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Sessió 3 de la CR
La sessió de la Comissió del Reglament (CR) s’obre a les onze del matí i set minuts.
Presideix la presidenta del Parlament, acompanyada dels vicepresidents primer i segon, de
les secretàries primera i quarta i el secretari segon. Assisteixen la Mesa el secretari general
i el lletrat major.
Hi són presents els diputats Violant Cervera i Gòdia, Anna Figueras i Ibàñez, Lluís Llach i
Grande, David Rodríguez i González, Roger Torrent i Ramió i Jordi Turull i Negre, pel G. P. de
Junts pel Sí; Carlos Carrizosa Torres i Javier Rivas Escamilla, pel G. P. de Ciutadans; Joan
Coscubiela Conesa, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot; Alejandro Fernández Álvarez i
Santi Rodríguez i Serra, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Mireia Boya e Busquet,
pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
Punt únic: Proposta de reforma del Reglament del Parlament (tram. 211-00001/11). Jordi
Turull i Negre, juntament amb vint-i-vuit altres diputats del Grup Parlamentari de Junts pel Sí.
Nomenament de la ponència redactora (art. 126.1 RPC). (Text presentat: BOPC 352, 20 a 23).

La presidenta del Parlament

Bon dia a totes i tots.
Proposta de reforma del Reglament del Parlament
211-00001/11

El primer i únic punt de l’ordre del dia és el nomenament de la ponència redactora
de la Proposta de reforma del Reglament del Parlament.
Algun grup notifica substitucions per a aquesta sessió? (Pausa.) Sí, senyor Turull.
Jordi Turull i Negre

Sí. La senyora Anna Figueras substitueix el senyor Lluís Guinó; la senyora Violant Cervera substitueix la senyora Marta Pascal; el senyor... (veus de fons) –el David, no?, David, sí, sí–, el David Rodríguez el Sendra, el senyor Sendra; Lluís Llach a
Marta Rovira, i ja està.
La presidenta del Parlament

D’acord. Algun altre? (Pausa.) Sí, senyor Coscubiela?
Joan Coscubiela Conesa

Sí, jo mateix, Joan Coscubiela substitueixo el company Albano Dante i el Joan Josep
Nuet no pot venir avui, demana que se’l disculpi, té..., que anuncia que té molta febre.
Es veu que hi ha passa.
La presidenta del Parlament

D’acord. Algun més? (Pausa.) Senyora Mireia Boya.
Mireia Boya e Busquet

Bon dia. Jo mateixa substitueixo l’Anna Gabriel.
La presidenta del Parlament

D’acord. Senyor Rodríguez. (Veus de fons.) No? (Pausa.) Disculpi. Senyor Pérez.
David Pérez Ibáñez

Bon dia, senyora presidenta. Simplement, per excusar la presència del senyor Ferran
Pedret, pels mateixos motius que el senyor Nuet.
La presidenta del Parlament

D’acord. Gràcies.
Doncs ara procedirem a la designació dels ponents. Prego als portaveus dels grups
parlamentaris que designin el seu representant.
Començarem pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Senyor Carrizosa? (Pausa.) No?
(Pausa.) Senyor Espejo, sí.
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José María Espejo-Saavedra Conesa

Sí, com a portaveu del meu grup a la Comissió del Reglament, en la mesura que
nosaltres ens hem oposat expressament a la creació d’aquesta ponència perquè entenem
que, tot i anomenar-se «conjunta», és evident que no és una ponència conjunta i que, en
fi, està plantejada en uns termes que no compartim i que s’han expressat públicament, i
també a la Mesa del Parlament i a la Junta de Portaveus, doncs, nosaltres no designarem
cap ponent per a aquesta ponència.
La presidenta del Parlament

D’acord. Gràcies, senyor Espejo. A continuació té la paraula el Grup Parlamentari
Socialista. Senyor Pérez.
David Pérez Ibáñez

Moltes gràcies, senyora presidenta. Efectivament, nosaltres considerem que sempre les reformes del Reglament en aquesta cambra s’han fet de manera consensuada. En
aquest cas, hi han quatre grups parlamentaris que consideren que no cal fer una reforma
del Reglament, per tant no es farà de manera..., es miri com es miri, no es farà de manera
consensuada.
Pensem que és una proposta que es fa per fer una tramitació, segons va ser publicat
pels diferents mitjans de comunicació, que nosaltres no compartim, i és en aquest sentit
que, com ha comentat l’anterior..., el portaveu de Ciutadans, nosaltres tampoc participarem d’aquesta ponència conjunta de reforma del Reglament.
Moltes gràcies.
La presidenta del Parlament

Gràcies, senyor Pérez. A continuació, el senyor Coscubiela, del Grup Parlamentari
Catalunya Sí que es Pot.
Joan Coscubiela Conesa

Gràcies, senyora presidenta. Ratificant el que ja vàrem comunicar a la Junta de Portaveus, Catalunya Sí que es Pot no participarà en aquesta reunió de ponència conjunta
perquè entenem, ja vàrem dir-ho, que la reforma del Reglament és un aspecte important, forma part de les regles del joc d’una institució com el Parlament, ha de néixer des
del començament amb un mínim acord, l’acord previ d’aquella voluntat de reformar el
Reglament i del seu perímetre. Això no es dona i, per tant, nosaltres no veiem la necessitat de reformar ara el Reglament, no participarem en aquesta ponència conjunta.
Dit això, jo voldria, en un últim intent i de manera molt prudent i humil, demanar-li, al Grup Parlamentari de Junts pel Sí, que es repensés la configuració d’aquesta ponència conjunta, sobretot a la vista dels anteriors precedents. Vull recordar que
vam tenir una situació molt semblant a aquesta quan es va acordar la constitució de
les ponències conjuntes de la Llei de l’Agència Catalana de Protecció Social i de la
que després s’ha anomenat «la Llei del Codi tributari de Catalunya», que en el seu
moment molts grups van dir que no hi participaven, que malgrat això es va forçar la
constitució de la ponència conjunta, que curiosament aquella ponència conjunta es va
autodissoldre sense que els altres grups sabéssim exactament per què s’havia dissolt,
i ens en vam assabentar quan aquells textos que havien de sortir de la ponència conjunta van sortir d’una proposició de llei ordinària presentada pels grups de Junts pel
Sí i la CUP, en una mena d’autoimposició prèvia del que després hauria de ser la resolució del Tribunal Constitucional.
Si ens podem estalviar una cosa semblant, jo crec que la qualitat del Parlament de
Catalunya ens ho agrairà. En tot cas, cadascú, lògicament, té el dret a fer el que cregui
més oportú. Però vull acabar insistint en una qüestió: si hi ha alguna cosa importantíssima en qualsevol institució són les regles del joc. Les regles del joc no es poden canviar a
la meitat del partit per una part dels que juguen. Si no hi ha un mínim consens ni tan sols
en la necessitat de fer aquest Reglament, crec que és forçar massa la màquina. Però, vaja,
molt em temo que aquests arguments no tindran rebuda.
Gràcies.
La presidenta del Parlament

Gràcies, senyor Coscubiela. A continuació, el senyor Santi Rodríguez, del Grup Parlamentari Popular de Catalunya.
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Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. També sent conseqüents i coherents amb el posicionament que
vàrem expressar a la Junta de Portaveus contraris a la creació de la ponència conjunta
per a l’elaboració d’una reforma del Reglament, perquè en el fons en el que estem en
desacord és amb la reforma que es vol plantejar del Reglament, el nostre grup tampoc
no nomenarà ponent per a aquesta ponència.
I aprofito, també, per demanar la reconsideració del grup que ha instat la creació
d’aquesta ponència conjunta, que avaluïn si, efectivament, és conjunta o no ho és.
Perquè si dels sis grups parlamentaris que som, fins ara quatre s’han oposat a nomenar ponent i a la creació de la ponència conjunta, se li pot dir de qualsevol manera
menys «conjunta».
La presidenta del Parlament

Gràcies, senyor Rodríguez. A continuació té la paraula la senyora Mireia Boya, de la
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.
Mireia Boya e Busquet

Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres sí que participarem en aquesta ponència, tot i que
els altres grups no hi vulguin participar. Farem nostres algunes de les reivindicacions
que han sortit al llarg d’aquesta legislatura, com, per exemple, alguna modificació del
Reglament que faciliti la votació en comissió de tot el tema dels pressupostos, que és
bastant farragós, i també farem nostres algunes reivindicacions del moviments socials,
sobretot pel que fa referència a les ILP, perquè els grups promotors puguin participar en
tot el tràmit parlamentari.
Per tant, fem nostres reivindicacions dels grups que no hi volen participar i també
reivindicacions dels grups dels moviments socials, i és això el que portarem a aquesta
ponència.
La nostra representant, la nostra ponent serà l’Anna Gabriel.
La presidenta del Parlament

Gràcies, senyora Boya. A continuació té la paraula el senyor Jordi Turull, de Junts
pel Sí.
Jordi Turull i Negre

Bé. Nosaltres, primer, pel que fa al nomenament dels ponents, demanaríem, com també ha estat tradició en aquesta casa en algunes ponències, que poguessin ser dos per grup,
i, en tot cas, de ser acceptat, nosaltres nomenaríem ponents el senyor Roger Torrent i un
servidor.
Nosaltres mantenim... –se’ns ha fet una petició perquè retirem això–, nosaltres
mantenim aquesta proposta de reforma. Aquí qui ha alterat les regles del joc no és
Junts pel Sí, aquí els qui han alterat les regles del joc es diuen «Govern de l’Estat,
Tribunal Constitucional i fiscalia».
Perquè nosaltres volem ser conseqüents amb els nostres compromisos amb els
ciutadans, i Tribunal Constitucional, fiscalia, per mandat del Govern central, ens impedeixen treballar, debatre sobre tot allò que nosaltres ens vàrem comprometre amb
els ciutadans. I, per nosaltres, un cop ens han votat els ciutadans..., per nosaltres,
això és mandat. I ens trobem amb una Mesa del Parlament amenaçada, querellada,
perseguida, perquè si no ets independentista pots parlar i pots fer de tot, però si ets
independentista no pots parlar ni pots proposar de tot.
I per això nosaltres, a partir de que algú ha alterat les regles substancials, no del joc,
sinó del parlamentarisme, a partir de que l’àrbitre no és que es decanti cap a un cantó o
cap a l’altre, sinó que directament va amb la samarreta de l’equip adversari, doncs, òbviament, nosaltres no ens quedarem impassibles.
També vull dir una cosa: el problema no és el tràmit parlamentari o el tipus de
tràmit parlamentari, el problema per als grups que han anunciat que no vindran és
el tràmit, no si és lectura única o no. Perquè quan aquí vam començar algunes qüestions que eren compromisos nostres amb els ciutadans amb un full en blanc, per començar de zero, que era per fer ponències conjuntes per fer tot el tràmit, ens vàrem
trobar que la reacció d’aquests grups que ara apel·len al debat, al debat llarg, etcètera,
va ser anar directament al Tribunal Constitucional i ens van impedir que comencésSessió 3 de la CR
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sim amb un full en blanc, perquè van deduir..., perquè ens llegeixen el pensament, i
ens van dir: «Vostès, d’això, no en poden parlar en ponència conjunta.»
I també vull fer..., vull apel·lar a la Mesa, que no sé si aquí hi ha en el règim..., no sé
si sancionador, però sí que vull posar de manifest que, per part d’uns quants grups parlamentaris, el que hi ha és deixadesa de les seves funcions, perquè la seva obligació és
assistir a les ponències conjuntes quan estan pautades i reglades.
Quan van haver-hi les tres «lleis de desconnexió», que en diuen ells, van dir que allò no
era propi d’una ponència conjunta. Ara això és propi d’una ponència conjunta i, per tant,
apel·lo a que s’incorporin en aquesta ponència, perquè tenen l’obligació de participar-hi o
estan fent un exercici de deixadesa de les seves funcions. Encara que no vinguin, nosaltres
vetllarem perquè totes aquestes propostes, que nosaltres hem proposat de parlar-ne, de la
modificació del Reglament, totes, si beneficien a algú és a tots els grups parlamentaris.
Això de la lectura única ara només ho pot fer el Govern i, a partir d’aquí, proposem que
ho pugui fer qualsevol grup parlamentari, i si s’aprova, s’aprova, i si no s’aprova, no s’aprova, però ho podrien utilitzar; que es pugui delegar el vot en comissió, doncs, quan algú el
té delegat en el Ple, que es pugui fer en comissió beneficia a tots els grups parlamentaris,
especialment els grups parlamentaris més petits, perquè davant d’una baixa que puguin
tenir són els que van més de bòlit; que el fet de que les persones que presenten una ILP
puguin estar en el debat en ponència beneficia més la participació dels ciutadans, etcètera.
Per tant, nosaltres igual que la representant de la CUP, que ha dit que vetllaria per
algunes peticions que han fet d’altres, com l’altre dia el senyor Coscubiela, que demanava que en el debat del Ple poguessin haver-hi més de vint minuts, doncs, serà un dels temes
que plantejarem. Vostè no hi serà, a la ponència, però és un dels temes que nosaltres tractarem. Perquè alguns grups parlamentaris s’han queixat que què és això de que en el debat
de pressupostos el senyor Coscubiela només pugui tenir vint minuts, que en necessita més;
doncs, no hi pateixi, senyor Coscubiela, que com que vostè no defensarà els interessos en
ponència dels votants de Catalunya Sí que es Pot, ja mirarem també de fer-ho nosaltres.
Gràcies, presidenta.
La presidenta del Parlament

Moltes gràcies, senyor Turull. (Santi Rodríguez i Serra demana per parlar.) Senyor
Rodríguez?
Santi Rodríguez i Serra

En el sentit de que havíem fet una petició al Grup de Junts pel Sí per a la reconsideració de la creació d’aquesta ponència conjunta. Jo vull pronunciar-me, un cop vista la
resposta del portaveu de Junts pel Sí, en el sentit que les democràcies es caracteritzen per
respectar els drets. I, en aquest sentit, posar en evidència que en aquesta legislatura s’han
adoptat mesures que en dues ocasions ja s’ha resolt que s’han vulnerat els drets dels diputats.
A la vista de la resposta i que hi ha la voluntat per part de dos únics grups parlamentaris de sis de tirar endavant una ponència conjunta, que no és conjunta perquè
no hi participem la majoria de grups parlamentaris, el nostre grup entén que els nostres drets com a diputats estan sent vulnerats. I, per tant, valorarem l’oportunitat de
dur a terme les accions necessàries per demanar empara i, per tant, que es respectin
els nostres drets com a diputats.
La presidenta

Gràcies, senyor Rodríguez. (Joan Coscubiela Conesa demana per parlar.) Senyor
Coscubiela.
Joan Coscubiela Conesa

Gràcies, senyora presidenta. Jo li demanaria al senyor Turull que sigui una mica més
estricte en les seves valoracions, perquè ens acaba de ficar dins d’un mateix cistell a tots els
que ens oposem en aquest moment a la creació d’aquesta ponència conjunta, dient que tots
ells vam anar al Tribunal Constitucional. Deixant ben clar que anar al Tribunal Constitucional és un dret que existeix en la legalitat i que tothom pot fer-ho, vull recordar que nosaltres vam considerar oportú no fer-ho, perquè creiem que aquest és un conflicte que s’ha
de resoldre en termes polítics. Ho dic perquè una mica més de rigor no aniria malament.
I, en segon lloc, una cosa important. Té tot el dret del món, el senyor Turull, a demanar a la Mesa que posi en marxa el règim sancionador dels diputats i diputades que
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no compareixerem, però jo vull recordar que el Reglament d’aquesta cambra no preveu
només una única possibilitat per modificar el Reglament. La modificació del Reglament
es pot fer per ponència conjunta, però es pot fer, també, a iniciativa d’alguns dels grups.
Per tant, aquest encaparrament a voler-ho fer per ponència conjunta no l’acabo d’entendre i, en qualsevol cas, és evident: si no hi ha voluntat de configurar una ponència conjunta s’ha de respectar l’opinió de la resta de grups, que tenim el mateix dret que els que
l’han impulsat. I s’ha d’entendre que si no hi estem tots d’acord, es digui com es digui,
no serà una ponència conjunta, serà una altra cosa.
I pot acabar passant com amb la Llei de l’Agència Catalana de Protecció Social,
amb la Llei del Codi tributari de Catalunya, que després d’haver fet una guerra a mort
sobre aquelles dues ponències, els mateixos que les van impulsar, de cop i volta, van
dissoldre aquella ponència conjunta i van presentar dues proposicions de llei seguint el
procediment ordinari.
Jo només he demanat que tots els conflictes que ens puguem estalviar de cara al
deteriorament extern de la imatge del Parlament ens els estalviem. I cadascú defensa
el seu plantejament, però si és possible que no sigui sobre la base de deteriorar més la
imatge d’aquest Parlament de cara enfora.
En tot cas, hi insisteixo, una mica de rigor no ens aniria malament a tots; a mi també, però aquesta vegada li... (Per raons tècniques, no han quedat enregistrats els darrers
mots de la intervenció de l’orador.)
La presidenta del Parlament

Senyor Turull... (Pausa.) Ah... (José María Espejo-Saavedra Conesa demana per
parlar.) Senyor Espejo.
José María Espejo-Saavedra Conesa

Bé. Sí, només per..., para decir que, efectivamente, en la medida en que ya hay
resoluciones que establecen que las ponencias conjuntas tienen, efectivamente, que
ser conjuntas –y así se ha reconocido diciendo que las decisiones contrarias a este
parecer han vulnerado derechos fundamentales de los diputados de este Parlamento,
incluidos los de mi grupo, que fueron unos de los recurrentes–, nosotros también nos
planteamos eso, y más aún cuando desde el Grupo de Junts pel Sí se pide expresamente que se apliquen sanciones a aquellos que no quieren participar de su iniciativa
de reforma del Reglamento. Nos parece tremendo, nos parece sinceramente escandaloso que se pidan por parte de un grupo parlamentario sanciones a aquellos que no
quieren participar de su iniciativa de reforma del Reglamento, siendo además..., que
son la mayoría de los grupos parlamentarios de este Parlamento.
Gracias.
La presidenta del Parlament

Senyor Turull.
Jordi Turull i Negre

Sí. A veure si ho entenc bé: es vulneren els drets dels diputats quan es convida els
diputats a participar d’una ponència conjunta per discutir sobre una reforma que es fa
d’acord amb el que estableix el Reglament del Parlament de Catalunya. Això és vulnerar els drets dels diputats. (Remor de veus.) Xxt, si us plau. Que setanta-dos diputats
que vam sortir de les eleccions per defensar la independència de Catalunya no puguem
parlar ni tramitar res de la independència de Catalunya, això no és vulnerar el dret dels
diputats. Em sembla que és el món al revés.
I jo, pel que feia a les sancions, he dit que no sé si està previst en el Reglament,
però el que està clar és que vostès el que faran és una deixadesa de les seves funcions.
I també li vull recordar al senyor Espejo que sap perfectament que es faci ponència
conjunta no és un caprici de Junts pel Sí, sinó que és seguir estrictament el procediment
que està pautat i marcat en el Reglament del Parlament de Catalunya que vostès demanen que es respecti tant.
Per tant, vulneració dels drets, quina és? Que nosaltres que ens hem presentat amb
els ciutadans no puguem parlar ni tirar endavant allò que ens han manat els ciutadans.
Això sí que és vulneració dels drets.
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Vulneració dels drets és presentar una querella contra la presidenta del Parlament
perquè deixa parlar i votar els diputats, i que s’aparta un membre de la Mesa perquè com
que no és independentista pot fer el mateix que la senyora Anna Simó, que el senyor
Lluís Corominas i que la senyora Barrufet, fer exactament el mateix, però com que no és
independentista a ell no l’afecta.
I ens parlen de que nosaltres canviem les regles del joc? Ens parlen de que nosaltres volem vulnerar els drets dels diputats? Nosaltres el que volem evitar és que l’executiu del Govern de l’Estat, utilitzant el judicial, es carregui el legislatiu, com és el
Parlament de Catalunya. I, per tant, ja els ho vam dir: no ens quedarem impassibles.
I això que diuen vostès que farem servir aquest mecanisme per aprovar la llei de
desconnexió, això és una cosa que deuen interpretar de les nostres ments, però això és
un mecanisme que nosaltres no descartem, però que tampoc hem decidit que s’hagi de
fer servir. I si, a partir d’aquí, per a cada proposta hem d’interpretar per allà on volen
anar vostès, em sembla que farem un mal favor a aquesta cambra.
Per tant, ens ratifiquem en tirar endavant aquesta proposta.
(Santi Rodríguez i Serra demana per parlar.)
La presidenta del Parlament

Senyor Rodríguez. I ja farem una intervenció final i acabem, perquè ja no cal que
s’allargui més.
Santi Rodríguez i Serra

No, però, clar, hi ha afirmacions que jo crec que com a mínim mereixen el contrast
d’opinió, no?
I, en aquest sentit, simplement, dues coses. Quan en democràcia algú sent que els
seus drets són vulnerats i que no són emparats per qui haurien de ser emparats –en
aquest cas, per la Mesa del Parlament– no té més remei que recórrer a aquells òrgans
que s’encarreguen d’arbitrar quins són els drets i quins no són els drets.
I vull tornar a recordar que ja ha succeït en dues ocasions, que diputats de l’oposició
d’aquest Parlament han hagut de recórrer a l’empara del Tribunal Constitucional en defensa dels seus propis drets; primera circumstància.
Segona circumstància: el dret d’iniciativa legislativa dels diputats, senyor Turull, és
un dret, no és una obligació. Per tant, per més que vostès tinguin una majoria absoluta
–que, per cert, no representa la majoria de ciutadans de Catalunya–, vostès no ens poden obligar als diputats a participar d’una iniciativa legislativa que és seva.
I, en aquest sentit, insisteixo en que considerem que si vostès pretenen obligar-nos a
participar d’una iniciativa legislativa que és seva, i no nostra, considerem que els nostres drets estan sent vulnerats.
(David Pérez Ibáñez demana per parlar.)
La presidenta del Parlament

Senyor Pérez..., sí.
David Pérez Ibáñez

Moltes gràcies, senyora presidenta. Seré, també, molt breu. A veure, una ponència
conjunta és una ponència conjunta, i avui aquest Parlament escull una ponència conjunta de tres membres. Això no és una ponència conjunta. Les ponències conjuntes són de
dotze membres o més. I avui, aquest Parlament, per modificar el Reglament amb tot el
consens del món, aquesta reforma la faran tres persones. I això vostès ho consideren molt
normal..., per mi, no ho és.
I en funció d’això voler sancionar la resta de membres del Parlament, tota la resta de
membres del Parlament perquè no han nomenat cap representant en aquesta ponència
conjunta, sincerament no sé com qualificar-ho.
Senyor Turull, no sé com qualificar-ho, però vostè ha demanat a aquesta Mesa que
es pugui sancionar aquells membres que no poden o que no hi volen participar, per tant,
la resta de membres d’aquest Parlament. No és ridícul, no, és insensat, simplement et
dona una idea de per on alguns volen portar aquest país. I, Turull, fa por.
(Jordi Turull i Negre demana per parlar.)
La presidenta del Parlament

Si vol intervenir...
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Jordi Turull i Negre

Sí, voldria intervenir, presidenta. Jo he dit que no sé com ho preveu el Reglament del
Parlament, que tothom demana tant respectar.
Jo l’únic que dic és que els diputats tenim drets i tenim deures, i un dels deures és
assistir..., un dels deures que tenim els diputats –i, si no, es miren aquest Reglament–
és assistir als diferents òrgans que per via d’iniciativa legislativa, per via del que sigui, s’hi ha de participar. No despistin del tema.
El que no farem... –el que no farem–, i els ho torno a repetir, i amb això acabo, presidenta, el problema no és si hi ha una proposta de tramitació de lectura única, no ens enganyem, el problema és el tràmit. De la mateixa manera que vostès faran el que sigui, i
tenen tota la legitimitat del món, perquè nosaltres no ens en sortim amb el mandat ciutadà que tenim, sàpiguen que nosaltres, seguint les regles del joc democràtiques establertes en el Reglament, farem tot el possible per complir amb el mandat que tenim dels
ciutadans de Catalunya.
I no és més una legitimitat que l’altra, però no cal que ens enganyem més: per
vostès no és un problema de si a la ponència en participen tres o en participen quatre;
per vostès el problema és que no volen que complim el mandat que tenim dels ciutadans de Catalunya.
I tinguin clar que utilitzarem tots els mecanismes democràtics legals que hi ha en
el Reglament d’aquesta cambra per tirar endavant el mandat democràtic que tenim
dels ciutadans.
Moltes gràcies.
(Remor de veus. Joan Coscubiela Conesa demana per parlar.)
La presidenta del Parlament

Senyor Coscubiela, si us plau. Quinze segons, perquè sempre passa el mateix. Quinze
segons. (Remor de veus.)
Joan Coscubiela Conesa

Sí, sempre passa el mateix...
La presidenta del Parlament

Sí, sempre passa el mateix.
Joan Coscubiela Conesa

...quan jo demano la paraula; hi estic acostumat, no es preocupi, presidenta. Només
per aclarir una cosa –només per aclarir una cosa–: el nostre grup participarà activament, com sempre, si al final s’acaba presentant una proposició de llei, sigui com a conseqüència de la ponència conjunta –que no és conjunta– que avui es constitueixi, sigui
com a conseqüència d’una iniciativa parlamentària dels grups.
I un matís: o jo vaig aprofitar molt malament els meus estudis de dret o algú els va
aprofitar fatal, perquè un dret mai és una obligació. Tenim el dret de formar part d’una
ponència conjunta, no tenim l’obligació de formar part d’una ponència conjunta. No sé si
s’entén. Tenim l’obligació de participar en els debats, però no tenim l’obligació de formar
part d’una ponència conjunta. Algú aquí no va aprofitar bé els estudis de dret.
La presidenta del Parlament

Senyor Coscubiela, quan «sempre passa el mateix» vull dir que tothom vol parlar,
no anava expressament per vostè. (Mireia Boya e Busquet demana per parlar.) Senyora
Boya.
Mireia Boya e Busquet

Gràcies, presidenta. Ràpidament, dues coses. A mi m’agradaria que aquests grans
defensors dels drets també defensessin altres drets com el de tenir una «vivenda», el de
tenir una vida digna i tots aquells que tenen recollits en la seva Constitució i que es passen per..., no voldria ser grollera, però tots ja sabem per on se’ls passen.
En segon lloc, aquesta ponència conjunta ells ja la van fer un estiu en què van modificar la seva Constitució per rescatar els bancs en contra de la voluntat de milions de
persones. Aquí van vulnerar els drets i, d’això, no tenen cap vergonya.
Per tant, aquests arguments que avui tots aquests grups parlamentaris estan posant
sobre la taula..., ells ja ho han fet, ells ja els han vulnerat i no s’aguanten per enlloc.
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A nosaltres ningú ens ha posat una pistola al cap per participar en aquesta ponència,
al contrari. Creiem que és una oportunitat de millorar el funcionament d’aquest Parlament en coses que són de consens de tots els grups parlamentaris.
I, per tant, no entenem aquest debat sobre els drets, els deures. Simplement, posem-nos a treballar, millorem les coses d’aquest país i deixem-nos de tant polititzar
qüestions que encara no s’han demostrat que aniran per aquí o per allà.
Siguem honestos amb la manera de fer d’aquest Parlament i amb les normes que tenim en aquesta casa.
Gràcies.
La presidenta del Parlament

Jo el que no permetré ni puc permetre és que es posi en qüestió la funció de la Mesa
d’aquest Parlament. Aquí estem fent les coses bé, d’acord amb la legalitat i d’acord amb
el Reglament. Aquesta ponència s’està constituint d’acord amb el Reglament d’aquesta
cambra, i aquí hi ha un informe dels Serveis Jurídics, que ho avalen.
Per tant, no permetré de cap manera que es qüestioni la funció de la Mesa d’aquest
Parlament.
I s’aixeca la sessió.
La sessió s’aixeca a dos quarts de dotze del migdia i quatre minuts.
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