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SESSIó NÚM. 25

La sessió s’obre a la una del migdia i quatre minuts. Pre-
sideix Carmen de Rivera i Pla, acompanyada del secre-
tari, 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’incompatibilitat 
d’una diputada (tram. 234-00030/10). Alicia Alegret Martí, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Declaració de professió i càrrecs públics.

La presidenta

Bon dia a tothom. S’obre la sessió amb el següent or-
dre del dia que és la situació de compatibilitat o d’in-
compatibilitat d’una diputada.

Situació
de compatibilitat o d’incompatibilitat 
d’una diputada (tram. 234-00030/10)

En aquest cas concret, de l’Alicia Alegret Martí, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
que ha comunicat al Parlament que comença o..., a 
veure si és compatible la professió d’assessora de co-
municació i màrqueting que ha començat a exercir des 
del març del 2015.

Una vegada estudiat pels Serveis Jurídics del Parla-
ment..., aquests ens indiquen que aquesta professió és 
totalment compatible amb l’exercici de diputada..., bé, 
en aquest cas, del Partit Popular.

Us proposo, si podem aprovar el dictamen i passar-ho 
al Ple per assentiment. Sí? (Pausa.)

Doncs, queda aprovat i es passa al Ple.

Moltes gràcies a tothom.

Sense més temes a tractar, s’aixeca la sessió.

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