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Sessió 1 de la CED

La sessió de la Comissió de l’Estatut dels Diputats (CED) s’obre a dos quarts d’una del 

migdia i deu minuts. Presideix la presidenta del Parlament, la qual és assistida pel secretari 

general i el lletrat Antoni Bayona Rocamora.

Hi són presents els diputats David Pérez Ibáñez, pel G. P. dels Socialistes i Units per 

Avançar; Jordi Albert i Caballero, pel G. P. d’Esquerra Republicana; Eusebi Campdepadrós 

i Pucurull, pel G. P. de Junts per Catalunya; Mónica Lora Cisquer, pel G. P. de VOX en Ca-

taluña; Eulàlia Reguant i Cura, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle 

per Guanyar; David Cid Colomer, pel G. P. d’En Comú Podem; Joan García González, pel 

G. P. de Ciutadans, i Lorena Roldán Suárez, pel G. Mixt.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Constitució de la comissió (tram. 412-00001/13).

2. Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari (article 49.2 del 

Reglament del Parlament).

3. Elecció del secretari o secretària de la comissió.

La presidenta del Parlament

Bé; bon dia a tothom.
Us demano disculpes, que teníem l’acte aquí, ara, pel finiment de la Segona 

Guerra Mundial, feien setanta-sis anys, i l’any passat va ser virtual per causa de la 
covid, però enguany ha pogut ser presencial, i he estat fins ara saludant algunes de 
les persones que hi han participat.

Per tant, obrim la sessió de la constitució de la Comissió de l’Estatut dels Diputats.

Constitució de la comissió
412-00001/13

El primer punt de l’ordre del dia és justament aquesta constitució.
Comencem la sessió de constitució.
I en primer lloc he de preguntar si algun grup parlamentari vol comunicar 

substitucions per aquesta sessió. No? (Pausa.) Perfecte. Doncs així la donem per 
constituïda.

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

El segon punt de l’ordre del dia és la ratificació del president proposat pel grup 
parlamentari.

D’acord amb l’article 49.2 del Reglament i els acords de la Mesa i la Junta del 20 
d’abril, correspon la presidència d’aquesta comissió al Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya, que ha proposat com a president el senyor Eusebi Campdepadrós  
i Pucurull.

La comissió ratifica aquesta proposta? (Mònica Lora Cisquer demana per par-
lar.) Sí?

Mónica Lora Cisquer

Bé; molt bones. Manifestar la nostra contrarietat. Votem en contra d’aquesta ra-
tificació, i així volem que consti en acta. En nom del Grup Parlamentari VOX, el 
grup parlamentari que represento, manifestem la nostra més absoluta disconformitat 
amb les maneres amb les que s’ha repartit les diferents presidències de les comis-
sions que avui s’estan constituint, vulnerant així el principi de proporcionalitat esta-
blert, precisament, doncs, a l’article 49.2 del Reglament i les més elementals regles 
democràtiques.
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Per tant, manifestar que no ho ratifiquem.
Gràcies.

La presidenta del Parlament

Per tant, com que no s’ha pogut ratificar per assentiment, procedirem a la vota-
ció per mà alçada de la proposta de president que presenta el Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya. (Algú diu: «A mà alçada?») A mà alçada, sí.

Vots a favor de la candidatura del senyor Eusebi Campdepadrós?
Vots en contra?
Abstencions?
Per tant, queda ratificat el senyor Eusebi Campdepadrós com a president d’aques-

ta comissió.

Elecció del secretari o secretària de la comissió
El tercer punt de l’ordre del dia és l’elecció del secretari de la comissió.
I ara, per tant, procedirem a l’elecció d’aquest altre membre de la Mesa.
D’acord amb els antecedents i l’article 101.3 del Reglament, l’elecció es pot fer 

per assentiment, si els grups hi estan d’acord, atès que és l’única proposta de candi-
datura, entenc...

Mònica Lora Cisquer

Jo, tenint en compte..., no és una intenció de posar pals a les rodes, però tenint 
en compte que s’han fet totes les gestions d’esquena al meu grup parlamentari, de 
VOX, volem que es voti.

La presidenta del Parlament

Per tant, com que no es pot aprovar per assentiment, hem de procedir a aquesta 
elecció d’acord amb el que estableixen els articles 49.2 i 43.2 del Reglament. I d’acord, 
també, amb l’article 101.2, els diputats seran cridats nominalment per ordre alfabè-
tic pel secretari general perquè vagin a la taula i dipositin les paperetes a l’urna.

Procedim a l’elecció del secretari. Si pot començar la crida dels diputats...

El secretari general

Sí. Bon dia.
(D’acord amb l’article 101.2 del Reglament, els diputats són cridats nominal-

ment per ordre alfabètic perquè vagin a la taula presidencial i dipositin a l’urna 
les paperetes.)

La presidenta del Parlament

Procedim, doncs, a l’escrutini.
(Es procedeixi a l’escrutini i, després, al recompte.)
Per tant, per 5 vots a favor del senyor David Pérez, 2 vots en blanc i 1 vot a la 

Mònica Lora, queda proclamat secretari d’aquesta comissió el senyor David Pérez.
Pregaria a..., no sé si per raons de covid podem..., poden prendre, ocupar el seu 

lloc a la Mesa?

El secretari general

Sí. Nosaltres marxem.

La presidenta del Parlament

Sí? (Pausa.) Ah, perfecte. Doncs... (Remor de veus. Pausa.) Ai, me’n vaig... Bé, 
volia només dir-los ara unes paraules per desitjar-vos una bona feina en aquests pri-
mers compassos de la legislatura.

I, si us plau, passeu a ocupar la presidència i la secretaria de la Comissió, que 
queda constituïda, de l’Estatut dels Diputats.

Moltes gràcies.
(Els membres de la Mesa de la comissió ocupen llurs llocs. Pausa llarga.)
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El president de la comissió (Eusebi Campdepadrós i Pucurull)

Il·lustres diputades i diputats, en primer lloc agrair la confiança que ens fan tant 
a mi com al secretari senyor Pérez, doncs, per presidir i tenir la secretaria d’aquesta 
comissió.

També dir que em plau trobar-me, en aquest cas, de nou el senyor Pérez compar-
tint una mesa d’aquest Parlament, del qual conec el seu rigor i el seu bon fer. També 
em plau, també, tornar a coincidir amb el senyor Joan García, que també hem com-
partit la Mesa del Parlament.

Molt breu. La Comissió de l’Estatut dels Diputats precisament és la que està per 
preservar els drets dels diputats. El Parlament, tal com estableix l’Estatut..., que ni 
que sigui retallat i no votat pel poble de Catalunya estableix clarament al seu article 
55.3 que el Parlament és inviolable. Els diputats també gaudeixen, pel mateix motiu, 
d’inviolabilitat i d’immunitat, precisament per la preservació dels seus drets, que 
no són tant a títol personal, com que són per la preservació dels drets dels electors. 
La funció d’aquesta comissió és precisament preservar aquests drets per preservar 
la democràcia. I és en aquest sentit de la preservació dels drets i de l’exercici dels 
drets dels càrrecs dels diputats que s’orientarà la tasca de la presidència d’aquesta 
comissió.

Dit això, doncs, si alguna de les diputades o diputats membres de la comissió vol 
fer ús de la paraula, doncs endavant. 

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció 
del president de la comissió.) ...d’Esquerra Republicana.

Jordi Albert i Caballero

Gràcies, president. Bé, simplement per manifestar una evidència, i és que aques-
ta Mesa no és paritària. I, per tant, emplacem els grups parlamentaris que la com-
ponen que es replantegin l’actual configuració i que, per tant, doncs, aquesta Mesa 
acabi essent paritària, també, en compliment del pla d’igualtat.

Entenem que, com a acord de la Junta de Portaveus, per tant, totes les comissions 
avui, doncs, reben el suport en base a que el nostre grup també ha acordat la ma-
teixa composició, però d’aquesta manera també emplacem a aquesta responsabilitat 
per part dels grups, a que puguin acordar la seva representació per complir amb el 
pla d’igualtat del Parlament, que és que aquesta Mesa hauria de ser paritària i ara 
no ho és.

Gràcies.

El president de la comissió

Moltes gràcies, senyor Albert. (Remor de veus i pausa. El president de la comis-
sió dona la paraula a David Pérez Ibáñez.)

David Pérez Ibáñez

Sí; gràcies, senyor president. Efectivament, és una obvietat; no hi ha paritat a la 
Mesa. Per part del meu grup parlamentari, no tinc cap inconvenient en que la presi-
dència pugui estar ocupada per una diputada i tampoc tinc cap inconvenient de que 
la secretaria pugui estar ocupada per una diputada d’aquesta comissió, de les que se 
n’han anat o, si vol, de la CUP –excepte de VOX–; no hi tenim cap inconvenient. De 
fet, no tinc cap inconvenient a no estar a la secretaria, eh? No, no hi ha cap problema. 
I, de fet, ha estat aquest matí que m’he assabentat que estaria a la secretaria.

Entenc el seu dubte, però també és una realitat que hi han altres comissions que 
es constituiran aquest matí en les quals a la Mesa hi hauran tres dones, eh? Nosaltres 
no farem el que ha fet vostè, que és reclamar, en aquest cas, paritat en aquella Mesa 
en la que hi han tres dones representades a la comissió, com crec que també, donades 
les circumstàncies, tampoc s’hauria d’haver reclamat paritat en aquesta Mesa, per les 
circumstàncies sobrevingudes.

En qualsevol cas, hi insisteixo, eh?, si hi ha alguna diputada que vol estar a la 
Mesa, encantat de la vida, o si hi ha alguna diputada que vol estar a la presidència, el 
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senyor president estic convençut que també estarà encantat de la vida. I sincerament 
penso que la seva intervenció sobrava.

(Mónica Lora Cisquer demana per parlar.)

El president de la comissió

Vol fer ús de la paraula? (Pausa.) Endavant.

Mónica Lora Cisquer

Bé, comentaven ara que hauria d’haver-hi una mesa paritària. Doncs s’ha propo-
sat una dona com a secretària per a la Mesa.

No obstant, jo crec que, més que paritat, el que fa falta és proporcionalitat, en 
aquest sentit, i no discriminar una força política democràtica, com és el grup que 
represento.

Gràcies.
(Eulàlia Reguant i Cura demana per parlar.)

El president de la comissió

Senyora Reguant...

Eulàlia Reguant i Cura

Bé, jo comparteixo la reflexió que ha fet el diputat Jordi Albert. És evident, no?, 
és una realitat el que tenim aquí al davant. I crec que bé, doncs, és una reflexió que 
els grups parlamentaris hem de fer i veure si d’alguna manera, mantenint la repre-
sentació de la Mesa de la comissió, es pot trobar alguna solució o veiem el què. Per 
tant, entomem la reflexió. Ara mateix no trobaríem una solució, però... (Veus de 
fons.) No, no; per això dic... (Veus de fons.) No, no, no, o sigui, no, no, jo...

I ja està; res més.
Moltes gràcies.

El president de la comissió

Bé, en tot cas, entenem perfectament les crítiques, perquè a més a més el pla d’i-
gualtat del Parlament és molt clar en aquest sentit. Per tant, tant el càrrec del senyor 
Pérez, com el meu, doncs lògicament estaran a disposició de que, en el seu dia, si 
es fa cap reconsideració a la Junta de Portaveus..., doncs evidentment farem el que 
pertoqui.

Però, atès que això ara respon a un pacte de la Junta de Portaveus, doncs, era el 
que s’havia de dur a terme per constituir la comissió.

I només una observació amb relació a la representant de VOX, amb relació a la 
proporcionalitat. Precisament en aquesta comissió, per la seva composició, no cal 
que pateixi per la proporcionalitat, perquè aquí precisament el vot és ponderat en re-
lació amb el nombre de membres dels grups. Per tant, en tot cas en aquesta comissió 
no pertocaria fer aquesta crítica.

Dit això, i ja per posar terme a la comissió, aquesta comissió la primera tasca 
que tindrà serà la validació de les propostes de senadors de cara que, en un eventual 
proper Ple, doncs, puguin ser sotmesos a votació. Per tant, en aquest sentit, ja els 
anuncio que farem convocatòria de la comissió pel proper dimarts –pel proper di-
marts–, a les deu del dematí, amb aquest únic punt de l’ordre del dia. Juntament amb 
la convocatòria rebran –eh, lletrat?– els currículums de tots els senadors proposats.

Dit això, doncs donem ja per constituïda..., i per tancada aquesta primera sessió 
de la comissió.

Moltes gràcies a totes i a tots.

La sessió s’aixeca a tres quarts d’una del migdia i deu minuts.
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