí que van perdre de manera directa la seva feina. I així, doncs, podríem anar 
buscant quins casos de persones que feien funcions d’assessoria podrien ser. 

I fent repàs... I, finalment, també, doncs, l’efecte del 155, ara fa un any a aquesta 
hora, jo crec que el Javier Pacheco i jo estàvem reunits amb el president del Par-
lament, perquè ara estava fent memòria..., i, mirant l’agenda, que vam tenir una 
reunió, perquè el divendres anterior havien entrat a presó, doncs bé, la gent que va 
sortir, i aquella mateixa tarda teníem una reunió de l’Espai Democràcia i Convivèn-
cia, on decidíem la convocatòria de la manifestació del 15 d’abril. També, per tant, 
estàvem en un marc de 155. Era allò de: «Tornen a entrar a presó i no tens amb quin 
govern reunir-te», no? És un exemple clar d’altres moments. Vam haver de gestionar 
aquesta convocatòria sense govern. Els governs no participen, tampoc, d’aquests es-
pais de mobilització, però és evident que, com el 20 de setembre, a les dues organit-
zacions ens truca des de la Presidència de la Generalitat i a primera hora vam estar 
reunits amb el president Puigdemont i el vicepresident Junqueras, i després vam fer 
una roda de premsa al migdia, a l’Ajuntament de Barcelona, un conjunt d’entitats; 
doncs avui fa un any, això no ho vam poder fer. Sí que ens vam reunir amb el presi-
dent del Parlament, però no amb el Govern, perquè no hi havia govern, perquè enca-
ra estava vigent el 155. I, aquell moment, segurament, és, doncs, de tots els moments 
de tot el procés i de tot el 155, l’atac més directe i ferotge que s’ha fet cap a les dues 
organitzacions sindicals que estem avui aquí, que, tant les organitzacions de Cata-
lunya com al conjunt de l’Estat, van donar suport a la convocatòria del 15 d’abril. 

Nosaltres moltes vegades molestem, perquè moltes vegades no diem el que vo-
len part dels extrems, però nosaltres tenim el convenciment que, per sortir de totes 
aquestes situacions, doncs, evidentment, es necessiten ponts de diàleg. Les dues 
organitzacions, doncs, representem més de quaranta mil delegats i delegades a Ca-
talunya, que això és el 82 per cent de la representació sindical a Catalunya. Les 
dues organitzacions sumem prop de les 300.000 persones afiliades a Catalunya. 
Difícilment trobarem dues organitzacions amb un component plural, i volem se-
guir sent així. És a dir, nosaltres volem que en les nostres organitzacions s’hi sigui 
per la nostra activitat sindical, no per les nostres posicions polítiques concretes, i 
creiem que aquí és la funció que hem de fer en aquests moments, doncs, de crear 
marcs perquè un 155 no pugui ser permanent ni imposat, i perquè totes les situa-
cions, doncs, de diàleg es puguin recuperar i que al mateix temps puguem anar a 
una situació de normalitat. 

Jo..., em sembla que no em deixo cap més cosa. 

El president

Molt bé, gràcies.

Camil Ros i Duran

No, diria que no.

El president

Gràcies, doncs.

Camil Ros i Duran

I, si ens hem deixat alguna cosa, doncs, podeu...

El president

Obrim un torn breu, diguem-ne, per si... (Veus de fons.)
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Jéssica Albiach Satorres

Res, només seria per agrair-vos les vostres paraules. La veritat és que heu afinat 
molt bé i heu fet l’esforç de contestar a totes les qüestions que hem plantejat, que 
això no acostuma a passar massa, o siga que un agraïment per endavant, i també no 
només per l’esforç que heu fet, sinó també per les vostres reflexions en defensa de 
l’autogovern, de la democràcia i dels drets socials, que ara més que mai són neces-
saris; i també per anunciar aquesta resposta contundent, en cas que sigui necessària. 
Jo crec que, una vegada més, s’ha demostrat el vostre compromís en que Catalunya 
avance, i, per tant, insisteixo en que sereu un actor clau; que després d’aquest cicle 
judicial i del cicle electoral que comentava el senyor Pacheco, haurem de seure, hau-
rem de parlar per teixir aquests grans consensos per sortir del bloqueig i per conti-
nuar avançant.

Gràcies.

El president

Orobitg.

Jordi Orobitg i Solé

Moltes gràcies; primer, per sumar-me als agraïments i per no haver defugit cap 
pregunta, fins i tot amb excés –i ara m’explicaré. Pel que respecta al company Pache-
co, ho agraeixo, perquè he utilitzat el terme «negligència», i, probablement, no m’he 
expressat bé, i la teva anàlisi ha tingut a veure més amb el comportament dels di-
ferents governs per portar a aquesta situació –que també agraeixo el fet de reconèi-
xer explícitament que la voluntat de diàleg sempre s’ha expressat de Catalunya vers 
l’Estat espanyol i no viceversa–, però la meva pregunta respecte a la negligència no 
anava orientada tant respecte de l’actuació dels representants dels diferents governs, 
sinó respecte al disseny de la intervenció, és a dir, al disseny de l’aplicació de l’ar-
ticle 155.

Com sabeu, ha transcendit que el disseny d’aquest dispositiu es comença a bas-
tir després de la consulta del 9 de novembre de 2014. Es comença a fer un disseny, 
existeix una persona responsable que és definitivament qui la porta a terme, que és 
el senyor Bermúdez de Castro, i, en aquest temps de planificació, i vistes les afecta-
cions –avui no heu parlat d’algunes d’importants, no?–, hem vist la renda garantida, 
moltes altres circumstàncies... L’altre dia vam veure, doncs, dades «frapants», que 
era l’afectació respecte al tercer sector. Llavors, més enllà de la vocació o la volun-
tat efectiva –en aquest cas, entenc, per part del Govern espanyol– d’aplicar un arti-
cle 155, i des del nostre punt de vista, i així ho expresso, de fer una usurpació dels 
representants legítims del poble, escollits democràticament, no?, i d’un govern legí-
tim, més enllà d’això, en tant que han existit aquestes derivades, aquests perjudicis 
efectius en diferents àmbits –i ho reitero: tercer sector, renda garantida, polítiques 
socials, tota mena d’afectacions–, podem interpretar o, des del vostre punt de vista, 
podeu concloure que l’aplicació de l’article 155, per tant, part de l’article 155, ateses 
aquestes repercussions, cal qualificar-la com a negligent? És una pregunta molt sen-
zilla i també demanaria una resposta molt senzilla.

El president

De Dalmases.

Javier Pacheco Serradilla

Jo torno a dir que no em correspon valorar-ho, primer perquè la reflexió...

El president

Senyor Pacheco...

Javier Pacheco Serradilla

...després del 9 de novembre... –ah, d’acord, d’acord.
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El president

...em permet que...? Després en tot cas tindrà ocasió de contestar.

Francesc de Dalmases i Thió

Gràcies, president. M’afegeixo a la resta de grups parlamentaris que us han 
agraït, tant a Camil Ros, com a representant de la UGT, com a Javier Pacheco, re-
presentant de Comissions Obreres, no només el fet que no hàgiu defugit aquesta 
compareixença, sinó que..., a més a més, la concreció de les respostes tant en la in-
tervenció inicial com la final.

Voldríem compartir la reflexió de que, efectivament, això que està passant durant 
aquests anys d’aquest conflicte Catalunya-Espanya és innegable que ha sotmès a un 
estrès democràtic, ha sotmès a una prova d’estrès la democràcia espanyola, i que 
no l’ha superat amb nota, i que, per tant, aquí, tots els sectors polítics, econòmics i 
socials hi tindran un paper determinant, i, per tant, els sindicats també. I que això 
no va només d’aquest 155, ni del que va passar abans, ni de com s’acaba ara amb 
aquest cicle, sinó d’una reflexió profunda sobre la defensa dels principis democrà-
tics essencials. 

Hi ha una qüestió de l’arquitectura politicoinstitucional espanyola que està sobre 
la taula, que és que el Tribunal Constitucional ja fa molts anys que actuava com a 
tercera cambra no democràtica –no democràtica–, i que això afecta directament la 
qualitat de la vida de la gent del conjunt de l’Estat, però, específicament, de Catalu-
nya. A nosaltres ens agrada recordar que la Llei del canvi climàtic que va aprovar 
aquest Parlament –la Llei del canvi climàtic–, que fins i tot va votar el PP, va ser 
recorreguda pel Tribunal Constitucional, amb la qual cosa tenim un problema amb 
aquesta qualitat democràtica, i els sindicats, com a element de transformació social 
que heu estat sempre –sempre–, haureu de mantenir-vos amatents. Per tant, això no 
és un constipat, això no és una qüestió que ve i que passa, sinó que demanarà una 
anàlisi profunda perquè el que està en joc són drets essencials de tothom.

És a dir, com es reprimeix a Múrcia, quan es prohibeix una obra d’art a Madrid, 
quan es prohibeix un llibre a Galícia i quan a un raper se’l condemna a tres anys de 
presó per una cançó, vol dir que hi ha alguna cosa molt més essencial que no el que 
un govern o altre hagi actuat políticament. I, en aquest sentit, sí que volíem deixar... 
–si m’ho permet el president–, nosaltres, i sabem que no ho heu fet, eh?, però, en tot 
cas, ho volem deixar clar, que rebutgem de ple la responsabilitat compartida dels go-
verns, perquè nosaltres entenem que n’hi va haver un que va actuar des de la defensa 
dels principis democràtics essencials, i que va haver-n’hi un altre que precisament va 
anar frontalment a fer-los malbé. 

I, en aquest sentit, no només l’agraïment, sinó que volem fer nostres les paraules 
de Jordi Cuixart en el judici, quan feia referència a Marcelino Camacho, líder his-
tòric de Comissions Obreres, i deia: «Els drets es defensen exercint-los.» I, per tant, 
això no és una causa només del Parlament, o no és una causa dels sindicats, sinó 
que és una causa comuna. I espero, com deia a l’inici de la intervenció anterior, que 
ens hi trobarem, com, de fet, ens hi vam trobar durant tot el procés polític que va 
arribar fins a l’octubre.

Gràcies.

El president

Gràcies. Tot i que aquestes últimes reflexions podrien donar peu, diguem-ne, a 
un debat molt ampli, els prego que, en tot cas, contestin breument les qüestions que 
s’han plantejat ara.

Javier Pacheco Serradilla

Deia abans que a mi se’m fa difícil fer una qualificació de tot el procés, perquè, 
evidentment, no conec detalls de moltes coses de les que van passar des del 9 de no-
vembre cap aquí i només tinc la possibilitat de fer una valoració dels esdeveniments 
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polítics per la nostra capacitat de representació que teníem, i de participació al país. 
Per tant, no sé si això acabarà amb una situació negligent o no. El que sí que sé és 
que té efectes, i molt negatius, per a la vida normal d’un país, que alguns volen po-
sar en qüestió amb un canvi radical de la seva estructura de competències i de capa-
citats d’autogovern, com és el cas, i jo crec que ho heu plantejat de manera clara en 
les vostres preguntes, no?

I és veritat que tenim un problema de qualitat democràtica. I deixeu-me dir-vos 
només, president, una reflexió última. És a dir, ve de lluny, aquesta –ve de lluny–; 
és a dir, nosaltres, la primera..., a la intervenció que deia de la roda de premsa a la 
plaça Sant Jaume el dia 20 de setembre, en aquell dia jo ja començava plantejant a 
la meva intervenció que això és un pas més de la involució democràtica d’un govern 
que havia començat a intentar trencar els consensos d’un àmbit polític que tenia les 
llibertats civils i democràtiques com un element fonamental de trànsit per al con-
junt de la ciutadania, i que s’estaven trencant amb la llei mordassa i amb l’encausa-
ment de tres-cents sindicalistes per participar en els piquets de vaga, i que seguíem 
amb la manca de llibertat d’expressió, i, evidentment, amb la voluntat de recentra-
litzar les competències d’un model territorial que alguns el volien una altra vegada 
amb les funcions del passat, no?, més negre del nostre país. Per tant, venim de molt 
lluny. I, en aquest sentit, a mi m’agradaria plantejar elements de compromisos amb 
aquests conceptes. Drets nacionals i drets socials, des de la nostra conformació com 
a organització sindical, van de la mà, i, per tant, nosaltres volem construir un país 
amb aquesta lògica. 

Per cert, per protocol: Comissions Obreres de Catalunya, no a Catalunya, que no 
som una delegació de ningú, sinó que som la comissió obrera nacional de Catalunya, 
i ho dic no només pel protocol sinó per refermar-nos, la nostra organització, en els 
valors nacionals i socials del nostre país.

Camil Ros i Duran

Bé; no sé si hi ha hagut negligència, inadvertència, omissió, oblit, deixadesa, des-
curança o abandó, o l’antònim, que és «diligència»; segurament, el Govern de l’Estat 
va ser molt diligent en intentar, no?, destituir el Govern de la Generalitat i convocar...

És evident que és negatiu, perquè ja ho hem dit, no?, i... Però, més enllà del 155, 
que és una part important, però és una part del conjunt, no?, i també m’afegeixo a 
les paraules del Javier, que hi ha gent que ha descobert la part democràtica obscura 
de l’Estat espanyol, doncs, arran del procés, hi ha gent que ja ho patim abans. Jo soc 
insubmís a la prestació social substitutòria; els anys noranta, ja, vaig veure algun 
amic entrar a presó a Brians. A partir d’allà, és veritat, bé, doncs, que després es va 
despenalitzar la insubmissió, però que a partir, especialment, del 2012, de les diver-
ses vagues generals que vam convocar durant la crisi econòmica, sobretot a partir 
del 2012, i no havia passat jo diria que mai, s’havia anat contra els piquets de les 
vagues generals demanant-los set anys de presó a molts d’ells, d’aquests tres-cents. 
Fa poc, el Consell de Ministres de fa unes setmanes va donar un indult a algunes 
d’aquestes persones; hi ha gent que encara està pendent de judici. Això ve del 2012. 

I, per tant, pel que haurien de servir, totes aquestes situacions, és, doncs, per fer 
una reflexió democràtica de fons, evidentment, a Catalunya, al conjunt de l’Estat, 
però que no només les persones independentistes s’ha anat contra elles democràtica-
ment, sinó que això ja ve de molt més abans. I, per tant, jo crec que aquesta cultura 
democràtica de la mobilització i aquesta cultura en el fons per la pau, per l’objecció 
de consciència, doncs, hauria de servir per implementar-se molt més, no?, però, per 
tant, que ve de molt més lluny.

El president

Molt bé, moltes gràcies per la seva compareixença, per les seves aportacions, que 
de ben segur seran útils per als treballs d’aquesta comissió. També agrair l’acompa-
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nyament del Miquel Àngel Puente, que els ha acompanyat. Disculpes per la tipogra-
fia, diguem-ne, del rètol, perquè ha estat totalment involuntari, eh? 

Compareixences de Xavier Amor i Martín, president de la Federació 
de Municipis de Catalunya, i de Ramon Font, portaveu nacional de la 
Unió Sindical de Treballadors de l’Ensenyament de Catalunya, com a 
testimonis (canvi de tramitació)

365-00002/12 i 365-00008/12

I, abans d’acabar la reunió, els vull proposar un canvi en el pla de treball de dos 
compareixents, que els tenim citats, diguem-ne, com a testimonis, i ens sembla que, 
pel seu perfil, doncs, podrien ser perfectament compareixences d’experts, que és el 
president de la Federació de Municipis de Catalunya, i el portaveu nacional de la 
Unió Sindical de Treballadors de l’Ensenyament de Catalunya. Estan com a testi-
monis; si us sembla, per assentiment, els passaríem també com a experts, d’acord? 
(Veus de fons.)

Moltes gràcies; moltes gràcies i bon dia.

La sessió s’aixeca a un quart de dotze del migdia i onze minuts. 
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