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Sessió 1 de la CAERIT

La sessió de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 

(CAERIT) s’obre a un quart d’onze del matí i cinc minuts. Presideix el president del Parla-

ment, el qual és assistit pel secretari general i el lletrat Miquel Lluís Palomares Amat.

Hi són presents els diputats Matías Alonso Ruiz, Susana Beltrán García, David Bertran 

Román, Maialen Fernández Cabezas, Ignacio Martín Blanco i Manuel Rodríguez de l’Ho-

tellerie de Fallois, pel G. P. de Ciutadans; Albert Batet i Canadell, Francesc de Dalmases 

i Thió, Josep Maria Forné i Febrer, Anna Geli i España, Aurora Madaula i Giménez i Anna 

Tarrés i Campà, pel G. P. de Junts per Catalunya; Antoni Castellà i Clavé, Ferran Civit i Mar-

tí, Adriana Delgado i Herreros, David Rodríguez i González i Ruben Wagensberg Ramon, 

pel G. P. Republicà; Esther Niubó Cidoncha i Ferran Pedret i Santos, pel G. P. Socialistes 

i Units per Avançar; Susanna Segovia Sánchez, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem; 

Carles Riera Albert, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Ale-

jandro Fernández Álvarez, pel S. P. del Partit Popular de Catalunya.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Constitució de la comissió (tram. 410-00004/12).

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.

El president del Parlament

Bon dia. Som-hi, de nou. No sé si hi som tots. (Pausa.) Sí, crec que sí, eh?, tots 
els grups.

Constitució de la comissió
410-00004/12

Molt bé, abans de començar, no sé si els grups volen notificar alguna substitució...

Albert Batet i Canadell

Sí, nosaltres.

El president

Sí, senyor Batet.

Albert Batet i Canadell

Per part del nostre grup, la diputada Geli substitueix el senyor Costa, i jo mateix 
substitueixo el molt honorable Carles Puigdemont.

El president

Molt bé. Molt bé, doncs si no hi ha cap més substitució a notificar... (Susana Bel-
trán García demana per parlar.) Sí?

Susana Beltrán García 

Sí, nosaltres substituïm el David Mejía per la Munia Fernández i... Qui més? Ens 
falta algú? Ja estem tots? (Veus de fons.) Ah, sí! La Blanca Navarro pel Manuel Ro-
dríguez.

El president

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

Molt bé, doncs, ara sí. El primer que hem de fer, òbviament, és escollir la presi-
dència d’aquesta comissió, que, com saben, i per acord de la Junta de Portaveus, li 
correspon fer la proposta al Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, que ha de-
signat com a presidenta d’aquesta comissió la senyora Aurora Madaula i Giménez. 

Es pot aprovar aquesta presidència per assentiment? (Pausa.) Sí? 
Molt bé, doncs queda aprovada la presidència d’aquesta comissió, en aquest cas, 

per a la senyora Aurora Madaula i Giménez.

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

I ara hauríem d’escollir la resta de membres de la Mesa. La proposta de vicepre-
sidència, que corresponia al Grup Parlamentari Republicà..., s’ha formulat el senyor 
David Rodríguez i González, i la proposta per a la secretaria, que correspon al Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, és la senyora Esther Niubó i Cidoncha. 

Es poden també aprovar per assentiment aquests dos llocs? (Pausa.) Sí?
Molt bé. Doncs així, un cop aprovada, la composició definitiva de la Mesa 

d’aquesta comissió és la següent: la presidenta és la senyora Aurora Madaula i 
Giménez; el vicepresident, el senyor David Rodríguez i González, i la secretària, la 
senyora Esther Niubó i Cidoncha.

Res més. Els demano als membres de la Mesa que ocupin el seu lloc i, en tot cas, 
a mi només em resta desitjar-los molt bona feina en aquesta comissió.

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

La presidenta de la comissió (Aurora Madaula i Giménez)

Bé, bon dia. Només us volia donar les gràcies per haver confiat en mi i dir-vos 
que agafo aquest encàrrec amb moltes ganes i moltes ganes de fer feina. Crec que 
és una comissió molt important en els moments que estem vivint –especialment en 
els moments en els que estem vivint. I, per tant, crec que haurem de fer molta feina. 

Ens emplaçarem a treballar, juntament amb els lletrats i el personal del Parla-
ment, que ens ajudaran. Moltes gràcies també per ser-hi i per ajudar-nos. I moltes 
gràcies als diputats per treballar..., bé, emplacem-nos a seguir treballant i a reu-
nir-nos periòdicament en aquesta comissió que crec que és de vital importància.

Així que, si no hi ha res més, crec que dono per constituïda aquesta comissió i 
aixeco la sessió.

La sessió s’aixeca a un quart d’onze del matí i nou minuts.
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