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Sessió 3 de la CP

La sessió de la Comissió de Peticions (CP) s’obre a tres quarts de deu del matí i tres mi-

nuts. Presideix el president del Parlament, el qual és assistit pel secretari general i la lletrada 

Anna Casas i Gregorio.

Hi són presents els diputats Carmen de Rivera i Pla, Francisco Javier Domínguez Serra-

no, María Luz Guilarte Sánchez, Javier Rivas Escamilla, Alfonso Sánchez Fisac i Sergio Sanz 

Jiménez, pel G. P. de Ciutadans; Saloua Laouaji i Faridi, Josep Riera i Font, Ferran Roquer i 

Padrosa, Mònica Sales de la Cruz i Anna Tarrés i Campà, pel G. P. de Junts per Catalunya; 

Jenn Díaz Ruiz, Mònica Palacín París, Rut Ribas Martí, Francesc Viaplana i Manresa i Ruben 

Wagensberg Ramon, pel G. P. Republicà; Assumpta Escarp Gibert i Beatriz Silva Gallardo, 

pel G. P. Socialistes i Units per Avançar i Yolanda López Fernández, pel Grup Parlamentari 

de Catalunya en Comú Podem. 

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari (article 49.2 del 

Reglament del Parlament).

2. Elecció del vicepresident o vicepresidenta i del secretari o secretària de la Comissió.

El president del Parlament

Bon dia. Obrim la sessió.
Hi ha algun grup que vulgui notificar alguna substitució de diputats o diputades? 

Sí, senyor Escarp? Digui.

Assumpta Escarp Gibert

Jo mateixa substitueixo la diputada Rosa Maria Ibarra.

El president del Parlament

Molt bé. Gràcies. Alguna més? No? Sí?

Anna Tarrés i Campà

Sí, el diputat Roquer substitueix el diputat Monell.

El president del Parlament

Molt bé. Doncs prenem nota de les substitucions. Bàsicament, aquesta comissió 
s’ha convocat amb dos punts de l’ordre del dia, que és l’elecció, primer, de la presi-
dència de la comissió, i després de la resta de la Mesa.

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

Tal com es va acordar a l’última Junta de Portaveus, la presidència d’aquesta co-
missió correspon al Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, que ha 
designat el diputat Santi Rodríguez com a president d’aquesta comissió.

D’acord amb l’article 101.3 del Reglament, l’elecció es pot fer per assentiment, si 
tots els grups hi estan d’acord, ja que només es proposa aquesta candidatura. 

Estan d’acord amb la proposta? Sí? D’acord. 
Per tant, queda nomenat i designat president d’aquesta comissió el diputat senyor 

Santi Rodríguez.

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

I passem, ara, al segon punt, que és escollir la resta de la Mesa, per tant, l’elec-
ció del vicepresident o vicepresidenta i del secretari o secretària d’aquesta Comissió 
de Peticions.
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Els candidats proposats, que corresponen al Grup Parlamentari de Ciutadans, en 
el cas de la vicepresidència, i del Grup Parlamentari Republicà, en el cas de la se-
cretaria, són el senyor Javier Rivas Escamilla, per a la vicepresidència, i la diputada 
senyora Rut Ribas i Martí, per a la secretària.

Es poden també considerar elegits per assentiment? Sí? Molt bé. 
Doncs queda constituïda la Mesa d’aquesta comissió, amb la composició següent: 

president, el senyor Santi Rodríguez; vicepresident, el senyor Javier Rivas, i, secre-
tària, la senyora Rut Ribas.

Per tant, fins aquí la meva intervenció. Ara, la nova Mesa de la comissió, si vol 
prendre possessió de la Mesa? I acabaríem aquí l’ordre del dia que havíem plantejat 
per avui.

La sessió se suspèn a tres quarts de deu del matí i cinc minuts i es reprèn a tres quarts de 

deu i set minuts.

El president de la comissió (Santi Rodríguez i Serra)

Molt bé. Bon dia. Havia preparat un discurset d’una mitja hora, però em sembla 
que no és gaire procedent. Per tant, els agrairé, simplement, els agrairé la confian-
ça que m’han posat i que espero no defraudar.

Aquesta és una comissió que no es reuneix des del mes de maig de l’any passat. 
Per tant, es poden imaginar que hi ha bastanta feina acumulada. 

I per tant, per la meva part, sense més dilacions, els comunicaré que avui mateix 
intentarem convocar la mateixa Mesa de la comissió més els portaveus, la Mesa am-
pliada, eh?, per tal de poder fixar l’ordre del dia de la primera reunió o de la següent 
reunió de la comissió, que, segons em diu la lletrada i segons està programat, que és 
el darrer..., em sembla que és els darrers dimarts de cada mes, sempre que no hi hagi 
ple aquella mateixa setmana. I per tant, correspondria per al proper 29 de gener, eh? 

Per tant, per la meva part, no hi ha més assumptes. Si algú vol fer ús de la paraula?
Doncs aixecaríem la sessió. Gràcies, bon dia.

La sessió s’aixeca a tres quarts de deu del matí i vuit minuts.
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