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Sessió 1 de la CEDHEC

La sessió de la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat amb Catalunya 

(CEDHEC) s’obre a dos quarts de deu del matí i tretze minuts. Presideix la presidenta 

del Parlament, la qual és assistida per la secretària general i la lletrada Mercè Arderiu i 

Usart.

Hi són presents Jordi Riba Colom, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Jaume 

Butinyà i Sitjà i J. Lluís Salvadó Tenesa, pel G. P. d’Esquerra Republicana; Joan Canadell 

i Bruguera i Glòria Freixa i Vilardell, pel G. P. de Junts per Catalunya; Antonio Gallego Bur-

gos, pel G. P. de VOX en Cataluña; Basha Changue Canalejo i Eulàlia Reguant i Cura, pel 

G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, i Joan Carles Gallego 

i Herrera, pel G. P. d’En Comú Podem.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Constitució de la comissió (tram. 406-00007/13). 

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

Reglament del Parlament).

3. Elecció del vicepresident o vicepresidenta i del secretari o secretària de la comissió.

La presidenta del Parlament

Bon dia. Disculpeu aquest gairebé quart d’hora acadèmic. 
Obrim la sessió.

Constitució de la comissió
406-00007/13

I tenim com a punt de l’ordre del dia, com a primer punt, la constitució de la Co-
missió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat amb Catalunya, i comencem la 
sessió de constitució.

Hi ha alguna substitució per part d’algun grup parlamentari o tots els diputats 
que hi ha són els diputats que pertoca? (Pausa.) Perfecte, doncs.

Donem per constituïda la comissió.

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

I el segon punt de l’ordre del dia és la ratificació de la presidència, i d’acord amb 
l’article 49.2 del Reglament, l’acord de Mesa del 2 de març del 2022 va establir que 
corresponia la presidència d’aquesta comissió al Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya i que requeia en la diputada Glòria Freixa. 

Podem ratificar aquesta proposta per assentiment? (Pausa.) No podem.
Doncs aleshores procedirem a la votació de la proposta de ratificació mitjançant 

paperetes i cridarem els diputats nominalment, per ordre alfabètic, perquè dipositeu 
el vot a l’urna. 

Recordo només que les paperetes només podran contenir vàlidament les opcions 
següents: estem fent una ratificació, per tant «sí», «no» o en blanc, entenent que el 
vot en blanc és una abstenció.

Per tant, procedim a la crida per a la votació.
(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.)

Doncs ja hem acabat. Comencem l’escrutini. 
(Es procedeix a l’escrutini i, després, al recompte.)
Per tant, amb 5 vots a favor i 1 vot en contra, queda ratificada, doncs, vist l’escru-

tini, la senyora Glòria Freixa Vilardell com a presidenta de la comissió. 



DSPC-C 285
4 de maig de 2022

Sessió 1 de la CEDHEC  4

Elecció del vicepresident o vicepresidenta i del secretari o secretària 
de la comissió

El tercer punt de l’ordre del dia, doncs, seria l’elecció del vicepresident i secretari 
de la comissió, i aquesta elecció també es farà d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 49.2 i 101.2 del Reglament. Cridarem els diputats perquè procediu a la votació. 

Aquí sí que el nom de qualsevol dels diputats és el que pot formar part de la but-
lleta, qualsevol dels membres de la comissió. 

Per tant, començarem amb l’elecció de la vicepresidència. (Algú diu: «Puc pre-
guntar una cosa?») Sí, pot preguntar el que vulgui. (Veus de fons.) Perfecte.

Doncs, procedim a la crida també per ordre.
(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.)

Doncs procedim a l’escrutini. 
(Es procedeix a l’escrutini i, després, al recompte.)
Per tant, 5 vots a favor i 1 vot en blanc. Per tant, vist el resultat de l’escrutini, el 

vicepresident d’aquesta comissió serà el diputat senyor Jaume Butinyà i Sitjà.
I ara, finalment, passarem a l’elecció de la secretaria de la comissió i també hau-

ran d’escriure un nom a la butlleta i sortirà elegit el que obtindrà una majoria de vots.
Tornem a fer la crida dels diputats per ordre alfabètic.
(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.)

Doncs procedim a l’escrutini. 
(Es procedeix a l’escrutini i, després, al recompte.)
Per tant, amb 5 vots a favor i 1 vot en blanc, també el resultat de l’escrutini per-

met veure que la secretària de la comissió serà la senyora Eulàlia Reguant i Cura.
Per tant, la composició definitiva de la Mesa queda: a la presidència, la senyora 

Glòria Freixa; com a vicepresident, el senyor Jaume Butinyà, i a la secretaria la se-
nyora Eulàlia Reguant. 

Per tant, prego a les persones que han estat elegides que ocupin el seu lloc a la 
Mesa i els desitjo una molta i bona feina al capdavant d’aquesta comissió. 

Moltes gràcies. 
(Els membres de la Mesa de la comissió ocupen llurs llocs. Pausa.)

La presidenta de la comissió (Glòria Freixa i Vilaredell)

Bé, bon dia a tots. Com ja s’ha donat per constituïda aquesta Comissió del Deute 
Històric de l’Estat amb Catalunya, donar-los la benvinguda a tots els diputats que 
formeu part d’aquesta comissió. 

I, senzillament, doncs, posar-nos d’acord en el pla de treball que tindrà aquesta 
comissió, les dates en les que farem les reunions.

Des de Mesa, nosaltres havíem proposat que fos mensual, una vegada al mes, i 
en principi, si tothom s’hi avé, seria el dimarts al matí una vegada al mes; el dimarts 
al matí, que, com comentàvem, miraríem que fos en dates que no coincidís amb 
Junta de Portaveus, perquè ja prou carregats estan, sobretot els grups més petits, de 
feina, i, per tant, intentarem fer-ho quadrar perquè tothom hi pugui assistir. 

Llavors, no sé si us sembla que fem una proposta..., us enviarem una proposta de 
pla de treball a tots els que formeu part d’aquesta comissió i a partir d’aquí, doncs, 
com que som pocs, jo crec que serà fàcil posar-nos tots d’acord per tirar això endavant.

Per tant, si algun grup té alguna cosa a dir, doncs, dono la paraula... D’acord, 
comencem pel Grup Socialista... Ah, no cal? D’acord. Doncs, pel senyor Gallego.

(Joan Carles Gallego i Herrera intervé sense fer ús del micròfon.)
Home, en teoria, bé, nosaltres farem unes conclusions i no sé si s’haurà de votar 

o no.
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La lletrada Mercè Arderiu i Usart

A veure, l’habitual és que cada grup parlamentari presenti una proposta de pla 
de treball sol·licitant compareixences i sol·licitant documentació diversa que pugui 
ajudar després per al treball de la comissió.

Llavors el que es fa és celebrar totes aquestes compareixences i demanar aques-
ta documentació i un cop tenim això i, bé, s’han fet les sessions per substanciar tot 
això, doncs, llavors s’elaboren unes conclusions. Cada grup elabora les que conside-
ra seves i després s’intenta, diguéssim, fer unes conclusions que puguin ser generals 
i que, per tant, puguin servir com les conclusions de la pròpia comissió, eh? (Pausa. 
Veus de fons.)

A veure, en principi les conclusions es queden a la pròpia comissió, però si es vol 
traslladar-les al Ple es poden traslladar, sí.

J. Lluís Salvadó Tenesa

Jo només, per aclariment: com fem en altres comissions, tot i que cada grup 
parlamentari només disposem d’un persona oficialment en esta comissió, per ope-
rativitat i per evitar el fet d’haver de..., que els membres de la Mesa hagin de pujar 
i baixar, mantenim la presència d’una segona persona, que en este cas per part del 
Grup d’Esquerra seria jo mateix, i em sembla que també hi ha algun altre grup que 
també farà el mateix, i participaríem i seríem qui tindria l’ús de les intervencions i 
faríem una mica d’aquesta manera el funcionament de la comissió una miqueta més 
operatiu, perquè, si no, el membre de la Mesa hauria d’anar pujant i baixant. 

I en tot cas, potser estaria bé de fixar-mos un termini de temps a partir del qual 
mos marquem com a objectiu que cada grup presentem el pla de treball, per sortir 
una mica d’aquí amb la idea de si ho farem d’aquí un mes o si ho fem d’aquí quinze 
dies o lo que considerem tots plegats més oportú.

La presidenta de la comissió

Joan...

Joan Canadell i Bruguera

Jo per deixar constància també, en la mateixa línia del que deia el diputat Salva-
dó, que jo seria la persona de Junts per Catalunya que també faria, complementaria 
la presidenta.

I, en tot cas, pel termini..., jo per mi si ho podem fer en quinze dies millor que 
en un mes, però si algú creu que no és temps suficient, doncs, també disposats..., 
flexibles a que sigui més tard.

(Pausa llarga.)
Per l’horari, si hi ha alguns que heu de sortir a dos quarts d’una, jo proposaria 

començar a dos quarts de deu, perquè si hi ha compareixences pot ser que algunes 
sessions se’ns allarguin. No sé si en general, però alguna segur.

Per tant, si us sembla a dos quarts de deu, a dos quarts de deu.

La presidenta de la comissió

Sí, jo això de l’horari també ho anava a dir, però a més a més abans de cada 
sessió ja veurem quants compareixents tenim, intentarem fer quadrar els temps i a 
vegades, doncs, dos quarts de deu o si fa falta a les nou, perquè així també... I tam-
bé ens hem de marcar una data de termini per celebrar el final d’aquests treballs de 
comissió, que no s’allargui...

La lletrada Mercè Arderiu i Usart

Bé, lo que és la durada de la comissió es va fixar ja quan es va crear i està en mig 
any, són sis mesos. 

Llavors, per tant, una vegada tinguem els plans de treball lo que hem de fer és 
una calendarització, diguéssim, de totes les dates de les reunions, i llavors ja sabrem 
exactament..., que ens quedi un marge després per elaborar les conclusions i tot això. 
S’haurien de celebrar en uns tres mesos.
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La presidenta de la comissió

Perfecte.

La lletrada Mercè Arderiu i Usart

En tres mesos hauríem d’haver fet tota la feina.

La presidenta de la comissió

Tenint en compte que tenim l’estiu pel mig...
Eulàlia, 17 o 24?

La secretària de la comissió

Vint-i-quatre. El 17 hi ha Junta.

La presidenta de la comissió

Els semblaria bé el 24 de maig per haver ja presentat prèviament els plans de tre-
ball, venir aquí i començar a establir l’ordre...? (Veus de fons.) Nou trenta.

Bé, doncs, si els hi sembla bé, donem aquí per acabada aquesta sessió i quedem 
tots convocats el 24 de maig. Jo crec que, bé, ens intercanviarem segurament per 
correu electrònic una mica... Si voleu també, prèviament, no sé si no podríem en-
dreçar una mica les compareixences, posar-les per ordre segons el tipus de compa-
reixents que es demanin o la documentació que s’avingui a demanar i intentar ja..., 
no ho sé, el 24 de maig poder...

La lletrada Mercè Arderiu i Usart

Bé, en la primera data el que s’acostuma a fer és una mica això: organitzar des-
prés les compareixences per raó una mica de la matèria o de la submatèria, i llavors 
ja ho organitzarem. I llavors, bé, vull dir que jo m’ho puc mirar i fer ja una proposta, 
i normalment el que fem és..., i amb la mateixa gestora parlamentària ja s’organitza 
una mica i es fa ja una proposta, i després es decideix aquí en la pròpia comissió, 
eh? I també es decideix una mica la calendarització. 

Vull dir... Ara, si es vol avançar i dir: «Bé, ja voldríem que a la primera reunió ja 
hi haguessin unes compareixences.» Bé, llavors...

La presidenta de la comissió

No, jo deia que el 24 dedicar una part a organitzar tot això i si ja estiguéssim 
d’acord en fer-ne una, ni que fos, per començar a treballar, si els semblés bé, es po-
dria votar i substanciar el mateix dia. 

Bé, ens posem en contacte i anem decidint. Fa cara que no, el senyor Gallego. 
D’acord. (Rialles).

Molt bé. Doncs, si els hi sembla bé, moltes gràcies per la seva assistència i do-
nem per finalitzada la sessió.

La sessió s’aixeca a les deu del matí i un minut.


	Constitució de la comissió
	406-00007/13

	Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari (article 49.2 del Reglament del Parlament)
	Elecció del vicepresident o vicepresidenta i del secretari o secretària de la comissió



