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Sessió 1 de la CEH

La sessió de la Comissió d’Economia i Hisenda (CEH) s’obre a les deu del matí i cator-

ze minuts. Presideix el president del Parlament, el qual és assistit pel secretari general i el 

lletrat Miquel Lluís Palomares i Amat.

Hi són presents els diputats José María Cano Navarro, Antonio Espinosa Cerrato, Maia-

len Fernández Cabezas, Dimas Gragera Velaz, María Luz Guilarte Sánchez i Laura Vil chez 

Sánchez, pel G. P. de Ciutadans; Albert Batet i Canadell, Francesc de Dalmases i Thió, 

Jordi Munell i Garcia, Teresa Pallarès Pique i Anna Tarrés i Campà, pel G. P. de Junts per 

Catalunya; Anna Caula i Paretas, Josep M. Jové i Lladó, Ernest Maragall i Mira, Òscar Peris 

i Ròdenas i J. Lluís Salvadó i Tenesa, pel G. P. Republicà; Alícia Romero Llano i Beatriz Sil-

va Gallardo, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Jéssica Albiach Satorres, pel G. P. de 

Catalunya en Comú Podem; Maria Sirvent Escrig, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Po-

pular, i Santi Rodríguez i Serra, pel S. P. del Partit Popular de Catalunya.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Constitució de la comissió (tram. 410-00003/12).

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. Som-hi. 

Constitució de la comissió
410-00003/12

Constituïm, ara, la Comissió d’Economia i Hisenda.
Primer de tot, si els grups voleu notificar alguna substitució...? (Pausa.) Senyor 

Batet...

Albert Batet i Canadell

Per part de Junts per Catalunya, la senyora Tarrés substitueix la senyora Geis.

El president del Parlament

Senyora Romero?

Alícia Romero Llano

Bon dia, president. Al Grup Socialista, la senyora Beatriz Silva substitueix l’Òs-
car Ordeig.

Jéssica Albiach Satorres

I per Catalunya en Comú Podem, en lloc de David Cid, estic jo mateixa, Jéssica 
Albiach.

El president del Parlament

Molt bé. Doncs un cop notificades les substitucions, el que cal fer –ja ho saben– 
és escollir la Mesa de la comissió, i, en primer lloc, la presidenta.

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 la Junta de Portaveus, 
com saben, al Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, que proposa la senyora 
Teresa Pallarès i Piqué com a presidenta.



DSPC-C 12
31 de maig de 2018

Sessió 1 de la CEH  4

Es pot ratificar per assentiment la proposta? Sí? (Pausa.) Molt bé.
Doncs queda escollida presidenta de la Comissió d’Economia i Hisenda la se-

nyora Teresa Pallarès i Piqué.

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; és a dir, la vicepresidèn-
cia i la secretaria.

En el primer cas, correspon al Grup Parlamentari Republicà fer la proposta, que 
proposa el senyor Òscar Peris i Ròdenas, com a vicepresident. I, en el cas de la se-
cretaria, li correspon al Grup Parlamentari Socialista i Units per Avançar, que pro-
posa el senyor Òscar Ordeig i Molist.

Es poden aprovar, també, aquests dos càrrecs per assentiment? Sí? (Pausa.) Molt bé.
Doncs així, per tant, la Mesa d’aquesta comissió queda definitivament composta 

de la següent manera: presidenta, senyora Teresa Pallarès i Piqué; vicepresident, el 
senyor Òscar Peris i Ròdenas, i secretari, el senyor Òscar Ordeig i Molist.

Si voleu ocupar ja el lloc de la Mesa... I en tot cas, a mi..., res més, desitjar-vos 
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 (Teresa Pallarès Piqué)

Bon dia a totes i a tots. Només dos paraules de presentació. Benvinguts a la co-
missió, ben trobats els que ja hi estàveu i hi teniu experiència, i, per tant, ens podreu 
aportar llum als temes que tocarem. Vull agrair a tots el fet que haguem pogut..., 
personalment, poder haver estat escollida; és un honor per mi formar part d’aquesta 
Mesa.

Agrair també al vicepresident i al secretari, en aquest cas secretària..., i també la 
feina del lletrat, que avui no ens pot acompanyar –ja em va comunicar ahir que es-
tava fora–, que serà el Ferran Domínguez, i la feina del gestor que ens heu de posar, 
diguem-ne, en solfa tots els temes, no?

Com sabeu, aquesta comissió es reuneix un cop al mes, els dimecres a la tarda. 
I espero i desitjo que, des dels diferents punts de vista, puguem fer un debat ric sobre 
tots els temes que toquen a la comissió, i, sobretot, des del respecte.

Em teniu tots a la vostra disposició; suposo que de la mateixa manera que els 
membres que m’acompanyen a la Mesa. Bona feina a tothom.

La sessió s’aixeca a un quart de onze del matí i tres minuts.
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