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SESSIó NÚM. 26

La sessió s’obre a tres quarts de dues del migdia i nou 
minuts. Presideix Carmen de Rivera i Pla, acompanyada 
del secretari, Benet Maimí i Pou. Assisteix la Mesa el lle-
trat 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. 234-00031/10). Núria Segú Ferré, 
del Grup Parlamentari Socialista. Declaració de professió 
i càrrecs públics.

La presidenta

Comença la sessió. Bon dia a tothom. 

Situació 
de compatibilitat o d’incompatibilitat 
d’una diputada (tram. 234-00031/10)

Tenim un ordre del dia que és la situació de compa-
tibilitat o d’incompatibilitat d’una diputada. És el cas 
de la senyora Núria Segú, del Grup Parlamentari So-
cialista..., en què fa una declaració d’activitat com a 
membre del Consell d’Administració del Pius Hospital 
de Valls, en representació del Grup Municipal Socia-
lista de Valls, i com a membre de la fundació privada 
municipal Vilaniu, en representació del Grup Munici-
pal Socialista de Valls.

No són càrrecs remunerats, són càrrecs per represen-
tació municipal, i segons l’informe jurídic de la cam-
bra és totalment compatible amb la situació de dipu-
tada, per la qual cosa: es pot aprovar per assentiment?

(Pausa.)

Doncs queda aprovat per assentiment.

S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a tres quarts de dues del migdia i deu 
minuts.
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