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Sessió 7 de la CED

La sessió de la Comissió de l’Estatut dels Diputats (CED) s’obre a tres quarts de nou 

del matí i tres minuts. Presideix Antoni Morral i Berenguer, acompanyat de la secretària en 

funcions Gemma Espigares Tribó. Assisteix la Mesa el lletrat Joan Ridao i Martín.

Hi són presents els diputats Dimas Gragera Velaz, pel G. P. de Ciutadans; Alícia Rome-

ro Llano, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Marc Parés Franzi, pel G. P. de Catalu-

nya en Comú Podem, i Daniel Serrano Coronado, pel S. P. del Partit Popular de Catalunya.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: Dictamen sobre l’elegibilitat d’un senador o senadora que ha de representar 

la Generalitat al Senat (tram. 280-00004/12).

El president

Bon dia a tothom. Si us sembla, comencem la...
Espero que tinguem... És un plaer veure-us, de veritat, eh? (El president riu.) 

Després de tants dies, ja hi havia desig d’iniciar, una mica, el que són les sessions 
ordinàries, aquí, presencials, no?

Dictamen sobre l’elegibilitat d’un senador o senadora que ha de 
representar la Generalitat al Senat

280-00004/12

Escolteu, la comissió d’avui és per donar llum verda per passar al Ple el que és 
la proposta de candidat al Senat pel Parlament, en substitució del que va ser la se-
nadora Marta Pascal, eh? Si us sembla... El dictamen... –em sembla que teniu tots la 
informació–, no té cap incompatibilitat, però faré una mica lectura del daixò.

«Proposta del Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats sobre la l’ele-
gibilitat de la senyora Assumpció Castellví i Auví com a candidata a senadora que 
representa la Generalitat al Senat.

»Una vegada examinada la declaració d’activitats professionals, laborals i em-
presarials que exerceix i dels càrrecs públics que ocupa presentada per la candidata 
a senadora Assumpció Castellví i Auví, proposada pel Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya, en compliment dels articles 4.2 i 8 de la Llei 6/2010, del 26 de març, 
del procediment de designació dels senadors que representen la Generalitat al Se-
nat, es constata que la candidata Assumpció Castellví i Aubí compleix les condicions 
d’elegibilitat establertes, d’acord amb l’article 2 de la Llei 6/2010, del 26 de març, 
del procediment de designació dels senadors que representen la Generalitat al Senat; 
l’article 70.1 de la Constitució; articles 6 i 7, articles 154.1 i 2 de la Llei orgànica 
5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, i la disposició transitòria prime-
ra de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del  
Govern, que manté la vigència de l’article 11 de la Llei 3/1982, del 23 de març, 
del Parlament, del president i del Consell Executiu de la Generalitat, sobre causes 
d’inelegibilitat.

»Palau del Parlament, 4 de maig del 2020.»
Compleix, sembla ser, tots els requeriments, diguem-ne, legals, eh? Hi ha alguna 

consideració per part dels grups? (Pausa.)
Per tant, doncs...

Dimas Gragera Velaz

No sé..., simplemente notificarle que estoy en sustitución del diputado Joan García.

El lletrat

Ja ens ho va comunicar el coordinador.
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Marc Parés Franzi

Pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, també, Marc Parés subs-
titueixo la diputada Yolanda López.

El lletrat

Sí, ens ho va comunicar...

Gemma Espigares Tribó

I al Grup Republicà substitueixo la Mònica Palacín.
(El lletrat i alguns diputats intervenen sense fer ús del micròfon.)

El president

Per tant, si us sembla, per assentiment, ho passem al Ple. (Pausa.)
Moltes gràcies. Aixequem la sessió.

La sessió s’aixeca a tres quarts de nou del matí i sis minuts.
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