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Fitxer 02CED1 

 

XIII legislatura · primer període · sèrie C · número **** 

Comissió de l’Estatut dels Diputats 

Sessió 2, dimarts 11 de maig de 2021 

Presidència de l’I. Sr. Eusebi Campdepadrós i Pucurull 

Sessió 2 de la CED 

La sessió de la Comissió de l’Estatut dels Diputats (CED) s’obre a ****. Presideix 

Eusebi Campdepadrós i Pucurull, acompanyat del secretari, David Pérez Ibáñez. 

Assisteix la Mesa el lletrat Antoni Bayona i Rocamora. 

Hi són presents els diputats Jordi Albert i Caballero, pel G. P. d’Esquerra 

Republicana; Mónica Lora Cisquer, pel G. P. de VOX en Cataluña; Eulàlia Reguant 

i Cura, del G. P. de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; 

David Cid Colomer, pel G. P. d’En Comú Podem; Joan García González, pel G. P. 

de Ciutadans; Lorena Roldán Suárez, pel G. Mixt. 

[Assisteix] a aquesta sessió  

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA 

Punt únic: Procediment per a elegir els senadors que han de representar la 

Generalitat al Senat (tram. 280-00001/13) 

El president 

Doncs..., senyores i senyors diputats, si els sembla donaríem inici a la comissió. 

Procediment per a elegir els senadors que han de representar la 

Generalitat al Senat 
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280-00001/13 

Tenim un únic punt de l’ordre del dia, el procediment per triar els senadors que han 

de representar la Generalitat al Senat. M’imagino que tots vostès ja van rebre la 

documentació relativa a les persones proposades per ocupar aquest lloc de senador 

per part dels grups proposants.  

Llavors, el que sí que demanaria és si algun grup té intenció de fer intervenció, 

alguna intervenció al respecte... (Lorena Roldán Suárez demana per parlar.) Sí? 

D’acord. Doncs..., evidentment, tothom tindrà dret a intervenció. Fixem un temps 

d’intervenció màxim de cinc minuts per grup, eh? És el que... I, per tant, faríem la 

intervenció de menor a major, eh? Per tant, en aquest sentit, doncs, per exposar el 

que creguin oportú amb relació a la validació d’això, que recordem, que avui l’únic 

que estem fent és constatar que les persones proposades per senador per part dels 

tres grups tenen la idoneïtat i compleixen els requisits legals. 

Perquè, el que és la votació en sí dels senadors es farà al Ple, en el Ple específic 

convocat pel dijous. Doncs, sense més dilació, tindria la paraula la senyora Roldán. 

Lorena Roldán Suárez 

Sí; gràcies, president. De manera molt breu, perquè nosaltres, en tot cas dijous ja 

farem l’explicació del vot, però sí que és cert que durant tots aquests dies i en la 

darrera Junta de Portaveus, que ja es va decidir la fórmula del càlcul per fer el 

repartiment dels senadors, nosaltres des del meu grup no hi vam estar d’acord. 

Entenem que es trenquen o que es canvien les regles de joc, per intentar fer una 

mena de joc brut. 

A nosaltres ens sembla que és antidemocràtic, doncs, treure-li a un grup allò que les 

urnes li han donat i que els ciutadans amb el seu vot li han donat. I, per tant, 

nosaltres, doncs, en coherència amb el que ja vam votar en aquella Junta de 

Portaveus i per no entrar en aquest joc d’aquesta mena de cordó sanitari del que no 

volem participar, nosaltres ens abstindrem. 

El president 
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Moltes gràcies, senyora Roldán. (Joan García González demana per parlar.) A 

continuació, doncs, tindria la paraula el senyor..., (veus de fons)..., sí, sí, el senyor 

Joan García, per part del Grup de Ciutadans. 

Joan García González 

Gràcies, president. Jo també molt breument. Ja que estem validant la proposta que 

s’ha fet i nosaltres també, doncs, vam considerar que normalment hi ha un cert 

consens a l’hora d’escollir no només els senadors, sinó també el procediment amb 

el qual s’escull..., s’ha agafat i s’ha decidit utilitzar un mètode d’elecció fet ad hoc, 

per decisió d’una sèrie de grups. Creiem que no..., que no és del tot, com a mínim, 

o..., democràtic o com a mínim, no prestigia aquesta institució canviant un mètode 

que s’ha fet i que s’ha utilitzat durant tota la democràcia. 

I per nosaltres, aquest procediment i aquest final..., no estic avançant encara, doncs, 

què serà el vot i farem la defensa del mateix al mateix Ple, però nosaltres votarem a 

la proposta que es fa avui en contra. 

El president 

Moltes gràcies, senyor García. A continuació tindria la paraula el senyor Cid, per part 

del Grup de Comuns. 

David Cid Colomer 

Sí; tot i que avui òbviament, com es feia referència des de la presidència, l’únic que 

es vota és..., o si els candidats i les candidates tenen, no?, en tot cas, la..., 

compleixen els requisits, tant legals com d’idoneïtat, no? I, per tant, nosaltres 

votarem favorablement. Però, tot i que s’ha suscitat el debat, jo també òbviament 

insistir que la fórmula que s’ha decidit i es va aprovar, també, a la Junta de Portaveus 

per escollir els senadors i senadores, s’ajusta a dret. És una fórmula proporcional, 

que és el que recull tant el Reglament en aquest cas, del Parlament de Catalunya, 

com també la Llei dels senadors i senadores. 

Que s’han utilitzat diferents fórmules al llarg de les legislatures al Parlament de 

Catalunya. No sempre s’ha utilitzat la mateixa fórmula. Hi ha hagut vegades que s’ha 

utilitzat restes majors i hi ha hagut vegades que s’ha utilitzat la llei d’Hondt. I després, 

jo també vull recordar una cosa que és realment important. Que és que els senadors 
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i senadores que s’escullen, tot i que és cert que evidentment els proposen en aquest 

cas, no?, els partits que s’acorda a la Junta de Portaveus, representen tot el 

Parlament de Catalunya. És a dir, són representants de la institució perquè són 

senadors de designació i senadores de designació autonòmica. 

I, evidentment, aquests senadors i senadores de designació autonòmica 

representen el Parlament de Catalunya. Insisteixo en això. Perquè el Senat, amb 

totes les seves insuficiències i nosaltres òbviament les hem destacat moltíssimes 

vegades, teòricament és una cambra de representació territorial. I, per tant, jo crec 

que això és un element fonamental. I a mi no em sembla menor, perquè també si 

avui tinguéssim el hearing d’altres candidats o candidates, doncs potser sí que 

estaríem discutint la idoneïtat o la necessitat o la representativitat de poder 

representar el Parlament de Catalunya. Perquè algú que fa afirmacions racistes, 

xenòfobes, homòfobes i fins i tot que diu que vol acabar amb l’autogovern i que està 

en contra de l’estat de les autonomies, no sé si realment compleix la idoneïtat per 

poder representar el Parlament de Catalunya. 

Com a mínim és incoherent. I, en tot cas, la nostra posició també hagués estat 

coherent, que seria diferent a la d’ara. És evident que nosaltres tenim segurament 

matisos i diferències, no?, polítiques amb els grups que proposen els candidats i 

candidates per ser senadors i senadores, però sí que creiem que corresponen i 

compleixen aquesta..., evidentment legalitat i també idoneïtat. I, per tant, com a 

cortesia parlamentària, doncs, evidentment, hi donarem suport. 

El president 

Moltes gràcies, senyor Cid. A continuació tindria la paraula la senyora Reguant, per 

part de les CUP. 

Eulàlia Reguant i Cura 

Bé; moltes gràcies. No tenia intenció d’intervenir, però molt breument. Per coses que 

han anat sortint. Com ja s’ha dit, entenem que el criteri decidit i votat i aprovat en 

Junta de Portaveus respon a un criteri de proporcionalitat i que està ajustat a dret. I 

que, per tant, la Junta de Portaveus legítimament va aprovar, fruït d’una cord entre 

diferents grups parlamentaris, un repartiment dels senadors. Com deia, és fruït d’un 

acord entre diferents grups parlamentaris, que també respon a una intencionalitat 
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política; sí. Una intencionalitat política que es veurà validada al Ple d’aquest dijous, 

a partir de l’aprovació d’una proposta de resolució que blinda el Pacte antifeixista. I, 

per tant, que blinda que en aquest Parlament hi puguin tenir cabuda discursos d’odi, 

feixistes, homòfobs, que avalen la violència masclista i que, a més a més, doncs 

d’això, tampoc respecta molts drets de les minories. 

I igualment, un cop dit això, diré que nosaltres avui ens abstindrem, també, no?, en 

resposta a la..., no tant als criteris de les persones, sinó a què creiem que ha de ser 

el Senat. I sobretot, a què no respon una cambra que diu ser cambra de 

representació de les autonomies i és qualsevol cosa menys això. I, per tant, no?, ens 

abstindrem i ja es pot intuir el vot, el nostre vot dijous. 

El president 

Moltes gràcies, senyora Reguant. A continuació, tindria la paraula la senyora Lora, 

per part de Vox. 

Mónica Lora Cisquer 

Buenos días. Bien, bueno..., ya se ha visto en las diferentes intervenciones, lo que 

hoy se somete a votación es un episodio más dentro de la anormalidad democrática 

a la que, por desgracia tienen acostumbrados a los catalanes. Anormalidad 

democrática que, por desgracia, sufrimos tanto en las calles como también en las 

instituciones. Y es un claro ejemplo más de la utilización por parte del separatismo 

de las instituciones para cometer ilegalidades. 

Sobre el único punto del orden del día, manifestar nuestro rechazo más absoluto por 

la decisión antidemocrática que hoy se somete a votación. No compartimos la 

usurpación que están perpetrando al pueblo de Cataluña y ya les anunciamos que 

recurriremos la decisión por considerarla ilegal: el reparto que se ha realizado con el 

objetivo claro de impedir que Vox, representando a más de 200.000 catalanes, 

acceda al senador que le corresponde por razón de su número de votos y escaños, 

legítimamente obtenidos en las pasadas elecciones autonómicas el 14 de febrero. Y 

han acudido a la denominada fórmula Imperiali, que ahora comentaban, que rompe 

precisamente con la tradición parlamentaria y de proporcionalidad. Un método de 

cálculo que hasta la fecha jamás ha sido empleado en el Parlament de Cataluña. Y 

tampoco en el resto de los parlamentos de España. 
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Y la fórmula empleada tampoco es una Imperiali pura, ni siquiera una normal o 

reformada. Concretamente, la elegida es la ordinal inicia 2, seleccionada 

precisamente a medida para intentar amordazar a la única alternativa política en 

Cataluña, a la izquierda y al separatismo. Y es una fórmula, además, que jamás se 

había usado ni en Cataluña ni en España. Solo en Italia, entre 1956 y 1991. Y ahora, 

en la actualidad, en Ecuador. Es una vergüenza. Constatamos que es un claro 

fraude de ley y abuso de derecho para dejar a Vox sin el senador que legalmente le 

corresponde, vulnerando así el Reglamento, el Estatuto y olvidando los usos y las 

tradiciones y costumbres de este Parlamento. 

La Mesa del Parlamento de Cataluña y la Junta de Portavoces han acudido a una 

fórmula recóndita inaudita. Han vulnerado un derecho fundamental de los catalanes, 

consagrado en el artículo 23.2 de la... 

 

Fitxer 2 

...Constitución española de nuestros parlamentarios y del candidato a senador 

autonómico por Vox.  

Y hablemos claro, porque el dejar a Vox sin senador se enmarca, precisamente, en 

una estrategia de la Mesa del Parlamento y de formaciones políticas golpistas y de 

la izquierda totalitaria, de crear precisamente el famoso cordón antidemocrático 

hacia nuestra formación política y los once diputados de Vox. Negando así también 

el derecho fundamental de igualdad, de representación y de participación política, 

atentando contra la voluntad de más de 200.000 catalanes. Además, un cordón 

antidemocrático, que pretende silenciar a la única fuerza política que denuncia las 

injusticias sociales que miles de catalanes están sufriendo en la actualidad en 

Cataluña y que sólo Vox tiene el firme convencimiento de combatir y solucionar. 

Incluso la propia portavoz d’Esquerra Republicana de Catalunya, Marta Vilalta, en la 

Junta de Portavoces del 20 de abril reconoció que la aplicación de esta fórmula, de 

la fórmula Imperiali, respondía exclusivamente al cumplimiento del Pacto anti-Vox. 

Lo que confirma que nos encontramos ante un acuerdo de la Mesa del Parlamento, 

arbitrario, injusto, sectario y antidemocrático. Que no responde a criterios legales, 

sino simplemente responde a una discriminación ideológica. Una discriminación 
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ideológica propia de totalitarios y supremacistas como lo son ustedes. Y si piensan 

que Vox se va a quedar de brazos cruzados viéndolas pasar, es que están muy 

equivocados. Porque se creían impunes ante la ley y acabaron presos gracias a la 

acción de Vox. Y no vamos a permitir que sus herederos campen a sus anchas y 

sigan haciendo lo mismo. No lo vamos a permitir. Y es por ello que anunciamos que 

los próximos días nuestro grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario de Vox, 

presentará recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra el acuerdo 

arbitrario, injusto, antidemocrático y sectario de la Mesa del Parlamento que nos deja 

sin el senador que legítimamente nos corresponde. 

Solicitaremos, también medidas cautelares, por lo que muy probablemente lo que 

hoy se apruebe y a post, en el Pleno del jueves quede en papel mojado. Y, por cierto, 

–y con esto ya acabo– no podemos ver con buenos ojos la propuesta de 

nombramiento de Assumpció Castellví, que fue precisamente secretaria de la 

Assemblea Nacional de Catalunya en los años 2016 y 2017, precisamente cuando 

Cataluña atravesaba los peores momentos de convivencia y de confrontación social, 

precisamente provocada en parte por el chiringuito separatista que esta mujer 

representaba. Nosotros, desde Vox, estamos con la legalidad, con el orden 

constitucional y la concordia. Y perfiles sectarios como el de esta señora, que ha 

llamado a subvertir el orden constitucional, no podemos estar de acuerdo. Y, 

además, nos parecen un insulto al conjunto de la nación y demuestran, 

precisamente, que solo les interesa su sueldo y sus prebendas.  

Por tanto, no vamos a dar apoyo y votaremos contrariamente. 

Gracias. 

El president 

Moltes gràcies, senyora Lora. Únicament des d’aquesta presidència de fer una única 

observació. Vostè s’ha referit a la senyora Assumpció Castellví, una de les persones 

proposades per Junts per Catalunya, com «esta mujer». Li agrairia que sempre que 

es referís..., amb el degut respecte a qualsevol persona que ocupi o hagi d’ocupar 

un càrrec institucional. I més, en aquest cas, en representació del Parlament de 

Catalunya. 

(El president deixa d’exercir les seves funcions per a intervenir com a diputat.) 
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Eusebi Campdepadrós i Pucurull 

A continuació, pertocaria intervenir a Junts per Catalunya, que represento jo. Però 

donat que ostento la presidència, declino fer cap intervenció. 

(Eusebi Campdepadrós i Pucurull reprèn l’exercici de les funcions de president.) 

El president 

I, per tant, tindria la paraula el senyor Albert, per part d’Esquerra Republicana de 

Catalunya. 

Jordi Albert i Caballero 

Bé; gràcies, president. Em sembla que amb aquesta darrera intervenció de la 

diputada de Vox ja ha quedat força clar perquè Vox no pot estar al Senat i per què 

no volem que ens representi en aquesta cambra. I, per tant, primera: la decisió que 

s’ha pres respecte a aplicar el mètode Imperiali és una decisió adequada perquè 

respecta la proporcionalitat, que és l’únic criteri que determina la legislació, tant la 

Llei d’elecció de senadors, com també el mateix Reglament del Parlament, que ha 

de constar. És a dir, la proporcionalitat. Imperiali assegura la proporcionalitat. I, a 

més, està ajustada a dret.  

És una decisió que referma, precisament, aquest compromís polític i aquesta idea 

de la majoria d’aquesta cambra, que el feixisme, el racisme, l’homofòbia, estiguin 

fora de qualsevol representació externa d’aquesta cambra. I, per tant, sí, ho fem així. 

I la nostra portaveu, com molt bé s’ha recordat anteriorment, així ho va manifestar i 

d’això ens sentim plenament orgullosos. I, per tant, aquesta fórmula Imperiali és una 

fórmula proporcional, que s’ajusta a dret i que, per tant, es pot aplicar. Que no s’hagi 

aplicat en anteriors ocasions no impedeix que es pugui aplicar ara. De fet, en el 

Parlament de Catalunya tradicionalment s’ha aplicat una fórmula de restes majors. 

Però en dues ocasions s’ha modificat aquesta fórmula de restes majors per un 

sistema de mitjana major, basat en la fórmula d’Hondt, per tant no sempre s’ha 

aplicat el mateix criteri. 

I, per tant, ara hi ha un nou criteri que es pot aplicar, perquè està ajustat a dret. I, per 

tant nosaltres també en allò que sí que competeix aquesta comissió, que és la 
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validació dels criteris i de la pertinença a nivell tècnic de les propostes presentades 

per senadors i senadores pels diferents grups, doncs, nosaltres hi donarem suport. 

El president 

Moltes gràcies, senyor Albert. I a continuació, i per últim, tindria la paraula el senyor 

David Pérez, en nom del partit dels Socialistes de Catalunya. 

David Pérez Ibáñez 

Del Grup Parlamentari, senyor president. Jo em remeto a les intervencions dels 

meus portaveus, tant a la Junta de Portaveus com a la Mesa, sobre el tema de la 

regla, la fórmula que s’utilitzi pel repartiment d’escons. Ja vam mostrar el nostre 

rebuig, tant a la Mesa com a la Junta de Portaveus, però tornant al tema, sobre el 

tema que ens ocupa i si no hi ha cap element d’inelegibilitat per part de les persones 

que es proposen, jo suposo que ara intervindrà el lletrat per explicar-ho..., si no hi ha 

cap element d’inelegibilitat, també ens posicionarem a favor de la proposta, senyor 

president. 

El president 

Moltes gràcies, senyor Pérez. A continuació, en primer lloc repassaré els noms de 

les persones proposades, després en tot cas demanem al lletrat que sigui si han 

complert els requisits legals i si hi ha alguna causa d’inelegibilitat. Simplement per 

repassar-ho, però per tal que consti. 

Per part del Grup de Junts per Catalunya es proposa la senyora Assumpció Castellví 

i Auví i senyor Josep Lluís Cleries i González. Per part del Grup Parlamentari de 

Socialistes i Units per Avançar es proposa el senyor Antoni Poveda Zapata, la 

senyora Lorena González Dios, i el senyor Manel de la Vega Carrera. I per últim, per 

part del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana es proposa el senyor Josep 

Maria Reniu i Vilamala, la senyora Adelina Escandell i Grases i el senyor Pau Furriol 

i Fornells. 

I ara sí que demanaria al lletrat, al doctor Bayona, que ens digués si tots reuneixen 

els requisits legals d’idoneïtat o concorre alguna causa d’inelegibilitat. 

El lletrat 
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Bé; pel que fa al tràmit que estem avui substanciant, que és la verificació de les 

causes d’inelegibilitat, per la meva banda estudiant les sol·licituds no he apreciat que 

se’n donin i que concorri cap de les que marca la llei. 

El president 

Atès que abans, per part d’un dels grups, s’ha manifestat que voldria sotmetre la 

proposta a votació, el que proposaria aquesta presidència és de votar de forma 

conjunta la totalitat de la proposta dels vuit noms proposats pels tres grups, de forma 

conjunta. I, per tant, doncs, el que demanaríem és..., si els sembla, demanaré grup 

per grup per tal que es posicionin i pel mateix ordre que han fet la intervenció abans. 

Per tant, el Grup del PP? 

Lorena Roldán Suárez 

Abstenció. 

El president 

Ciutadans? 

Joan García González 

(Joan García González intervé sense fer ús del micròfon.)  

El president 

Els Comuns? 

David Cid Colomer 

A favor. 

El president 

Per part de la CUP? 

Eulàlia Reguant i Cura 

Abstenció. 

El president 

Per part de Vox? 
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Mónica Lora Cisquer 

En contra. 

(El president deixa d’exercir les seves funcions per a intervenir com a diputat.) 

Eusebi Campdepadrós i Pucurull 

Junts per Catalunya, a favor. 

(Eusebi Campdepadrós i Pucurull reprèn l’exercici de les funcions de president.) 

El president 

Per part d’Esquerra Republicana? 

Jordi Albert i Caballero 

A favor. 

El president 

Per part del Grup Parlamentari del Partit dels Socialistes de Catalunya? 

David Pérez Ibáñez 

A favor, president. 

El president 

Molt bé. Doncs si no m’erro... 

El lletrat 

Fem el vot ponderat. 

El president 

Sí... 

El lletrat 

Al final ha sortit.. (el lletrat intervé sense fer ús del micròfon). 

El president 

Bé, com saben, aquesta comissió funciona per vot ponderat. Per tant, estrictament 

pels escons que cadascú disposa en el Ple. La proposta ha sortit aprovada per 106 

vots favorables, 17 vots en contra i 12 abstencions. 
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David Pérez Ibáñez 

Pot repetir? 

El president 

Eh? 

David Pérez Ibáñez 

Pots repetir, si et plau? 

El president 

Ah, sí. Naturalment. 106 vots favorables, que serien del Grup Parlamentari del Partit 

dels Socialistes per Catalunya i Units per Avançar, Esquerra Republicana, Junts per 

Catalunya i Comuns. Hi hauria 17 vots en contra, que correspondrien als grups de 

Vox i els grups de Ciutadans. I 12 abstencions, que correspondrien als grups de la 

CUP i del PP. 

Com saben, amb això acabaria aquesta comissió. I com ja hem dit, la proposta en sí 

dels senadors serà votada en el Ple, degudament convocat pel proper dijous. 

Moltes gràcies a tots. 

La sessió s'aixeca a... 


