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Sessió 2 de la CIERPAPFRE

La sessió de la Comissió d’Investigació sobre l’Espionatge de Representants Polítics, 

Activistes, Periodistes i llurs Familiars per part del Regne d’Espanya amb els Programes 

Pegasus i Candiru (CIERPAPFRE) s’obre a les onze del matí i dos minuts. Presideix Josep 

M. Jové Lladó, acompanyat del vicepresident, Albert Batet i Canadell, i del secretari en fun-

cions Dani Cornellà Detrell. Assisteix la Mesa la lletrada Mercè Arderiu i Usart.

Hi són presents Oscar Aparicio Pedrosa i Juan Luis Ruiz López, pel G. P. Socialistes 

i Units per Avançar; Marta Vilalta i Torres, pel G. P. d’Esquerra Republicana; Josep Rius i 

Alcaraz, pel G. P. de Junts per Catalunya; Alberto Tarradas Paneque, pel G. P. de VOX en 

Cataluña, i David Cid Colomer, pel G. P. d’En Comú Podem.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Ratificació del president o presidenta de la comissió proposat pel grup parlamentari 

(article 49.2 del Reglament del Parlament) (tram. 407-00002/13). Mesa del Parlament.

El vicepresident 

Molt bon dia, a tots i totes. 

Composició de la comissió (ratificació del president o presidenta)
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Anem a donar inici a la convocatòria d’aquesta comissió, que té un únic punt a 
l’ordre del dia, que és la ratificació del president o presidenta de la comissió propo-
sat pel Grup Parlamentari, en aquest cas, d’Esquerra Republicana de Catalunya, que 
es va pactar a nivell de Mesa i de Junta de Portaveus que li pertocaria la presidència 
d’aquesta comissió. Tenim aquest únic punt. 

Això es pot fer per assentiment o per votació... (Veus de fons.) Ho volen per vo-
tació? (Pausa.) Doncs haurem de votar-ho. Entenc que la proposta de president de la 
comissió és una persona afectada també per aquest cas, el senyor Josep Maria Jové. 
I també ens trobem que el senyor Dani Cornellà substitueix la senyora Montse Vi-
nyets com a secretària, i per tant...

Oscar Aparicio Pedrosa

I si em permet, vicepresident... (Pausa.) El senyor Juan Luis Ruiz substitueix el 
senyor Jordi Terrades, també, en aquesta comissió.

(Pausa llarga.)

El vicepresident

Doncs ara el secretari anirà cridant els diferents diputats membres de la comis-
sió, perquè entreguin el vot, exercirem el vot i podrem votar la mesa. Endavant.

(D’acord amb l’article 101.2 del Reglament, els diputats són cridats nominal-
ment per ordre alfabètic perquè vagin a la taula presidencial i dipositin a l’urna les 
paperetes. Es procedeix a l’escrutini i, després, al recompte.)

Per tant, amb 8 vots a favor i 1 en blanc, queda proclamat el senyor Jové presi-
dent de la comissió. Si vol prendre possessió de la presidència...

El president de la comissió (Josep M. Jové Lladó)

No crec que calgui, senyor Batet. Senzillament, moltíssimes gràcies per la con-
fiança. I aprofitant que també avui ha sortit el primer informe de la comissió d’in-
vestigació del Parlament Europeu, doncs, emplaçar-nos a fer feina ràpid també aquí 
al Parlament, i en les properes hores i dies ens posarem en contacte amb els grups 
parlamentaris per poder començar a definir el pla de treball. Res més. 

Moltíssimes gràcies.
I aixequem la sessió... (Alberto Tarradas Paneque demana per parlar.)
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El president de la comissió

Sí. Senyor Tarradas...

Alberto Tarradas Paneque

Muchas gracias, presidente. Yo quería aprovechar esta ocasión para decir en 
nombre del Grupo Parlamentario de VOX en Cataluña que nosotros vamos a aban-
donar esta comisión de investigación del caso Pegasus por un motivo muy evidente, 
y es que en el año 2017 se produjeron a la vista de todos unos hechos gravísimos: el 
Gobierno separatista de Puigdemont y su banda cometió un golpe de estado, ¿eh?, 
atentado gravemente contra la unidad de España, contra el estado de derecho y po-
niendo en riesgo la seguridad nacional de todos los españoles. Y ante estos hechos, 
de enorme gravedad, entendemos que es evidente y que es natural que el Reino de 
España, pues, tenga no solo el derecho sino la obligación de defenderse. 

Y por ese motivo VOX abandona inmediatamente esta comisión, porque no va-
mos a participar de este circo de autobombo del separatismo. 

Muchas gracias.

El president de la comissió

Moltes gràcies. Li agraeixo les seves paraules i el seu abandonament de la co-
missió. I seguirem treballant.

La sessió s’aixeca a les onze del matí i deu minuts.
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