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Sessió 2.2 de la CED

La sessió de la Comissió de l’Estatut dels Diputats (CED), suspesa el 27 d’abril, es re-

prèn a les vuit del vespre i tretze minuts. Presideix en funcions el secretari primer de la 

Mesa del Parlament, Eusebi Campdepadrós i Pucurull, acompanyat del secretari, José Ma-

ría Espejo-Saavedra Conesa. Assisteix la Mesa el secretari general.

Hi són presents els diputats Ernest Maragall i Mira, pel G. P. Republicà; Alícia Romero 

Llano, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Yolanda López Fernández, pel G. P. de Ca-

talunya en Comú Podem; Vidal Aragonés Chicharro, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat 

Popular - Crida Constituent, i Xavier García Albiol, pel S. P. del Partit Popular de Catalunya.

El secretari primer de la Mesa del Parlament

Doncs comencem la sessió, que de fet és la represa de la sessió de constitució de 
la Comissió de l’Estatut dels Diputats.

Precisament la suspensió de l’anterior comissió va ser deguda a haver de precisar 
el procediment de vot corresponent als subgrups del Partit Popular de Catalunya i 
de les CUP - Crida Constituent.
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Atès que la Mesa aquest dematí, doncs, ja ha pres el corresponent acord amb re-
lació a la forma que s’havien de dur a terme aquestes votacions, que s’ha quedat de 
fer-ho per vot ponderat, per tant, continuaríem la sessió de cara al procediment per 
elegir els senadors que han de representar la Generalitat al Senat. 

Com vostès saben, correspon a aquesta Comissió de l’Estatut dels Diputats, eh?, 
atès l’establert a la seva llei, concretament, doncs, a l’article 4.3, dictaminar sobre 
l’elegibilitat dels candidats.

I atès que crec entendre que hi ha consens en el fet de prescindir de tot el proce-
diment de valorar la idoneïtat dels candidats un per un, doncs, al que passaríem és a 
la votació dels candidats proposats.

Per tant, demanaria a cadascun dels grups aquí representats que manifestin el 
sentit del seu vot.

Ernest Maragall i Mira

Podria recordar qui són els senadors proposats?

El secretari primer de la Mesa del Parlament

Sí, per descomptat. (Pausa.) Molt bé. Doncs, pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, el senyor Francesc Xavier Alegre Buxeda i la senyora Lorena Roldán Suárez; 
pel Grup de Junts per Catalunya, el senyor Josep Lluís Cleries Gonzàlez i la senyo-
ra Marta Pascal i Capdevila; pel Grup Parlamentari Republicà, la senyora Mirella 
Cortès i Gès i el senyor Bernat Picornell i Grenzner; pel Grup Parlamentari Socia-
listes i Units per Avançar, el senyor José Montilla Aguilera; pel Grup Parlamentari 
de Catalunya en Comú Podem, la senyora Sara Vilà i Galan.

(Veus de fons.) Bé, tenia entès que algun grup, precisament, volia fer votació... 
(Veus de fons.) Per tant... (Veus de fons.) Sí? (Pausa.) Entenc que Socialistes, Partit 
Popular... (Veus de fons. Pausa.) Té la paraula, senyor Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Molt breument, sobretot per les hores i després de tot el dia, per fer dues conside-
racions. Una, quant a criteri quant al vot. Nosaltres no hi estem d’acord. Ja ho hem 
manifestat en diferents ocasions. Vam plantejar fins i tot que hi hagués un altre cri-
teri, on podíem combinar dos comissions. Però, més enllà que no estiguem d’acord, 
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volem valorar molt positivament que des de la Mesa s’aposti més per un criteri fi-
nalístic que no per la interpretació literal de la norma. Ho valorem així. I perquè 
consti, evidentment, aquesta intervenció.

I, sobre la qüestió de fons, com vostès ja saben, nosaltres fem abstenció perquè 
considerem que no s’hi ha de postular, des del Parlament de Catalunya, amb relació 
a institucions de l’Estat espanyol.

El secretari primer de la Mesa del Parlament

Molt bé. Moltes gràcies, senyor Aragonés.
Doncs el resultat de la votació..., vist que tots els grups han votat sí –i això és 

per vot ponderat– i consten només els quatre vots de la CUP com a abstenció, re-
sulta aprovada la proposta de senadors per representar la Generalitat de Catalunya 
al Senat espanyol.

Amb això, si ningú més té res a dir, doncs, donaríem per tancada la sessió.

La sessió s’aixeca a un quart de nou del vespre i dos minuts.
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