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Sessió 1 de la CP

La sessió de la Comissió de Peticions (CP) s’obre a tres quarts d’una del migdia i quatre 

minuts. Presideix la presidenta del Parlament, la qual és assistida pel secretari general i per 

la lletrada Anna Casas i Gregorio.

Hi són presents els diputats Oscar Aparicio Pedrosa, Helena Bayo Delgado, Eva Can-

dela Lopez i Mario García Gómez, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Antoni Flores 

i Ardiaca, Pau Morales i Romero, Mònica Palacín i París i Maria Jesús Viña i Ariño, pel 

G. P. d’Esquerra Republicana; Mercè Esteve i Pi, Anna Feliu Moragues, M. Assumpció Laï-

lla i Jou i Francesc Ten i Costa, pel G. P. Junts per Catalunya; Antonio Ramón López Gó-

mez, pel G. P. VOX en Cataluña; Basha Changue Canalejo, pel G. P. de la CUP - Un Nou 

Cicle per Guanyar; David Cid Colomer, pel G. P. d’En Comú Podem; Joan García González, 

pel G. P. de Ciutadans, i Lorena Roldán Suárez, pel G. Mixt.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Constitució de la comissió (tram. 412-00002/13).

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; bona tarda a tots. Gràcies per la vostra presència. I disculpeu el retard, però 
hi havia l’acte del setanta-sisè aniversari del final de la guerra, i ara venim de cons-
tituir la Comissió de l’Estatut dels Diputats. 

Per tant, ara procedirem a obrir aquesta sessió.

Constitució de la comissió
412-00002/13

El primer punt de l’ordre del dia és justament la constitució de la Comissió de 
Peticions.

I per fer la constitució de la comissió voldria preguntar si hi ha algun grup parla-
mentari que vulgui comunicar substitucions per aquesta sessió. (Pausa.) Sí; endavant.

Anna Feliu Moragues

Sí. El Grup de Junts vol comunicar que el senyor Francesc Ten substitueix avui 
la senyora Marta Madrenas i que la senyora Titon Laïlla substitueix l’Anna Erra.

La presidenta del Parlament

Moltes gràcies.
(Basha Changue Canalejo demana per parlar.) Sí, si us plau.

Basha Changue Canalejo

El Grup Parlamentari de la CUP - Un Nou Cicle per Guanyar comunica que Basha 
Changuerra substitueix Dolors Sabater.

La presidenta del Parlament

Moltes gràcies.
(David Cid Colomer demana per parlar.) Sí, senyor Cid?

David Cid Colomer

Sí. El Grup Parlamentari d’En Comú Podem comuniquem que el diputat David 
Cid substitueix la diputada Jéssica González.

La presidenta del Parlament

Molt bé.
(Lorena Roldán Suárez demana per parlar.) I del Grup Mixt, senyora Roldán?
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Lorena Roldán Suárez

Sí; el diputat Alejandro Fernández, que serà substituït per mi mateixa.
Gràcies.

La presidenta del Parlament

Perfecte.
Doncs així, amb aquest comunicat de les substitucions, donem per constituïda 

la comissió.
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... (Joan García González demana per parlar.)

La presidenta del Parlament

Sí?

Joan García González

Perdó, que no havia comunicat el canvi. Jo també..., substitueixo el diputat Ma-
tías Alonso. És que m’ho acaben de comunicar. 

La presidenta del Parlament

Ah, d’acord.

Joan García González

Hi ha una altra substitució...

La presidenta del Parlament

Una substitució més.

Joan García González

Sí. Perdoni la interrupció.

La presidenta del Parlament

D’acord. En prenem nota.

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

Perfecte. Prossegueixo dient que, d’acord amb aquest article 49.2 del Reglament 
i els acords de la Mesa i la Junta del 20 d’abril, correspon la presidència d’aques-
ta comissió al Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, que ha proposat com a 
presidenta la senyora Mònica Palacín i París.

La comissió ratifica aquesta proposta? Sí? (Pausa.) Ratifiquem aquesta proposta? 
Entenc que la ratifiquem per assentiment? (Pausa.) Perfecte. Moltes gràcies.

Així doncs, queda ratificada la diputada Mònica Palacín com a presidenta 
d’aquesta comissió.

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

El tercer dels punts de l’ordre del dia és l’elecció del vicepresident o vicepresi-
denta i del secretari o secretària d’aquesta comissió.

I, per tant, procedirem a l’elecció de la resta dels membres de la Mesa.
D’acord amb els antecedents i amb l’article 101.3 del Reglament, també podríem 

fer l’elecció per assentiment, si els grups hi estiguessin d’acord, amb el benentès que 
es proposa una única candidatura per cadascun dels llocs a proveir.

Es pot aprovar per assentiment? Sí? (Pausa.) Perfecte.
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Doncs aleshores s’ha proposat per la vicepresidència la senyora Eva Candela 
Lopez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i per la secretaria, la 
senyora Mercè Esteve i Pi, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya.

Per tant, es poden considerar elegides per assentiment la vicepresidenta i la se-
cretària proposades? Sí? (Pausa.)

Per tant, la composició definitiva de la Mesa d’aquesta comissió és: en qualitat de 
presidenta, la senyora Mònica Palacín; en qualitat de vicepresidenta, la senyora Eva 
Candela, i, com a secretària, la senyora Mercè Esteve.

Ara prego a les persones que han estat escollides que ocupin el seu lloc a la 
Mesa. I jo marxo cap a una altra sala, desitjant-los a tots una molt bona feina en 
aquesta comissió, que a més a més rep el contacte directe amb la ciutadania. I, per 
tant, bon inici de legislatura i bona feina.

Moltes gràcies.
(Els membres de la Mesa de la comissió ocupen llurs llocs. Pausa llarga.)

La presidenta de la comissió (Mònica Palacín i París)

Bé, bon dia a totes i a tots. I moltíssimes gràcies per fer-nos confiança en aquesta 
Mesa, en la conformació d’aquesta Mesa d’avui, acompanyada per la senyora Can-
dela i la senyora Esteve.

Ens posem a la seva disposició. Esperem fer bona feina entre tots i totes, entenent 
que aquesta comissió és la comissió que dona veu a la ciutadania de Catalunya; és la 
comissió, diguéssim, que representa, crec, més el que és la sobirania d’aquest Parla-
ment. I, per tant, doncs, la veu dels ciutadans i ciutadanes que veuen bé presentar les 
seves propostes, les seves demandes, a aquesta cambra parlamentària.

Per tant, doncs, jo espero de tots nosaltres que estiguem a l’alçada d’aquestes 
peticions; que les puguem resoldre gràcies a l’equip del personal del Parlament, al 
senyor gestor i la senyora lletrada, que segur que ens ajudaran moltíssim.

I, per tant, doncs, donem com a iniciada aquesta comissió. I ens retrobem ben 
aviat.

Gràcies.
Perdó. No he dit si algú volia intervenir per dir alguna cosa. No? (Pausa.) Gràcies.

La sessió s’aixeca a tres quarts d’una del migdia i onze minuts.
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