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Sessió 3 de la CED

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

del migdia i nou minuts. Presideix el president del Parlament, el qual és assistit pel lletrat 

major.

Hi són presents els diputats Joan García González, pel G. P. de Ciutadans; Eusebi 

Campdepadrós i Pucurull, Aurora Madaula i Giménez i Marta Madrenas i Mir, pel G. P. Junts 

per Catalunya; Gerard Gómez del Moral i Mònica Palacín París, pel G. P. Republicà; Alícia 

Romero Llano, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Yolanda López Fernández, pel 

G. P. de Catalunya en Comú Podem; Vidal Aragonés Chicharro, pel S. P. de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Santi Rodríguez i Serra, pel S. P. del Partit Popular de 

Catalunya.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

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

Reglament del Parlament).

2. Elecció del secretari o secretària de la comissió.

3. Situació de compatibilitat o incompatibilitat dels diputats (tram. 234-00001/12 a 234-

00009/12, 234-00011/12 a 234-00014/12, 234-00016/12 a 234-00035/12, 234-00037/12 

a 234-00077/12, 234-00079/12 a 234-00080/12, 234-00082/12, 234-00084/12 a 234-

00093/12, 234-00095/12 a 234-00105/12, 234-00107/12 a 234-00110/12, 234-00113/12, 

234-00115/12 a 234-00118/12, 234-00120/12 a 234-00137/12, 234-00139/12 a 234-

00141/12, 234-00143/12 a 234-00148/12). 

4. Examen sobre el dictamen de suspensió dels drets i deures parlamentaris (art. 25 RPC).

El president del Parlament

Bé, bon dia a tothom. Comencem aquesta sessió de la Comissió de l’Estatut dels 
Diputats.

En primer lloc, tal com correspon habitualment fer a les comissions, demano als 
grups si s’ha de notificar alguna substitució? (Pausa.) Sí, senyor Garcia?

Joan García González

Sí, president. Jo mateix substitueixo al senyor José María Espejo-Saavedra. 

El president

Molt bé, moltes gràcies. Queda anotat. Senyor Rodríguez, sí?

Santi Rodríguez i Serra

Jo mateix substitueixo el Xavier García Albiol.

El president

Molt bé. En tot cas, fer-los avinent que se’ns ha fet arribar també que, per part 
del Grup Parlamentari Republicà, s’ha sol·licitat la substitució de la diputada Mònica 
Palacín pel diputat Gerard Gómez del Moral, en el punt quart de l’ordre del dia, en 
el debat del punt quart d’aquest ordre del dia.

També, un cop notificades les substitucions dels grups, també els comuniquen 
que, d’acord amb l’article 50.4 del Reglament, i atès que els grups parlamentaris 
només tenen un representant a la comissió, en el cas de que quedés ratificada la 
proposta de presidència, que tot seguit s’haurà de tractar, el Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya ha sol·licitat que la diputada Aurora Madaula substitueixi a la 
presidència de la Mesa, hi insisteixo, si és ratificada en aquest punt de l’ordre del 
dia... (veus de fons), durant la substanciació del punt quart de l’ordre del dia també, 
el debat sobre el punt quart. Molt bé.

I per la mateixa raó, i en aquest punt també, la secretària també pot ser substituï-
da per qualsevol altre membre del seu grup parlamentari, eh?

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

Havent-los informat d’això, passem directament al primer punt, que és la ratifi-
cació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari a qui correspon fer 
aquesta proposta, segons l’article 49.2 del Reglament.

La presidència de la Comissió de l’Estatut dels Diputats correspon, com saben, 
al Grup Parlamentari de Junts per Catalunya que ha designat la diputada Marta Ma-
drenas, en substitució del diputat Quim Torra que, per raons evidents, doncs, ja no 
és el president d’aquesta comissió. 

I, per tant, d’acord amb l’article 101.3 del Reglament, l’elecció de la presidència 
es pot fer per assentiment, si hi estan d’acord tots els grups parlamentaris, ja que no-
més es proposa una única candidata. Hi estan d’acord? (Pausa.) Es pot aprovar per 
assentiment? (Pausa.) Molt bé.

Doncs queda ratificada la proposta de presidència, per tant, demano a la presi-
denta que acudeixi a la Mesa.

Perdó, doncs, un cop la presidenta pren el seu lloc a la Mesa, jo he acabat aquí la 
meva feina, per tant, els deixo en mans de la presidenta.

(La presidenta de la comissió ocupa el seu lloc. Pausa.)

La presidenta de la comissió (Marta Madrenas i Mir)

Molt bé, moltes gràcies. De fet, ara el que correspondria seria procedir a l’elecció 
de la persona que ha de portar la secretaria de la comissió. 

Elecció del secretari o secretària de la Comissió

Per tant, estem tractant ja el segon punt de l’ordre del dia. En aquest cas, la can-
didata proposada com a secretària de la comissió seria la senyora Mònica Palacín, 
del Grup Parlamentari Republicà.

Jo els proposo, si no tenen inconvenient, que puguem fer, doncs, també aquesta 
elecció per assentiment. Si ningú hi té cap inconvenient? (Pausa.) Doncs perfecte.

Doncs així quedaria, doncs, ja, anomenada la senyora Palacín, que crec que tam-
bé ja pot venir aquí al meu costat, que així conformem ja la Mesa d’aquesta comis-
sió, eh? I, per tant, es pot considerar elegida per assentiment.

(La secretària de la comissió ocupa el seu lloc. Pausa.)

Situació de compatibilitat o incompatibilitat dels diputats 
234-00001/12 a 234-00009/12, 234-00011/12 a 234-00014/12, 234-00016/12 a 

234-00035/12, 234-00037/12 a 234-00077/12, 234-00079/12 a 234-00080/12, 

234-00082/12, 234-00084/12 a 234-00093/12, 234-00095/12 a 234-00105/12, 

234-00107/12 a 234-00110/12, 234-00113/12, 234-00115/12 a 234-00118/12, 

234-00120/12 a 234-00137/12, 234-00139/12 a 234-00141/12, 234-00143/12 a 

234-00148/12

Passaríem, ara, doncs, seguidament... (veus de fons) esperem que s’assegui..., al 
punt tercer de l’ordre del dia. En aquest cas, al que es refereix a les situacions de 
compatibilitats o incompatibilitats dels diputats.

Ja vàrem rebre, amb la convocatòria d’aquesta reunió, la proposta de dictamen 
sobre la situació de compatibilitats dels diputats, on es planteja l’elevació al Ple de la 
proposta de situació de compatibilitats dels diputats que allà s’hi citen. 

Jo, també, no sé si els sembla que el podem... (Vidal Aragonés Chicharro dema-
na per parlar.) Ah! Disculpi, sí, doncs endavant, si us plau.
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Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, presidenta. I és per explicar més que el sentit del nostre vot traslladar el 
que pensem que pot ser una dificultat metodològica.

Ens expliquem: el que tenim avui és una proposta única, que fa referència a 134 
diputats –de fet, voldria fer referència a 135, però amb la renúncia del senyor Da-
vid Rodríguez i encara la seva manca de substitució, doncs, ens falta un diputat o 
una diputada, en aquest cas, podrà ser un diputat o una diputada, el següent o la se-
güent–, però ens plantegem que, fet en una única acta, podria haver-hi un problema, 
fins i tot de discussió democràtica amb relació al que votem sobre sí, no o, fins i tot, 
l’abstenció a la compatibilitat en relació amb un total. 

També entenem –i crec que o creiem que s’han de buscar mecanismes per po-
der-ho solucionar– que seria una autèntica bogeria administrativa, i que per econo-
mia processal o administrativa, doncs, es planteja una única votació. Però pensem, 
per a properes legislatures, com li donem una altra forma, en la qual es faci veure 
als diputats o les diputades o als grups, que això ho hem d’aprovar, que es farà amb 
aquest format, i, per tant, que poguessin tenir més temps, fins i tot, per anar veient 
un a un o una a una tots els diputats, però, a la vegada, també, que es pogués resol-
dre en una única acta.

Però volíem plantejar això perquè pensem que és una qüestió de metodologia que 
dificulta, si nosaltres consideréssim que, del conjunt de 134, hi ha un únic diputat o 
diputada que no li correspon la compatibilitat, doncs hauríem de fer un vot contrari. 
Però, a la vegada, també estaríem fent un vot contrari sobre la totalitat de diputats 
i diputades.

Simplement voldríem referir això perquè ho pensem per a properes legislatures.
Gràcies.

La presidenta 

Moltes gràcies. Respecte a aquest tema, el lletrat major, doncs, també vol fer 
unes consideracions?

El lletrat major

No, només a títol informatiu. Efectivament, el que planteja el diputat té tot el sen-
tit, perquè, en altres ocasions, en aquesta Comissió de l’Estatut s’ha examinat un per 
un l’expedient de compatibilitats de cada diputat, i, fins i tot, hi ha hagut ordres del 
dia en que hi han figurat 135 o ics nombre de compatibilitats.

També hi ha altres supòsits, molts d’altres precedents en que s’ha fet d’aquesta 
manera, tenint en compte que, efectivament, es pot demanar votació separada d’al-
gun expedient de compatibilitats. Per tant, la pràctica en aquesta cambra, i també en 
altres cambres és que, malgrat que es proposa sotmetre, en aquest cas, a l’aprovació, 
el dictamen de manera conjunta, això no és impediment perquè, o ara o en alguna 
altra ocasió –veig que ho planteja més de cara al futur– es pogués, fins i tot, votar 
separadament.

La presidenta 

Entenc, doncs, que, tot i així podem considerar-ho aprovat per assentiment? 
(Pausa.) Sí? (Pausa.) Doncs moltes gràcies.

Examen sobre el dictamen de suspensió dels drets i deures 
parlamentaris (art. 25 RPC)

Passaríem, doncs, en darrer lloc, al darrer dels punts de l’ordre del dia, que es 
refereix a l’examen sobre el dictamen de suspensió dels drets i deures parlamentaris.

Saben vostès que, segons... (Joan García González demana per parlar.) Sí, se-
nyor...?
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Joan García González

Bé, sobre aquest punt, número 4...
(Veus de fons.)

La presidenta 

Ah!, d’acord. El senyor Joan García, de Ciutadans, té la paraula.

Joan García González

Sí, gràcies, presidenta. Simplement..., una cuestión de orden, sobre, precisamen-
te, este orden del día. Consideramos que, precisamente, este número, este punto nú-
mero 4, que se ha incluido en el orden del día de esta comisión, no debería formar 
parte del mismo, porque inicia un procedimiento que lo único que pretende es votar 
el cumplimento o no de una resolución judicial del Tribunal Supremo; una resolu-
ción que indica, además, que los diputados a los que hace referencia en la misma 
están suspendidos automáticamente. Por lo tanto, creo que queda bastante claro que 
no debería incluirse, por estos motivos, dentro del orden del día.

Por lo tanto, además, consideramos que este es un procedimiento que se inicia 
hoy y que es ilegal. Creo que los políticos –y esta es una reflexión que hacemos des-
de nuestro grupo– no pueden votar si vamos a cumplir o no –los políticos no pode-
mos votar si vamos a cumplirlas o no– las sentencias de los tribunales.

Y, por lo tanto, es una auténtica aberración, creo que antidemocrática, que hoy 
se inicie un procedimiento que puede acabar, precisamente, haciendo que se vote si 
se cumple o no una sentencia del Tribunal Supremo.

Esta comisión solamente es competente –y creo que lo saben bien– para decidir 
sobre las causas de suspensión que recoge el Reglamento del Parlamento de Catalu-
ña, que no es competente sobre las previstas en otras leyes que se nos aplican, creo, 
así debería ser, a nosotros como a cualquier otro ciudadano.

La Mesa del Parlamento ha sido requerida por el Tribunal Supremo para la efec-
tividad de una suspensión, que ya se ha producido porque lo dice la ley, simplemente 
porque lo dice la resolución, la propia resolución. Lo que han hecho los miembros, 
en este caso de la Mesa, es delegar indebidamente en esta comisión y eventualmen-
te en el Pleno, su responsabilidad, algo que, por desgracia, ya se hacía o ya hizo la 
legislatura pasada la presidenta Forcadell. Esa delegación, desde nuestro punto de 
vista, acentúa el carácter de ilegalidad de la decisión. 

Por otro lado, también quiero avisar... –y creo que es importante que lo sepa-
mos–, avisar, aconsejar, comentar, que los miembros de la Mesa de esta comisión, 
al admitir una causa de suspensión, sobre la que no les corresponde dictaminar, y al 
iniciar, en contra del propio Reglamento, un procedimiento que no procede, podrían 
estar colaborando activamente en la desobediencia de una resolución judicial. Quie-
ro que quede muy claro esto último que he dicho, porque es un aviso que les hago 
a los miembros de esta Mesa, de la Mesa de esta comisión, ya que la naturaleza de 
esta comisión es una naturaleza no política, no es legislativa, sino que es una natu-
raleza organizativa. 

Por estas consideraciones, lo que pedimos en esta petición de cuestión de orden 
es que, en base al Reglamento, al artículo 54.4 del mismo, se retire el punto núme-
ro 4.

Pido también, si puede ser, y creo que antes de que se realice esta votación, ya 
que tenemos el cuórum suficiente para hacer y pedir esa alteración, que el letra-
do, que es quien tiene que opinar sobre esto, nos diga o, como mínimo, opine, nos 
comente si la inclusión del punto número 4 en este orden del día es o no es legal y 
es o no es correcto.

Por lo tanto, pedimos también, si puede ser, a la presidenta, que el letrado pre-
sente ahora mismo en la comisión unos informes sobre la legalidad o no de que se 
debata este punto número 4.
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Por lo tanto, dos cosas: la opinión del señor Ridao y, por otro lado, la votación de 
la alteración de este punto del orden del día.

Muchas gracias, presidenta.

La presidenta

Moltes gràcies. Més paraules? (Pausa.) No? (Pausa i veus de fons.) Sí, endavant, 
senyor Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Sí, no..., però molt breument, per dir que coincidim amb l’objectiu de la inter-
venció del portaveu del Grup de Ciutadans, en el sentit de que entenem que l’ús de 
l’article 25 del Reglament per convocar aquesta comissió i demanar-li un dictamen 
en relació amb una suspensió que entenem que ja és efectiva i que els mateixos ser-
veis del Parlament també han entès que és efectiva, és absolutament improcedent.

I, per tant, que no seria necessària la celebració d’aquesta comissió. I era sufi-
cient que la Mesa del Parlament, en ús de les seves funcions, pogués decidir quina és 
la fórmula per tal de que els vots dels diputats suspesos poguessin ser assumits pels 
respectius grups parlamentaris per tal d’evitar una alteració de majories en el Ple.

La presidenta

Més intervencions? (Pausa.) Moltes gràcies. No sé si volia fer alguna..., i, si no, 
ja responem...

El lletrat major

Sí, en atenció, diguem-ne, a la petició que formula el senyor diputat, diverses 
consideracions d’ordre procedimental i altres de qüestió més substantiva o més ma-
terial, com se’m demana, no?

En primer lloc, la posició, que vostè mateix coneix, dels serveis jurídics, que 
ha estat expressada repetidament a la Mesa i a la Junta de Portaveus posteriorment 
a la notificació de la interlocutòria del passat dia 9 de juliol, del Tribunal Suprem, 
és la que consta en un informe emès pels Serveis Jurídics, subscrit per mi mateix, 
de data 17 de juliol, eh?

En segon lloc, com vostè sap, es va intentar un acord, per part de la Mesa, en els 
termes o els fonaments d’aquell informe a la Mesa del Parlament, i es va intentar, 
com és sabut, sense efecte. I la Mesa, ulteriorment –això va ser el passat dia 25–, va 
adoptar un acord, per majoria, que consistia a traslladar a la Comissió de l’Estatut 
dels Diputats, simplement, l’examen de la qüestió, eh? Per tant, en aquest moment, 
no es podia prejutjar el contingut de la proposta concreta que seria objecte de debat 
en aquesta comissió.

Posteriorment, la reunió que va tenir lloc de la Mesa d’aquesta comissió, en la 
que hi van estar presents el president del Parlament, en funcions, i els portaveus, 
en aquest cas, en funcions, de representants de la comissió, per ordenar els treballs 
d’aquesta comissió, van decidir, i ho van fer unànimement, celebrar aquesta reu-
nió d’avui, per tant que avui hi hagués una reunió de la Comissió de l’Estatut dels 
Diputats.

I, en segon lloc, en relació, concretament, a aquesta qüestió que s’està debatent, 
la intenció manifestada per dos grups, presents en aquella reunió, d’abocar a la co-
missió una proposta de dictamen va donar lloc, en aquest cas, a que també, per 
acord unànime, s’acordés que fossin aquests dos grups afectats o interessats per la 
suspensió d’alguns diputats que elaboressin aquesta proposta de dictamen, la qual, 
per donar garanties a les minories, podria ser esmenada en el termini que es fi-
xés, per a la qual cosa es va facultar el president de la cambra, no només per convo-
car la sessió, sinó per acompanyar la proposta de dictamen que elaboressin aquests 
grups, i, fins i tot, el termini de finiment de la presentació d’esmenes.

Finalment, arribem al dia d’avui, i ja coneixem la proposta de dictamen. Sobre 
l’estructura d’aquest, vista la factura d’aquest document, podríem dir que té clara-
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ment una part expositiva, amb uns antecedents i unes consideracions d’ordre jurídic 
i polític, tal com així s’exposa en la rúbrica o la intitulació d’aquest document. 

I, finalment, hi ha una part clarament dispositiva, encapçalada també per una rú-
brica inequívoca que diu: «Proposta d’adopció d’acord a la comissió de dos punts», 
eh? Examinats aquests dos punts, d’acord amb el criteri del secretari general i del 
lletrat major, puc dir-li el següent: el primer dels punts el que planteja és únicament, 
en la nostra opinió, i aquest és el parer consultiu que nosaltres emetem, el que es 
demana és de traslladar al Ple del Parlament que adopti una decisió, en aquest cas, 
per majoria absoluta, d’acord amb l’article 25 del Reglament del Parlament, sobre la 
suspensió de drets d’alguns diputats. Per tant, des d’aquest punt de vista, estimem 
que la proposta que es fa ni treu ni posa res en relació al contingut, eh?, de la reso-
lució del juliol del 2018, de Tribunal Suprem.

Amb relació al segon punt, que, diguem-ne, ja entra més directament en matèria 
i, per tant, ja proposa elevar al Ple un acord concret amb relació a aquesta qüestió, 
diu que mentre es mantingui la situació jurídica actual, doncs, el que es demana és 
que el Ple acordi, en aquest cas, que els diputats eventualment suspesos pel Tribunal 
Suprem puguin designar un representant del seu grup.

Efectivament, la paraula «substitució» no hi és, però el nostre criteri és que amb 
aquesta formulació, més o menys feliç, s’estaria adequant, en aquest cas, al contin-
gut de la interlocutòria del Tribunal Suprem, i mutatis mutandi podríem que, fins i 
tot, té certa similitud amb la proposta que en el seu dia es va fer per part de la Mesa. 

I, per tant, des d’aquest punt de vista, correspon al procés polític i al debat que 
tinguin els grups parlamentaris decidir el que hagin de decidir.

Però, en aquest cas, el criteri dels serveis jurídics és aquest que acabo d’expressar.

La presidenta

Moltes gràcies. Breument, senyor García?

Joan García González

Sí. Abans que es procedeixi a la votació, simplement comentar que el que diu el 
senyor Ridao al primer punt d’aquest dictamen, doncs, l’hi recordo, ho vull llegir, 
el que diu la resolució del Tribunal Suprem: «Han quedado...» –la sèrie de diputats 
que ara, que hi vull fer referència, i no llegiré tots els seus noms– «han quedado 
suspendidos automáticamente y por el impero del artículo 384 bis de la LECrim 
en las funciones y cargos públicos que estaban desempeñando, habiendo de proce-
der la Mesa del Parlamento a adoptar las medidas precisas para la plena efectividad 
de la previsión legal.» Es decir, la Mesa es quien tiene que tomar la decisión y esos 
diputados ya están suspendidos.

Lo que dice el punto 1 de este acuerdo es: «Acordar, si s’escau, per majoria abso-
luta dels membres del Ple del Parlament, la suspensió dels drets i deures parlamen-
taris dels diputats», abans dits, que no tornaré a llegir.

Per tant, crec que la resolució del Suprem està molt clara, ho diu molt clar, la 
resolució del Suprem dice que estan suspendidos, i el que diu exactament aquesta, 
diguéssim, proposta o aquest dictamen és que es votarà al Ple.

Per tant, ho torno a dir: vostè considera que aquest punt de l’ordre del dia ha de 
continuar el seu debat? Simplement li volia preguntar això i que em respongui sí o no.

La presidenta

Senyor García, jo crec que el senyor Ridao ha contestat perfectament el que ha 
cregut convenient. Això en absolut s’ha de convertir en un interrogatori, han fet un 
informe i ara l’ha tornat a ratificar de forma oral.

Però sí que permeti’m fer-li un parell de reflexions abans d’iniciar, doncs, el de-
bat, pròpiament, d’aquesta proposta.
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En primer lloc, escolti, vostès mateixos diuen el que no diu el mateix Llarena. És 
a dir, el mateix magistrat instructor insta –insta– al Parlament a adoptar les mesures 
necessàries per l’efectivitat de la suspensió.

Per tant, vostès mateixos no estan donant valor al que... (Veus de fons.) Em dis-
culpa, senyor García? (Veus de fons.) Senyor García...

Joan García González

Li demano una qüestió d’ordre.

La presidenta

Sí, senyor García, no li he donat la paraula.

Joan García González

Però és que...

La presidenta

Gràcies. No li he donat la paraula.

Joan García González

...és la presidenta d’aquesta comissió.

La presidenta

Sí, però li estic argumentant perquè ara mateix no traurem de l’ordre del dia 
aquest punt. M’imagino que ho he de poder fer.

Joan García González

Si vol fer això, ho faci...

La presidenta

Senyor García, amb tota l’educació del món, l’hi demano, no té la paraula. Que 
em deixi, primer, acabar a mi, si us plau!

Joan García González

Actuï com a presidenta, si us plau, senyora Madrenas.

La presidenta

SÍ. Actuant com a presidenta, li he de, com a mínim, justificar, mínimament, per 
què no admeto la seva proposta d’eliminar de l’ordre del dia el punt quart.

Joan García González

No és una proposta, s’ha de votar.

La presidenta

D’acord.

Joan García González

Segons l’article 54.4 s’ha de votar.

La presidenta

D’acord. 

Joan García González

Ja sé que vostè voldria que no es votés i...

La presidenta

No, en absolut –en absolut–, estaré encantada de seguir tots els tràmits, però jo 
primer. El primer que li demanaria, de veritat, eh?, amb tot el «carinyo», guardi l’or-
dre i els torns de paraula. Si m’està dient «vostè és la presidenta», doncs, si us plau, 
faci cas de la presidència.

Gràcies.
I és que, a més, seré molt breu. La primera reflexió que li feia és aquesta.
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Segona, a mi em preocuparia que, tenint un article –és a dir, una previsió legal–, 
l’article 25, que parla i estipula i estableix exactament quins són els tràmits a seguir per 
aquest Parlament legals, reglamentaris, per procedir a la suspensió de qualsevol dipu-
tat afectat, vostès no estan preocupats de no complir amb el mateix Reglament? A vos-
tès no els importa? A nosaltres sí, estem preocupats pel compliment de l’article 25.

I, per tant, veient l’obligatorietat del mateix Reglament, del qual ens hem dotat 
tots, que cal seguir aquest procediment, és per aquest motiu pel qual l’hem proposat.

I, a partir d’ara –disculpin un segon, que he de fer una consulta al lletrat.
(Pausa.)
D’acord. Respecte a la inclusió o no en l’ordre del dia, que entenc que és una de-

cisió de la mateixa Presidència, no sé si hi ha alguna altra intervenció i, si no, con-
tinuaríem amb l’ordre del dia, evidentment, sense treure cap punt.

(Joan García González demana per parlar.) Sí, senyor García?

Joan García González

Primer, per una qüestió d’ordre...

La presidenta

Breument, eh?, ara perquè... Digui, digui, però breument, si us plau.

Joan García González

Sí, seré molt breu. Primer, li demano que com a presidenta no faci arengues de 
cap tipus partidistes, perquè vostè el que ha de fer precisament és mantenir i ordenar 
el debat. Però, bé, això és un tema menor.

L’article 54 del Reglament ho parla directament: «L’ordre del dia d’una comissió 
pot ésser alterat si aquesta ho acorda, a proposta del seu president o a sol·licitud de 
dos grups parlamentaris o d’una cinquena part dels diputats que en són membres». 
Ciutadans té 36 diputats, és el 26 per cent, molt més d’una cinquena part, i, per tant, 
crec que vostè el que ha de fer és complir el Reglament i que es voti aquesta modi-
ficació de l’ordre del dia.

La presidenta

Sí? (Veus de fons.) Sí, es pot procedir. D’acord.

Joan García González

Gràcies, presidenta. 

La presidenta

D’acord. Doncs procedim a la votació sobre l’eliminació del punt 4 de l’ordre 
del dia. 

És per votació a mà alçada? (Veus de fons.) Sí? (Veus de fons.)
Doncs, vots a favor que s’elimini de l’ordre del dia?
En aquest sentit, han votat a favor de l’eliminació els representants de Ciutadans, 

els representants del PSC i els representants del Partit Popular.
Alguna abstenció?
Vots en contra de l’eliminació?
En aquest cas, es mostren contraris a l’eliminació de l’ordre del dia el Grup Re-

publicà, la CUP, Comuns i Junts per Catalunya.
Queda rebutjada, per tant, aquesta proposta d’eliminació amb 95 vots en contra i 

a favor que s’elimini 57. Disculpin, eh?, és que com que era en negatiu m’he embo-
licat jo sola, com que no hi ha cap abstenció.

(Joan García González demana per parlar.) Sí, senyor García?

Joan García González

Sí, seré molt breu, presidenta. Abans que s’iniciï el debat, simplement comunicar 
que el meu grup, jo, en aquest cas, el seu representant, no participarem en aquest 
debat que considerem que és...
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La presidenta

D’acord; moltes gràcies.
Doncs, passem..., si de cas, a la substanciació d’aquesta proposta. Permeti’m, 

però, que els comuniquem que, d’acord amb l’article 50.4 del Reglament del mateix 
Parlament, i atès que els grups parlamentaris només tenen un únic representant a la 
comissió, i com ha quedat ratificada, doncs, la Presidència en mi mateixa i seré qui 
intervindré, en nom del Grup de Junts per Catalunya, per tant, hem sol·licitat a la 
diputada del mateix grup, Aurora Madaula, que em substitueixi en la Presidència de 
la Mesa mentre se substanciï tot aquest punt.

Per tant, si ningú té cap inconvenient que ho fem així? (Pausa.) Moltes gràcies.
Doncs li demanaria a la senyora Madaula que s’acostés.
(Pausa.)

La presidenta en funcions

Bé, bon dia. Gràcies, presidenta. Lletrat, secretària, membres del Parlament, ara 
passarem al debat del punt 4.

Els vull recordar que els grups parlamentaris tindran..., la seva intervenció serà 
per espai de deu minuts. En el cas dels subgrups són cinc minuts. Començarem pels 
dos grups parlamentaris que proposen la proposta; i, en aquest cas, el Grup Repu-
blicà i el Grup de Junts per Catalunya es dividiran el temps, tindran un espai de 
cinc minuts cada un, i seguirem amb el Grup de la CUP - Crida Constituent, que ha 
presentat una esmena, i després seguirem amb els altres grups, que no han presentat 
cap esmena, que tindran, com he dit, una intervenció de deu minuts i, en el cas del 
Subgrup del Partit Popular, cinc minuts.

Per tant, si no hi ha res més, té la paraula la senyora Marta Madrenas, en repre-
sentació del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya.

Marta Madrenas i Mir

Moltes gràcies, senyora presidenta. Bé, de fet, ja ho he començat a apuntar quan 
estava, doncs, exercint aquí la Presidència. 

De fet, la decisió d’avui, tot i que per alguns possiblement es pugui defensar, i 
segurament ho sentirem, que és una mera qüestió formal o una qüestió poc impor-
tant o de tràmit, doncs, de fet, nosaltres, tota la ciutadania sap que no és així, i que 
aquesta és una qüestió i una decisió de gran transcendència i que, en absolut, és una 
qüestió menor; i que això interessa –interessa– molt a la ciutadania. I que quan hi 
han debats que interessen tant a la ciutadania és estrany, es fa estrany d’explicar que 
alguns representants polítics, doncs, no en vulguin formar part. Aquesta és la pri-
mera reflexió que volia fer.

En segon lloc, donem per bones les tesis fabulades respecte al que ha succeït o 
va succeir fa un any i pel qual homes –i dones també, però, en aquest cas, ens estem 
referint tots a diputats– honestos que van fer el que els demanava la ciutadania i que 
no han comès cap delicte –que no han comès cap delicte–, i que es troben en situa-
ció de presó provisional, i que no han comès cap delicte, hem de donar per bones 
aquestes tesis fabulades que diuen que sí, que hi ha hagut violència, que ells eren els 
instigadors de la violència, que ells van actuar violentament, quan sempre han man-
tingut una actitud de defensa sense cap mena d’engany, cap mena de frontera, defen-
sa absoluta sobre el pacifisme i les actituds cíviques? Ho hem de donar per bo això? 

Al Parlament hem d’acceptar que som els representants del poble, i sabent què 
pensa la ciutadania, hem de donar per bo, hem de deixar que es digui que aquests 
homes han comès un delicte? Que ho digui el Ple, que ho digui el Ple si és així.

Permetre’m també que des de fora es vingui al Parlament i s’efectuïn ingerències 
absolutament il·legítimes, intentant alterar les majories parlamentàries, la majoria 
que la ciutadania va expressar mitjançant les urnes? 

Perquè, escoltin, vam votar per al senyor Puigdemont –el nom, per al senyor 
Puigdemont–, potser no ens serveix un altre. Vam votar per al senyor Junqueras i 
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potser no, no ens serveix un altre. Perquè volem el senyor Puigdemont i volem el 
senyor Junqueras, i volem el senyor Rull, i el senyor Turull, i el senyor Romeva, i 
el senyor Sànchez. Això és el que ha votat la ciutadania. Acceptarem ingerències 
externes que ens vinguin a explicar, a la ciutadania, a qui hem de votar i a qui no? 
A partir d’ara, ja, que ens diguin els noms concrets de les persones, senyora presi-
denta; no ho puc entendre.

Segon: es parla molt de legalitat, de seguir els tràmits legals. Algú de nosaltres 
se sentiria tranquil substanciant aquest assumpte, prescindint absolutament dels trà-
mits contemplats a l’article 25? Perquè, escoltin, els que diguin que no ja ho expli-
caran també.

L’article 25 és claríssim! I és que, de vegades, ja ens trobem amb situacions que 
hi ha un munt de normes diferents, un munt d’articles diferents, que et permet de-
fensar: «Jo opino més que es pot interpretar d’una manera o d’una altra...» Escolti, 
l’article 25, qualsevol persona que el llegeixi, diu clarament com s’ha de fer això! 

Al Parlament hem d’obviar els tràmits legals de què ens havem dotat nosaltres 
mateixos? És això el que ens proposen alguns grups que no pretenen ni fer el debat? 
Doncs escolti, nosaltres tampoc hi estem d’acord amb això.

Mirin, la cosa acaba essent molt fàcil. De fet, és l’obligació d’aquesta comissió 
–és l’obligació d’aquesta comissió, és clar que sí!–, exigir que els diputats i les dipu-
tades d’aquest Parlament compleixin amb els seus deures i amb les seves obligacions 
–és clar! Però és que també és la nostra obligació..., no és optatiu, no és una cosa que 
igual podríem fer..., no, no, és la nostra obligació defensar els drets dels nostres di-
putats i de les nostres diputades. Ho estem fent? Ho estem fent, si acceptem aquestes 
ingerències il·lícites? Estem defensant l’autonomia parlamentària? Estem defensant 
el dret dels vots dels nostres ciutadans? Jo crec que no –jo crec que no.

Per tant, si no hi ha ni cap argumentació legal –perquè, al revés, no fer-ho com 
ho proposem nosaltres seria anar contra el nostre propi Reglament, per tant, seria 
il·legal no fer-ho així–, si no hi ha cap argument legal..., però, el més important –el 
més important–, hi ha tots els arguments de justícia, hi ha tots els arguments de la 
democràcia, hi ha tots els arguments de la força i el coratge de la gent que ara es 
traslladi aquí en aquest Parlament, doncs, escolti, jo no tinc cap dubte que aquest 
dictamen ha de quedar aprovat i que, per tant, el Ple sigui qui decideixi sobre aques-
ta suspensió o no.

Moltes gràcies.

La presidenta en funcions

Gràcies, senyora Madrenas. Té la paraula, pel Grup Parlamentari Republicà, el 
senyor Gerard Gómez del Moral.

Gerard Gómez del Moral i Fuster

Gràcies, presidenta. Bé, en aquesta proposta de dictamen, que s’ha presentat 
conjuntament amb el Grup de Junts per Catalunya, com que ens repartim el temps, 
intentaré repartir també els arguments, perquè subscric, no?, els que ja ha exposat la 
senyora Madrenas, en aquest cas, pel seu grup parlamentari. Per tant, deixi’m des-
granar, en certa manera, una mica els arguments principals d’aquesta proposta de 
dictamen.

Podríem entrar en la prèvia inicial, prèvia de totes, diguéssim, que és que el 384 
bis no concorre –no concorre–, i podríem entrar en molts aspectes jurídics diferents, 
però al final tal vegada no val la pena perquè aquí estem per fer política; però po-
dríem entrar en si l’«auto» és ferma, tenint en compte que hi ha diputats processats 
que estan encara amb procés de recurs i, per tant, no hi ha la fermesa de l’«auto» de 
processament per part de totes les persones que el magistrat instructor vol proces-
sar; podríem entrar que no són bandes armades ni elements terroristes pels quals 
està pensat aquest article; podríem anar desgranant tota una sèrie de despropòsits ju-
rídics en els quals el 384 no concorre –no concorre–, en aquest cas, no pot concorre. 
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Però, com que fem política, deixi’m centrar-me tal vegada en l’altra part. I aquí 
és on, potser, coincidim més amb la senyora Madrenas. Però és curiós perquè crec 
que també ens toca, a nosaltres, defensar l’autonomia del Parlament de Catalunya, 
crec que és la nostra tasca i la nostra voluntat.

Crec que sovint sempre defensem la separació de poders: executiu, judicial i le-
gislatiu, que és on som. En aquest cas, nosaltres i tots nosaltres som representants, 
en aquest cas, del poder legislatiu. I és important defensar-ho, perquè qui està en 
contra que el ple..., ho dic a tenor de les intervencions que s’han fet, pròpiament, 
en aquesta cambra escassos minuts abans, doncs, són també els que defensen, d’una 
manera acèrrima, que, en aquest cas, per exemple, en el Congrés dels Diputats hagi 
de passar per suplicatori, és a dir, per votació del Ple del Congrés dels Diputats, però 
aquí es veu que no.

És clar, potser sí que entrem en una qüestió política, no? És depèn de a qui in-
teressa, sí, i depèn de qui interessa, no; depèn de quina cambra, sí, depèn de quina 
cambra, no; depèn del que jo vull –i entraríem en aquelles declaracions històriques 
d’asentado sobre el poder, diguéssim, però tal vegada no fa falta anar tan lluny...

En qualsevol cas, crec que nosaltres el que convindríem i hauríem de fer és jus-
tament respectar l’autonomia parlamentària, respectar el Reglament del Parlament, 
que és molt clar, té un mecanisme, diguéssim, en el cas de substitucions, que és, de 
fet, al que insisteixen alguns diputats i diputades d’aquest Parlament, doncs..., el Re-
glament, en aquest sentit, arbitra uns mecanismes, entre els quals aquesta mateixa 
comissió que avui estem celebrant.

I, en tercer lloc, perquè els diputats tenen el dret a mantenir la condició de dipu-
tats i nosaltres tenim l’obligació –l’obligació– que els diputats mantinguin la con-
dició. Nosaltres tenim l’obligació d’arbitrar els mecanismes com a Parlament de 
Catalunya per no alterar les majories emanades de les urnes del passat, en aquest 
cas, 21 de desembre. Nosaltres tenim l’obligació que els diputats i diputades puguin 
mantenir tots les actes. I no ho dic ara només pel cas que ens ocupa, que és evident 
que també, sinó que crec que a nosaltres ens correspon defensar els 135 diputats, en 
aquest cas, del Parlament de Catalunya, a tots –a tots. De fet, hi ha sentència consti-
tucional i sentències, diguéssim, també europees les quals remarquen que un diputat 
en el moment de ser escollit, i, per tant, de prendre possessió de la seva responsa-
bilitat, no només representa els seus votants, representa el conjunt de la ciutadania. 

Tots nosaltres, siguem d’un grup parlamentari o d’un altre, estem representant el 
conjunt de la ciutadania a Catalunya que democràticament s’ha expressat a les ur-
nes. Per tant, és obligació d’aquests diputats vetllar perquè totes i tots els membres 
del Parlament puguin exercir les seves facultats. I, per tant, doncs, en aquests supò-
sits que els deia, mantenir les majories, que mantinguin les actes i que les votacions 
siguin efectives.

Per tot això, nosaltres hem subscrit, diguéssim, aquesta proposta de dictamen, 
per tal, doncs, que el Ple, si escau, doncs, pugui veure. Perquè entenem, doncs, jus-
tament que la nostra obligació és defensar els drets de tots els diputats, és defensar 
el Parlament de Catalunya, és defensar, en fi, la democràcia i que no s’alterin els re-
sultats dels que la ciutadania de Catalunya ha votat.

I, per tant, a nosaltres ens correspon arbitrar els mecanismes perquè aquests su-
pòsits i aquesta voluntat política esdevinguin una realitat en el Parlament de Cata-
lunya. I amb aquesta proposta de dictamen, doncs, és justament el que estem fent.

Gràcies.

La presidenta en funcions

Moltes gràcies, senyor Gómez del Moral. Ara, a continuació, per defensar les es-
menes presentades, té la paraula el subgrup parlamentari de la CUP - Crida Consti-
tuent. Té la paraula el senyor Vidal Aragonès, recordi que té cinc minuts.
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Vidal Aragonés Chicharro

Moltíssimes gràcies, senyora presidenta. Nosaltres, el primer que voldríem recor-
dar és que el 18 de juliol, d’aquest any, com a grup, vam manifestar d’una manera 
molt clara que, per qualsevol qüestió que guardés relació amb la suspensió de drets 
o l’aplicació dels seus drets, de diputats i diputades, no havia de ser la Mesa del Par-
lament qui decidís, sinó que havia de ser aquesta comissió.

Vam insistir tant, en aquesta qüestió, que fins i tot vam traslladar al conjunt de 
grups d’aquest Parlament, escrit en el qual els demanàvem, aquell mateix dia, que 
es convoqués aquesta Comissió de l’Estatut del Diputat. No haguéssim necessitat 
que passés més de dos mesos. Però per aquest grup, no era tant important, i també 
ho dèiem el 18 de juliol, el com, sinó que el que era autènticament determinant era 
el què.

I el què, essencialment, és que allò que el poble de Catalunya va votar el 21 de 
desembre no es modifiqui per la intervenció de l’aparell de l’Estat espanyol. Això 
és el què i el determinant del que estem parlant el dia d’avui i del que parlem els 
darrers mesos. Perquè recordaran vostès que, desgraciadament, el dissabte d’abans 
del 30 de gener, que teníem una convocatòria d’investidura en aquest Parlament, va 
haver-hi una actuació –en aquell cas, del Tribunal Constitucional– que va intervenir 
directament sobre qui no podia ser president de la Generalitat de Catalunya. El que 
ve a ser una plasmació absoluta de com òrgans de l’aparell de l’Estat espanyol condi-
cionen, no únicament la representació, sinó que determinen qui no pot ser president 
de la Generalitat de Catalunya.

Quatre humils diputades vam fer un exercici simplement de coherència, i el dia 
30 de gener vam estar a les quinze hores, als nostres escons, disposades a votar. 
A votar el que enteníem que era un acord polític al qual havíem arribat i que expres-
sava majories polítiques sorgides de les urnes.

També volem recordar que el que tenim ara és un salt més en aquesta actuació 
invasiva i repressiva de l’aparell de l’Estat espanyol, en aquest cas, a través d’un òr-
gan jurisdiccional, de la Sala penal del Tribunal Suprem. Que, el primer que fa –i ho 
diu qualsevol dels juristes especialistes en dret penal– és una interpretació d’una 
manera molt generosa, direm «errònia», hem de dir..., des d’un punt de vista polític, 
evidentment, «tramposa», del que significa l’article 384, bis, de la LECrim. Per què? 
Perquè no únicament suspèn quan correspon no suspendre, sinó que fa un salt més 
i, de sobte, trobem un magistrat que es transforma en legislador. Per què? Perquè 
ens diu, no únicament que vol suspendre, sinó que trasllada a la cambra elements 
perquè decideixin com s’han de suspendre els drets i deures d’aquests diputats i 
d’aquestes diputades –diputats, en aquest cas.

I, per tant, de sobte, un trencament amb tot el que significa l’aparell de dret, l’es-
tat de dret, que és separació entre aparell judicial i legislatiu. En aquest cas, tenim 
un magistrat creant normativa. I això no és únicament greu per aquest supòsit, en 
concret, sinó que obre la porta perquè, a partir d’ara, sigui un magistrat espanyol 
qui ens digui com funciona el Parlament de Catalunya. Això és el que significa la 
interlocutòria del 9 de gener de la Sala Penal del Tribunal Suprem. I, per nosaltres, 
sobretot, un autèntic cop d’estat a l’expressió democràtica. Drets, no tant en la for-
ma de suspensió, sinó a través de quins ho podran desenvolupar, que minven allò 
que és una expressió democràtica, que és el que el poble de Catalunya va decidir a 
través de les urnes.

Amb relació a això, el que hem considerat fonamental és anar a veure, del con-
tingut del dictamen, els dos apartats que hi ha. I tenim un primer apartat, que po-
dríem anomenar a, on es diu que: «S’elevarà al Ple aprovar o no la suspensió dels 
drets o deures dels diputats referits.» I, per tant, des del Grup de la CUP, el que hem 
vist és que amb aquest únic apartat ja podem resoldre. Es vota majoritàriament que 
no es suspenen els seus drets i s’ha acabat la discussió. No tenim més, no és neces-
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sari. Allò altre, que és l’apartat b, que s’incorpora en aquest dictamen, evidentment 
és absolutament innecessari.

I és per això que, amb absoluta coherència, el que hem fet és plantejar una esme-
na de supressió sobre aquest apartat segon, perquè amb la votació a ple de la primera 
part del dictamen, és suficient perquè els diputats i les diputades puguin mantenir, 
aquells que formen part de la interlocutòria de Llanera del 9 de juliol del 2018, la 
seva condició.

I, per tant, se’ns feia absolutament innecessària la segona part del dictamen. 
I, per això, evidentment, plantegem aquesta esmena.

La presidenta en funcions

Moltes gràcies, senyor Aragonès. Per posicionar-se respecte al dictamen, ara te-
nen la paraula els grups que no han presentat esmena. Començaríem pel Grup Par-
lamentari de Ciutadans, però com ha abandonat la comissió, seguirem amb el Grup 
Parlamentari de Socialistes i Units per Avançar. Recordi que tenen un espai de deu 
minuts per defensar la seva posició, i té la paraula la senyora Alícia Romero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, presidenta. Bé, bon dia a tothom. A mi m’agradaria dir que avui, del 
que es tracta, és a dir, del que estem parlant –a veure si jo crec que ens queda a tots 
clar– és si respectem la separació de poders. Avui es tracta d’això: si respectem la 
separació de poders. Ens ha arribat una interlocutòria del Tribunal Suprem que diu 
que hi ha una suspensió automàtica, temporal, que no ha d’alterar les majories i que 
no ha d’eliminar la condició de diputats a aquelles persones a les que es refereix. 
I, per tant, el que hem de fer és complir aquesta interlocutòria. Després podrem opi-
nar sobre si estem d’acord o no. I, evidentment, les sentències i les interlocutòries 
són opinables, tothom pot dir el que pensa. Però les interlocutòries, les resolucions 
judicials estan per complir-se –estan per complir-se. I nosaltres no podem tolerar 
que una resolució judicial es porti a votació en un ple.

Perquè ara cada vegada que hi hagi una sentència que afecti algú, la portarem al 
Ple del Parlament a votar-la? Nosaltres creiem que és greu que es plantegi la votació 
d’una resolució judicial al Ple del Parlament. Creiem que el que s’hauria de fer és 
respectar aquesta separació de poders, complir la interlocutòria com creiem que, a 
més a més, de facto, s’està fent. Per què? Perquè quan arriba aquesta interlocutòria, 
el 9 de juliol, i diu que «es suspengui automàticament, a través d’un article», que 
podem discutir senyor Gómez del Moral, sí..., però, s’ha de complir. Complim-lo. 
I, de fet, en part s’ha complert, perquè el 9 de juliol es suspèn la retribució a aquests 
diputats i que jo sàpiga, des d’aquest dia no tenen efectivament, els seus drets. No 
presenten interpel·lacions, no fan preguntes al Govern, no signen propostes de reso-
lució. És a dir que, de facto, aquests diputats estan suspensos –estan suspesos–, i era 
molt fàcil al juliol, amb una proposta que hi havia sobre la taula, haver fet efectiva 
aquesta suspensió; temporal –temporal–, que és el que diu la resolució judicial. Però, 
vostès, en aquell moment, no van voler, sobretot perquè va haver-hi un grup concret 
que va dir que el senyor Puigdemont no podia tenir el mateix tracte, i portem tres 
mesos amb el Parlament no tancat, evidentment, però sense fer plens, perquè s’havia 
de resoldre aquesta situació.

I vostè ara ens proposa una solució, com sempre, que ens porta a l’escenificació, 
a la teatrelització. Perquè vostès han de respondre, davant dels seus votants. I potser 
els seus votants, que els preocupen altres coses, senyora Madrenas, com també la 
salut i l’educació..., haurien de ser honestos amb ells. I dir-los el que vostès acabaran 
fent, que és acatar la resolució judicial. Perquè, efectivament, el que passarà és que, 
després de que vostès, ho suposo, aprovin aquest dictamen, doncs, acabaran suspe-
nent-los en els seus drets. Això és així, en diran com vulguin..., de fet, al punt b en 
diu «substitució», en diu «suspensió», és a dir, acaba sent..., exerciran els seus drets. 
Però és igual, a la pràctica, de manera efectiva, aquests diputats estaran suspesos. 
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Però com que vostès no volen dir-ho així de clar, no volen reconèixer-ho, no volen 
ser honestos, no volen mirar-se al mirall i dir això, ens porten a una teatralització, 
per acabar votant que no acata la resolució del jutge Llarena, però després, a la pràc-
tica, aquests diputats estaran suspesos.

Sincerament, farien bé, a aquest país i al Parlament, de ser una mica més hones-
tos i més sincers i complir des del primer dia, que és el que toca fer, malgrat després 
vostès puguin dir que no estan d’acord amb aquella resolució judicial. I, en canvi, 
no, avui estem en aquesta comissió escenificant, i anirem al Ple el dimarts, a esce-
nificar, també, doncs, les seves pròpies contradiccions. I, sincerament, nosaltres a 
aquest joc no hi podem jugar. 

Saben que al juliol teníem una proposta per aplicar aquesta mesura que diu la 
interlocutòria. I nosaltres estàvem a favor d’això, perquè s’ha de complir i, per tant, 
substituir-lo..., substituïm aquests diputats de la millor manera possible, sense que 
perdin la condició, sense que es perdin les majories, només faltaria! Però apli-
quem-ho fàcil, ràpid; a la Mesa es podia fer. No ho han volgut fer. Portem..., porten 
vostès tres mesos negociant. Evidentment, sembla que al final han incorporat al se-
nyor Puigdemont. Suposo que la negociació haurà estat difícil però al final som al 
cap del carrer: que hi haurà suspensió d’aquests diputats i que perdran els seus drets 
i els seus deures. Doncs, home, tant de camí per arribar allà mateix, sincerament, 
no ho entenem. Sobretot, perquè, a més, ens portarà a una escenificació dimarts que 
creiem que és sobrera, absolutament.

I, després, només els voldria dir una cosa, i en això, faig una pregunta, també, 
al lletrat: l’article 25 parla de suspensió de drets. Si vostès aproven només el punt b, 
que no parla de suspensió de drets, perquè no en parla, el punt b, i, segons l’article 
25, s’ha de fer per majoria absoluta? A veure què aproven i a veure què passa. Jo 
crec que aquest dictamen..., no sé si l’han acabat de fer prou bé jurídicament. Jo no 
estic aquí per fer de jurista, estic aquí per fer de diputada; però, en tot cas, em sem-
bla que és una solució una mica maldestra.

En tot cas, com diem, hi havia un acord o una proposta al juliol, que es podia 
haver aprovat, que hauria solucionat el problema, que hauria formalitzat aquesta 
substitució, aquesta suspensió que ja és de facto, i, en canvi, vostès ens porten a una 
teatralització, a una escenificació, a fer de figurants. I nosaltres, de veritat, estem 
cansats de tant teatre al que vostès ens porten.

I farien bé, de veritat, no de dir-los a alguns votants, que jo veig que ja estan 
cansats, sinó als seus propis votants de què és el que està passant. Que el que està 
passant és que vostès acabaran acatant la resolució judicial i acabaran suspenent els 
diputats. 

Doncs, si us plau, per això, fem les coses com més aviat millor, deixem de per-
dre el temps. I, si us plau, com deia el senyor Gerard Gómez del Moral, deixin-nos 
també..., diu: «Defensa dels drets dels diputats, també del meu dret» –per cert, que 
no es va defensar el 6 i 7 de setembre de l’any passat– «però els meus drets com a 
diputat a poder fer un control al Govern, a poder presentar iniciatives» en plens que 
no hem pogut tenir, perquè vostès encara no tenien acord.

Per tant, nosaltres no participarem en la votació d’aquest dictamen, ens sembla 
sobrer i ens sembla que podrien haver arribat a una altra solució per acabar passant 
el que passarà, que és que acataran, respectaran aquesta resolució judicial, però han 
de teatralitzar, perquè han de seguir el seu relat.

Doncs, si us plau, amb nosaltres no hi podran jugar.
Gràcies.

La presidenta en funcions

Moltes gràcies, senyora Romero. En tot cas, farem les altres intervencions dels 
grups, i, en tot cas, després, si el lletrat vol intervenir per respondre la seva qüestió, 
ho farem després de les intervencions.
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En aquest cas, té la paraula el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. 
Té la paraula la senyora Yolanda López.

Yolanda López Fernández

Moltes gràcies, presidenta, i bon dia. Des de Catalunya en Comú Podem veiem 
com una bona notícia que tres mesos després s’estigui començant a desbloquejar 
el Parlament. Jo crec que la ciutadania això és el que vol. La senyora Madrenas ha 
parlat que la gent, la ciutadania volia parlar d’això. Jo crec que el que necessita la 
ciutadania és que comencem a treballar i comencem a solucionar els problemes que 
tenen, eh? Però, bé, sí que és veritat que a Catalunya hi havia una situació d’excep-
cionalitat i que cal que treballem plegats per reforçar la capacitat de les institucions 
catalanes, de servir i defensar els interessos de Catalunya.

Des de la interlocutòria del jutge Llarena, els diputats encausats per delicte de 
rebel·lió estan suspesos. Ho fan conforme l’article 384 bis de la Llei d’enjudiciament 
criminal, que fa referència, textualment, «a delictes comesos per una persona in-
tegrada o relacionada amb bandes armades o individuals, terroristes o rebels». És 
aquesta tipificació el que permet un procés excepcional com el de suspendre diputats 
sense sentència ferma, només amb un «auto» de processament i presó provisional. 

Nosaltres rebutgem absolutament aquesta interlocutòria. Entenem que no hi ha-
via violència i, com demostren les negatives de l’acceptació de l’euroordre, entenem 
que és un procés injust i viciat políticament.

Davant d’aquesta suspensió, nosaltres situem tres objectius principals: el primer 
és que no s’alterin les majories parlamentàries; el segon, que en la mesura del pos-
sible es percebin els drets polítics dels diputats encausats, i, el tercer, que es desblo-
quegi el Parlament i es protegeixi les institucions catalanes. 

Per això nosaltres no veiem problema que es porti al Ple el dictamen, perquè, 
com ja he dit, jo entenc que això que ha dit el lletrat no té efectes jurídics i l’únic que 
pretén és protegir els diputats i que no s’alterin les majories parlamentàries.

La presidenta en funcions

Moltes gràcies, senyora López. Ara té la paraula el Subgrup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya. Té la paraula el diputat senyor Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. I començar per reiterar el que ja hem dit en la intervenció 
anterior a aquest debat. Considerem que és un debat que no hauria de tenir lloc, per-
què entenem que, d’acord amb la mateixa interlocutòria, l’aplicació de l’article 384 
bis, de la Llei d’enjudiciament criminal, és automàtica per un costat; però, per un 
altre costat, constatem que, a més a més, aquest manament és efectiu, és a dir, els 
diputats ja estan suspesos. 

Per tant, l’únic que se’n podria despendre o es podria intentar desprendre del de-
bat del dictamen que en aquest moment tenim al damunt de la taula no seria tant la 
ratificació de la suspensió, sinó que una hipotètica rehabilitació d’aquesta suspensió, 
com crec que el contingut del dictamen ens pot arribar a dur en aquesta conclusió.

Dos reflexions: una, primer, que considero important... –i sé que són unes refle-
xions que es fan tot sovint i que portem molt de temps fent aquestes reflexions, però 
crec que no acaben d’assimilar-se–, una primera sobre la dualitat democràcia i llei. 
De fet, la millor garantia de la democràcia és la llei, i la llei, precisament, és el que 
protegeix la democràcia.

Però voldria afegir-hi una altra circumstància que ja he reiterat en altres ocasions 
en aquesta mateixa sala, no?, que els primers interessats en la defensa de la llei hau-
ríem de ser nosaltres, perquè una de les nostres principals funcions és, precisament, 
la d’elaborar lleis. Després hi ha qui les fa complir, però nosaltres, que som els en-
carregats d’elaborar lleis, hauríem de ser els primers i hauríem de ser exemplars, 
precisament, en el compliment de les nostres pròpies lleis, que és precisament allò 
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que, presumptament, si vostès volen, els diputat suspesos no van complir en el seu 
moment. Per tant, la millor defensa que podem fer no dels diputats a títol personal, 
sinó de les funcions dels diputats, que és allò que veritablement tenim encomanat, 
és precisament el compliment de les lleis.

I, en aquest sentit, la segons reflexió va en relació amb les consideracions que 
justifiquen la proposta de dictamen que sotmeten a consideració d’aquesta Comis-
sió de l’Estatut del Diputat. Són propostes, són consideracions que entenem que no 
són oportunes. Ens sembla estar llegint, més aviat, un recurs judicial elaborat pels 
advocats defensors cap a la interlocutòria del jutge instructor del Tribunal Suprem.

Segurament és més un text per justificar-se vostès mateixos i les seves pròpies 
actuacions que no pas perquè la comissió emeti un dictamen. És que vostès senten-
cien. Amb les consideracions que fan en aquest dictamen vostès sentencien: «La 
suspensió prevista al 384 bis és inaplicable.» I això ens dona una idea perfecta de 
quin és el concepte de separació de poders que tenen vostès. Ja la coneixien, era l’ex-
pressada a la Llei de transitorietat que els seus grups parlamentaris van aprovar el 7 
de setembre de l’any passat, que és que fos el mateix Govern el que tingués totes les 
potestats jurídiques. I per això vostès avui es permeten portar aquí un dictamen en 
què sentencien, com si fossin un tribunal d’apel·lació.

No és aquesta la nostra funció com a representants dels ciutadans en el poder le-
gislatiu. És molt diferent. Vostès ho saben, en el fons. El que passa és que com que 
això no els quadra en el seu relat, no quadra en el seu imaginari, no quadra amb 
aquesta idea de país que vostès tenen, que és la seva idea de país i adreçat només als 
seus seguidors, llavors necessiten anar a un altre estadi, que és el de l’escenificació. 
I en això estem.

Aquest dictamen i aquesta comissió d’avui és una escenificació per acabar fent el 
que ja haguéssim pogut fer el primer dia, que és reordenar aquestes delegacions de 
vots dels diputats suspesos en altres diputats dels seus grups. I no haguéssim tingut 
problemes per part de ningú, a ningú se’ls hagués ocorregut..., bé, no ho sé, la gent 
que a vostès els segueixen potser sí que els haguessin posat problemes, però aquesta 
és la realitat, i així és com acabarà. (Veus de fons.) Sí, tres mesos després; sí, des-
prés d’haver tancat el ple del Parlament; sí, després d’haver impedit que el Govern 
se sotmetés al control del Parlament.

Per tant, aquesta és l’autèntica realitat del perquè estem debatent avui el que es-
tem debatent. I com que, torno al començament, entenem que aquesta no és la fun-
ció de la Comissió de l’Estatut dels Diputats i entenem que tampoc no és la funció 
del Ple del Parlament la de resoldre recursos i interlocutòries judicials, nosaltres no 
participarem en la votació d’aquest dictamen.

La presidenta en funcions

Moltes gràcies, senyor Rodríguez. En tot cas, abans de finalitzar el debat, dona-
ré la paraula, si ho vol, al lletrat, per resoldre la qüestió que li plantejava la senyora 
Romero.

El lletrat major

Sí, en atenció a la qüestió que em suscitava la diputada Romero, en primer lloc, 
com a qüestió prèvia voldria dir que –no ho he dit abans, però ho dic ara– el nostre 
parer consultiu es contrau exclusivament a allò que es demana que es voti; per tant, 
no en relació amb les consideracions polítiques o jurídiques que encapçalen la part 
dispositiva.

En segon lloc, pel que fa..., sí, al fet d’aprovar la lletra b d’aquesta proposta 
d’acord, s’entén en relació amb l’aplicació o no de l’article 25, des d’una interpreta-
ció purament literal o gramatical, que és un criteri hermenèutic general en aquest 
cas. La part dispositiva ve encapçalada per una al·locució que és la següent, diu: 
«D’acord amb les consideracions que s’acaben d’exposar i donant compliment al 
que ve estipulat a l’article 25», etcètera. Per tant, si s’aprova la lletra b s’ha de posar 
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en relació amb aquesta primera part, que també s’aprovaria. I, per tant, entenc que 
els proposants estan situant clarament allò que proposen en el marc de l’article 25.

I, en últim lloc, em permeto insistir en una qüestió que ja he dit abans. Amb re-
lació al punt b mateix, el nostre criteri –sens perjudici d’un examen o més aprofun-
dit estudi posteriorment– creiem que podria adequar-se als mateixos fonaments de 
la resolució judicial; és a dir en el sentit que, com ja s’ha dit també per algun altre 
intervinent, la interlocutòria del Tribunal Suprem, de juliol de 2008, faculta el Par-
lament perquè els seus òrgans arbitrin una solució que no alteri les majories i, fins i 
tot, obre la porta a una eventual substitució per part dels seus representants.

Cert és que literalment aquesta paraula «substitució» no hi figura aquí; però, en 
tot cas, els efectes que sembla que es pretenen amb aquesta proposta ens sembla que, 
en aquest cas, es poden adequar o que serien idèntics.

Moltes gràcies.

La presidenta en funcions

Moltes gràcies, senyor Ridao. A continuació, i per finalitzar el debat, únicament 
als efectes de pronunciar-se sobre les esmenes que accepten i el text que es posa a 
votació, té la paraula el senyor Gómez del Moral, per un temps màxim de dos minuts.

Gerard Gómez del Moral i Fuster

Sí, no..., molt breument, presidenta. I, conjuntament, diguéssim, amb l’altre grup 
proposant, que és que no acceptaríem l’esmena plantejada, justament perquè sí que 
nosaltres considerem que és necessària en el sentit que cal arbitrar un mecanisme 
justament perquè els diputats dels quals parlem puguin, per exemple, doncs, partici-
par en les votacions i en base a tot el que comentàvem que no s’alterin les majories, 
etcètera, no?

Per tot això, és cert que és una via inèdita; però, en qualsevol cas, doncs, consi-
derem que és necessària justament per poder arbitrar aquest mecanisme perquè tots 
els diputats puguin votar.

La presidenta en funcions

Moltes gràcies, senyor Gómez del Moral. Acabades les intervencions, passem 
ara a la votació del dictamen.

Senyor Aragonès, per què em demana la paraula?

Vidal Aragonés Chicharro

Sí, disculpi’m, senyora presidenta. Simplement, per explicar el sentit del nostre 
vot. Serà sobre això, no serà per res més; he explicat què votarem i el perquè ho vo-
tarem. No serà en relació amb cap altra consideració.

(Veus de fons.)

La presidenta en funcions

M’apunta el lletrat que l’explicació de vot seria si vostè ha canviat el sentit de vot 
respecte l’exposició que ens ha fet abans.

Vidal Aragonés Chicharro

Jo no coneixia quina anava a ser la resposta que ens donarien els proposants 
sobre l’esmena. Però és sobre això i, bàsicament, per fer veure –i crec que és im-
portant, sobretot per la transcendència que pot tenir aquesta votació– que avui, en 
aquesta comissió, no estem votant l’apartat a i l’apartat b de la proposta que es feia 
al dictamen, sinó que estem votant una qüestió molt més simple i pràcticament de 
procediment, que és proposar elevar al Ple per a la seva resolució.

I, per tant, nosaltres ja avancem que hi votarem a favor; que significa que votem 
a favor que això ho decideixi el Ple del Parlament, amb independència, després, del 
que votarem sobre el segon apartat d’aquest dictamen.

Gràcies.



DSPC-C 71
28 de setembre de 2018

Sessió 3 de la CED  20

La presidenta en funcions

Moltes gràcies, senyor Aragonés. (Veus de fons.) La senyora Romero em demana 
la paraula?

Alícia Romero Llano

És per demanar un aclariment al senyor Ridao. Perdoneu, però és que em sem-
bla també important. És a dir, ara votarem, com deia el senyor Vidal Aragonés, si 
això va al Ple. Perfecte. Nosaltres això no ho votarem, però és important. Perquè jo 
crec que ha dit una cosa i el contrari, si no ho he entès malament. I per això demano 
l’aclariment, en el sentit que, vostè diu..., pel que hi ha en l’encapçalament, abans del 
punt a i b, un entendria que estem parlant del 25.1, i, per tant, es demanaria majoria 
absoluta del punt b. Però, llavors... (veus de fons), sí..., però, llavors, vostè diu: «Ara 
també és veritat que podria entendre’s que aquest punt b esdevé, diguéssim, és con-
seqüència de la interlocutòria directament». Llavors, entenc que, llavors, no neces-
sitaries majoria absoluta, no aniria pel 25.1. Necessitaria aquest aclariment, perquè 
em sembla que és important un cop anem al Ple.

Perquè jo dic: «Si..., si esdevé del..., si cal, del 25.1, cal majoria absoluta, perquè 
estem parlant de drets suspesos, si és una conseqüència de la interlocutòria, alesho-
res estaria d’acord amb l’argument que hem portat des de la reconsideració, que és 
que no calia venir aquí, perquè és una conseqüència directa de la interlocutòria, i, 
per tant, necessites majoria absoluta.»

Crec que és important, perquè quan anem al Ple els vots sumen i compten, i han 
de donar un resultat, no?

La presidenta en funcions

Moltes gràcies, senyora Romero. En tot cas, si vol fer aclariments.

El lletrat major

No, no..., li ho preciso. Amb relació a la qüestió del 25.1 –i, per tant, les majo-
ries que es prediquen en el Reglament, en aquest cas, la majoria absoluta del Ple–, 
és evident en la mesura que s’invoca l’article 25. Per tant, els proposants fan aquesta 
proposta, eh?

En segon lloc, el que acabo de dir amb relació a la lletra b és pel que fa... –i am-
pliant una cosa que abans se’m demanava amb relació a, diguem-ne, un criteri po-
dríem dir de legalitat, no?–, amb relació a quin és el parer consultiu sobre el contin-
gut de la lletra b en el cas que evidentment s’acordi i arribi al Ple.

I jo li dic que nosaltres entenem que podria adequar-se pels seus propis fona-
ments a la resolució del Tribunal Suprem. Però, evidentment, és una consideració 
al marge. La primera em sembla que és òbvia: s’emmarca en el 25, les majories re-
querides per al Ple són les que són, i avui el que s’acorda per majoria, simplement, 
és el que els grups proposants ens han portat avui aquí.

La presidenta en funcions

Moltes gràcies, senyor Ridao. (Santi Rodríguez i Serra demana per parlar.) Per 
què em demana la paraula?

Santi Rodríguez i Serra

Seguint amb..., no és que vulgui seguir, però sí que considero que és important 
que sapiguem exactament, quan..., si això s’eleva en el Ple, exactament quines ma-
jories seran necessàries per aprovar-se o no. Crec que és important i molt rellevant.

És a dir, no és el mateix..., perquè ara anem a fer un supòsit: es voten els dos 
punts per separat, el primer no resulta aprovat i el segon resulta aprovat per majoria 
simple. 

Al nostre entendre, això no podria donar-se d’aquesta manera, perquè s’eleva el 
dictamen, d’acord amb el 25, que exigeix aquesta majoria absoluta. Igual són ima-
ginacions meves, eh?
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Però crec que val la pena que, abans d’aprovar el dictamen i de votar-lo o no vo-
tar-lo, tinguéssim certesa de quines són les conseqüències d’aquest.

La presidenta en funcions

Gràcies, senyor Rodríguez. Senyora Madrenas, em demana la paraula?

Marta Madrenas i Mir

Moltes gràcies, senyora presidenta. Era perquè el que ara anem a votar aquí és 
aquest dictamen. M’imagino que en el seu moment, si s’acaba aprovant, i, per tant, 
s’acorda que s’ha d’elevar al Ple, a la Mesa del Parlament ja es decidirà, s’acordarà 
o s’acabarà d’aclarir... –ho dic també perquè ara el lletrat, doncs, tampoc no és mo-
ment, ara, de fer informes així–, doncs, jo crec que amb la tranquil·litat dels dies que 
falten ja donaran resposta, evidentment, a aquestes preguntes. 

Però ara crec que al que s’hauria de procedir és a votar el dictamen i aquests 
dubtes lògics ja es resoldran d’aquí al Ple. 

Si els sembla, si li sembla, senyora presidenta, ho podríem deixar així.
(Santi Rodríguez i Serra demana per parlar.)

La presidenta en funcions

Senyor Rodríguez...

Santi Rodríguez i Serra

Senyora presidenta, no..., només per aclarir que aquests dubtes, que a la senyora 
Madrenas li poden semblar insignificants, poden ser determinants a l’hora de fixar 
el posicionament del nostre grup amb relació a aquest dictamen.

La presidenta en funcions

Moltes gràcies. Senyor Ridao? 

El lletrat major

Jo no tinc inconvenient de repetir el que he dit abans. És a dir, la majoria abso-
luta es predica de l’acord del Ple. I, per tant, avui el que es proposa, simplement, és 
adoptar uns acords en una proposta de dictamen. I, per tant, no requereix aquesta 
majoria. El Reglament, el 25, crec que, en aquest sentit, és molt clar. I, per tant, 
si aquest acord que s’emmarca en l’article 25 finalment s’adopta i es trasllada al 
Ple, el Ple l’haurà de ratificar per majoria absoluta en tant que la ràtio, la concep-
ció d’aquest precepte és que la majoria en la comissió pot adoptar un acord, però 
tenint en compte la gravetat i la transcendència d’aquest acord, l’òrgan suprem de 
la cambra, molt més qualificat, ha d’adoptar aquest mateix acord per una majoria 
absoluta.

La presidenta en funcions

D’acord. Entenem que, aleshores, podem passar a la votació del dictamen.
Vots a favor del dictamen?
Quatre vots a favor, voten a favor els grups parlamentaris Republicà, Junts per 

Catalunya, la CUP - Crida Constituent i Catalunya en Comú Podem. Per vot ponde-
rat serien 78 vots a favor.

Vots en contra?
No hi ha cap vot en contra.
Abstencions?
No hi ha cap abstenció.
Aleshores, el resultat de la votació..., el dictamen ha estat aprovat per 78 vots a 

favor dels grups parlamentaris Republicà, del Grup Parlamentari Junts per Catalu-
nya, del Grup Parlamentari CUP - Crida Constituent, del Grup Parlamentari Cata-
lunya en Comú Podem; cap vot en contra, i cap abstenció.

Moltes gràcies.
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Com que ja ha acabat aquest punt de l’ordre del dia, retornem la paraula a la 
presidenta de la comissió.

Gràcies.
(Pausa.)

La presidenta

Sí, únicament per fer la formalitat d’acomiadar aquesta comissió i de finalit-
zar-la.

Si no hi ha cap altra qüestió d’ordre... (Veus de fons.) Sí, digui’m, senyor Garcia.

Santi Rodríguez i Serra

Un dubte. No he comptat..., pensava que s’havia aixecat la sessió i no daixò. En 
els vots favorables s’han comptat els vots dels diputats suspesos?

La presidenta

Sí.

Santi Rodríguez i Serra

Doncs, demanaria que constés en acta el nostre desacord en aquest sentit.

La presidenta

D’acord, que consti en acta. Alguna altra pregunta o dubte? (Yolanda López 
Fernández demana per parlar.) Sí, senyora Yolanda?

Yolanda López Fernández

El que ha quedat aprovat i que queda així és el que ha explicat el senyor Arago-
nès. És a dir, és elevar al Ple el dictamen.

La presidenta

Sí, exactament és el que s’aprova en aquesta comissió.

Yolanda López Fernández

Ni sí, ni no, ni res...

La presidenta

Textualment, literalment, el que diu la proposta exacta del dictamen, doncs, és 
el que s’ha aprovat.

Yolanda López Fernández

Molt bé.

La presidenta

Gràcies. Moltes gràcies, doncs, bon dia. 
S’aixeca la sessió. 

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