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Sessió 1 de la CS

La sessió de la Comissió de Salut (CS) s’obre a tres quarts d’onze del matí. Presideix la 
presidenta del Parlament, la qual és assistida pel secretari general i la lletrada Anna Casas 
i Gregorio.

Hi són presents els diputats Montserrat Candini i Puig, Anna Caula i Paretas, Violant Cer-
vera i Gòdia, Lluís Llach i Grande, Jordi Orobitg i Solé, Irene Rigau i Oliver, Meritxell Roigé i 
Pedrola, Jordi-Miquel Sendra Vellvé, Alba Vergés i Bosch i Montserrat Vilella Cuadrada, pel 
G. P. de Junts pel Sí; Martín Eusebio Barra López, David Mejía Ayra, Alfonso Sánchez Fisac i 
Jorge Soler González, pel G. P. de Ciutadans; Assumpta Escarp Gibert i Raúl Moreno Mon-
taña, pel G. P. Socialista; Albano Dante Fachin Pozzi i Marta Ribas Frias, pel G. P. de Cata-
lunya Sí que es Pot; Santi Rodríguez i Serra i Marisa Xandri Pujol, pel G. P. del Partit Popular 
de Catalunya, i Eulàlia Reguant i Cura, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Constitució de la comissió (tram. 410-00006/11). 
2. Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari (article 49.2 del 

Reglament).
3. Elecció del vicepresident o vicepresidenta i del secretari o secretària de la comissió.

La presidenta del Parlament

S’obre la sessió.

Constitució de la comissió 

410-00006/11

Anem a constituir la Comissió de Salut. 
Algun grup notifica substitucions per a aquesta sessió? (Pausa.)

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

D’acord amb l’article 49.2 del Reglament, la presidència d’aquesta comissió corres-
pon al Grup Parlamentari de Junts pel Sí, que ha designat presidenta la il·lustre senyora 
Alba Vergés i Bosch. 

La comissió ratifica aquesta proposta? (Pausa.)

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

Cal procedir ara a l’elecció de la resta de membres de la Mesa.
D’acord amb els antecedents i l’article 99.3 del Reglament, l’elecció es pot fer per 

assentiment si els grups hi estan d’acord, atès que hi ha una única proposta per a cada 
lloc a proveir. 

El candidat proposat per a la vicepresidència, que correspon al Grup Parlamentari 
de Ciutadans, és l’il·lustre senyor Martín Eusebio Barra López. I la candidata proposada 
per a la secretaria, que correspon al Grup Parlamentari de Junts pel Sí, és la il·lustre se-
nyora Montserrat Vilella i Cuadrada.

Es poden considerar elegits per assentiment? Sí? (Pausa.)
Per tant, la composició definitiva de la Mesa és: presidenta, il·lustre senyora Alba 

Vergés i Bosch; vicepresident, il·lustre senyor Martín Eusebio Barra López, i secretària, 
il·lustre senyora Montserrat Vilella i Cuadrada.

Prego a les persones que han estat elegides que ocupin el seu lloc a la Mesa. I els de-
sitjo molt bona feina. I nosaltres anem a continuar amb la marató.

(Els membres de la Mesa de la comissió ocupen llurs llocs. Pausa.)
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La presidenta de la comissió (Alba Vergés i Bosch)

Bé, bon dia a tothom. En primer lloc, moltes gràcies per la confiança de poder pre-
sidir aquesta Comissió de Salut. Espero que aquesta comissió pugui estar a l’alçada dels 
reptes que ens vénen d’ara endavant i puguem fer de la tasca de la comissió una feina 
fructífera, que li cal al sector i a la nostra societat.

Totes les persones que hem treballat i estem treballant en aquest àmbit sabem que 
la salut abraça molts aspectes de la vida que toquen directament o indirecta la vida de 
les persones. Per això la sabem cabdal per tenir una societat sana, justa i cohesionada.

Amb l’ànim que aquesta comissió també sigui per les entitats del sector, pels col·lec-
tius de professionals, pels col·lectius de pacients i pels ciutadans, en general, un espai 
amb les portes obertes per debatre tot allò que afecta, que es refereix a la seva salut, que 
es refereix al sistema sanitari, en general, als territoris, als professionals i als reptes de 
futur que tenim, la intenció d’aquesta presidència és que aquesta comissió també sigui 
útil per conèixer de primera mà l’organització del sistema i la feina professional i la fei-
na que es fa als territoris.

Per aquest motiu, el Govern de la Generalitat de Catalunya serà emplaçat a ser-hi 
molt present perquè els diputats i diputades puguem conèixer de primera mà tot allò que 
s’esdevé en el sector, alhora d’estar oberts també a tots els col·lectius que puguem orga-
nitzar perquè vinguin al Parlament, o nosaltres, com a Comissió de Salut, organitzar vi-
sites per conèixer en profunditat el sector.

Amb alguns i algunes de vosaltres ja ens coneixem d’alguna altra legislatura, o d’al-
tres aspectes, de debats, etcètera, amb d’altres en tindrem l’ocasió, sobretot amb els meus 
companys de la Mesa, amb el senyor Martín Eusebio i la senyora Montserrat Vilella. 

I, properament, us convocarem a una trobada de Mesa i portaveus de la Comissió de 
Salut per tal de poder explicar l’organització de la pròpia comissió i poder també reco-
llir els aspectes que considereu.

Res més. Moltes gràcies. I bona feina, sobretot.
S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a tres quarts d’onze del matí i cinc minuts.
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