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SESSIó NÚM. 20

La sessió s’obre a la una del migdia i tres minuts. Presi-
deix Carmen de Rivera i Pla, acompanyada del secretari, 
Benet Maimí i Pou. Assisteix la Mesa el lletrat Xavier Muro 
i Bas.

Hi són presents els diputats Albert Donés i Antequera, 
pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya; Celes-
tino Corbacho i Chaves, pel G. P. Socialista; Pere Calbó 
i Roca, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i David 
Companyon i Costa, pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: Situació de compatibilitat o d’incompatibili-
tat d’una diputada (tram. 234-00025/10). M. Assumpció 
Laïlla i Jou, del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió. Declaració de professió i càrrecs públics.

La presidenta

Obrim la sessió. 

Situació 
de compatibilitat o d’incompatibilitat 
d’una diputada (tram. 234-00025/10)

L’únic punt de l’ordre del dia és la situació de compa-
tibilitat o d’incompatibilitat de la diputada Maria As-

sumpció Laïlla i Jou, del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió. 

I feta i estudiada la declaració de professió i càrrecs 
públics, feta pels Serveis Jurídics d’aquesta comissió i 
de la cambra, ens informen que la diputada Maria As-
sumpció Laïlla i Jou no té cap incompatibilitat amb el 
seu càrrec de diputada, per la qual cosa sol·licito l’as-
sentiment de tots els presents per aprovar això i per-
què es vegi en el Ple de la setmana vinent.

(Veus de fons.)

Ha portat la documentació conforme està en excedèn-
cia forçosa del seu anterior treball. Per tant, és absolu-
tament compatible. (Veus de fons.) Sí, no, perquè no ha 
arribat... S’ha vist a... (Veus de fons.) Avui s’ha vist a 
la Mesa del Parlament, i encara no ha arribat la docu-
mentació a aquesta comissió per poder-ho... (Veus de 
fons.) Sí. Si voleu es podria fer abans... Si ha arribat la 
documentació es pot fer abans del Ple. (Veus de fons.) 
Sí. És que no veig la urgència, però potser se m’escapa 
alguna cosa que no arribo jo a... (Veus de fons.) No po-
dria anar al Ple? (Pausa.) Doncs no fem la reunió de la 
comissió... (Veus de fons.) Exacte. 

Bé, aixequem la sessió... (Veus de fons.) Queda apro-
vat per unanimitat, per assentiment? (Pausa.) D’acord. 

Gràcies.

La sessió s’aixeca a la una del migdia i cinc minuts.
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