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Sessió 4 de la CED

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

matí i sis minuts. Presideix Marta Madrenas i Mir, acompanyada de la secretària, Mònica 

Palacín París. Assisteix la Mesa la lletrada Anna Casas i Gregorio.

Hi són presents els diputats Marina Bravo Sobrino, pel G. P. de Ciutadans; Alícia Rome-

ro Llano, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Yolanda López Fernández, pel G. P. de 

Catalunya 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

Punt únic: Procediment per a designar un senador o senadora que ha de representar la 

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

La presidenta

Bé, molt bon dia. Iniciem aquesta sessió, que té un únic punt de l’ordre del dia.

Procediment per a designar un senador o senadora que ha de 
representar la Generalitat al Senat

280-00002/12

En concret, el procediment per a designar un senador o senadora que ha de re-
presentar la Generalitat al Senat. 

D’acord amb la Llei 6/2010, de 26 de març, de procediment de designació dels 
senadors que representen la Generalitat al Senat, la Comissió de l’Estatut dels Di-
putats ha de dictaminar sobre l’elegibilitat dels candidats proposats pels grups par-
lamentaris.

A continuació, passarem a fer lectura, si cal, de la proposta del dictamen..., o 
potser si ho acordem tots plegats, doncs, podem eximir aquest tràmit i no caldrà la 
lectura. Els sembla correcte? (Pausa.) Perfecte. 

Doncs, en aquest sentit, no sé si algun grup vol intervenir per posicionar-se, 
abans de la votació? (Veus de fons.) Sí? Algun altre grup? Perquè, com ho hem de 
fer per... (Veus de fons.) Perfecte.

Doncs, en aquest sentit...

La lletrada

Volen intervenir tots o no?

La presidenta

No, diu que ningú més, no? (Pausa.) Perfecte, doncs, així sí, ja li correspondria 
al senyor Vidal Aragonès, en nom de Candidatura d’Unitat Popular - Crida Consti-
tuent. Endavant.

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, presidenta. I simplement, més que per justificar, per explicar o aclarir 
el sentit del nostre vot.

Tenim plena consciència que no estem en aquesta comissió votant el candidat. 
El que fem, en tot cas, és una votació amb relació a la proposta de dictamen. Però, 
amb plena consciència del que estem votant també, i per seguir el fil del que hem fet 
sempre quan hi ha hagut plantejaments de representants de la Generalitat de Cata-
lunya com a senadors, volem manifestar, que consti amb relació també al dictamen, 
el nostre no. I el nostre no és únicament i exclusivament en aquest supòsit, perquè 
considerem que no s’han de plantejar representants de la Generalitat de Catalunya a 
les institucions de l’Estat espanyol.
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La presidenta

D’acord, moltes gràcies. Doncs, si els sembla, podem passar a la votació d’aques-
ta... (Veus de fons.) No, ja ho he demanat abans. 

Per tant, si els sembla, podem passar a la votació.
Vots a favor d’aquesta proposta de designació?
Sí, d’acord, doncs, per... (Veus de fons.) No, Ciutadans no... (Veus de fons.) Ah, els 

noms dels grups. Perfecte, doncs, a favor: el Partit Popular, el Partit dels Socialistes, 
En Comú Podem, Grup Republicà, Ciutadans i Junts per Catalunya.

Vots en contra?
La CUP - Crida Constituent.
I no hi han abstencions.
Moltes gràcies.
La comissió dictamina, doncs, que queda aprovat..., que el candidat compleix les 

condicions... (Veus de fons.) Exacte, la comissió dictamina que el candidat –exacte– 
compleix les condicions establertes d’elegibilitat.

Moltes gràcies. Bon dia. (Remor de veus.)
I es tancaria la sessió.
Mercès.

La sessió s’aixeca a dos quarts de nou del matí i nou minuts.
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