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Sessió 6, de la CED

La sessió de la Comissió de l’Estatut dels Diputats (CED) s’obre a dos quarts de dotze 
del migdia i onze minuts. Presideix Jorge Soler González, acompanyat del secretari, David 
Bonvehí i Torras. Assisteix la Mesa el lletrat Xavier Muro i Bas.

Hi són presents els diputats Jordi Terrades i Santacreu, pel G. P. Socialista; Joan Josep 
Nuet i Pujals, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot; María José García Cuevas, pel G. P. del 
Partit Popular de Catalunya, i Albert Botran i Pahissa, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat d’una diputada (tram. 234-00148/11). 

María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Declaració de professió 
i càrrecs públics.

2. Coneixement de variacions en la professió i càrrecs públics de diputats que no canvi-
en la situació de compatibilitat actual (tram. 234-00138/11). Martín Eusebio Barra López, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Coneixement de la documentació presentada.

3. Coneixement de variacions en la professió i càrrecs públics de diputats que no canvi-
en la situació de compatibilitat actual (tram. 234-00147/11). Adriana Delgado i Herreros, del 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Coneixement de la documentació presentada.

El president

Bon dia. Gràcies, diputades, diputats. 

Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat d’una diputada 

234-00148/11

En primer lloc, hem de treballar el tema de la situació de compatibilitat de la diputa-
da María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans. En aquest cas, 
els serveis jurídics ens informen que no hi ha cap tipus d’incompatibilitat. 

I, per tant, hauríem de votar la seva compatibilitat. Si volen, ho fem per assentiment. 
Sí? Tot correcte? 

(Pausa.)
Perfecte. Doncs donem per aprovada aquesta compatibilitat.

Coneixements acumulats de variacions en la professió i càrrecs públics 
de diputats que no canvien la situació de compatibilitat actual 

234-00138/11 i 234-00147/11

I, així mateix, es fiquen en coneixement les variacions de professions..., en aquest 
cas per càrrec públic, del diputat Martín Eusebio Barra López, de Ciutadans, i també 
d’Adriana Delgado i Herreros, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí. En primer lloc..., 
és per canvis, ja que deixa la regidoria que portava per dedicar-se en exclusiva a diputat. 
I ella pel mateix, eh? 

I, per tant, si volen, de nou aprovem per assentiment. Sí?
(Pausa.)
Molt bé. Doncs, tot aprovat. 
Tanquem la sessió.
Moltes gràcies.

La sessió s’aixeca a dos quarts de dotze del migdia i dotze minuts.
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