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Sessió 1 de la CIACE
La sessió de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (CIACE) s’obre a les onze del matí i set minuts. Presideix el
president del Parlament, el qual és assistit pel secretari general i el lletrat Ferran Domínguez
Garcia.
Hi són presents els diputats Francesc de Dalmases i Thió, Gemma Geis i Carreras i
Antoni Morral i Berenguer, pel G. P. de Junts per Catalunya; Magda Casamitjana i Aguilà i Gemma Espigares Tribó, pel G. P. Republicà; Assumpta Escarp Gibert i Alícia Romero Llano, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Elisenda Alamany Gutiérrez i David Cid
Colomer, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem; Carles Riera Albert, 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. Constitució de la comissió (tram. 407-00003/12).
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.

El president del Parlament

Bé, bon dia a tothom. Obrim la sessió.

Constitució de la comissió
407-00003/12

El primer punt és la constitució d’aquesta comissió, és a dir, la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya.
De conformitat amb la Resolució 24/XII del Parlament de Catalunya, la creació
de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya, adoptada a la sessió plenària tinguda el 4 de juliol de 2018, i
l’acord de la Mesa del Parlament i la Junta de Portaveus, els grups parlamentaris han
designat dos membres per cada grup parlamentari, llevat del qui tingui la presidència, que tindrà un membre més –per tant, tres.
Algun grup parlamentari vol comunicar alguna substitució sobre els titulars?
(Pausa.) No? (Alícia Romero Llano demana per parlar.) Sí, senyora Romero?
Alícia Romero Llano

Bon dia, president. Sí, la senyora Assumpta Escarp substitueix el diputat Ferran
Pedret.
El president del Parlament

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

Molt bé, un cop comunicada aquesta substitució, passem al segon punt, que és la
ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari a qui correspon
la presidència d’aquesta comissió, que en aquest cas és el Grup Parlamentari de Junts
per Catalunya, que ha designat el senyor Antoni Morral i Berenguer com a president
de la comissió.
Es pot ratificar aquesta designació? (Pausa.) Sí?
Molt bé. Per tant, queda designat el senyor Antoni Morral com a president de la
comissió.
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Elecció del vicepresident o vicepresidenta i del secretari o secretària
de la comissió

El següent punt és l’elecció del vicepresident o vicepresidenta i del secretari o
secretària de la comissió. En aquest cas correspon, en primer lloc, al Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent fer la proposta, que
ha fet la proposta del senyor Carles Riera i Albert, i al Grup Parlamentari Republicà
li correspon fer la proposta de secretària, que en aquest cas correspon a la senyora
Gemma Espigares Tribó.
Per tant, si també es poden ratificar aquestes dues designacions, tindríem ja la
Mesa completa, que seria la següent: és a dir, president, el senyor Antoni Morral; vicepresident, el senyor Carles Riera; secretària, la senyora Gemma Espigares. (Pausa.)
Per tant, ara demano, doncs, als membres de la Mesa que ocupin el seu lloc, i
fins aquí la meva intervenció. I estic convençut de que aquesta serà una comissió
productiva.
Moltíssimes gràcies.
(Els membres de la Mesa de la comissió ocupen llurs llocs. Pausa llarga.)
El president de la comissió (Antoni Morral i Berenguer)

Bé, molt bon dia a totes. En primer lloc, doncs, agrair la confiança que heu dipositat, diguem-ne, en l’elecció de la Mesa per a aquesta comissió d’investigació, que
a partir d’ara haurem de presentar un pla de treball i una relació de compareixents
que considerem important que passin per aquesta comissió; aquesta serà la primera
tasca que haurem de fer.
I, atenent a l’acord que va prendre el Ple en el seu dia, quan va aprovar, doncs, fer
aquesta comissió, l’objectiu és prou clar, aquell dia ja va quedar també així de manifest. Aquesta és una comissió que considerem que ha de conèixer i donar a conèixer
el que ha suposat, diguem-ne, l’aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola al país, no?, tant pel que fa, doncs, als seus impactes polítics, institucionals, com
de la mateixa gestió i les repercussions que l’aplicació d’aquest article va tenir en el
terreny social, i també en el terreny econòmic.
Per tant, és el meu desig que la tasca sigui eficient, eficaç, responsable, i que,
d’alguna manera, puguem contribuir tots a donar a conèixer amb precisió, doncs, el
que ha suposat per al país l’aplicació d’aquest article.
Per part meva, doncs, res més. Jo només donar-vos la paraula, si voleu manifestar unes paraules els grups parlamentaris... (Elisenda Alamany Gutiérrez demana
per parlar.) Sí?
Elisenda Alamany Gutiérrez

Sí, president, només per demanar si hi ha algun grup parlamentari que hagi declinat ser a la comissió, si vostè ho sap... (Veus de fons.) Si hi ha algun grup que ha
declinat ser a la comissió.
El president de la comissió

De fet, no sabem si declinat o no; el que sí..., avui no s’ha presentat i no ha nomenat a ningú.
Alguna cosa més? (Pausa.) En tot cas, fora bo que els portaveus, un de cada
grup, ens veiéssim ara un momentet per concretar una mica el calendari de reunions... (Diversos diputats demanen per parlar.)
Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, president. No, en comptes de fer-ho entre els membres dels grups i a porta tancada, jo crec que val la pena fer el plantejament públicament del pla de treball.
Per part del nostre grup parlamentari, i ja vistos els antecedents de com s’ha portat aquesta comissió d’investigació i les propostes que s’han fet i la defensa que en
van fer els diferents grups en el Ple del Parlament, per economia processal faríem
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una proposta que voldríem que la comissió prengués en consideració, que és la de
passar directament a que els grups presentessin les conclusions de la comissió d’investigació, perquè estem segurs que alguns grups ja les tenen redactades. I, per tant,
d’aquesta manera, jo crec que també estalviaríem moltes hores, si no és que l’objectiu de la comissió és el de fer un escarni públic, eh?, del que la majoria d’aquest
Parlament desitja amb relació a aquesta qüestió.
Per tant, sotmeto a la comissió aquesta proposta de passar directament a que els
grups presentem les conclusions de la comissió.
Gràcies.
Magda Casamitjana i Aguilà

Bé; gràcies, president. Fer avinent al diputat del Grup Popular que nosaltres,
com a Grup Republicà, no tenim cap conclusió redactada ni feta. I, per tant, el que
nosaltres creiem és que s’ha de fer aquesta comissió d’investigació per mirar exactament què va passar, què no va passar... Entenem perfectament que hi han grups
parlamentaris que no tenen la mateixa posició que nosaltres i que, per tant, fan
avinent que «la culpa», entre cometes, és d’un o els altres. Nosaltres en aquest moment no busquem la culpa, sinó què va passar, què no va passar, què ha estat aturat,
què no està aturat i què ha suposat després, per descomptat, per mirar exactament,
i qui ho hagi de decidir, si aquest 155 està ben aplicat o no. Nosaltres creiem que
no, però per descomptat que necessitem i volem aquesta comissió d’investigació per
escoltar a tothom.
Jo, en el Parlament, en la seu de l’hemicicle, vaig defensar que el que volem és
parlar de tot i que tothom expressi i digui el que ells creuen, i no vetarem absolutament a ningú, sinó que volem saber, amb papers, què va passar, què no va passar,
i, per tant, després d’escoltar absolutament a tothom, les conclusions seran..., segur
que n’hi haurà moltes que no ens agradaran, però seran aquestes, les que hauran decidit tots els grups parlamentaris.
Gemma Geis i Carreras

Sí, bon dia. Bé, nosaltres també, doncs, primer congratular-nos que per fi s’hagi constituït la Comissió del 155. En el mateix sentit que la diputada Casamitjana,
doncs la màxima voluntat de treball, de lleialtat. Crec que és una comissió, per la
mateixa aplicació del 155, de caràcter històric, que va ser un decret de nova planta
del 2017. Ganes de treballar, totes. A mi em sorprèn, no?, doncs que aquest principi
d’economia processal..., és la meva primera comissió d’investigació, i no tenia entès
que a les comissions d’investigació ja hi hagin les conclusions redactades.
I, per tant, màxima voluntat de treball, per escoltar tothom i per poder realment, doncs, fer unes conclusions que..., crec que aquesta comissió té uns efectes,
diguem-ne, si mirem amb perspectiva històrica, dels danys que van produir aquest
155. Per tant, màxima col·laboració amb la Mesa, màxima col·laboració amb tots els
grups. Cap conclusió escrita, i menys voluntat d’escarni, sinó voluntat de saber i de
conèixer tots els danys que va causar aquest 155.
(El president de la comissió dona la paraula a Elisenda Alamany Gutiérrez.)
Elisenda Alamany Gutiérrez

Sí; hi ha hagut comissions d’investigació de corrupció en què també podrien haver estat escrites les conclusions abans, per l’evidència, i, no obstant això, han tirat
endavant. Vull dir que en el cas del Partit Popular estic segura que també voldrà seguir tot el procediment d’una comissió d’investigació.
Per part nostra, com que som aquella força política que al Congrés va presentar el recurs d’inconstitucionalitat sobre l’article 155, continuem molt interessats a
seguir, al marge de qui ha de tenir la raó, si aquells que també defensen la llei i la
Constitució es van adequar precisament a això, als textos constitucionals, tal com
van sorgir, i no, moltes vegades, esmenant-los a posteriori.
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Per tant, creiem que la comissió d’investigació ha de tirar endavant amb un pla
de treball, òbviament, i amb uns compareixents, que estic segura que, si tots fem
l’esforç, seran el màxim de plurals possible i podrem arribar a unes comissions el
màxim de plurals possible també.
Gràcies.
(El president de la comissió dona la paraula a Alícia Romero Llano.)
Alícia Romero Llano

Sí; gràcies, president. Bé, a nosaltres ens agradaria que enfoquéssim aquesta comissió amb una mirada àmplia. I, com deien algunes de les diputades que m’han precedit, no?, amb transparència i amb aquesta capacitat d’escoltar i d’empatitzar, perquè
no ha passat el mateix en altres casos, com en el de l’espionatge, que alguns grups,
doncs, han vetat que puguem parlar d’un tema que creiem..., per nosaltres, important,
no?, de què ha passat a Catalunya amb l’espionatge que s’ha fet a polítics, periodistes,
etcètera.
Però, bé, allò no va poder ser. I, per tant, esperem que aquesta comissió sigui
transparent, es pugui escoltar el màxim de compareixents possible, i, per tant, aquí
ens agradaria que no es limités els compareixents. Tan importants són les conseqüències com les causes que ens van portar aquí. I, quan un llegeix el document que
justificava la creació de la comissió, sempre és en negatiu, no? Bé, tinguem també la
mirada oberta per si el 155 també va tenir alguna conseqüència positiva, no?, i, si no,
que l’hi diguin potser a algun ajuntament.
Per tant, ens agradaria mirada àmplia, ens agradaria respecte, ens agradaria màxima obertura a l’hora de portar compareixents i que ens permetés, doncs, això, no?,
treure les conclusions positives, i negatives també, les dues coses, que va haver-hi en
aquesta aplicació, si va ser el cas.
Gràcies.
(El president de la comissió dona la paraula a Carles Riera Albert.)
Carles Riera Albert

Gràcies, president. Bé, el senyor Rubalcaba, en el seu moment, deuen recordar
que va fer unes declaracions públiques en què deia: «L’Estat espanyol haurà d’assumir un deteriorament de la seva imatge democràtica en el món», eh? Són unes frases que deuen recordar, eh? Òbviament, el 155 cal emmarcar-lo en aquest context,
eh? L’Estat espanyol se sent fràgil, se sent amenaçat i, atesa la seva precarietat democràtica, en lloc d’exhibir capacitat política per resoldre un conflicte, el que fa és
rebaixar el nivell de democràcia, rebaixar les garanties democràtiques. D’això se’n
diu «la raó d’estat», eh? I no és nou; molts estats ho fan, en situació de crisi. Però que
molts estats ho facin no ho fa ni legítim ni legal.
I nosaltres precisament el que volem en aquesta comissió és aprofundir en aquesta esquerda, investigar aquesta esquerda i entretenir-nos-hi, efectivament amb pluralitat, amb diversitat de compareixences, per tal de, efectivament, poder tenir una
mirada molt àmplia. Però nosaltres volem entretenir-nos en això, en com l’Estat espanyol, per tal de defensar-se, decideix rebaixar el nivell de democràcia. No és una
bona solució, però és la decisió que l’Estat va decidir emprendre. I, tal com ens informa el Síndic de Greuges i crec que en aquest Ple tindrem ocasió d’escoltar i analitzar, es van cometre no només irregularitats, sinó il·legalitats, eh? I, òbviament, els
processos judicials que han seguit formen part d’aquesta mateixa operació en què la
raó d’estat s’imposa a la democràcia. I, per tant, esperem que aquesta comissió, amb
tota mena de detalls, posi llums i taquígrafs a com l’Estat ha decidit imposar la raó
d’estat sobre la democràcia.
Gràcies.
El president de la comissió

Gràcies. (Pausa. Santi Rodríguez i Serra demana per parlar.) Potser per al·lusions i...
Sessió 1 de la CIACE
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Santi Rodríguez i Serra

Sí, és el que li anava a dir; alguna al·lusió crec que hi ha hagut, no?
A nosaltres no ens fa por, ni molt menys, el treball. Quan hi han comissions d’investigació que tenen tot el sentit, com han estat algunes de la corrupció, com precisament podria ser la que ja s’ha citat sobre l’espionatge polític –si no de la majoria, de
l’oposició– a periodistes que també anaven en contra del relat dels grups majoritaris
d’aquest Parlament, a professionals, doncs, entenem que serien comissions d’investigació útils i, per tant, el treball, en aquest sentit, no ens fa cap mena de rancúnia.
A nosaltres el que sí que ens fa rancúnia és el que acabem de sentir: és que
aquesta comissió es faci per «entretenir-se». Mirin, nosaltres ens entretenim amb els
nostres recursos, no amb els recursos públics. I, com que entenem que el que pretenen alguns precisament, amb aquesta comissió, és entretenir-se, fer un determinat
escarni públic sobre uns determinats fets... I crec que hem sentit perfectament que
alguns ja tenen perfectament escrites les conclusions. Fins i tot, ni que la senyora
Casamitjana ara digui: «No, escolti’m, nosaltres volem sentir, volem escoltar...»,
no té gran cosa a veure amb el que representants del seu grup han dit o han fet, o
amb la seva mateixa intervenció en el Ple del Parlament, doncs, defensant la creació
d’aquesta comissió d’investigació.
Per tant, nosaltres entenem que vostès es vulguin «entretenir» en aquesta comissió
d’investigació. Nosaltres decidirem en quina mesura hi participarem, sempre que...,
el que no volem és precisament participar d’un entreteniment amb recursos públics.
Gràcies.
El president de la comissió

Molt bé; gràcies per les seves opinions. De fet, totes les opinions de tots els grups
són respectables i legítimes, i, per tant, doncs, seran molt benvingudes en aquesta
comissió.
El que ens pertoca fer és iniciar la feina, eh? Serà feina de tots vostès, doncs,
dotar de contingut, diguem-ne, els debats que hi puguin haver, i també les persones
que hagin de venir a fer les seves aportacions, no? De fet, no hi ha antecedents sobre
l’aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola, doncs, al país, a Catalunya, i,
per tant, aquest és un fet prou rellevant com perquè puguem discernir amb precisió
el que ha suposat, no? Algú pot pensar, legítimament, doncs, que hi han hagut aspectes positius; d’altres, que hi hagin aspectes negatius. Es tracta de que entre tots en
traguem l’entrellat, perquè ens convé saber-ho i al país també li convé saber-ho, eh?
Per tant, una mica, aquesta és la voluntat, doncs, d’aquesta comissió. Esperem
que fem tots plegats, doncs, bona feina. Per part meva, doncs, intentaré que hi hagi
el màxim de rigor i responsabilitat en la feina d’aquesta comissió i que també puguem tancar el debat tan aviat com ens sigui possible.
Per tant, a partir d’ara, seguirem el que és el reglament propi d’una comissió d’investigació. Per tant, doncs, haurem de quedar per a una propera sessió, per parlar
d’això, del pla de treball i de la relació de persones que hagin de fer les seves aportacions en aquesta comissió.
Per tant, si els sembla, podríem, doncs, quedar en la propera reunió, que jo els
proposaria que fos d’aquí quinze dies, i si els sembla bé, que em sembla que quinze dies és un temps suficient com perquè puguem, cada grup, fer les propostes i
puguem quedar per considerar-les en el si de la comissió. I, per tant, si els sembla,
també, doncs, aquest dimarts de la setmana que ve, no, el dimarts següent. Si no...
Que seria setmana de ple també, eh? Els sembla bé? (Pausa.) El lletrat, que és el qui
controla bé els calendaris, diguem-ne, formals, m’apunta que les propostes haurien
d’arribar dos dies abans, eh?; per tant, doncs, seria el 16. Els sembla que hi haurà
prou temps? (Pausa.) Sí, sí, eh? Quedem així, si us sembla? (Pausa.)
Doncs bé, moltes gràcies, i aixequem la sessió.
La sessió s’aixeca a un quart de dotze del migdia i onze minuts.
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