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Sessió 2 de la CR

La sessió de la Comissió del Reglament (CR) s’obre a tres quarts de deu del matí i dos 

minuts. Presideix el president del Parlament, acompanyat de tots els membres de la Mesa, 

el qual és assistit pel secretari general i el lletrat major.

Hi són presents els diputats Munia Fernández-Jordán Celorio, Manuel Rodríguez de 

l’Hotellerie de Fallois i Carlos Sánchez Martín, pel G. P. de Ciutadans; Gemma Geis i Carre-

ras, pel G. P. de Junts per Catalunya i Jenn Díaz Ruiz, Josep M. Jové i Lladó i Marc Sanglas 

i Alcantarilla, pel G. P. Republicà.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: Proposta de reforma del Reglament del Parlament (tram. 211-00001/12). Al-

bert Batet i Canadell, juntament amb 26 altres diputats del Grup Parlamentari de Junts per 

Catalunya. Substitució de membres en la Ponència.

El president del Parlament

Bé, bon dia, som-hi. Bon dia a tothom. Obrim la sessió.
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Hi ha un únic punt a l’ordre del dia, que és la substitució de membres de la 
Ponència de la Proposta de reforma del Reglament del Parlament. I, en aquest cas, 
el Grup Parlamentari de Ciutadans ha anunciat per escrit la designació del diputat 
Joan García i González com a nou ponent de la ponència. 

I, de la mateixa ponència, el Grup Parlamentari Republicà ha comunicat també 
la substitució dels seus ponents, tots dos, designant el diputat Josep Maria Jové i la 
diputada Adriana Delgado com a nous ponents d’aquesta ponència, com dèiem, eh?

Tothom hi està d’acord? Podem aprovar-ho per assentiment? Sí? Molt bé.
Doncs crec que no hi ha cap altre punt a l’ordre del dia. Per tant, aixequem la 

sessió i anem al Ple.

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