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Sessió 8.1 de la CAI

La sessió de la Comissió d’Afers Institucionals (CAI) s’obre a les deu del matí i vuit 

minuts. Presideix Jean Castel Sucarrat, acompanyat de la vicepresidenta, Anna Tarrés i 

Campà, i del secretari, Bernat Solé i Barril. Assisteix la Mesa el lletrat Antoni Bayona Ro-

camora.

Hi són presents els diputats Carlos Carrizosa Torres, Joan García González, Dimas Gra-

gera Velaz, Ignacio Martín Blanco, Javier Rivas Escamilla i Sonia Sierra Infante, pel G. P. de 

Ciutadans; Josep Costa i Rosselló, Anna Erra i Solà, Teresa Pallarès Piqué i Xavier Quinquillà 

Durich, pel G. P. de Junts per Catalunya; Jenn Díaz Ruiz, Gerard Gómez del Moral i Fuster i 

Josep M. Jové i Lladó, pel G. P. Republicà; Marta Moreta Rovira i Ferran Pedret i Santos, pel 

G. P. Socialistes i Units per Avançar; Lucas Silvano Ferro Solé i Susanna Segovia  Sánchez, 

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. Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de supressió del 

Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 202-00034/12). Elaboració del dictamen (esmenes 

presentades: BOPC 225, 7; informe: BOPC 235, 3).

2. Proposta de resolució sobre la categorització objectiva dels gimnasos (tram. 250-

00329/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució 

i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 140, 22; esmenes: BOPC 175, 48).

3. Proposta de resolució en defensa de la Generalitat i la seva imatge corporativa (tram. 

250-00333/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta 

de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 143, 20; esmenes: BOPC 

186, 15).

4. Proposta de resolució sobre la condemna del cop a la democràcia dels dies 6 i 7 de 

setembre de 2017 (tram. 250-00356/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 

(text presentat: BOPC 143, 46).

5. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la conse-

llera de Cultura sobre la investigació judicial per una indiciària contractació pública irre-

gular de la Institució de les Lletres Catalanes (tram. 354-00065/12). Grup Parlamentari de 

Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

6. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conseller 

d’Interior sobre el deure de confidencialitat en el marc de la col·laboració amb les autoritats 

judicials (tram. 354-00066/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·li-

citud de sessió informativa.

7. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la conse-

llera de la Presidència sobre els criteris seguits per a la concessió de la Medalla d’Or de la 

Generalitat de Catalunya (tram. 354-00071/12). Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamen-

tari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

El president

Bon dia a tothom.
Iniciem la Comissió d’Afers Institucionals amb data 16 de gener de 2019.
Com vostès poden comprovar... Suspenem un moment la sessió.

La sessió se suspèn a les deu del matí i nou minuts i es reprèn a les deu i onze minuts.

El president

Bé, bon dia. Reprenem la Comissió d’Afers Institucionals.
En primer lloc, algun grup presenta substitucions? (Josep Costa i Rosselló dema-

na per parlar.) Sí...
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Josep Costa i Rosselló

En aquest cas, jo faria de portaveu, en substitució del company Marc Solsona. 
I que consti també la substitució que s’havia presentat per escrit de la diputada Anna 
Erra...

El president

Molt bé. Algun altre grup? (Susanna Segovia Sánchez demana per parlar.) Sí...

Susanna Segovia Sánchez

Per aquest primer punt, jo substituiria la diputada Jéssica Albiach i després se-
guiria el diputat Lucas Ferro.

El president

Molt bé. Senyor Pedret.

Ferran Pedret Santos

Gràcies, president. La diputada Marta Moreta substitueix el diputat Miquel Iceta.

El president

Senyor Carrizosa.

Carlos Carrizosa Torres

Sí; Joan Garcia substitueix Inés Arrimadas.

Santi Rodriguez Serra

Jo mateix substitueixo Xavier García Albiol.

El secretari

Sí, només un tema formal.

Qüestió d’ordre

Entenc que no es reprèn la comissió, perquè de fet no s’havia iniciat, perquè hi 
havia falta de quòrum.

El president

L’informo que jo ja havia iniciat la comissió, havia donat ja la benvinguda a tothom 
i havia anunciat la comissió amb data 16 de gener del 2019, quan he vist l’entrada dels 
diferents diputats i he suspès en aquell moment de forma momentània la comissió.

El primer punt, abans de començar l’ordre del dia, com és habitual, demano les 
substitucions dels diferents grups parlamentaris i és en el moment que ens trobem. 
I, dit això, passaríem al primer punt de l’ordre del dia. (Carles Riera Albert demana 
per parlar.) Sí, senyor Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Miri, demano la paraula per tal de denunciar les detencions 
que s’estan produint avui en terres gironines....

El president

Senyor Riera...

Carles Riera Albert

Si em permet que prengui la paraula... 

El president

Senyor Riera...

Carles riera Albert

...està absolutament motivada perquè... (El president retira l’ús del micròfon a 
l’orador i aquest continua parlant uns moments.)
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El president

Senyor Riera, li recordo que qui presideix aquest comissió és aquest president. 
Senyor Riera, el crido a l’ordre. Senyor Riera, no s’estan gravant les seves paraules. 
Li demano respecte per aquesta comissió, pels membres d’aquesta comissió i pels 
diferents grups parlamentaris que la representem.

Si vostè no té la paraula, abans de començar el seu discurs, li pregaria que la pro-
pera vegada escolti el president d’aquesta comissió i se sotmeti al Reglament, que és 
al que ens sotmetem tots en cada moment. (Josep M. Jové i Lladó demana per par-
lar.) Dit això, senyor Jové... 

Josep M. Jové i Lladó

Gràcies, president. 

El president

Per què em demana la paraula?

Josep M. Jové i Lladó

Li demano la paraula per comunicar-li el posicionament del nostre grup parla-
mentari, perquè en aquests moments les diputades i diputats del nostre grup s’aixe-
caran i abandonaran la comissió en solidaritat amb els detinguts i davant la situació 
d’anormalitat democràtica que s’està produint en aquests moments.

Moltes gràcies.

El president

Molt bé. Moltes gràcies.

Josep Costa i Rosselló

Senyor president, per una qüestió d’ordre també. Per comunicar que els dipu-
tats de Junts per Catalunya en aquesta comissió també l’abandonarem en solida-
ritat amb els detinguts, per denunciar que continua la repressió en aquest país des 
de l’1 d’octubre i fins avui, sense treva, i que, per tant, és insostenible continuar 
l’activitat parlamentària amb normalitat. 

I denunciam la detenció, i exigim l’alliberament dels alcaldes detinguts i ens so-
lidaritzam amb ells.

El president

Entenc que em comuniqui que abandonen la sala, li admeto, però avui aquí es-
tem per dirimir els diferents punts de l’ordre del dia d’una comissió que és d’Afers 
Institucionals.

Dit això, i trobant-nos en el moment en què ens trobem... (Veus de fons.) Perdó, 
hi ha diferentes paraules demanades. Començaríem..., senyor Carrizosa, per què em 
demana la paraula?

Carlos Carrizosa Torres

Sí, per una qüestió d’ordre també. Primero, que respecto a las manifestaciones 
realizadas por los parlamentarios que acaban de abandonar la sala, lo primero en-
tender que es una absoluta injerencia en las actuaciones de las operaciones orde-
nadas por los jueces y por los tribunales, una nueva injerencia más de este poder 
legislativo, que es pretendida por algunos de los diputados que abandonan la sala.

Segundo, que es un intento de boicotear nuevamente esta institución legislativa 
e impedir el normal desarrollo de sus sesiones por parte de los grupos separatistas 
–de la CUP, d’Esquerra Republicana i de Junts per Catalunya.

Y tercero, entiendo, dentro de la misma cuestión de orden, que la comisión ha 
sido válidamente constituida, que ellos han comparecido aquí, que esta comisión 
ha dado inicio a su desarrollo y que, por lo tanto, todas las votaciones..., los debates 
y las votaciones tienen que desarrollarse con absoluta normalidad, porque es exac-
tamente el mismo caso que si cualquiera de los diputados, de los seis, que confor-
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mamos el Grupo de Ciudadanos abandonara durante la reunión por otros motivos, 
se levantara y se fuera, pues tendríamos ese voto de menos en mi grupo, pero la 
comisión continuaría con su desarrollo y las votaciones serían válidas.

Por lo tanto, ya que la comisión se ha constituido, ha existido el cuórum en el mo-
mento de la constitución, sigue existiendo tal cuórum porque lo han abandonado vo-
luntariamente una vez iniciada. No es lo mismo que si no hubieran comparecido, es 
que la comisión se ha iniciado y, por lo tanto, yo pido que se siga desarrollando y que 
se proceda a las votaciones y, en su caso, pido también acerca de esto la opinión del 
letrado señor Bayona.

Gracias. (Susanna Segovia Sánchez demana per parlar.)

El president

Senyora Segovia, si em permet, primer dirimim una qüestió. Entenc que la comis-
sió, com diu el senyor Carrizosa, s’ha iniciat; en aquell moment han aparegut, com 
tots hem pogut comprovar, una sèrie de diputats de dos grups parlamentaris, els ma-
teixos que han anunciat que abandonen la comissió. Però els recordo que el Reglament 
del Parlament de Catalunya en el seu article 91.1, quan parla dels quòrums necessaris 
per adoptar i poder realitzar votacions, hauríem de tenir onze diputats en aquest mo-
ment. Els mateixos que som, deu, no arribem al quòrum necessari que ens demana 
i exigeix el Reglament del Parlament de Catalunya, i en aquest sentit entenc que no 
tindríem quòrum per seguir.

Sí que es podria debatre cada punt de l’ordre del dia, sí que podríem obrir el de-
bat, però prendre la decisió en l’últim punt que depèn de cada punt, que és la vota-
ció, no la podríem portar a terme.

Carlos Carrizosa Torres

Respetuosamente, y pidiendo también la opinión del letrado en eso, yo pregunto 
si el cuórum no se mide, no se establece en el momento de la constitución de la co-
misión. Y posteriores revisiones no sé si tienen sentido. La comisión ha sido válida-
mente constituida con un cuórum.

El president

Ara, senyor Carrizosa, li donaré la paraula al lletrat, però repeteixo un punt que 
sí que determina el Reglament, que és que en el moment que jo he iniciat la Co-
missió d’Afers Institucionals, en aquell moment mancaven dos grups parlamentaris, 
que, posteriorment a haver iniciat la comissió, han aparegut a la sala. Jo crec que 
aquest és el punt d’inflexió, però demano que el senyor Bayona també determini, en 
base al Reglament, aquest punt.

El lletrat

Bé, jo, com a lletrat, l’opinió que puc donar és, d’acord amb el que diu el Regla-
ment, que ha llegit el president i la interpretació que ell n’ha fet, i també una mica 
amb la praxis que s’ha seguit sempre al Parlament, el criteri que estableix el Regla-
ment no va relacionat amb el moment de la constitució, sinó amb el moment que es 
prenen acords. És a dir, el que vol és impedir que pugui adoptar-se un acord si no hi 
ha, com a mínim, la majoria absoluta dels seus membres.

Per tant, jo crec que la interpretació que n’ha fet el president, en aquest cas, és 
l’adequada i la correcta. I encara que en el moment de la constitució de la comissió 
hi hagués una majoria, si en el moment que haguéssim de votar no hi fos..., ja dic 
que sempre..., aquest criteri és el que normalment s’ha aplicat sempre i la manera que 
s’ha llegit aquest apartat del Reglament, que ja té molta història, perquè de fet és un 
criteri que ja ha estat inclús en anteriors reglaments.

Sí que, en principi, no inclou o no evita que la comissió teòricament pogués de-
batre. El que passa és que per raó de la naturalesa dels punts de l’ordre del dia, és 
clar, és la pròpia comissió i la Mesa la que ho ha de valorar, perquè si tinguéssim 
una compareixença com a punt de l’ordre del dia es podria fer perfectament sense 
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aquest quòrum, perquè no caldria votacions, però, clar, tot l’ordre del dia es basa en 
propostes o punts que acaben havent d’adoptar acords.

Per tant, crec que també s’ha de valorar en funció d’aquest criteri.

El president

Senyora Segovia, per què em demana la paraula?

Susanna Segovia Sánchez

Sí, voldríem especificar que malgrat estiguem dues persones aquí només som 
una, per tant no tinc tan clar que hi hagués quòrum en el moment de constitució de 
la comissió tampoc.

I, de tota manera, nosaltres creiem que en aquestes condicions els temes que 
tenim són prou importants com perquè es pugui donar un debat amb condicions i 
amb unes votacions en condicions, i creiem que no hi ha condicions per fer aques-
ta comissió.

Per tant, nosaltres, si la comissió decideix seguir, també marxaríem.

El president

Gràcies. (Ferran Pedret i Santos demana per parlar.) Senyor Garcia... Perdó, no 
l’havia vist, senyor Pedret.

Ferran Pedret Santos

Miri que és difícil, president. (Rialles.) Disculpi. A veure, en primer lloc, i enca-
ra que no sigui necessàriament per procedir en aquest sentit, a nosaltres com a grup 
parlamentari ens queda per resoldre el dubte de què passaria si la comissió decidís 
procedir amb el debat de cadascun dels punts i posposar el moment de la votació, 
en el sentit no del que passaria avui sinó del que passaria en el dia que s’hagués de 
produir la votació. Entenem que no es reproduiria cap debat en aquell moment, sinó 
que es passaria directament a la votació, però demanem el parer també del lletrat a 
aquest respecte, perquè la situació és una mica confusa.

En segon terme, nosaltres efectivament creiem que no es produeixen les con-
dicions reglamentàries per poder adoptar acords avui, i sotmetem al parer de la 
comissió si és bona idea o no procedir amb els debats si no es podran adoptar els 
acords.

Però, en qualsevol cas, sí que volem assenyalar com a grup de l’oposició que la 
retirada d’aquesta comissió per part de tots i cadascun dels grups que donen suport 
al Govern el que fa és lesionar greument els drets dels grups que havien proposat 
temes que avui estan en l’ordre del dia. Perquè, més enllà d’una proposició de llei 
d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de la supressió del Consell Comar-
cal del Barcelonès, que depenia que avui es pogués tramitar en aquesta comissió 
la seva inclusió a l’ordre del dia del proper Ple, tal com havia acordat ja la Junta de 
Portaveus, més enllà d’això, tota la resta de propostes de resolució i de sol·licituds 
de compareixença que hi ha a l’ordre del dia són proposats pels grups de l’oposició. 
I, per tant, aquesta acció dels grups parlamentaris que donen suport al Govern dei-
xa l’oposició sense poder debatre i votar avui iniciatives parlamentàries, cosa que 
assenyalo perquè sembla que no només s’ha de produir en aquesta comissió, sinó 
que s’està ja produint també en altres i que potser també es produeix en les comis-
sions que estan convocades aquesta tarda.

Per tant, tot i que evidentment sigui possible posposar aquest debat i aquesta 
adopció d’acords a una següent sessió, el moment en què es fa també és una qües-
tió a considerar.

El president

Senyor Pedret, per dirimir... (Santi Rodríguez i Serra demana per parlar.) Senyor 
Rodríguez, dirimirem primer la qüestió del senyor Pedret, i abans de donar la parau-
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la al senyor Bayona, repeteixo un dels punts. Sí que..., la manca de quòrum permet 
obrir el debat, el que no podríem és arribar a determinar amb votació.

Vostè pregunta si hauríem de reproduir el debat. Jo entenc que, mancant dos 
grups parlamentaris, evidentment, si haguessin hagut d’anar a una segona comissió 
i directament a la comissió, a la votació, que és una mica el que ens deia, entenc 
que els dos grups parlamentaris que manquen no acceptarien aquesta dinàmica, 
perquè també voldrien tenir el seu posicionament.

Dit això, i entenent també..., entenent les dues parts que vostè ens exposa, li dono 
la paraula al senyor Bayona, perquè també li parli de... Jo entenc que l’article 91, 
en el seu punt 1 i el seu punt 2, ho deixa clar i especificat, quin és el funcionament. 
(Santi Rodríguez i Serra demana per parlar.) Senyor Rodríguez, si vol...

Santi Rodríguez i Serra

Sí, no. Si em permet..., si em dona la paraula, perquè també vull afegir la meva 
opinió sobre aquest assumpte.

El president

Digui’m, digui’m.

Santi Rodríguez i Serra

De fet, voldria deixar constància, en acta, de dos aspectes. Una primera, posicio-
nar-me sobre els arguments que s’han donat, per part d’alguns grups, per abandonar 
la comissió, i la segona, amb relació a la continuïtat o no de la comissió, no?

En relació a la primera –de forma molt breu, ambdues coses, eh?–, de forma 
molt breu, cada dia les forces i cossos de seguretat de l’Estat detenen persones en 
funció d’una presumpta actuació il·lícita. Això passa cada dia. La diferència d’avui 
és que les persones que han estat detingudes són actors polítics. Però resulta que 
els actors polítics, en un estat democràtic i de dret, tenen exactament els mateixos 
drets i obligacions que qualsevol altre ciutadà. Per tant, discrepem, profundament 
i rotundament, d’aquesta actitud, perquè no hi ha, en un estat democràtic i de dret, 
no hi pot haver impunitat per a cap persona, sigui o no sigui actor polític. Per tant, 
si hi ha una presumpció d’activitat il·lícita, doncs entenem que les forces i cossos 
de seguretat de l’Estat, seguint instruccions judicials, diguin a terme la seva tasca. 
Per tant, la discrepància més profunda respecte de les opinions expressades i de 
les actituds demostrades.

Amb relació al funcionament de la comissió, en l’hipotètic cas que es pogués pro-
cedir al debat de les qüestions, sense la votació, en la comissió en la que es procedís a 
la votació, molt possiblement..., i crec que, pensant en els drets de tots els diputats, cosa 
que altres no fan amb relació als nostres, tindrien dret a expressar el seu posiciona-
ment sobre les votacions. Amb la qual cosa, tindrien uns debats fragmentats, és a dir, 
uns grups es posicionarien avui, uns altres grups es posicionarien en un altre moment.

I, per tant, jo crec que, per la seguretat jurídica dels acords que es puguin adoptar 
i per la unicitat dels acords i dels debats, no seria oportú que encetéssim uns debats 
que conclourien en una altra comissió. 

El president

Moltes gràcies. Passaríem... (Joan García González demana per parlar.) Bé, el 
senyor García.

Joan García González

Sí; gràcies, president. I ara, si un cas, volia fer un apunt sobre la realitat que es-
tem vivint aquí avui. És evident el que ha dit el senyor Pedret, que s’estan lesionant 
els drets de tots els diputats i, sobretot, els objectes de debat d’avui. 

Però és que vull recordar, especialment, i ho volia deixar palès aquí, avui, que 
aquesta proposició de llei –que són proposicions de lleis impulsades des dels par-
tits de l’oposició–, en aquest cas, del meu grup, el grup majoritari de la cambra..., 
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aquesta llei mateixa, aquesta ponència ja va ser bloquejada al setembre del 2017, 
justament durant els dies que recordem tots, el 6 i 7, que van provocar el tancament 
del Parlament i va fer que finís aquesta legislatura i que els treballadors i el consell 
comarcal i tot el que suposa això, des de llavors, estan esperant que avui això, avui 
aquí, s’aprovés en comissió, s’aprovés un dictamen que anés al Ple de la setmana 
vinent.

Tal com està passant avui, amb aquest cop, reeditat cop, que veiem sobre aques-
ta ponència..., el que estem veient és que, possiblement, la setmana vinent no es 
podrà aprovar aquesta llei. I ens trobem amb un greu perjudici de cara als termi-
nis que suposen l’aprovació d’aquesta llei, de creació de la comissió mixta que ha 
de fer el traspàs a altres institucions i que, possiblement, no arribarà, o podria no 
arribar per culpa d’aquesta decisió arbitrària i antidemocràtica a les eleccions de 
maig d’aquest any.

Això suposarà un greu perjudici –i vull deixar això molt clar aquí– a tot el que 
suposa el consell comarcal; als seus treballadors, als seus representants, que ja ens 
han demanat que anéssim àgilment en aquesta qüestió. 

I torna a demostrar que el sobiranisme, en aquest cas, l’independentisme o com 
n’hi vulguem dir: separatisme o processisme..., que aquí, avui, també ha demostrat 
com la seva amarga cara suposarà un greu perjudici per a tots els treballadors i tots 
els, diguéssim, afectats del consell comarcal. I torna a lesionar, novament, els nos-
tres drets com a diputats.

Per tant, crec que és important que avui això ho denunciem, perquè és molt greu.

El president

Moltes gràcies, senyor García. Senyora Segovia, em torna a demanar la paraula?

Susanna Segovia Sánchez

Crec que, per part nostra, i també amb intenció que consti en acta, és important 
destacar que el que creiem que també afecta el funcionament normal d’aquest Par-
lament és que es produeixin detencions com les que s’estan produint avui, que estan 
fora de qualsevol normalitat. Perquè detencions per part de la Policia Nacional, de 
persones que, aparentment, la raó és que van participar en una mobilització..., no en-
tenem que es faci un operatiu com aquest per a aquest tipus de detencions. I tampoc 
entenem que l’advocat no pugui accedir a les persones que estan preses. Per tant, 
 creiem que el que afecta al funcionament normal del Parlament també és això.

Nosaltres, ja ho hem dit, creiem que val la pena tenir el debat en condicions, les 
votacions en condicions. Pel tema del consell comarcal, es pot resoldre fent una co-
missió extraordinària abans del Ple del Parlament, la setmana vinent, per aquest únic 
punt. I, si no, escurçant els terminis que estan previstos dintre de la llei, per tal de 
poder-nos adaptar a l’objectiu que esperem.

Nosaltres ho hem dit, hi insistim, i ara també marxaré quan acabem aquesta in-
tervenció. No es donen les condicions tampoc reglamentàries, no es donen les con-
dicions per al debat polític, per tant creiem que la comissió no hauria de continuar.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Segovia. Només, com a president d’aquesta comissió, dir-
li que aquesta comissió és la Comissió d’Afers Institucionals, que dirimeix tot allò 
que fa referència al que contemplen diferents àmbits d’aquesta comissió, i no estem 
per qüestionar el que fa la justícia, el que fa l’àmbit policial, ni dirimir, en aquest 
moment, aquests fets, en aquesta comissió. (Veus de fons.) Dit això –dit això–, té la 
paraula el lletrat per poder contestar el senyor Pedret.

El lletrat

A veure, jo, des del punt de vista reglamentari, i tenint en compte, diguem-ne, 
les diferentes intervencions que hi ha hagut, el meu consell o assessorament –que 
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té el valor que té, que és aquest només– és el de dir, bé, d’alguna manera, d’acord 
amb el Reglament, és possible que un òrgan parlamentari en un moment determinat 
pugui començar un debat, i és cert que el que determina és que en el moment que 
s’ha de produir una votació, hi ha d’haver un determinat quòrum.

Tanmateix, quan ja se sap que això no es produirà abans de començar, a l’inici, 
jo crec que és molt important tenir en compte la naturalesa del punt de l’ordre del 
dia. Quan aquest punt, diguem-ne, de fet, té una unitat d’acte que implica l’existèn-
cia d’un debat i una votació, perquè, en realitat, la comissió ha d’acabar fent un dic-
tamen, i ja se sap que això no es podrà produir, doncs jo crec que el més correcte 
o aconsellable, en aquest cas, seria, precisament, ja no iniciar aquest punt, perquè 
sabem que es produirà aquest fet. 

I per no fer aquesta separació, que no deixa de ser una mica artificial, entre una 
part d’un debat, a la qual no hi assistiran uns grups parlamentaris, i després dei-
xar unes votacions i reprendre-ho una altra vegada. Crec que això seria el correcte. 
Diferent seria, per exemple, que tinguéssim un altre tipus d’ordre del dia, que es 
podria mantenir sense cap mena de problema, que no impliqués fer cap mena de 
votació.

Jo, des del punt de vista com a lletrat, crec que la interpretació del Reglament, i 
més en un sentit pragmàtic també, tenint en compte això, doncs seria el que..., crec 
que seria aconsellable i el més pràctic.

De fet, tanmateix, el president i la Mesa són els que han de prendre la decisió, el 
que creguin convenient.

El president

Gràcies, lletrat. (Carlos Carrizosa Torres demana per parlar.) Senyor Carri-
zosa...

Carlos Carrizosa Torres

Sí. Yo quería preguntar también al letrado que, ya que nos hallamos en un órga-
no legislativo, y hoy nos hemos encontrado con que los órdenes del día, en diversas 
comisiones, no se han podido llevar a cabo, no se han podido llegar a tomar acuer-
dos y resoluciones, por la vagancia o por la irresponsabilidad de algunos diputados, 
que han elegido no trabajar, han elegido cobrar pero no trabajar, yo quería saber si 
existe algún encaje en el Reglamento para, de forma disciplinaria o como infrac-
ción de los deberes de los diputados, puede tener algunas consecuencias para aque-
llos diputados que, cobrando, no asisten a las sesiones, boicotean deliberadamente 
los acuerdos en el Parlamento, y, de esa forma, obstruyen el funcionamiento de una 
asamblea legislativa.

Yo le pregunto al señor Bayona si, a parte de que la aplicación en el concreto 
caso de la consecuencia de la ausencia es no podemos votar válidamente..., si exis-
ten otro tipo de consecuencias para aquellos diputados que no cumplen con su deber 
y que obstruyen los órganos de la asamblea legislativa.

El president

Gràcies, diputat. Senyor Bayona...

El lletrat

Jo, d’alguna manera, l’únic que puc contestar és que els diputats tenen uns drets 
i unes obligacions, i que el Reglament les determina, i que, diguem-ne, determina 
les conseqüències del que ha passat avui, tenint en compte els motius que s’han ex-
pressat i això, d’alguna forma s’hauria de veure, d’acord amb el Reglament, i s’hau-
ria de, en tot cas, bé, plantejar davant dels òrgans corresponents i, probablement, la 
Mesa del Parlament.

No puc anar més enllà de, diguem-ne, recordar això.
I en el benentès que cada cas requereix també estudiar les conseqüències i les 

particularitats i els motius pels quals es produeix.



DSPC-C 145
16 de gener de 2019

Sessió 8.1 de la CAI  11 

En tot cas, el Reglament ja dona una resposta i els grups parlamentaris poden 
també demanar, diguem-ne..., o fer les iniciatives que creguin corresponents davant 
de la Mesa del Parlament.

El president

Gràcies, lletrat. (Ferran Pedret i Santos demana per parlar.) Senyor Pedret...

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, president. A veure, dues qüestions. La primera, agrair les considera-
cions i consells del lletrat. Jo crec que són ponderats i raonables. Hi ha hagut una 
actuació que el nostre grup parlamentari critica, per les conseqüències que té res-
pecte a les iniciatives parlamentàries, però que condueix a que no es pugui produir 
el quòrum per a la vàlida adopció d’acords. 

I, certament, tot i que jo he preguntat, diguem, per les conseqüències reglamen-
tàries de la situació, crec que seria estrany fer avui un debat que seria necessària-
ment parcial, perquè no hi hauria la participació de tots els grups, i fer separadament 
la votació en un altre moment.

Reiterem que, des del nostre punt de vista, l’actuació dels grups parlamentaris 
que donen suport al Govern lesiona el dret de la iniciativa parlamentària dels grups 
de l’oposició, però entenem que no es donen les condicions per prosseguir amb la 
comissió. 

I, per tant, li demanem al president de la comissió que, formalment, aixequi la 
sessió, tenint en compte que avui no podrà haver-hi cap dels resultats possibles de 
l’ordre del dia, i, per tant, no té massa sentit que seguim debatent sobre la qüestió.

El president

Moltes gràcies, senyor Pedret. Sense cap més paraula demanada, dir, com a 
president de la comissió, que és trist trobar-nos en aquesta tessitura, quan hauria 
d’haver-hi una gestió legislativa i una feina diària per part de tots els grups parla-
mentaris. 

I, com a president, no em queda res més que aixecar la sessió.

La sessió s’aixeca a dos quarts d’onze del matí i sis minuts.


	Qüestió d’ordre

