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Sessió 2 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 deu del matí i dotze minuts. Presideix
Antoni Morral i Berenguer, acompanyat de la vicepresidenta, Elisenda Alamany Gutiérrez, i la secretària, Gemma Espigares Tribó. Assisteix la Mesa la lletrada Mercè Arderiu
i Usart.
Hi són presents els diputats Francesc de Dalmases i Thió i Gemma Geis i Carreras, pel
G. P. de Junts per Catalunya; Lluïsa Llop i Fernàndez, pel G. P. Republicà; Ferran Pedret i
Santos i Alícia Romero Llano, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar, i Jéssica Albiach Satorres, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem.
ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Composició de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la
Constitució Espanyola a Catalunya (tram. 407-00003/12). Junta de Portaveus. Elecció del
vicepresident.
2. Pla de treball de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (tram. 394-00006/12). Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació
de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya. Debat de la proposta.

El president

Bon dia, disculpeu una mica el retard. Si us sembla, iniciem la sessió.
Tenen tots vostès el guió de votacions que... En el primer, una observació, en tot
cas. El... (Veus de fons.) Ah!, sí, perdó, sí, sí.

Composició de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article
155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Elecció del vicepresident)
407-00003/12

El senyor Carles Riera, que estava a la Mesa, doncs, és substituït per la senyora
Elisenda Alamany. Hi ha alguna observació al respecte? (Pausa.) No? Doncs pren
possessió l’Elisenda Alamany. (Pausa.)
Per part dels grups hi ha alguna altra substitució? (Pausa.) No? El representant
de la CUP ha dit que arribaria més tard, per tant, doncs ja arribarà i, si us sembla,
comencem, eh?

Pla de treball de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article
155 de la Constitució Espanyola a Catalunya
394-00006/12

Com deia, heu rebut tots el guió de votacions. Avui iniciem les tasques d’aquesta
comissió que, fonamentalment, doncs, es tracta d’aprovar el Pla de treball. El Pla de
treball és, tal com està reglamentat, doncs, decidir totes les compareixences que hi
haurà d’haver en els treballs d’aquesta comissió i els documents que s’han demanat
que estiguin..., que els puguem considerar i consultar i..., tots els diferents grups.
Per tant, si us sembla, sense més, iniciem la sessió. Anem amb calma, perquè hi
ha molts noms, i, per tant, doncs, hem d’estar atents, diguem-ne, al que és la votació,
eh? (Pausa. Gemma Geis i Carreras demana per parlar.) Sí?
Gemma Geis i Carreras

Bé, només..., com que som tots nous, només una petita qüestió. Abans de començar, ens agradaria primer tenir un pensament pels presos, doncs, que estan a Lledoners fent la vaga de fam: el conseller Rull, el conseller Forn, el conseller Jordi Turull
i també el president del nostre grup parlamentari, en Jordi Sànchez.
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Amb relació al guió de votacions, nosaltres... –poder ens equivoquem, perquè
tots som nous, però–, amb relació al testimoni 11 i el 81, nosaltres volíem demanar
votació separada, si era possible. Vull dir que no hi ha cap tipus de...
El president

De fet, les dues votacions ja estan considerades com a votacions separades, eh?
L’11 votem que no... (Remor de veus.)
Gemma Geis i Carreras

Perfecte –perfecte.
El president

De fet, en la votació 81, que és un testimoni, s’hauria d’esmenar per posar un
nom o a qui delegui, no?
La lletrada

No, no una cosa o l’altra, les dues coses. (Remor de veus.)
El president

El nom de Fainé o a qui delegui.
Gemma Geis Carreras

Perfecte.
La lletrada

Bé, Fainé no...
El president

Ai no, perdó, l’Oliu, eh? El Josep Oliu, seria, o qui ell delegui, eh?
Molt bé, gràcies diputada per l’observació. Certament, avui hem tingut la informació que s’han afegit dos presos polítics més a la vaga de fam. Per tant, aquesta és
una novetat de la jornada d’avui que ens ha d’esperonar al compromís de la institució en favor, diguem-ne, dels drets polítics dels nostres presos.
Comencem, doncs, la sessió, amb la votació dels testimonis. I, tal com teniu a
l’ordre del dia, comencem pel testimoni número 3, que està proposat pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, el senyor Joan Ignacio Soto Valle, com a
expert... (Algú diu: «No, Xavier Amor i Martín»).
El president

Perdó, sí. Xavier Amor i Martín, com a testimoni. (Ferran Pedret i Santos demana per parlar i el president li dona la paraula.)
Ferran Pedret i Santos

Disculpi, president. Tan sols un suggeriment, eh? Jo tinc entès que tots tenim el
guió de votacions. Aleshores, potser no és necessària la lectura de cadascun dels
noms, sinó simplement anant relativament pausadament, jo crec que podem anar
seguint. Ho dic perquè si no, la votació s’estendrà molta estona.
El president

Sí, no cal que mencionem els noms, ja tenen..., amb el número de referència en
tenen vostès coneixement, i, per tant... Doncs bé, si no hi tenen cap inconvenient, la
resta de grups, ho fem així. Molt bé, doncs.
La vicepresidenta

I la premsa? La premsa no té el guió de la votació.
El president

Com?
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La vicepresidenta

Res, que, per una qüestió de transparència, la premsa no té el guió de la votació.
Però bé, és igual, res, res...
El president

Certament, és una observació... De fet, una observació respecte a aquest comentari..., la sessió és transmesa també per..., i en tenen coneixement, com en totes les
sessions, els mitjans de comunicació, i ells sí que no tenen, en aquests moments, el
guió de votació. I, per tant, no coneixen, diguem-ne, quins són els noms que es proposen. Per tant, òbviament, avui el fet important és, precisament, els noms de les
persones que votarem perquè siguin presents en aquesta comissió, tant com experts
com..., com a testimonis, que hauran de comparèixer en aquesta sessió. I em sembla
que, per tant, certament l’important és precisament, doncs, conèixer quines són les
persones, no?
La vicepresidenta

Per una qüestió de transparència. (Ferran Pedret i Santos demana per parlar i el
president li dona la paraula.)
Ferran Pedret i Santos

President, però..., fins on jo recordo, en totes les comissions, tant d’estudi com
d’investigació, en les que hem participat habitualment, senzillament es va votant en
funció del guió de votació amb la numeració corresponent. No tenim cap inconvenient en que es coneguin els noms. De fet, són públics: estan al Registre. Els mitjans de comunicació els poden obtenir al Registre o els poden facilitar ara mateix
el guió de votacions. Per part nostra, no hi ha cap inconvenient. Però ho dic, simplement, per agilitar el funcionament de la comissió, que, si no, estarem aquí tot el
matí per votar.
El president

No, jo crec que podrem anar..., podrem anar de pressa. (Remor de veus.) És una
raó de transparència, i també perquè constin, exactament, en acta, doncs, els noms
de les persones. (Forta remor de veus.)
La vicepresidenta

Bé, és igual, si ho ha de decidir la Mesa.
El president

Molt bé.
La vicepresidenta

És una decisió de Mesa.
El president

Comencem, doncs, eh?, repliquem el testimoni número 3, Grup Socialista i Catalunya en Comú, que és el senyor Xavier Amor i Martin. Algun comentari? (Pausa.)
Votacions?
La vicepresidenta

Vots a favor, directament. (Forta remor de veus. Ferran Pedret i Santos demana
per parlar i el president li dona la paraula.)
Ferran Pedret i Santos

President, disculpi que torni a intervenir, però si els grups volen fer alguna intervenció, podem fer-les a l’inici i després començar tot el bloc de votacions, però si
per cadascun dels testimonis o experts que s’ha demanat, demana als grups el seu
parer, aleshores li asseguro que no és que estiguem tot el matí, és que estem dos dies
seguits fent això.
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El president

Vostès poden renunciar a demanar la paraula o no, eh? (Francesc de Dalmases i
Thió demana per parlar.) Sí?
Francesc de Dalmases i Thió

M’agradaria recollir..., no sé si ha constat en acta que una diputada companya del
Partit Socialista deia: «No es fa mai, això.» I probablement és perquè mai s’havia
aplicat el 155, i ens trobem en una comissió extraordinària, i que hem de ser extraordinàriament cauts i escrupolosos. Dit això, ens sembla absolutament defensable el
criteri de la Mesa, d’esmentar tots els testimonis quan hagin de sortir.
I finalment, ens demano a tots –ens demano a tots– que tinguem un respecte
també escrupolós a la presidència d’aquesta comissió i a tots els membres de la
Mesa. Sovint, en algunes comissions, especialment els diputats de Junts per Catalunya novells, ens trobem que aquest fet de ser nous és per menystenir-nos..., o hi
ha una sèrie d’intervencions de dir com s’han fet sempre les coses. Nosaltres n’estem profundament orgullosos, perquè precisament venim a fer el que no s’ha fet
mai en aquest país, que és fer la república i fer-la fins al final. I, per tant, aquesta
novetat esperem que es noti, i precisament volem que quedi molt clar que això no
ho hem fet mai.
I, efectivament, no ho hem fet mai, i a partir d’ara farem les coses absolutament
diferents. I esperem també que no es repeteixi mai una comissió del 155, no només
perquè l’Estat espanyol no l’apliqui mai més, sinó, sobretot, perquè a Catalunya no
es pugui aplicar perquè ja no sigui un territori sota jurisdicció espanyola.
La vicepresidenta

Una cosa, per defecte, fem la votació. I si algú vol intervenir, que intervingui,
però per defecte, no ho fem. Bé... (Ferran Pedret i Santos demana per parlar.) Sí?
Ferran Pedret i Santos

Atès que s’ha fet una intervenció per part del Grup de Junts per Catalunya, que
es podia interpretar com una objecció al que s’ha manifestat des d’aquest grup, perquè ha estat l’únic que s’ha referit al procediment de votació, he de subratllar que
ens hem expressat, en tot moment, amb respecte institucional a la presidència de la
Mesa de la Comissió i al conjunt de la comissió. I sens dubte, als altres grups, als
que, per començar, ni ens hem referit.
Tan sols fèiem una sèrie de suggeriments en ordre a agilitar el procediment, eh?
I subratllant que les raons de transparència que s’adduïen, que ens semblen molt raonables, estan més que satisfetes amb el fet que cadascun dels grups ha registrat –i el
Registre és públic– quins són els noms que demana com a testimonis i com a experts
i quins documents ha demanat, i fins i tot suggeríem –tan sols un suggeriment, que
em sembla força respectuós– a la Mesa, que podia –si volia– facilitar el guió de votacions als mitjans de comunicació que estan seguint la sessió.
I, per últim, sí, nosaltres –efectivament– estem d’acord en que aquesta és una
situació absolutament excepcional. I hem participat i estem participant de la comissió d’investigació amb molts dubtes, amb seriosos dubtes, sobre l’honestedat dels
grups que formen la majoria, a l’hora de plantejar aquesta comissió, atès que ja hi
ha un informe fet pel Govern, i que ja tenen les conclusions més que avançades,
com s’acreditava en la proposta de resolució que es va aprovar per crear aquesta
comissió.
I hi estem participant perquè ens sembla que després d’una crisi constitucional
tan severa com la que s’ha produït és deure del Parlament parlar-ne i que cadascú
pugui expressar la seva opinió, i que els experts i testimonis que vinguin, en donin, també, el seu parer. Però, el que de cap manera pensem fer, ni tolerar, és que
se’ns intenti tapar la boca amb crítiques, quan nosaltres hem estat absolutament
respectuosos amb els grups i amb la Mesa de la comissió. (Veus de fons.)
Sessió 2 de la CIACE

6

DSPC-C 132
4 de desembre de 2018

El president

No..., bé. Em semblen una mica agosarades les paraules de «manca d’honestedat», eh? (Veus de fons.) Per tant... Estem donant compliment a un acord del Ple
d’aquesta cambra per iniciar els tràmits d’una comissió d’investigació pel 155, pel
que va suposar l’aplicació d’aquest article al país, que és transcendent. I la concreció del que va suposar, doncs, està..., hi ha moltes llacunes i encara no sabem quina
és realment la transcendència de l’aplicació d’aquest article, i, per tant, en aquesta
comissió es tracta d’esbrinar amb la màxima precisió aquest fet.
En aquest sentit, respectant la Mesa totes les seves opinions, des de la Mesa
hem considerat que és important fer menció dels noms de les persones que han de
comparèixer aquí, per una raó simple, de transparència i de coneixement. Fonamentalment, en la comissió d’investigació del que es tracta és de conèixer l’opinió
de les persones que hauran de comparèixer aquí. Per tant, és transcendent conèixer
el nom i el cognom de les persones que ens hauran de donar la seva opinió, el seu
coneixement sobre el que ells saben respecte al que va succeir en el tema del 155.
Per tant, si us sembla, comencem i així no haurem..., els demano que tanquem, diguem-ne, aquesta reflexió política prèvia i que comencem a fer la feina que hem
vingut a fer. (Ferran Pedret i Santos demana per parlar i el president li dona la
paraula.)
Ferran Pedret i Santos

Senyor president, amb el seu permís. Ja no discutim, tot i que em sembli redundant, el criteri que vostè ha adoptat; és el president de la comissió i, per tant, ens cenyirem a aquest criteri, però sí que li he de dir que, des del parer del nostre grup, no
respon al paper institucional que li correspon, com a president de la comissió, valorar
o censurar políticament les opinions polítiques dels grups que formen part d’aquesta
comissió, que no han faltat al respecte a ningú, sinó que han valorar políticament unes
intencions que creiem que tenen els grups de la majoria.
El president

Bé, certament, amb les formes no ha faltat al respecte, però amb el contingut
d’alguna paraula, a mi m’ha semblat que sí. Bé, si us sembla, comencem... (Lluïsa
Llop i Fernàndez demana per parlar.)
La vicepresidenta

Hi ha una altra paraula...
El president

Ah!, perdo, sí...
Lluïsa Llop i Fernàndez

President, gràcies. En tant que s’ha posat en dubte el paper dels grups, s’ha dit,
que donen suport al Govern en aquesta comissió d’investigació, nosaltres estem
convençuts que la creació d’aquesta comissió d’investigació sobre l’aplicació de
l’article 155 de la Constitució a Catalunya, vol servir per analitzar amb profunditat
el caràcter de les mesures adoptades i l’adequació jurídica de la seva aplicació, ja
que no s’havia produït mai, des de l’aprovació de la Constitució.
L’objectiu, per tant, si més no per al Grup Republicà, i per deixar-ho clar davant
del dubte que s’ha exposat, és posar llum i donar a conèixer el que va passar. Què
va significar i què va implicar la intervenció de la Generalitat, la suspensió de l’autonomia i els impactes socials i institucionals i polítics que va generar. Per tant, el
Grup Republicà, i entenc que els grups que donen suport al Govern, no venen amb
cap conclusió premeditada a aquesta comissió, sinó que el que tenim és una documentació que està a l’abast d’absolutament tothom.
Un cop dit això, i en ares d’aquella agilitat que es demanava, nosaltres entenem
que podem començar les votacions i estem absolutament d’acord amb donar a conèiSessió 2 de la CIACE
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xer els noms, perquè es pugui seguir per aquella gent que així ho fa i no tenen un
guió de votació adaptat.
El president

Diputada... (Jéssica Albiach Satorres demana per parlar.) Sí, senyora Jéssica.
Jéssica Albiach Satorres

Gràcies, abans de res, només seria per dues qüestions. La primera, jo pregaria a
tots els grups que formem part d’aquesta comissió que intentem no convertir-la en
un xou, en acusacions contínues, en interpel·lacions perpètues entre els grups parlamentaris.
Crec que la importància de la comissió és cabdal després del segrest de les institucions catalanes que hem patit, després de la pèrdua d’autogovern, després dels
efectes que estic convençuda que veurem durant les properes setmanes en les compareixences. Per tant, agrairia i demanaria als grups que intentem que els protagonistes i les protagonistes siguen les persones que vindran a parlar-nos dels efectes i
deixem determinats retrets per a altres moments, perquè crec que la importància de
la comissió és clau.
I com que ja s’estava comentant també quina és la importància, per nosaltres no
només és comprovar quins han sigut els efectes que ens ha deixat l’aplicació del 155,
que, com saben, el nostre grup al Congrés, En Comú Podem, va presentar un recurs
d’empara davant del Tribunal Constitucional, perquè pensàvem que s’havia aplicat
d’una manera absolutament injusta, il·legítima i inconstitucional, sinó també treballar
i veure com teixim amplis consensos per veure quins canvis legislatius s’han de fer
perquè aquells que volen aplicar-nos el 155 dia sí i dia també, fins i tot davant de mobilitzacions democràtiques al carrer, no ho puguen fer.
Gràcies.
El president

Molt bé. Tots els grups s’han expressat sobre el sentit d’aquesta comissió i em
sembla que anem per feina, si els sembla, i comencem a treballar.
Per tant, el primer testimoni. Testimoni número 3, que proposa el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, el senyor Xavier Amor i Martín.
Vots a favor?
Vots en contra?
No hi ha cap abstenció.
Per tant, queda aprovat amb els vots de Catalunya en Comú Podem, el Grup Republicà i el Grup de Junts per Catalunya.
L’expert número 3, proposat pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, el senyor Juan Ignacio Soto del Valle.
Vots a favor?
Vots en contra?
Queda rebutjada amb els vots en contra de Junts per Catalunya i el Grup d’Esquerra Republicana.
El testimoni número 84, proposat pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú
Podem, que és el senyor Pau Villòria Sistach.
Vots a favor?
Vots en contra?
Junts per Catalunya i Grup Republicà, queda rebutjada.
L’expert 84, proposat per Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, que és el
mateix, però com a expert.
Vots a favor?
Vots en contra?
Aprovat, amb els vots a favor de Catalunya en Comú, el Grup Republicà i Junts
per Catalunya, i els vots en contra del Grup Socialista.
Sessió 2 de la CIACE
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El testimoni 81... (veus de fons), l’ha proposat Junts per Catalunya. No té nom,
per tant, si feu alguna proposta al respecte...
Gemma Geis i Carreras

President, m’ha semblat entendre de la primera intervenció que es podia formular en el sentit de Josep Oliu o en qui delegui, no?
El president

Efectivament.
Gemma Geis i Carreras

Doncs, ja ens adaptem a... Sí.
El president

Doncs, si us sembla, Josep Oliu o en qui ell delegui.
Vots a favor?
Vots en contra?
S’aprova amb els vots a favor de Junts per Catalunya, Catalunya en Comú i el
Grup Republicà. (Remor de veus.) I el Grup Socialista, abstenció.
Disculpi, eh? Jo soc nou en aquesta feina (rialles) i, per tant, pot ser que cometi...
Vostès tenen molta experiència al respecte i jo no en tinc tanta, eh? Per tant, agraeixo les observacions tècniques que em puguin fer al respecte.
Anàvem pel testimoni número 93. (Remor de veus.) Exacte. Un representant de
l’Associació de Defensa de les Institucions Catalanes, proposat per la CUP - Crida
Constituent, com a expert. (Remor de veus.) Aquesta ha de decaure.
Del bloc de testimonis... (Remor de veus.) No, aquesta decau. Del bloc de testimonis, el punt 1 i el punt 2, Rosa Vidal Planella i Lluís Juncà Pujol, proposats pel
Grup Socialistes i Units.
Vots a favor?
Vots en contra?
Per tant, queda rebutjada amb els vots en contra de Junts per Catalunya i Grup
Republicà. I Catalunya en Comú i Socialistes a favor.
El 12, proposat per Catalunya en Comú, de testimoni, que és en Ramon Font,
portaveu nacional de la USTEC.
Vots a favor?
S’aprova per unanimitat.
Del bloc de testimonis, el punt 7... En tot cas, si us sembla, els esmento tots seguits... Del Grup de Catalunya en Comú i Esquerra Republicana, el punt número 7,
que és Joan Josep Nuet; el punt número 8, de Catalunya en Comú i Esquerra Republicana, Óscar Guardingo; el punt número 9, Catalunya en Comú i Esquerra Republicana, Miren Gorrotxategi, i el punt número 10, la Sara Vilà.
Vots a favor? (Remor de veus.) Segueixo amb el bloc, eh?
Del 29 al 32, que és Mireia Boya Busquet, Montserrat Venturós Villaba, Maties
Serracant Camps i Ignasi Sabater.
Del 33 al 38, proposats per Esquerra Republicana, Joan Josep Omella, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Marta Rovira, Dolors Bassa i Anna Simó.
Del 39 al 45, Carles Puigdemont, Lluís Puig i Gordi, Clara Ponsatí Obiols, Jordi
Turull i Negre, Josep Rull i Andreu, Joaquim Forn Chiariello, proposats per Junts
per Catalunya.
Del 47 al 52, també proposats per Junts per Catalunya... (Algú diu: «El 45 no
l’heu dit, president.) Perdó, el 45, Agustí Colominas. Efectivament, gràcies.
Del 47 al 52, proposats també per Junts per Catalunya, Martí Anglada Birulés, Josep Sagués, Mercè Rosich, Núria Salvatella, Xavier Torres i Jaume Domingo.
El 53 i 54, Mariano Rajoy Brey i Soraya Sáenz de Santamaría.
Sessió 2 de la CIACE
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Juan Ignacio Zoido, Enric Millo... (Algú diu: «No, aquest queda fora. Fem el 57
ara.) Ah, perdó, sí. Jorge Moragas; 58, Carmen Calvo, i el 60, Enrique Lasso, proposats per Junts per Catalunya.
Del 61 al 63, proposats per Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, Juan
Antonio Puigserver, José Montilla i Josep Lluís Cleries.
De 64 al 67, proposats per Esquerra Republicana, el Grup Republicà, Mirella
Cortès, Ignacio Cosidó, Ander Gil, Jokin Bildarratz.
El 68, proposat per Junts per Catalunya i el Grup Republicà, Pío García-Escudero.
El 69, proposat per Junts per Catalunya, Pedro Sánchez Pérez-Castejón.
El 70, proposat per Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, Jon Iñarritu.
El 71, proposat per Junts per Catalunya, Pablo Casado.
El 72, proposat per Junts per Catalunya i el Grup Republicà, Miquel Iceta.
El 73, proposat per Junts per Catalunya, Albert Rivera Díaz.
El 74, proposat per Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, Xavier García
Albiol.
El 75, proposat pel Grup Republicà, Miquel Àngel Estradé.
El 76, proposat per Junts per Catalunya, Jaime Alfonsín.
El 77 i el 78, proposats per Junts per Catalunya, Catalunya en Comú Podem i Esquerra Republicana, María Dolores de Cospedal i Rafael Catalá.
El 82, proposat per Junts per Catalunya, José Creuheras.
El 133, proposat per Catalunya en Comú Podem..., el 133 és Matías Carnero.
Si us sembla, els sotmetem a votació.
Vots a favor?
Junts per Catalunya, Catalunya en Comú i Grup Republicà.
Vots en contra?
El Grup Socialista.
Per tant, queden aprovades amb 7 vots a favor i 2 en contra.
El 6, proposat per Catalunya en Comú Podem... (Veus de fons.) Àngels Chacón.
Vots a favor?
Vots en contra?
Per tant, queda rebutjada amb els vots en contra del Grup de Junts per Catalunya,
Esquerra i PSC.
El punt 16, propostes de compareixents 16, 17, 18, 19, 20..., del 16 al 28, que
són Albert Castellanos, Meritxell Masó, Mercè Salvat, Brauli Duart, Núria Cuenca, Laura Pelay, Patrícia Gomà, Marta Felip, Xavier Gatius, Ferran Falcó, Dolors
Portús, Josep Ginesta i David Mascort.
Vots a favor?
Vots en contra?
Queda rebutjada amb els vots en contra del Grup Socialista, Junts per Catalunya
i el Grup Republicà. (Veus de fons.) I els vots a favor de Catalunya en Comú Podem. (Veus de fons.) I cap abstenció. (Veus de fons.) D’acord. S’ha de dir tot. (Veus
de fons.) D’acord, gràcies.
El punt número 79, proposat per Catalunya en Comú Podem, que és el senyor
Iñigo Urkullu.
Vots a favor?
2 vots a favor, de Catalunya en Comú Podem.
Vots en contra?
Els vots en contra de Junts per Catalunya.
I abstencions?
Abstencions del Grup Republicà i Socialistes.
Per tant queda rebutjada? (Veus de fons.) Queda rebutjada perquè hi ha hagut els
vots en contra de Junts per Catalunya, els vots en contra del Grup Socialista... (Algú
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diu: «No, abstenció dels socialistes.) Abstenció dels socialistes... (Algú diu: «I d’Esquerra Republicana també.») D’acord, per tant queda rebutjada.
Del bloc 3, els testimonis, l’11, el 13 i el 14, proposats per Catalunya en Comú
Podem. (Veus de fons.) L’11 queda retirat perquè ja l’hem votat, eh?, que és el Banc
de Sabadell, el senyor Oliu.
Per tant, votem el 13 i el 14, proposats per Catalunya en Comú Podem, que és
l’Àlex Casanovas, president de l’Associació d’Actors i Directors professionals de Catalunya, i el senyor Tono Albareda, de la Federació Organitzacions per a la Justícia
Global.
El 56 i el 59, que són proposats per Junts per Catalunya i Catalunya en Comú
Podem... (Veus de fons.) El 56 és el senyor Enric Millo i el 59 és el senyor Roberto
Bermúdez, proposats per Junts per Catalunya i Catalunya en Comú Podem i el Grup
Republicà, eh?
El 80, que és el senyor Isidre Fainé, proposat per Junts per Catalunya i Catalunya
en Comú Podem, d’acord?
Ho sotmetem a votació? (Gemma Geis i Carreras demana per parlar.) Sí?
Gemma Geis i Carreras

El punt aquest, el 80, també hi ha votació conjunta; no es pot fer votació separada, en tant que nosaltres l’hem demanat com a representant de CaixaBank, i Catalunya en Comú, com a president del Patronat de Fundació Bancària, i ells sí citaven
el nom concret? Pregunto. Si és possible votació separada amb la fórmula que proposa Junts per Catalunya i amb la fórmula que proposa Catalunya en Comú. (Veus
de fons.)
Per això. No, nosaltres vam posar «representant». Tal com està en el guió de votació. (Veus de fons.)
El president

Per tant, no és testimoni, sinó que es proposa que sigui...
Gemma Geis i Carreras

Testimoni, sí.
El president

Testimoni? (Veus de fons.)
Gemma Geis i Carreras

Però no hi posem nom.
El president

Sense nom. (Veus de fons.)
La vicepresidenta

Catalunya en Comú Podem va proposar Isidre Fainé, però el Grup de Junts per
Catalunya va posar simplement «representant de CaixaBank», sense nom, com ha
fet amb el testimoni 81. Per tant...
El president

Podem fer...
La vicepresidenta

...ho esmeneu?
El president

Si us sembla, podem fer igual que hem fet amb el testimoni del Banc de Sabadell.
Gemma Geis i Carreras

Perfecte.
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El president

Posem el nom o en qui delegui, eh?
Gemma Geis i Carreras

Perfecte.
El president

Per tant, els sotmetem a aquesta consideració.
Els sotmetem tots a votació, d’acord?
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Per tant, queda aprovat amb els vots a favor de Junts per Catalunya, Catalunya en
Comú Podem i el Grup Republicà. I cap vot en contra. I dues abstencions del Grup
Socialista.
Del bloc d’experts... (Veus de fons.) D’acord, que són el 4 i el 5, proposats pel
Grup Socialista, Junts per Catalunya i Catalunya en Comú Podem. (Veus de fons.)
Si vols llegir-ho tu?
La secretària

Sí. El 4, proposat pel PSC, Junts per Catalunya i Catalunya en Comú Podem: Comissions Obreres, Javier Pacheco. El 5, Camil Ros, Unió de la UGT, també proposat
pels mateixos grups. El número 89, proposat per Esquerra: Associació Catalana de
Municipis per la Independència.
El número 90, una representació del Col·legi de Secretaris, del CSITAL. El número 95, proposat per PSC i Esquerra, Xavier Arbós, catedràtic de Dret C
 onstitucional
de la UB. Número 96, 97 i 98, Argelia Queralt, Rafael Jiménez i Antonio Arroyo,
tots ells professors de Dret Constitucional.
El número 119, proposat per Esquerra, Laia Bonet, professora de Dret Administratiu de la Pompeu Fabra.
El president

Els sotmetem tots a votació.
Vots a favor?
Doncs s’aprova per unanimitat.
El bloc 2, d’experts.
La secretària

Sí. El número 46, proposat per Junts per Catalunya i Esquerra, Giralt, del Museu de Lleida. El número 83, proposat per Junts per Catalunya, Catalunya en Comú,
CUP i Esquerra, el síndic Ribó. El número 85, proposat per Junts per Catalunya,
Ibarretxe. 86, proposat per Junts per Catalunya, Lluís Puigdemont. El 91, 92 i 94,
Jan Skoberne, del Partit Eslovè, Servidors.cat, i Requena. El número 103, 108 i 110,
Cotarelo, Hinojo, el Col·lectiu Praga i Redon, de Drets. I el número 116, Pisarello,
i 126, Sametier, de l’ACER. I el número 93, de l’ADIC. I del número 136 al 140,
Salellas, Vehí, ACDC, 1 d’octubre, i un representant del Congrés de Sobirania Tecnològica.
El president

Els sotmetem a votació...
Vots a favor?
Vots en contra?
Doncs s’aprova amb els vots a favor de per Junts per Catalunya, Catalunya en
Comú Podem i Grup Republicà. I els vots en contra del Grup Socialista.
Passem al bloc 3, experts...
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La secretària

87, Alsina, del Tercer Sector. 88, Confederació del Tercer Sector. 99 i 100, Pérez
Royo i Urías. El 101, Albertí. El 102, Vintró. El 103, Barceló... (veus de fons), –perdó– 104, Barceló. 105, Queralt. 106, Jiménez-Salinas. 107, Barberà. 109, Esteve.
113, Palop. 114, D’Argemir. 115, Sala. 117, Martín. 118, Falcón. 120, Casas. 121,
Font. 124, Bonet, i 125, Montellà. 127, de la CECOT. 128, Bonet. 130, Valls. 131,
la Intersindical. (Veus de fons.) González, 129. (Veus de fons.) I 134, Sanchis. I 135,
Gordillo.
El president

Els podem sotmetre a votació? (Ferran Pedret i Santos demana per parlar.) Sí?
Ferran Pedret i Santos

Tan sols perquè quedi constància. Jo crec que, al llegir els noms fins que ha arribat al final, anava saltant una línia. Ho dic als efectes... (Veus de fons.) Als efectes
de transparència que comentaven, eh?
El president

Gràcies per l’observació. (Pausa.)
Amb aquesta observació, els podem sotmetre a votació...
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Doncs s’aprova amb l’abstenció del Grup Socialista i el vot a favor del Grup Republicà, Catalunya en Comú Podem i Junts per Catalunya.
(Veus de fons.)
Ara hem de votar la documentació que ha estat sol·licitada. (Veus de fons.)
Per tant, sotmetem a votació el primer..., la sol·licitud d’Inventari de danys. Quart
informe. 18 de maig del 2018, de Servidors.cat, presentada pel Grup Republicà. Sí?
Podem sotmetre-ho a votació?
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Doncs s’aprova amb l’abstenció del Grup Socialista i els vots a favor del Grup
Republicà, Junts per Catalunya i Catalunya en Comú Podem.
I, finalment, sotmetem a votació la resta de documentació sol·licitada pel Grup
Socialista i Units per Avançar i el Grup Republicà.
Podem votar-ho tot en paquet?
Vots a favor?
Doncs s’aprova per unanimitat.
Abans de finalitzar la sessió, si tenen alguna intervenció a fer els grups parlamentaris? (Pausa.) Elisenda?
La vicepresidenta

Sí, bé. Dir que hem trigat cinquanta-quatre minuts i que l’agilitat no és un criteri
polític, però la transparència, sí.
Gràcies.
(Ferran Pedret i Santos demana per parlar i el president li dona la paraula.)
Ferran Pedret i Santos

Senyor president, no tenia pensat intervenir, com a grup parlamentari, però és
la segona vegada que des de la Mesa de la comissió es fa un comentari valorant
els punts de vista d’aquest grup parlamentari.
En primer lloc, el suggeriment que he fet es basa en els usos parlamentaris, que és
veritat que en el parlamentarisme són una de les fonts de com s’actua, encara que no
tinguin per què respectar-se sempre. En segon lloc, ha estat de bona fe, per intentar
Sessió 2 de la CIACE
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agilitar el procediment de votació. Jo crec que s’ha notat com, en un moment determinat, s’ha volgut, per part de la Mesa, inclús, agilitar facilitant els noms, però agilitant
el procediment de votació. I celebrem que hagi estat així.
La meva màxima objecció era que donés la paraula a cada grup parlamentari, a
cada expert o testimoni que s’hagués sol·licitat, perquè creia que això ens faria trigar molt.
I li demano a vostè i a tots els membres de la Mesa que, si us plau, mantinguin el
paper institucional que, des del nostre punt de vista, han de mantenir, que, se’ns dubte, no és comentar les opinions polítiques o suggeriments que fa el grup parlamentari, més enllà de discutir-los. Perquè ben bé podria ser que vostè no estigués d’acord,
com ha estat al principi, amb un criteri que suggeríem. I nosaltres ens hi avenim.
Però al que no ens avenim és a que es dediqui la Mesa de la comissió a fer, diguem, d’oposició dels grups d’oposició, eh? Això sí que no ens semblaria en absolut
correcte.
El president

Molt bé. Alguna intervenció més?
Francesc de Dalmases i Thió

Sí, president. Nosaltres ens volíem afegir al clam que ha fet a l’inici d’aquesta
comissió la representant de Catalunya en Comú Podem, la senyora Jéssica Albiach,
en el sentit de que evitéssim, al màxim, el xou en aquesta comissió, que anéssim al
fons de la qüestió pel qual ha estat projectada.
I, com a recomanació general, més que les qüestions formals que, efectivament,
en aquest cas, ens depassen, jo crec que l’única intervenció –i és opinió d’aquest diputat, ni tan sols és d’aquest grup, és d’aquest diputat– és que quan algú es refereix a
una actuació política com a «no honesta» s’està referint que és deshonesta i, per tant,
jo crec que aquest mínim de respecte entre les diferents forces polítiques pel que fa a
objectius polítics, i específicament als objectius d’aquesta comissió, segur que ajudarà
que tots plegats aconseguim l’objectiu pel qual els ciutadans ens han encomanat que
tirem endavant aquesta comissió, que és esclarir un dels episodis més foscos d’aquest
període polític a Catalunya.
Gràcies, president.
El president

Alguna paraula més? (Pausa.) Doncs, certament, espero que tots estiguem a l’altura, la Mesa i els grups parlamentaris, per poder fer la millor feina en aquesta comissió.
Moltes gràcies i bon dia.
Aixequem la sessió.
La sessió s’aixeca a les tres quarts d’onze del matí i dotze minuts.
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