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Sessió 1 de la CAI

La sessió de la Comissió d’Afers Institucionals (CAI) s’obre a les deu del matí i un minut. 

Presideix el president del Parlament, el qual és assistit pel secretari general i el lletrat Joan 

Ridao i Martín.

Hi són presents els diputats Joan García González, Dimas Gragera Velaz, Ignacio Mar-

tín Blanco, Sonia Sierra Infante i Laura Vílchez Sánchez, pel G. P. de Ciutadans; Albert Ba-

tet i Canadell, Francesc de Dalmases i Thió, Teresa Pallarés Piqué, Marc Solsona i Aixalà i 

Anna Tarrés i Campà, pel G. P. de Junts per Catalunya; Anna Caula i Paretas, Adriana Del-

gado i Herreros i Gemma Espigares Tribó, pel G.P. Republicà; Marta Moreta Rovira i Fer-

ran Pedret i Santos, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Xavier Domènech Sampere, 

pel G. P. de Catalunya en Comú Podem; Carles Riera Albert, pel S. P. de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Xavier García Albiol, pel S. P. del Partit Popular de 

Catalunya. 

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Constitució de la comissió (tram. 410-00002/12). 

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

Bé, bon dia. Malgrat que alguns tinguin el cap en un altre lloc hem de constituir 
la comissió.

Constitució de la comissió
410-00002/12

Constituïm la Comissió d’Afers Institucionals; saben perfectament com funciona. 
El primer que hem de fer és escollir la Mesa: primer, el president de la comissió 

i, després, la resta de la Mesa.
En tot cas, abans, si hi ha alguna substitució que s’hagi de notificar? (Pausa.) Sí, 

senyora Sierra?

Sonia Sierra Infante

Sí. Per part de Ciutadans, la senyora Laura Vílches substitueix la senyora Inés 
Arrimadas; el senyor Dimas Gragera al senyor Carrizosa, i el senyor Joan García al 
senyor Fernando de Páramo.

El president del Parlament

Molt bé. Senyor Pedret?

Ferran Pedret i Santos

Sí. Per part del Grup Socialista, la senyora Marta Moreta substitueix el senyor 
Miquel Iceta.

El president del Parlament

Molt bé. Sí, senyor Solsona.

Marc Solsona i Aixalà

Sí. Per part de Junts per Catalunya, la diputada Teresa Pallarès substitueix el 
diputat Jordi Sànchez.

El president del Parlament

Molt bé. Doncs un cop notificades les substitucions, el primer que caldria fer, 
com dèiem, és l’elecció de la presidència d’aquesta comissió. 
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Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari 
(article 49.2 del Reglament del Parlament)

La presidència d’aquesta comissió correspon, per acord de Junta de Portaveus, al 
Grup Parlamentari de Ciutadans, que ha designat en el seu cas el diputat Jean Cas-
tel Sucarrat.

Es pot donar per aprovada per assentiment aquesta presidència? (Pausa.) Sí? 
(Pausa.) Molt bé.

Per tant, queda nomenat el senyor Jean Castel Sucarrat president de la Comissió 
d’Afers Institucionals.

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. En aquest cas, correspon 
la proposta de vicepresidència al Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, que ha 
proposat la senyora Anna Tarrés i Campà, i la candidata proposada a la secretaria, 
que correspon, en aquest cas, al Grup Parlamentari Republicà, és la senyora Gem-
ma Espigares i Tribó.

Es poden també considerar aprovades per assentiment? (Pausa.) Sí? (Pausa.) 
Molt bé.

Així doncs, la composició definitiva de la Mesa d’aquesta comissió és la següent: 
president, el senyor Jean Castel Sucarrat; vicepresidenta, la senyora Anna Tarrés i 
Campà, i secretària, la senyora Gemma Espigares i Tribó.

Ara ja poden assumir els seus llocs a la Mesa i, en tot cas, a mi només em resta 
desitjar-los molt bona feina en el si d’aquesta comissió.

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

El president de la comissió (Jean Castel Sucarrat)

Bé, bon dia a tothom. En primer lloc, agrair la confiança amb aquest nomena-
ment i desitjar a tots els grups parlamentaris i als diputats i diputades una gran feina 
en aquesta comissió. Crec que és la Comissió d’Afers Institucionals i és la que també 
ha de marcar la pauta institucional i que tot aquell funcionament, feina i treball que 
desenvolupi sigui basat amb el que és el Reglament d’aquest Parlament, amb l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya i la Constitució espanyola.

Dit això, desitjar a tots els grups..., i donar les gràcies als membres que m’acom-
panyen de la Mesa i, com no pot ser d’una altra manera, en nom de tots, agrair un 
altre cop el nomenament i desitjar una gran feina.

Gràcies. (Pausa.)
Em permeten? (Pausa.) Serà comunicada, en breu, la primera reunió que tindrem 

els membres de la Mesa per designar i elaborar l’ordre del dia.
S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a les deu del matí i cinc minuts.
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