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Sessió 9 de la CIACE

La sessió de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Consti-

tució Espanyola a Catalunya (CIACE) s’obre a les deu del matí i nou minuts. Presideix An-

toni Morral i Berenguer, acompanyat de la secretària, Gemma Espigares Tribó. Assisteix la 

Mesa el lletrat Ferran Domínguez Garcia.

Hi són presents els diputats Francesc de Dalmases i Thió i Gemma Geis i Carreras, pel 

G. P. de Junts per Catalunya; Jordi Orobitg i Solé, pel G. P. Republicà; Jéssica Albiach Sa-

torres i Marc Parés Franzi, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem; Carles Riera Albert, pel 

S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença de Mariano Rajoy Brey, expresident del Govern d’Espanya, en qua-

litat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la 

Constitució Espanyola a Catalunya (tram. 365-00034/12). Comissió d’Investigació sobre 

l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya. Compareixença.

2. Compareixença de Soraya Sáenz de Santamaría Antón, exvicepresidenta del Govern 

d’Espanya i exministra de la Presidència i per a les Administracions Territorials, en qualitat 

de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Cons-

titució Espanyola a Catalunya (tram. 365-00035/12). Comissió d’Investigació sobre l’Aplica-

ció de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya. Compareixença.

3. Compareixença de María Dolores de Cospedal García, advocada de l’Estat i exminis-

tra de Defensa, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació 

de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (tram. 365-00058/12). Comissió 

d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya. 

Compareixença.

El president

Bé, bon dia. Si els sembla, comencem la sessió.

Modificació de l’ordre del dia

Avui tenim tres compareixences convocades a l’ordre del dia. La primera, que 
era a les 10 del dematí, del senyor Mariano Rajoy; la segona, més tard, la Soraya 
Sáenz de Santamaría, i, la tercera, la María Dolores de Cospedal. 

Les tres compareixences eren com a testimonis. El senyor Mariano Rajoy no ha 
contestat i, a hores d’ara, no ha vingut, eh? Per tant, doncs, bé... La senyora Sáenz de 
Santamaría la tenim més tard. No sabem si vindrà. Nosaltres estarem aquí, doncs 
esperant-la, per si un cas vingués. I la María Dolores de Cospedal ens ha fet saber, 
formalment, doncs que no assistirà avui a la compareixença i que no atén l’obliga-
ció que té amb el Parlament de Catalunya, perquè considera que no té obligació de 
venir, atès que el Parlament de Catalunya no pot obligar una membre del Govern de 
l’Estat. En definitiva, el que argumenta jurídicament és aquest fet.

El Parlament de Catalunya, en el seu Reglament..., doncs els testimonis tenen 
l’obligació de venir. Considerem que tenen, els tres, l’obligació de venir a compa-
rèixer en aquesta comissió. Per tant, nosaltres aplicarem el que és el procediment, 
diguem-ne, del Reglament, perquè atenguin aquesta petició. Per tant, sembla que els 
haurem tornar a convocar, si avui no vinguessin, per segona vegada. Si no vingues-
sin la segona vegada, els convocaríem per tercera vegada. I, aleshores... (El lletrat 
diu: «No cal una tercera.») La tercera no cal? Amb dos ja..., per segona vegada, i, si 
un cas no vinguessin, després amb els Serveis Jurídics de la casa mirarem, doncs, 
d’atendre aquesta eventualitat i prendre la decisió que correspongui.
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Per tant, atesa aquesta situació, doncs, de..., excepcional –considero–, en què es 
troba aquesta comissió d’avui, donaria la paraula als grups parlamentaris, perquè 
manifestéssiu també la vostra opinió.

En primer lloc, doncs, pel Grup de Catalunya Podem, el diputat, que fa poc que 
el tenim de company a la casa, el senyor Marc Parés; en primer lloc. Tens la paraula.

Marc Parés Franzi

Molt bé, moltes gràcies i bon dia a tots i totes. Jo volia començar llegint algun 
article de l’Estatut de Catalunya, perquè ja sabem que el Govern del Partit Popular 
se’ns va carregar l’Estatut, però no tot, i hi ha articles que són plenament vigents, 
no? 

L’article 3 diu: «Les relacions de la Generalitat amb l’Estat es fonamenten en el 
principi de la lleialtat institucional mútua i es regeixen pel principi general, segons 
la qual la Generalitat és Estat.» Per tant la Generalitat és Estat. Per tant, els que avui 
no compareixen estan incompareixent també davant l’Estat.

L’article 55.1 diu: «El Parlament representa el poble de Catalunya». Per tant, la 
falta de respecte del senyor Mariano Rajoy, la senyora Soraya i també de la senyora 
Cospedal, que avui no compareixen, és una falta de respecte davant el conjunt del 
poble de Catalunya i les seves institucions.

I l’article 55.3, que diu que el Parlament és inviolable i ells el van violar amb 
l’aplicació de l’article 155, com tots i totes sabem.

No m’estendré, però sí que volia posar en relleu, no?, les tres faltes de respecte. 
És veritat que la senyora Cospedal ho ha argumentat. Nosaltres estem totalment en 
desacord davant d’aquest argument, perquè, com bé deia el president de la comissió, 
ella compareix com a testimoni; això no és una sessió de control al Govern, sinó 
que és una comissió d’investigació, i, per tant, compareix com a testimoni i tots els 
membres de la societat entenem que hem de complir amb les nostres obligacions. 
I quan el Parlament et cita, la teva obligació és comparèixer.

Molt més greu és que ni tan sols donin explicacions, com han fet el senyor Ma-
riano Rajoy i la senyora Soraya Sáenz de Santamaría.

De totes maneres, no estem sorpresos, perquè som conscients i coneixedors del 
tracte que rebem i que hem rebut per part dels governs del Partit Popular. Ens hauria 
agradat molt avui poder-li formular determinades preguntes als principals responsa-
bles de l’aplicació del 155, i, per tant, aquells que van atacar-nos, com a institució, al 
Parlament i al conjunt de les institucions d’autogovern de Catalunya. 

Vull recordar que l’article 155, quan es va aplicar, una de les coses que feia era 
limitar les funcions d’aquest Parlament, i, per tant, limitar la sobirania del poble de 
Catalunya. I, per tant, ens hagués agradat molt poder demanar al senyor Mariano 
Rajoy, doncs, els motius que el van portar a.... També per què va interpretar com 
va interpretar els fets de setembre i octubre, no? I per què va donar més credibilitat 
a la independència de Catalunya, al referèndum, no?, i a la declaració momentània 
exprés i se la van prendre més seriosament que els propis partits independentistes? 
Per què van doblegar la Constitució espanyola aplicant el 155 de forma totalment il-
legal? Perquè tots sabem que la forma com es va aplicar no és la que preveu la Cons-
titució. Entre elles, doncs, afectant les funcions d’aquest Parlament. I, per tant, per 
què en un determinat moment, aquí a Catalunya, s’hi va valer tot, no? 

És a dir, ara la senyora Cospedal ens diu que no podem controlar els membres 
del Govern de l’Estat, però ells sí que van poder intervenir-nos. I, de fet, també una 
de les coses que van intervenir és la capacitat de control d’aquest Parlament.

Per tant, ens hauria agradat molt fer totes aquestes preguntes als màxims res-
ponsables del Govern que van aplicar el 155, amb complicitat del Partit Socialista i 
de Ciutadans. 

I, justament, doncs, la casualitat ha volgut que s’hagi convocat aquesta sessió just 
l’endemà, no?, la mateixa setmana d’unes eleccions generals en que el Partit Popular 
ha tret els resultats que ha tret a Catalunya. 
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Per tant, també volíem felicitar la senyora Cayetana Álvarez de Toledo per un 
resultat històric a Catalunya, amb un únic escó, que il·lustren doncs quina és la rea-
litat de Catalunya i com, efectivament, doncs Catalunya és diferent, ni millor ni pit-
jor, però hem deixat clar que aquí aquells que volen aplicar el 155 són minoritaris i 
han perdut les eleccions, i aquelles forces d’esquerra que provenim del catalanisme 
i que entenem que l’Estat espanyol és el que és, un estat plurinacional, doncs hem 
guanyat aquestes eleccions.

Per tant, per part meva, res més. Si la dreta, com ens mostra un cop més, no 
té respecte pel poble de Catalunya, no accepta la pluralitat del seu país, no accep-
ta l’autogovern com a punt de partida, allò que ens va costar tant de guanyar i que 
és totalment irrenunciable per nosaltres, no?, si no accepta els consensos mínims 
associats a la democràcia espanyola, doncs, aleshores passa el que passa, aleshores 
creixen el monstres, i és el que està passant a l’Estat espanyol amb l’emergència de 
partits com Vox.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat Parés. Ara té la paraula, en nom d’Unitat Popular - Crida Cons-
tituent, el diputat Carles Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Bon dia. Bé, jo crec que ens hem de remuntar també al pe-
ríode de vigència del 155, posterior al 21 de desembre, en el període previ a la for-
mació de govern, en el qual aquest Parlament va intentar exercir la funció de control 
del Govern. En aquell moment, lamentablement, malauradament, pel cop d’estat del 
155, qui exercia com a govern a Catalunya era el Govern de l’Estat, el Govern de 
Rajoy.

Això va ser impossible, no només per la, òbviament, voluntat del Govern Rajoy 
de no ser controlat pel Parlament de Catalunya, sinó perquè se’ns va dir que, efecti-
vament, la normativa vigent li donava la raó, i que, efectivament, aquest Parlament 
no podia controlar el Govern de l’Estat durant el període d’aplicació del 155, i un 
cop aquest Parlament ja havia reprès la seva activitat a partir del 21 de desembre.

Se’ns va dir que qui podia fer aquesta funció de control era el Senat. Efectiva-
ment, el Senat mai fer aquesta funció de control. I cap dels partits presents en aques-
ta cambra amb presència al Senat van prendre la iniciativa de control del Govern 
Rajoy. Per tant, jo crec que ens hem de remuntar a aquests fets per tal d’entendre 
millor el que aquí pot semblar una casuística, però que entenc que forma part i en-
tenem que forma part del que és la realitat institucional del règim del 78 i la seva 
plena vigència en aquests moments.

El problema no és només que la senyora Sáenz de Santamaría o que la senyora 
Cospedal o que el senyor Rajoy menyspreïn, que ho fan, aquest Parlament i el tractin 
com un parlament de tercera, sinó que el problema és que aquest Parlament es deixa 
tractar com un parlament de tercera davant d’aquestes institucions i davant d’aquests 
personatges. El problema no és que aquests personatges vulguin escapar al control 
democràtic del poble de Catalunya, el problema és que poden, que poden fer-ho. 
I que aquest Parlament, més enllà de la protesta, dels escarafalls, de la indignació i 
de la denúncia, no vol tenir la sobirania necessària per poder fer front, amb tots els 
instruments jurídics i polítics, a aquest menyspreu, que no és només un menyspreu 
al Parlament i a la institució, que és un menyspreu a la ciutadania d’aquest país, que 
té en el Parlament un dels seus instruments de control democràtic sobre qui ha exer-
cit o exerceix el Govern.

Per tant, òbviament, tenim un problema important, i és que aquestes persones 
avui no han volgut assistir i, per tant, òbviament, s’hauran de prendre totes les me-
sures reglamentàries i jurídiques pertinents, com el president molt bé ha indicat.
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Però, hi insisteixo, el problema principal és un problema de sobirania, de capa-
citat i de potestat. La que no té aquest Parlament vol dir que no la té el poble de 
Catalunya, i la mereix i té dret de tenir-la. I, per tant, aquest Parlament hauria d’es-
tar a l’alçada i hauria d’emprendre totes les iniciatives polítiques necessàries per tal 
d’assolir tots els nivells de sobirania i de capacitat política que obliguessin aquests 
personatges a no tenir altre remei que sotmetre’s al control de la ciutadania del po-
ble de Catalunya.

És una qüestió que ens sembla que és molt important remarcar i posar de mani-
fest, més enllà de la indignació o de la denúncia que es pugui fer dels fets d’aquest 
matí.

I, d’altra banda, no oblidem que, efectivament, el sistema té una enorme capa-
citat de regeneració i l’Estat espanyol serà governat, indiscutiblement –això és obvi 
i així ho diuen els resultats electorals–, per un partit que va ser un dels que van li-
derar l’aplicació del 155. I que jo sàpiga, ni ha fet autocrítica ni se n’ha desdit. Per 
tant, no ens autoenganyem pensant que els partits del 155 han perdut. Ha aparegut 
la regeneració del règim, a través del PSOE, en el moment en que el PP estava en es-
gotament. Tenim una llarga, ja, història, a l’Estat espanyol, per veure com el règim, 
malauradament, té aquesta capacitat de regeneració. 

Per tant, canvien els actors, el problema es manté i la responsabilitat és nostra 
per emprendre totes les mesures polítiques que calgui per acabar amb aquest proble-
ma. I aquest problema es diu «règim» i la solució es diu «autodeterminació».

El president

Gràcies, diputat Riera. Ara té la paraula, en nom del Grup Republicà, el senyor 
Jordi Orobitg.

Jordi Orobitg i Solé

Molt bé; moltes gràcies, president. Intentaré ser més breu que els que m’han pre-
cedit. En qualsevol cas, ens trobem davant un nou acte de menyspreu a aquesta cam-
bra legislativa, dut a terme per unes persones amb una especial responsabilitat per la 
seva funció, eh? Recordem que han estat els màxims mandataris de l’Estat espanyol.

També caldria fer distincions. En aquest cas, a la senyora Soraya Sáenz de San-
tamaría li haurem de donar el benefici del dubte fins a les onze hores, perquè, si no 
recordo malament, és l’horari que teníem previst. Però és evident que l’expresident 
del Govern, el senyor Mariano Rajoy ha deixat de comparèixer a l’hora convinguda, 
a les deu del matí. I, en canvi, sí que hi ha una diferència evident pel que respecta a 
la senyora De Cospedal, que s’ha posat en contacte, en aquest cas, amb el Parlament, 
enviant un burofax en el que dona resposta al requeriment que li ha fet la cambra i 
argumentant..., bé, amb una sèrie d’argumentacions tècniques; sense entrar en judi-
cis de valor, el que ve a dir és que entén que no té l’obligació de comparèixer, en tant 
que el requeriment que se li fa és per, precisament, la seva condició del càrrec, com 
a ministra, en aquell moment, del Govern d’Espanya, i que, per tant, aquesta fun-
ció de control, si l’ha d’exercir algú, és el Congrés dels Diputats i no el Parlament.

Més enllà del que puguin entendre, doncs, els mateixos Serveis Jurídics de la 
cambra, entenc que aquesta interpretació dels termes del burofax que se’ns adreça, 
queda palès que no té fonament. Ella mateixa diu que el Parlament, d’acord amb 
l’article 67.1.a del Reglament del Parlament, estableix que la compareixença única-
ment pot requerir-se en funció a qüestions que són competència de la Generalitat. 

Jo crec que és evident que, en el decurs de les sessions que hem tingut en aquesta 
comissió de control, la majoria de les temàtiques que hem estat abordant, més enllà 
o no de la legalitat de l’aplicació d’aquesta mesura, és l’impacte que aquesta mesura 
va tenir, precisament, per a les polítiques de la Generalitat. I, en aquest cas, doncs, 
perquè són les més sagnants, vull recordar el que ha patit el Tercer Sector del nos-
tre país per l’aplicació d’aquestes mesures; estem parlant estrictament de polítiques 
i competències que esdevenen de la Generalitat. I, per tant, aquest propi argument 
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que utilitza –i han fet referència al Reglament del Parlament–, doncs, evidentment, 
desacredita la seva excusa per no comparèixer, qüestió, hi insisteixo, que ara han de 
valorar els Serveis Jurídics. I més, en tant que es fa amb relació a una norma, que és 
el Reglament del Parlament de Catalunya, que, com bé s’ha dit abans, també amb 
l’Estatut de Catalunya, forma part del bloc de constitucionalitat de l’Estat espanyol. 

Per tant, tots aquells que es sumen d’una manera entusiasta aplicar d’una manera 
tendenciosa i desviada, en aquest cas, la pròpia Constitució espanyola i el seu article 
155 per, en aquest cas, vexar, vulnerar la voluntat popular del poble de Catalunya no 
tenen cap mena d’inconvenient en fer interpretacions –per part d’ells, com pugui ser 
el Consell d’Estat, que no deixa de ser un grup corporativista del que formen part 
tots els exmembres del Govern espanyol i que, per tant, l’únic que fa és cobrir les 
seves vergonyes i interessos–, doncs, a l’hora d’emetre informes que els permetin 
excusar-se de complir les seves obligacions. 

Pel que respecta a la senyora Cospedal, està clar quin és el seu posicionament. 
Per a la senyora Sáenz de Santamaría haurem d’esperar a les onze. 

I jo soc humanista, jo crec en la bondat humana, i crec que és probable que el 
senyor Mariano Rajoy tingués voluntat de comparèixer, però probablement ha tingut 
un problema per la ressaca de les celebracions del fracàs del senyor Pablo Casado i 
el senyor José María Aznar, no? I, per tant, atenent aquest benefici del dubte, doncs, 
com bé ens han assessorat els serveis de la cambra, caldrà fer una segona citació. 

I, a partir d’aquest moment, sí, lògicament, interessarem..., d’acord amb el Re-
glament, no només donar el trasllat a fiscalia, que és allò que preveu explícitament 
el Reglament del Parlament de Catalunya, sinó fins i tot plantejar si és factible que, 
en aquest cas, emprenguem una acció penal des d’aquesta mateixa institució, aques-
ta cambra legislativa. Perquè estic completament d’acord amb alguns dels portaveus 
que ens han precedit; home, no n’hi ha prou amb lamentar-nos, el que hem de fer 
lògicament és passar a l’acció. I no ho hem de fer nosaltres com a representants po-
lítics, ho hem de fer per aquells a qui representem; el que no es pot fer és insultar 
de la manera que s’està insultant els ciutadans de Catalunya, doncs amb aquestes 
desconsideracions.

Moltes gràcies, senyor president.

El president

Gràcies, senyor diputat Orobitg. Ara, en nom de Junts per Catalunya, té la pa-
raula la Gemma Geis.

Gemma Geis i Carreras

Hola, bon dia, president, també als diputats. Bé, nosaltres també, doncs, denun-
ciar la manca de compareixença, no?, del president Rajoy i de la vicepresidenta. 

En aquest sentit, nosaltres, avui, és un dia d’una especial significació per la seva 
anormalitat democràtica. El diputat de comuns deia: «S’hi va valer tot.» Jo crec que 
s’hi val tot encara. És a dir, ahir vam veure una resolució de la Junta Central Electo-
ral, amb vots particulars de persones no menors, com el president i el vicepresident 
i dos vocals. I per tant, s’hi va valer tot i s’hi continua valent tot.

S’hi continua valent tot perquè ahir al conseller legítim de Catalunya, el diputat 
Rull, al Congrés electe, li van fer un escorcoll a l’Audiència Nacional, d’esquena. Per 
tant, s’hi va valer tot i s’hi val tot, encara. Per tant estem en una situació d’anorma-
litat democràtica i avui és una constatació més.

Per què? Perquè hi ha un deure legal de comparèixer en aquesta comissió, d’acord 
amb l’Estatut d’autonomia, d’acord amb l’article 67 del Reglament del Parlament de 
Catalunya, que estableix que la Generalitat de Catalunya i el Parlament de Catalu-
nya tenen competències per crear una comissió d’investigació per qualsevol assump-
te d’interès públic que sigui competència de la Generalitat. Crec que l’aplicació del 
155 a Catalunya és una qüestió d’interès públic, com s’ha vist amb els danys que 
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s’estan acreditant per part dels diferents compareixents. Per tant, nosaltres tenim 
competències per crear una comissió d’investigació. 

I l’excusa que dona la ministra Cospedal és una excusa que crec que no té cap 
tipus de fonament jurídic. Que nosaltres hem d’instar tot el procediment legal, es-
tablert en el Reglament del Parlament; que l’article del Codi penal estableix també 
les conseqüències d’un possible delicte de desobediència davant de la no comparei-
xença en una comissió d’investigació; que s’estan vulnerant els nostres drets com a 
diputats, i, per tant, s’estan vulnerant els drets dels ciutadans de Catalunya que ens 
van votar, i, per tant, nosaltres hem d’exercir aquests drets. I nosaltres creiem que 
s’han d’activar totes les vies processals i els procediments processals que estableix 
el Reglament del Parlament, però crec que sí s’ha d’anar a la fiscalia... –ja sabem 
també que la fiscalia tot ho afina–, però crec que a la justícia hem d’anar activar tots 
els mecanismes, perquè la justícia arriba tard, però arriba. 

I, per tant, ho sento, però em nego a creure que estem en una situació ja d’una 
realitat diferent, perquè, alguns, el que estem veient és una vulneració dels drets 
cada i cada dia. 

Per tant, sé que, segurament, és insuficient el que estem fent, però nosaltres no 
deixarem d’activar cap dels mecanismes legals, almenys com a Junts per Catalunya, 
davant la vulneració continuada de drets civils i, en aquest cas, de drets polítics de 
totes aquelles persones que ens van votar.

I encoratgem i interpel·lem els altres grups parlamentaris perquè ens donin su-
port davant d’aquesta situació.

Moltes gràcies.

El president

Molt bé, gràcies. Doncs, atesa la situació de que els que han estat avui citats a 
comparèixer fins ara no han assistit; a les onze encara pot haver-hi la possibilitat 
humana de que vinguessin, segons la convocatòria –poc probable, certament–, nos-
altres procedirem a seguir el que diu el Reglament, que és que, per tant, seran ci-
tats novament a venir a comparèixer a la cambra, com és la seva obligació i la seva 
responsabilitat. I seran també novament advertits del que suposa el no comparèixer, 
doncs, a la cambra. Textualment, ja ho han estat, però seran reiteradament advertits 
que poden incórrer en responsabilitat penal, amb els terminis que estableix els arti-
cles 68.3 del Reglament del Parlament de Catalunya i el 502 del Codi Penal.

Per tant, en el cas de que en aquesta segona convocatòria, doncs no..., reiteressin, 
diguem-ne, la no assistència al Parlament, decidiríem què procedim a fer posterior-
ment. Ens convocaríem els portaveus de grup per instar doncs els Serveis Jurídics de 
la cambra que obrin correspondència, diguem-ne, en aquesta situació, eh?

Per tant, esperem doncs a les onze i, en el cas de que els serveis de la casa ens 
diguin, ens confirmin que no han assistit, donarem per suspesa la sessió, d’acord?

Doncs moltes gràcies i bon dia.

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