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Consti tució de la comissió i elecció o proclamació
dels membres de la Mesa de la comissió.

EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyors i senyores diputats, començam la sessió
l’ordre del dia de la qual consisteix a constituir la Comissió de
Reglament i elegir-ne la Mesa.

L’article 51 del Reglament del Parlament estableix el
següent: “La Comissió de Reglament serà formada pel
president o presidenta de la cambra, que la presidirà, pels
altres membres de la Mesa del Parlament i pels diputats i les
diputades que designin els grups parlamentaris, d’acord amb el
que disposa l’article 42 d’aquest reglament.”

La lletrada oficiala major del Parlament farà lectura dels
noms dels diputats que els diferents grups parlamentaris han
designat per tal que formin part de l’esmentada comissió.

LA SRA. OFICIALA MAJOR:

Membres de la mesa del Parlament: el Sr. Vicenç Thomàs
i Mulet, la Sra. Gloria Pilar Santiago i Camacho, el Sr. Juan
Manuel Lafuente i Mir, la Sra. Joana Aina Campomar i Orell
i el Sr. Maxo Benalal i Bendrihem.

Per part dels grups parlamentaris s’han nomenat les
persones següents:

Grup Parlamentari Socialista: la Sra. Sílvia Cano i Juan, la
Sra. Pilar Sansó i Fuster, la Sra. Irene Triay i Fedelich, la Sra.
Helena Benlloch i Bottini.

Grup Parlamentari Popular: el Sr. Miquel Vidal i Vidal, el
Sr. Gabriel Company i Bauzá i el Sr. Vicent Marí i Torres.

Grup Parlamentari Unidas Podemos: el Sr. Alejandro
López i Soria.

Grup Parlamentari Ciudadanos: la Sra. Patrícia Guasp i
Barrero.

Grup Parlamentari MÉS per Mallorca: el Sr. Miquel
Ensenyat i Riutort.

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares: Sra. Idoia Ribas
i Marino.

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears: el
Sr. Jaume Font i Barceló.

I pel Grup Parlamentari Mixt: la Sra. Patrícia Font i
Marbán.

EL SR. PRESIDENT:

Un cop constituïda la comissió, i en aplicació de l’article
51 del Reglament abans esmentat, ara correspon l’elecció de
vicepresident o vicepresidenta i secretari o secretària, la qual

cosa es fa d’acord amb l’article 43 de la cambra i el president
ha de demanar, en funció de l’article 43.5, si hi ha qualque
candidatura unitària per al càrrec de vicepresident i secretaria,
per poder-ho acceptar per assentiment.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

El Partit Popular proposa Juan Manuel Lafuente.

EL SR. PRESIDENT:

No, la pregunta és si hi ha una única candidatura de tots els
grups parlamentaris. No existeix.

Per tant, hem d’aplicar l’article 43.2 del Reglament i, d’una
forma conjunta, els diputats i diputades només poden escriure
un nom, el que obtengui més vots serà elegit vicepresident o
vicepresidenta i el segon que obtengui més vots resultarà
elegit secretari o secretària.

I ara és quan els grups parlamentaris han de fer arribar a
aquesta presidència si presenten qualque nom de diputat o
diputada per a aquests càrrecs.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Sí, el Partit Popular presenta Juan Manuel Lafuente.

EL SR. PRESIDENT:

El Partit Popular presenta, perdó?

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Juan Manuel Lafuente.

EL SR. PRESIDENT:

Juan Manuel Lafuente. Hi ha qualque altre candidat?

LA SRA. CANO I JUAN:

A veure, Sr. Thomàs, em disculparà però ara mateix tenc un
dubte, el president de la Mesa forma part, com a membre nat,
amb els altres membres de la Mesa, i el meu dubte és si des
del Grup Socialista hem de presentar a president o
vicepresident, atès que vostè es troba a la Mesa. Disculpi
aquesta pregunta...

EL SR. PRESIDENT:

No, repetirem el que diu el Reglament: “El president del
Parlament presideix la Comissió de Reglament”, per tant,
només s’han d’escollir dos càrrecs, el de vicepresident i el de
secretari, i ara ens trobam en el punt on el president demana
als grups parlamentaris si tenen qualque proposta per a aquesta
votació, o el primer que tengui més vots seria el vicepresident
i el segon que obtingués més vots seria secretari.
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El Grup Parlamentari Popular ha manifestat que presenta
com a proposta per a aquesta elecció el Sr. Juan Manuel
Lafuente. La pregunta és si qualque altre grup parlamentari fa
altra proposta.

LA SRA. CANO I JUAN:

Des del Grup Socialista presentam Sílvia Cano.

EL SR. PRESIDENT:

Idò ara l’oficiala major farà lectura del nom dels diputats
i les diputades, per tal que dipositin el seu vot a l’urna. 

LA SRA. OFICIALA MAJOR:

Senyores i senyors diputats:

Benalal i Bendrihem, Maxo.
Benlloch i Bottini, Helena.
Campomar i Orell, Joana Aina.
Cano i Juan, Sílvia.
Company i Bauzá, Gabriel.
Ensenyat i Riutort, Miquel.
Font i Barceló, Jaume.
Font i Marbán, Patrícia.
Guasp i Barrero, Patrícia.
Lafuente i Mir, Juan Manuel.
López i Soria, Alejandro.
Marí i Torres, Vicent.
Ribas i Marino, Idoia.
Sansó i Fuster, Pilar.
Santiago i Camacho, Gloria Pilar.
Thomàs i Mulet, Vicenç.
Triay i Fedelich, Irene.
Vidal i Vidal, Miquel.

EL SR. PRESIDENT:

Es procedeix al recompte. El resultat de la votació és el
següent: a favor de la diputada Sra. Sílvia Cano, 8 vots; a favor
del Sr. Juan Manuel Lafuente, 4 vots; i 6 vots en blanc. 

En conseqüència, queda proclamada com a vicepresidenta
de la Comissió de Reglament la diputada Sra. Sílvia Cano i,
com a secretari, el Sr. Juan Manuel Lafuente.

I un cop elegida la Mesa de la comissió, i no havent-hi més
assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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