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SESSIó NÚM. 1

La sessió s’obre a un quart de dues del migdia i cinc mi-
nuts. Presideix la presidenta del Parlament, la qual és as-
sistida pel lletrat Fernando Domínguez Garcia.

Hi són presents els diputats Antoni Fernández Teixidó i 
Roger Montañola i Busquets, pel G. P. de Convergència 
i Unió; Oriol Amorós i March i Marc Sanglas i Alcantari-
lla, pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya; Alícia 
Romero Llano i Jordi Terrades i Santacreu, pel G. P. So-
cialista; Pere Calbó i Roca i José Antonio Coto Roquet, 
pel G. P. del Partit Popular de Catalunya; David Compa-
nyon i Costa i Josep vendrell Gardeñes, pel G. P. d’Inicia-
tiva per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa; 
Inés Arrimadas García i Carmen de Rivera i Pla, pel G. P. 
de Ciutadans, i Quim Arrufat Ibáñez, pel G. Mixt.

ORDRE DEL DIA DE LA CONvOCATÒRIA

1. Constitució de la comissió (tram. 407-00003/10). 

2. Ratificació del president proposat pel grup parlamen-
tari (article 41.2 del Reglament del Parlament).

La presidenta del Parlament

Bon dia, senyores diputades i senyors diputats. Obrim 
la sessió per a la constitució d’una comissió d’investi
gació.

Constitució 
de la comissió (tram. 407-00003/10)

El primer punt de l’ordre del dia és la constitució d’a
questa comissió, que és la Comissió d’Investigació so
bre la Fallida de Spanair. 

La Mesa del Parlament, d’acord amb la Junta de Porta
veus i de conformitat amb el que disposen els articles 
40.1 i 58.2 del Reglament, va acordar que la comissió 
estigués formada per dos membres de cada grup par
lamentari, inclòs el Grup Parlamentari de Ciutadans, 
que en té atribuïda la presidència.

Els membres de la comissió proposats per cada grup 
parlamentari són els següents: per part del Grup Par
lamentari de Convergència i Unió, l’honorable senyor 
Antoni Fernández Teixidó i l’il·lustre senyor Roger 
Montañola; per part del Grup Parlamentari d’Esquer
ra Republicana de Catalunya, l’il·lustre senyor Oriol 
Amorós i l’il·lustre senyor Marc Sanglas; per part del 
Grup Parlamentari Socialista, la il·lustre senyora Alí
cia Romero i l’il·lustre senyor Jordi Terrades; per part 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu
nya, l’il·lustre senyor Pere Calbó i l’il·lustre senyor José 
Antonio Coto; per part del Grup Parlamentari d’Ini
ciativa per Catalunya Verds  Esquerra Unida i Alter
nativa, l’il·lustre senyor David Companyon i l’il·lustre 
senyor Josep Vendrell; per part del Grup Parlamen
tari de Ciutadans, l’il·lustre senyor Matías Alonso i 
la il·lustre senyora Inés Arrimadas; per part del Grup 
Mixt, el senyor Quim Arrufat i el senyor David Fer
nàndez, que ara no hi és, però que serà membre de la 
comissió.

Ratificació 
del president proposat pel grup parlamentari 
(article 41.2 del Reglament del Parlament)

El segon punt de l’ordre del dia és la ratificació del 
president proposat. La Mesa del Parlament, d’acord 
amb la Junta de Portaveus, i segons el que disposa l’ar
ticle 41.2 del Reglament, va acordar que la presidència 
d’aquesta comissió correspongués al Grup Parlamen
tari de Ciutadans. Atès que aquest grup parlamentari 
ha proposat l’il·lustre senyor Matías Alonso com a pre
sident, podem ratificar la seva designació? La podem 
votar per assentiment? Tots d’acord? (Pausa.)

Molt bé. Doncs en aquest sentit, queda designat el se
nyor Matías Alonso com a president. 

D’acord amb els antecedents, la Mesa ha acordat que 
la comissió tingui un òrgan rector unipersonal integrat 
exclusivament pel president, que presideix i ordena els 
treballs de la comissió. Així mateix, encomana al lle
trat que ha d’assistir a la comissió de fer les funcions 
de secretari a l’efecte d’aixecar l’acta de les sessions i 
d’expedir amb el vistiplau del president les certifica
cions que corresponguin. La comissió ha d’adoptar les 
seves decisions per vot ponderat. 

D’acord, doncs fins aquí la constitució de la comissió. 
Ara ja són vostès els que han d’iniciar la feina, el ca
lendari, les compareixences i tot allò que considerin 
oportú perquè aquesta comissió pugui ser reeixida. Jo 
els desitjo bona feina a tots, i demano al president que 
vingui ja a la taula i que em substitueixi.

(L’anomenat ocupa el seu lloc.)

El president de la comissió (Matías Alonso Ruiz)

Bé, doncs, bon dia. No sé si algú vol fer ús de la paraula 
durant uns minuts per exposar la... (Pausa.) Bé, doncs, 
jo l’única cosa..., dirvos que començarem els treballs, 
lògicament, fixant un termini, un termini de presenta
ció tant de compareixences com de sol·licitud de docu
mentació, que en principi tenim un calendari que està 
una mica marcat també pel mes de desembre, que és 
un mes una mica complicat. I aleshores el que haví
em pensat és fer aquest termini fins al 25 de novembre; 
fins al proper dia 25 de novembre a les 18 hores, les 
sol·licituds de compareixença i les sol·licituds de docu
mentació. Fins al dia 25 de novembre a les 18 hores. 
Aquí sí... (Veus de fons.) Sí, bé, és saber que no hi ha 
possibilitat de pròrroga. Per tant, es tancarà mitja hora 
abans del tancament d’aquell dia del registre, la recep
ció d’aquestes sol·licituds. 

Per funcionar la comissió havia pensat en els divendres 
al matí com a dia..., durant els matins dels divendres en
tre les 9 i les 14 hores aproximadament; tenir aquestes 
cinc hores de divendres al matí. 

I la primera sessió, la sessió per fixar el pla de treball 
i per aprovar les compareixences i la documentació a 
aportar, seria el divendres 12 de desembre. Hem pen
sat que a les 11 hores, per si volem reunirnos una 
mica abans informalment de cara a parlar sobre les 
propostes que hi han i mirar de matisarles. Perquè, 
a veure, tenim el calendari... Jo voldria, en certa for
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ma, que dins del període de sessions, del proper, del 
que comença al gener, acabessin tots els treballs de la 
comissió. Per tant, seria força lògic. I això dependrà 
molt també del nombre de compareixences. Si fem no
més divendres al matí, ja parlaríem de, jo crec, qua
tre compareixences de mitjana cada setmana. Per tant, 
aquí dependrà molt del nombre final que es pugui de
cidir. O sigui, no és el mateix que en siguin vint que 
que en siguin trentacinc. Vull dir que hi poden haver 
diferències quant a termini. I pel mig hi han dos, di
guemne..., una que és molt reduïda, que és Setmana 
Santa, que això és un tres i no res, vull dir que..., però 
que el Divendres Sant no tindríem sessió. Però en tot cas 
sí que hi haurà una campanya electoral. Això sí que 
ho sabem, com a mínim, eh? Tindrem la... (L’orador 
riu.) Si n’hi ha una altra, s’acabaria la comissió, no?, 
en tot cas. (Veus de fons.) O altres, sí. En principi la..., 
però sí que hi haurà campanya de municipals. És a dir 
que això pot fer trontollar també una mica el funcio
nament normal de la comissió. Per tant, jo penso que 
la primera reunió de compareixences, la primera reu
nió de treball en si..., doncs ens n’aniríem al dia 16 de 
gener, seria, eh?, just quan..., 16 de gener a les 9 hores 
tindríem...

I sí que demanaria una mica, a l’hora de fer les propos
tes de compareixença, sobretot matisar ben clarament 
els que serien testimonis pròpiament dits dels que se
rien altres tipus de compareixents que puguin donar llum 
a la situació del cas però que no tinguin aquesta con
dició de testimonis, és a dir que vinguin a aportar co
neixement des d’un punt de vista d’expert. Separarlos 
una mica també per tenir clar sobretot el format de 
la convocatòria. Aquí se’ls haurà de convocar confor
me al Reglament de la cambra i conforme també a les 
possibles responsabilitats, fins i tot penals, que podri
en tenir en cas de no comparèixer..., i els que no tin
dran aquesta obligació de comparèixer, perquè serien 
a títol d’expert, no?, per dirho així. Doncs seria una 
mica aquest criteri, ben marcat, a l’hora de fer aquesta 
determinació.

I per la meva part, doncs, res més. No sé si hi ha...? 
(Pausa. Antoni Fernández Teixidó demana per parlar.) 
Sí, el senyor Teixidó.

Antoni Fernández Teixidó

Gràcies, president. Voldria fer un parell de considera
cions respecte al que vostè ens acaba de dir. La prime
ra de les consideracions és si a vostè li sembla oportú 
que el conjunt de diputats d’aquesta comissió pogués
sim tenir un intercanvi d’impressions informal respec
te a com hem de produir les compareixences. Vostè 

ens situava –pensi que vostè és qui dirigeix aquesta 
comissió, i vostè sol– la possibilitat de quatre com
pareixences cada divendres al matí, i jo crec que tot 
això hauríem de poder parlarho entre tots els dipu
tats, i potser tindríem una aproximació una miqueta 
diferent. Llavors, li pregaria que, de manera informal 
i abans del dia 12, que vostè ens ha convocat, pogués
sim fer això i dibuixar el pla de treball.

I la segona cosa, perquè això afectarà les comparei
xences que sol·licitarem, jo li demanaria que en primer 
lloc compareguin els experts. És molt important, a pa
rer meu. De manera que quan els grups parlamentaris 
plantegen aquesta suma d’experts i persones que han 
de comparèixer amb la seva responsabilitat, pensés
sim tots en la necessitat que primer tinguem la visió 
dels experts perquè després vinguin les persones que 
tenen un plantejament diferent. 

De tot això, li prego que tinguem l’oportunitat de par
larne abans del dia 12.

El president de la comissió

Crec que és molt lògica, aquesta proposta, i ho farem 
així –ho farem així.

Si hi ha algú més que vulgui intervenir? (Pausa. Pere 
Calbó i Roca demana per parlar.) Sí, el senyor Pere Cal
bó, si us plau.

Pere Calbó i Roca

Molt ràpidament, però ho dic perquè no..., quedi dit i 
no quedi... Nosaltres seríem partidaris de tot el contra
ri: que primer comencessin els testimonis i posterior
ment els experts. Ho dic perquè quedin clar ja des de 
l’inici els posicionaments dels uns i dels altres.

Gràcies, president.

El president de la comissió

Bé, ho parlarem en aquesta reunió informal que tin
drem. Cadascú exposarà la seva visió, i mirarem de 
posarnos d’acord. Vull dir que són dues visions dife
rents, però que són lògiques, i això..., cap problema. 
D’acord?

(Pausa.)

Doncs si no hi ha res més, aixequem la sessió.

Gràcies.

La sessió s’aixeca a dos quarts de dues del migdia.
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