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Sessió 1 de la CSC

La sessió de la Comissió de la Sindicatura de Comptes (CSC) s’obre a un quart de dues 

del migdia. Presideix la presidenta del Parlament, la qual és assistida pel secretari general 

i el lletrat Mario Núñez Martínez.

Hi són presents els diputats Eva Candela Lopez, Assumpta Escarp Gibert, Jordi Riba 

Colom i Beatriz Silva Gallardo, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Irene Aragonès Grà-

cia, Bartomeu Compte Masmitjà, Ferran Estruch i Torrents i Lluïsa Llop i Fernàndez, pel 

G. P. d’Esquerra Republicana; Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, M. Assumpció Laïlla Jou, 

Ferran Roquer i Padrosa i Francesc Ten i Costa, pel G. P. de Junts per Catalunya; Andrés 

Bello Sanz, pel G. P. de VOX en Cataluña; Montserrat Vinyets Pagès, pel G. P. de la Can-

didatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Joan Carles Gallego i Herrera, pel 

G. P. d’En Comú Podem; Joan García González, pel G. P. de Ciutadans; Eva Parera i Es-

crichs, pel G. Mixt.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Constitució de la comissió (tram. 412-00005/13). 

2. Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari (article 49.2 del 

Reglament del Parlament).

3. Elecció del vicepresident o vicepresidenta i del secretari o secretària de la comissió.

La presidenta del Parlament 

Bé, molt bé, doncs, bona tarda. Comencem aquesta comissió a l’hora que marca 
l’ordre del dia. Obrim la sessió. 

Constitució de la comissió 
412-00005/13

El primer punt de l’ordre del dia és la constitució de la Comissió de la Sindicatu-
ra de Comptes i, per tant, abans de començar aquesta sessió de constitució demano 
als grups parlamentaris si algú vol comunicar alguna substitució per a aquesta ses-
sió. (Pausa.) Sí, senyora Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

La diputada Bea Silva substitueix el diputat Òscar Ordeig.

La presidenta del Parlament

Perfecte.
Alguna substitució més? (Pausa.) Sí, senyor Roquer.

Ferran Roquer i Padrosa

Presidenta, el diputat Francesc Ten substitueix la diputada Teresa Pallarès. 

La presidenta del Parlament

Molt bé. Perfecte.
Doncs així, prenent nota d’aquestes substitucions, donem per constituïda la co-

missió.

Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari 
(article 49.2 del Reglament del Parlament)

I passem al segon punt de l’ordre del dia, que és la ratificació del president o 
presidenta proposat pel grup parlamentari.

D’acord amb l’article 49.2 del Reglament, i també amb els acords de la Mesa i la 
Junta del 20 d’abril, correspon la Presidència d’aquesta comissió al Grup Parlamen-
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tari dels Socialistes i Units per Avançar, que ha proposat com a president el senyor 
Jordi Riba Colom. 

La comissió pot ratificar per assentiment aquesta proposta? (Andrés Bello Sanz 
demana per parlar.) Sí?

Andrés Bello Sanz

Buenos días, señora presidenta. Señores diputados, en nombre del Grupo Parla-
mentario VOX queremos manifestar nuestra disconformidad por el modo en el que 
se han repartido les presidencias de las comisiones, a espaldas de nuestro grupo 
parlamentario y vulnerando el principio de proporcionalidad establecido en el Re-
glamento del Parlament.

La presidenta del Parlament

Per tant, no podem nomenar el president d’aquesta comissió per ratificació. Fa-
ríem la votació a mà alçada.

Vots a favor de Jordi Riba, com a president d’aquesta comissió?
Vots en contra?
Abstencions?
Bé, doncs, amb 14 vots a favor, 2 abstencions i 1 vot en contra queda ratificat el 

senyor Jordi Riba com a president de la comissió.

Elecció del vicepresident o vicepresidenta i del secretari o secretària 
de la comissió

Passem al tercer punt de l’ordre del dia, que és l’elecció de vicepresident i se-
cretari d’aquesta comissió i, per tant, d’acord amb els antecedents i amb l’article 
101.3 del Reglament, l’elecció també es podria fer per assentiment, si els grups hi 
estiguessin d’acord, atès que hi ha una única candidatura per a cadascun dels llocs 
a proveir.

Tenim aquest acord? (Pausa.)

Andrés Bello Sanz

No. Queremos manifestar nuestra posición y la petición de la votación por los 
mismos motivos expuestos anteriormente.

La presidenta del Parlament

D’acord. Per tant, com que no s’ha aprovat per assentiment, aquesta elecció es 
farà d’acord amb el que dictaminen els articles 49.2 i 43.2 del Reglament i, d’acord 
amb l’article 101.2. Els diputats seran cridats nominalment per ordre alfabètic per-
què dipositin el seu vot en forma de papereta en aquesta urna. 

Començarem primer amb el nom del vicepresident, que d’acord amb els acords 
de Junta i Mesa correspondria al senyor Ferran Estruch. (Pausa.)

Comença, doncs, la crida dels diputats per ordre alfabètic. Si us plau, senyor se-
cretari general...

(D’acord amb l’article 101.2 del Reglament, els diputats són cridats nominal-
ment per ordre alfabètic perquè vagin a la taula presidencial i dipositin a l’urna la 
papereta.)

La presidenta del Parlament

Perfecte, doncs procedim a l’escrutini.
(Es procedeix a l’escrutini i, després, al recompte.)
Per tant, per 14 vots a favor, 2 vots en blanc i 1 vot al senyor Bello, quedaria no-

menat el senyor Ferran Estruch com a vicepresident d’aquesta comissió.
I ara procediríem a l’elecció del secretari pel mateix mètode. 
Tornem a cridar els diputats en ordre alfabètic.
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(D’acord amb l’article 101.2 del Reglament, els diputats són cridats nominal-
ment per ordre alfabètic perquè vagin a la taula presidencial i dipositin a l’urna la 
papereta.)

La presidenta del Parlament

Doncs procedim a l’escrutini. 
(Es procedeix a l’escrutini i, després, al recompte.)
Per tant, per 14 vots a favor, 2 vots en blanc i 1 vot al senyor Bello, quedaria pro-

clamada la senyora Teresa Pallarès com a secretària de la Mesa d’aquesta comissió, 
la composició definitiva de la qual és: en qualitat de president, el senyor Jordi Riba; 
com a vicepresident, el senyor Ferran Estruch, i com a secretària, la senyora Teresa 
Pallarès.

Ara prego a les persones que han estat elegides que ocupin el seu lloc a la Mesa 
i a tots els desitjo una bona feina en aquesta comissió. 

Moltes gràcies.
Aixeco la sessió i me’n vaig cap a una altra comissió. Això és un no parar avui. 

Gràcies.
(Els membres de la Mesa de la comissió ocupen llurs llocs. Pausa.)

El president de la comissió (Jordi Riba Colom)

Molt bon dia. En primer lloc, moltes gràcies, en nom de la Mesa de la comissió. 
Simplement, saludar l’inici de les tasques, que esperem promptament poder comen-
çar a desenvolupar les funcions de la comissió. Com va indicar el síndic en el darrer 
Ple, ja tenim algun compte entrat per registre i, per tant, l’haurem de veure, com 
deia, en breu. 

Per tant, encoratjar tots els membres de la comissió a poder desenvolupar... això, 
les nostres funcions, i ens emplacem, doncs, a organitzar les tasques, el calendari, 
etcètera, ràpidament.

Per part meva, res més. Moltes gràcies a tots i molt bona tarda.
Aixequem la sessió.

La sessió s’aixeca a un quart de dues del migdia i tretze minuts.
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