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Sessió 1 de la CIASC

La sessió de la Comissió d’Investigació sobre les Actuacions del Govern per a Preparar 
la Secessió de Catalunya de la Resta d’Espanya (CIASC) s’obre a un quart de deu del matí 
i un minut. Presideix la presidenta del Parlament, la qual és assistida pel secretari general i 
pel lletrat Joan Ridao i Martín.

Hi són presents els diputats Lluís Guinó i Subirós i Bernat Solé i Barril, pel G. P. de Junts 
pel Sí; Fernando de Páramo Gómez i Sonia Sierra Infante, pel G. P. de Ciutadans; Ferran Pe-
dret i Santos i Jordi Terrades i Santacreu, pel G. P. Socialista; Jéssica Albiach Satorres i Al-
bano Dante Fachin Pozzi, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot; Santi Rodríguez i Serra i Ser-
gio Santamaría Santigosa, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Albert Botran i Pahissa 
i Mireia Boya e Busquet, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Constitució de la comissió.
2. Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari (article 49.2 del 

Reglament del Parlament).

La presidenta del Parlament

S’obre la sessió.

Constitució de la comissió

El primer punt de l’ordre del dia és la constitució de la Comissió d’Investigació sobre 
les Actuacions del Govern per a Preparar la Secessió de Catalunya de la Resta d’Espanya. 
D’acord amb l’article 66.2 del Reglament i de conformitat amb la Resolució 496/XI del 
Parlament de Catalunya, de creació de la Comissió d’Investigació sobre les Actuacions 
del Govern per a Preparar la Secessió de Catalunya de la Resta d’Espanya, adoptada 
a la Mesa tinguda el 28 de febrer del 2017, els grups parlamentaris han designat dos 
membres per cada grup, amb el benentès que el Grup de Ciutadans designarà, a més, el 
president.

Llegiré tots els que formem part d’aquesta comissió, i així ens estalviem el tema de 
les substitucions. Si esteu d’acord amb els que estan, ja està, eh?

Del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, el senyor Lluís Guinó i el senyor Bernat Solé. 
Del Grup Parlamentari de Ciutadans, el senyor Carlos Carrizosa, el senyor Jean Castel 
i el senyor Fernando de Páramo. Del Grup Parlamentari Socialista, el senyor Ferran Pe-
dret i la senyora Alícia Romero. Del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, la 
senyora Jéssica Albiach i el senyor Joan Coscubiela. I del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, Alejandro Fernández i el Santi Rodríguez. I del Grup Parlamen-
tari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, el senyor Benet Salellas i la 
senyora Gabriela Serra. (Veus de fons.) La senyora Sierra fa de substitució, sí. (Veus de 
fons.) Sí. D’acord.

Tothom està d’acord que són aquests, els noms? (Pausa.)
Doncs, ja està.

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 de la comissió. D’acord 
amb l’article 49.2 del Reglament, la Mesa del Parlament va acordar que la presidència 
d’aquesta comissió corresponia al Grup Parlamentari de Ciutadans, el qual ha designat 
com a president el senyor Jean Castel.

D’acord amb els antecedents, la Mesa, en la sessió tinguda el 28 de febrer de 2017, 
i de conformitat amb l’article 48.1 del Reglament, 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 lletrat que ha d’assistir la comissió 
de fer les funcions de secretari, als efectes d’aixecar l’acta de les sessions i expedir, amb 
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el vistiplau del president, les certificacions que correspongui. La comissió ha d’adoptar 
les seves decisions pel sistema de vot ponderat.

D’acord amb l’article 49.2 del Reglament, la comissió ratifica la proposta de desig-
nació del senyor Jean Castel com a president de la comissió? (Pausa.)

Per tant, queda aprovada aquesta designació com a president. 
I abans també de pregar al senyor Castel que ocupi el lloc a la presidència, per als 

que no estaven abans, a la comissió d’abans, els desitjo un bon Sant Jordi. Gaudim-lo, 
visquem-lo i aprofitem aquest que és un dia tan bonic per al nostre país, aquesta tradició 
que ens singularitza i ens identifica. 

Res més; moltes gràcies.
I, ara sí, prego al senyor Jean Castel que ocupi el lloc a la presidència.
(El president de la comissió ocupa el seu lloc. Pausa.)

El president de la comissió (Jean Castel Sucarrat)

Bé, bon dia a tothom. En primer lloc, agrair la confiança dels diferents grups parla-
mentaris envers aquest nomenament i demanar, d’entrada ja, agraint sempre la cortesia 
que hem de tenir en qualsevol de les comissions d’aquest Parlament, salvaguardar en tot 
moment el bon funcionament institucional, els treballs, l’elegància i el debat parlamen-
tari, guardant les formes en tot moment, cosa que demanarem també que sigui part im-
plícita, no?, del dia a dia d’aquesta comissió. 

I, per una altra banda, com no pot ser d’una altra manera, aquesta comissió té unes 
línies fonamentals que en tot moment són..., com tot òrgan parlamentari, té objectius, i 
el d’aquesta comissió és, d’alguna manera, promoure la salvaguarda dels interessos co-
muns tant dels ciutadans com de la mateixa institució, i especialment l’adequació de les 
actuacions de les institucions públiques; en aquest cas, del Govern de la Generalitat i els 
esmentats interessos generals i el compliment de la llei, com no podria ser d’una altra 
manera, com a garantia última dels drets i llibertats fonamentals dels ciutadans i, també 
ho vull anomenar, de la mateixa institució com a representant d’aquests ciutadans. En 
conseqüència, aquesta ha de ser la finalitat d’aquesta comissió.

Queda constituïda aquesta sessió, desitjant als grups que tinguin present la seva ac-
tuació, la seva feina i posar llum a tot allò que una comissió d’investigació des de l’àm-
bit parlamentari ha de tenir com a premissa fonamental. 

Vull comentar-ne la mecànica: amb una reunió setmanal que serà marcada els di-
vendres, amb una previsió de començar a les 9.30 fins a les 14.30, i els grups parlamen-
taris hauran de fer el lliurament del pla de treball, de les peticions de les compareixen-
ces i les peticions de les documentacions, i marcarem una data màxima per a aquests 
plans de treball, que serà el dimarts 2 de maig a les 12 del migdia, per a entrada al Re-
gistre, com a termini improrrogable. Vull dir, tindrem per presentar els plans de treball, 
ho torno a repetir, el dimarts, dia 2 de maig a les 12, pel Registre d’aquest Parlament.

Dit això, la primera reunió de la comissió serà el divendres dia 5 de maig a les 9.30.
I sense, crec, en aquest inici d’aquesta comissió d’investigació, res més a dir, repetir 

i desitjar la feina que hem de fer com a grups parlamentaris i apel·lar a la responsabilitat 
que tenim cadascú de nosaltres no només i no solament com a grups parlamentaris, sinó 
com a diputats d’aquest Parlament i d’aquesta institució.

Dit això, obriria un torn de precs i preguntes si hi ha algun grup o algun diputat que 
tingui alguna qüestió a dir en aquest sentit. (Pausa.) Si no hi ha cap més pregunta ni cap 
prec, s’aixecaria la sessió i, ho torno a dir, desitjant bona feina i tenint una gran tasca. 
Gràcies.

La sessió s’aixeca a un quart de deu del matí i nou minuts.
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