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Sessió 5 de la CED

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

de la tarda i dos minuts. Presideix el president del Parlament, acompanyat de la secretària, 

Mònica Palacín París. Assisteix la Mesa el lletrat Joan Ridao i Martín.

Hi són presents els diputats Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, pel G. P. de 

Ciutadans; Antoni Morral i Berenguer, pel G. P. de Junts per Catalunya; Alícia Romero Lla-

no, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Yolanda López Fernández, pel G. P. de Ca-

talunya en Comú Podem; Vidal Aragonés Chicharro, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat 

Popular - Crida Constituent, i Esperanza García González, 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. Dictamen sobre l’elegibilitat d’un senador o senadora que ha de representar la Gene-

ralitat al Senat (tram. 280-00002/12). 

El president del Parlament

Bé, doncs, si hi som tots... Bona tarda. No sé si algun grup ha de comunicar al-
guna substitució o som els titulars. (Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois de-
mana per parlar.) Sí?

Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois

Jo, pel Joan García.

El president del Parlament

Molt bé. (Pausa.)

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

Molt bé. El primer punt, i el que em correspon a mi, en tot cas, és plantejar a la 
comissió la ratificació o no del president proposat pel Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya, que és a qui li correspon la presidència d’aquesta comissió, la pro-
posta és que sigui el diputat senyor Antoni Morral.

Es pot ratificar per assentiment? Sí? Doncs, li demano al senyor Morral que ocupi...
(El president de la comissió ocupa el seu lloc a la Mesa.)

El president de la comissió (Antoni Morral i Berenguer)

El primer és una modificació..., posar a consideració de la comissió una modifi-
cació de l’ordre del dia.

Dictàmens acumulats sobre l’elegibilitat d’un senador o senadora que ha 
de representar la Generalitat al Senat

280-00002/12 i 280-00003/12

Que tenim el Dictamen sobre l’elegibilitat del senyor Manuel de la Vega Carrera, 
eh?, com a senador representant, doncs, de la Generalitat, i aquest matí hi ha hagut 
Mesa del Ple, i han aprovat incorporar un nou punt, un nou dictamen perquè també 
és de l’elegibilitat d’Adelina Escandell i Grases.

Per tant, es tractaria d’incorporar aquest punt.
Hi esteu d’acord?
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El lletrat

Per assentiment, d’acord amb el 83.3 del Reglament, si es pot procedir a ampliar 
l’ordre del dia...

El president de la comissió

D’acord. Per tant, tant de l’un com de l’altra, els expedients estan..., l’expedient 
està complet, amb els informes favorables?

El lletrat

Aquest matí s’ha tramès l’últim que faltava, perquè no havia estat encara admès 
per la Mesa i ja s’ha enviat a tothom. També ho tenen en còpia a la carpeta.

El president de la comissió

Hi ha alguna consideració per part dels grups?
Els podem votar, els dos, per assentiment? Sí? (Veus de fons.) No?

Vidal Aragonés Chicharro

Intervenir, president, per aclarir el sentit del nostre vot. Nosaltres no qüestionem 
que es donin els elements objectius tant per al senyor De la Vega com per a la se-
nyora Escandell; no ho qüestionem i així volem que consti. Però, per ser coherents, 
també, amb el que després traslladem al Ple, on ens correspondrà ratificar o no les 
seves candidatures per poder ser senadors i senadores, nosaltres demanaríem vota-
ció per poder fer abstenció.

Fent constar, en tot cas, i així ho hem manifestat, que no qüestionem que es do-
nin els elements objectius. (Veus de fons.)

President, sí, en els dos dictàmens. Si bé aquest subgrup moltes vegades ha plan-
tejat la votació per separat, perquè pensem que són dues tramitacions diferents, 
aquest cop no ho farem, perquè el sentit de vot serà en un mateix sentit. I per tant, 
per facilitar una única votació, si la resta de grups ho veuen...

(Atès que per raons tècniques no ha quedat enregistrada la resta de la sessió, tot 
seguit se’n reprodueixen els acords. Els dictàmens són aprovats, pel sistema de vot 
ponderat, per 131 vots a favor i 4 abstencions.)

La sessió s’aixeca a tres quarts de tres de la tarda i sis minuts.


	Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari (article 49.2 del Reglament del Parlament)
	Dictàmens acumulats sobre l’elegibilitat d’un senador o senadora que ha de representar la Generalitat al Senat
	280-00002/12 i 280-00003/12


