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Sessió 1 de la CSG

La sessió de la Comissió del Síndic de Greuges (CSG) s’obre a la una del migdia. Presi-

deix la presidenta del Parlament, la qual és assistida pel secretari general i el lletrat Miquel 

Lluís Palomares Amat.

Hi són presents els diputats Oscar Aparicio Pedrosa, Helena Bayo Delgado, Mario García 

Gómez i David González Chanca, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Ana Balsera i Ma-

rín, Carles Castillo Rosique, Najat Driouech Ben Moussa i Núria Picas Albets, pel G. P. d’Es-

querra Republicana; Maria Antònia Batlle i Andreu, Eusebi Campdepadrós i Pucurull, Cristi-

na Casol Segués i Gemma Geis i Carreras, pel G. P. de Junts per Catalunya; Sergio Macián 

de Greef, pel G. P. de VOX en Cataluña; Carles Riera Albert, pel G. P. de la Candidatura 

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, i Eva Parera i Escrichs,  

pel G. Mixt.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Constitució de la comissió (tram. 412-00004/13). 

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

Obrim la sessió, ja, sense més dilacions, per la constitució de la Comissió del 
Síndic de Greuges.

Constitució de la comissió 
412-00004/13

El primer punt de l’ordre del dia és la constitució d’aquesta comissió.
I voldria demanar als grups parlamentaris si han de comunicar alguna substitu-

ció en aquesta sessió. (Pausa.) Sí, senyora Geis? 

Gemma Geis i Carreras

Sí; bon dia, presidenta. Comuniquem la substitució del conseller Puig.

La presidenta del Parlament

Moltes gràcies. No hi ha cap més substitució? (Pausa.) Sí, senyor García?

Joan García González

Sí. Jo substituiré el diputat Nacho Martín Blanco.

La presidenta del Parlament

Perfecte. Prenem nota d’aquestes substitucions.
I donem per constituïda aquesta comissió.

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

Passem, doncs, al segon punt de l’ordre del dia, que és la ratificació del presi-
dent o presidenta proposat pel grup parlamentari. D’acord amb l’article 49.2 del Re-
glament i dels acords de la Mesa i la Junta del 20 d’abril, correspon la presidència 
d’aquesta comissió al Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, que ha proposat 
com a presidenta la senyora Najat Driouech Ben Moussa. 

La comissió pot ratificar aquesta proposta per assentiment?
(Sergio Macián de Greef demana per parlar.) Sí?



DSPC-C 3
7 de maig de 2021

Sessió 1 de la CSG  4

Sergio Macián de Greef

Molt bon dia, senyora presidenta. Por parte de VOX entendemos que la designa-
ción de esta presidencia se ha hecho sin tener en cuenta a VOX en la Junta de Por-
tavoces y sin respetar el principio de proporcionalidad. Y, por este motivo, no nos 
ratificamos en la presidencia designada.

Gracias.

La presidenta del Parlament

D’acord. Llavors, si no es ratifica per assentiment, procedirem a la votació a mà 
alçada de la diputada que opta a la presidència d’aquesta comissió.

Vots a favor?
Vots en contra?
I abstencions?
Doncs per 14 vots a favor, 2 abstencions i 1 vot en contra queda ratificada la 

diputada senyora Najat Driouech com a presidenta de la comissió.

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

Ara, en el tercer punt de l’ordre del dia, hauríem de procedir a l’elecció del vice-
president o la vicepresidenta i del secretari o secretària per a la comissió.

I, d’acord amb els antecedents i també l’article 101.3 del Reglament, l’elecció 
es podria fer assentiment si els grups hi estan d’acord, atès que hi ha una única 
candidatura per cadascun dels llocs a proveir. Entenc que es manté el criteri? (Ser-
gio Macián de Greef demana per parlar i la presidenta del Parlament li dona la 
paraula.)

Sergio Macián de Greef

Sí. Jo no hi tinc cap inconvenient, tampoc farem perdre el temps als altres di-
putats, però si es podria sol·licitar a mà alçada, si realment aquest acord existeix, 
llavors desistiríem de fer la nostra sol·licitud de votació. I, si no, faig la sol·licitud de 
votació.

La presidenta del Parlament

El Reglament el que disposa és que, quan no es fa per assentiment, en el cas de 
l’elecció de vicepresident o secretari, s’ha de fer per votació amb urna. 

Sergio Macián de Greef

Doncs sol·licito votació.
Moltes gràcies.

La presidenta del Parlament

Per tant, entenem que pot quedar ratificat per assentiment?

Sergio Macián de Greef

No, no; he dit que sol·licito votació.
Moltes gràcies.

La presidenta del Parlament

Ah, que sol·licita la votació amb urna? (Pausa.)
Per tant, aquesta elecció es farà d’acord amb el que estableixen els articles 49.2 i 

43.2 del Reglament del Parlament, i amb l’article 101.2, per la qual cosa els diputats 
seran cridats nominalment per ordre alfabètic perquè vagin a la taula presidencial  
i dipositin les paperetes amb el seu vot a l’urna.

Començaríem, primer, amb l’elecció del vicepresident.
Per l’elecció del vicepresident cada diputat ha d’escriure un nom a la papereta  

i sortirà escollit el que tingui major nombre de vots. 
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Comencem la crida per ordre alfabètic. Si us plau, senyor secretari general... (Re-
mor de veus de fons.) Puc repetir els noms? Sí? (Pausa.) La vicepresidenta seria la 
senyora Maria Antònia Batlle i com a secretari el senyor David González. Aquestes 
són les propostes de la Junta de Portaveus.

El secretari general

Primer vicepresident, no?

La presidenta del Parlament

Sí; fem primer la vicepresidència. 

El secretari general

D’acord.

La presidenta del Parlament

Per tant, comencem la crida per ordre alfabètic.
(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 
les paperetes.)

Perfecte. Doncs comencem l’escrutini.
(Es procedeix a l’escrutini i, després, al recompte.)
Doncs per 14 vots a favor queda proclamada vicepresidenta de la Mesa d’aquesta 

comissió la diputada Maria Antònia Batlle, amb 2 vots en blanc i 1 vot del senyor 
Sergio Macián de Greef. Perfecte.

Procedim, doncs, ara a l’elecció del secretari o secretària de la comissió. I farem 
servir el mateix procediment que en l’elecció del vicepresident. Han d’escriure un 
nom a la papereta.

I, per tant, comencem la crida per ordre alfabètic.
(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 
les paperetes.)

Procedim a l’escrutini.
(Es procedeix a l’escrutini i, després, al recompte.)
Doncs David González queda nomenat secretari d’aquesta comissió per 14 vots 

a favor; hi ha 2 vots en blanc i 1 vot per Sergio Macián de Greef. 
Per tant, queden nomenats, en la composició definitiva de la Mesa, com a presi-

denta la senyora Najat Driouech, com a vicepresidenta la senyora Maria Antònia 
Batlle i com a secretari el senyor David González.

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

Moltíssimes gràcies a tots.
(Els membres de la Mesa de la comissió ocupen llurs llocs. Pausa.)

La presidenta de la comissió (Najat Driouech Ben Moussa)

Bé, primer de tot, bon dia, o bona tarda ja, a aquestes hores. Evidentment, do-
nar les gràcies als companys i companyes, diputats i diputades, que m’han donat 
suport per poder presidir aquesta comissió, una comissió la qual ja he compartit a 
l’anterior legislatura amb alguns companys que també són aquí, que estic segura 
que la gaudireu de la mateixa manera que la vaig gaudir jo la darrera legislatura, 
perquè és una comissió que no tracta una altra cosa que no sigui la vulneració de 
drets de la ciutadania i amb la qual crec que tenim un compromís en tenir cura i 
de protegir o almenys vetllar per protegir els drets de la ciutadania, que no se’n 
vulneri cap.
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Desitjar, i estic segura que així serà, perquè per la meva part serà així, cordiali-
tat, respecte, bona sintonia, i sempre sempre treballant per poder-ho fer cada dia o 
cada comissió millor que l’anterior.

Moltes gràcies. I, en breu, entenc jo que ja la convocarem per poder arrencar. 
Gràcies.

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