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Sessió 10 de la CIACE

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

ció Espanyola a Catalunya (CIACE) s’obre a les deu del matí i quatre 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, pel G. P. de Junts per Catalunya; 

Jordi Orobitg i Solé, pel G. P. Republicà, i Marc Parés Franzi, pel G. P. de Catalunya en 

Comú Podem.

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

Bon dia.

Debat i ratificació de traslladar a la Mesa del Parlament diverses 
incompareixences

Avui teníem la segona citació tant a Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría 
i María Dolores de Cospedal, per atendre, diguem-ne, la petició d’aquesta comissió 
d’investigació. Han reiterat la seva negativa a participar, doncs, d’aquesta comissió. 

Per tant, el que ens resta, a nosaltres, fer és elevar, diguem-ne, aquesta renúncia a 
la Mesa del Parlament perquè prengui les mesures que consideri oportunes.

A tal efecte, passaria la paraula als grups parlamentaris, perquè manifesteu la 
vostra opinió. En primer lloc, doncs, el senyor Parés, per Catalunya en Comú Podem.

Marc Parés Franzi

Bé, com ja vam manifestar la setmana passada, no?, en la primera citació als «in-
compareixents», diguéssim, el nostre grup parlamentari considera que és una falta 
de respecte envers la institució del Parlament de Catalunya la no compareixença, 
perquè entenem que no se’ls cita en tant que control de Govern, sinó en tant que tes-
timonis, i, per tant, entenem que, per la responsabilitat que havien ocupat, haurien 
de ser aquí.

Constatem que no hi són i, per tant, per part nostra, procedir amb tot el proce-
diment que sigui necessari, doncs, per continuar exigint que es produeixin aquestes 
compareixences i fer el que faci falta a nivell de responsabilitats per esclarir aquesta 
situació.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor Parés. En nom d’Esquerra Republicana, el senyor Orobitg.
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Jordi Orobitg i Solé

Sí; moltes gràcies, senyor president. Bé, de forma molt breu i també per su-
mar-nos al que ja s’ha manifestat i al que, de fet, ja vam dir en la darrera comissió 
que vam ser convocats; ho considerem una manca de respecte absolut i també ente-
nem que les al·legacions que es formulen, en aquest cas, en les comunicacions que 
s’adrecen al president del Parlament, en cap cas excusen la seva presència. 

És evident que, en aquest cas, estem parlant de la suplantació de l’exercici de les 
facultats polítiques del Govern de la Generalitat de Catalunya, i, per tant, l’àmbit 
legislatiu davant del que s’ha de comparèixer i respondre és davant del Parlament  
i no davant del Congrés dels Diputats. I que, per tant, no els assisteix cap mena de 
raó jurídica, com és evident que no els assisteix tampoc la raó ètica o moral, no?

No només pels que estaven avui convocats, també amb caràcter preventiu, veig 
que altres futurs compareixents, perquè saben que han de ser requerits... El senyor 
Millo ens escriu des de Sevilla, el senyor Zoido també..., ja ens avancen que, un cop 
siguin citats..., que tenen coneixement de que seran citats i que ja ens avancen que 
no compareixeran. 

I, per tant, el que li demanem, com bé ha exposat el president, és que faci les 
passes oportunes per posar-ho en coneixement del president del Parlament i que 
exerciti les facultats que li atorga el Reglament per, en qualsevol cas, que aquesta 
incompareixença i aquesta manca de respecte a aquesta cambra legislativa no resti 
en l’àmbit de la impunitat.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor Orobitg. En nom de Junts per Catalunya, el senyor Francesc de 
Dalmases.

Francesc de Dalmases i Thió

Sí; gràcies, president. Breument, per donar suport a la Mesa d’aquesta comis-
sió per tal que traslladi a la Mesa del Parlament aquesta nova irresponsabilitat dels 
dirigents polítics espanyols, del Govern espanyol, que en el seu moment ja van ser 
irresponsables a l’hora d’aplicar el 155, i que continuen menystenint i faltant al re-
coneixement de les institucions d’aquest país, no compareixent. 

Estem convençuts que, tard o d’hora, hauran de donar explicacions. No ho han 
fet ara que podien reconèixer aquesta cambra i donar les explicacions que cregues-
sin oportunes. Per això ens sembla bé que traslladem a la Mesa del Parlament, per 
tal que, ja sigui a través de fiscalia o com es consideri, se’ls continuï insistint.

I, en tot cas, estem segurs que l’aplicació il·legítima –il·legal, a parer d’aquest 
grup– del 155 acabarà sent reconeguda per part d’institucions internacionals, i que 
les persones que en van ser responsables hauran de donar explicacions molt més en-
llà d’aquest Parlament.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor De Dalmases. Així, doncs, ho farem, des de la Mesa d’aquesta 
comissió. Elevarem, diguem-ne, la renúncia i la negativa dels que avui havien d’es-
tar aquí compareixent davant de vostès, a la Mesa del Parlament, perquè prengui les 
mesures que consideri oportunes, atès que no han correspost al que considerem que 
era la seva obligació, doncs, d’atendre la petició d’aquesta comissió per comparèixer 
davant de vostès per les responsabilitats que aquests compareixents tenen respecte 
a l’aplicació de l’article 155.

Per tant, serà la Mesa del Parlament la que, a partir d’ara, prendrà les mesures 
que correspongui perquè aquesta contrarietat de les obligacions que el nostre Regla-
ment determina, que estiguessin avui aquí..., i que ells han contestat dient que, com 
a membres del Govern de l’Estat, doncs no tenien l’obligació de venir; cosa que..., 
avui ja no són membres del Govern de l’Estat i, per tant, en aquest sentit, són ciuta-
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dans de peu, i, per tant, haurien de tenir la... –considero jo, eh?–, que haurien de te-
nir l’obligació d’estar avui aquí.

Al no ser així, doncs que sigui la Mesa del Parlament de Catalunya qui prengui 
les mesures que consideri oportunes.

Sense més, doncs, aixequem la sessió d’avui. Moltes gràcies.

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