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Sessió 1 de la CARPA

La sessió de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (CARPA) s’obre 

a les dotze del migdia i set minuts. Presideix el president del Parlament, el qual és assistit 

pel secretari general i el lletrat Miquel Lluís Palomares Amat.

Hi són presents els diputats Marina Bravo Sobrino, Jean Castel Sucarrat, Fran-
cisco Javier Domínguez Serrano, Javier Rivas Escamilla i Jorge Soler González, pel 
G. P. de Ciutadans; Josep Maria Forné i Febrer, Imma Gallardo Barceló, Montserrat 
Macià i Gou i Ferran Roquer i Padrosa, pel G. P. de Junts per Catalunya; Montser-
rat Fornells i Solé, Irene Fornós Curto, David Rodríguez i González i Francesc Vi-
aplana Manresa, pel G. P. Republicà; Rafel Bruguera Batalla i Beatriz Silva Gallar-
do, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Natàlia Sànchez Dipp, pel S. P. de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Alejandro Fernández Álvarez, 
pel S. P. del Partit Popular de Catalunya.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Constitució de la comissió (tram. 410-00015/12).

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

Seguim. 

Constitució de la comissió 
410-00015/12

Molt bé, ara es tracta de constituir la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació. En primer lloc, com sempre, preguntem si hi ha alguna substitució 
d’algun grup. Notificar-ho... (Pausa.) Sí? (Francisco Javier Domínguez Serrano in-
tervé sense fer ús del micròfon.) Molt bé. Algun altre grup? (Pausa.) Sí, senyor Bru-
guera? (Rafel Bruguera Batalla intervé sense fer ús del micròfon.) Molt bé.

Els demano que facin servir el micròfon i així queda enregistrat, eh? Senyor Civit?

Ferran Civit i Martí

Pel Grup Republicà, el senyor David Rodríguez substitueix el diputat Bernat 
Solé.

El president del Parlament

Molt bé.

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

Molt bé, doncs seguim. En primer lloc, òbviament, del que es tracta és de rati-
ficar la presidència d’aquesta comissió, que correspon, en aquest cas, al Grup Par-
lamentari de Junts per Catalunya, que ha designat com a president el senyor Marc 
Solsona i Aixalà. 

Es pot ratificar aquesta proposta per assentiment? (Pausa.) Sí? Molt bé.
Doncs queda ratificat com a president el senyor Solsona.
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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, en aquest cas, la vice-
presidència, que correspon al Grup Parlamentari Republicà. S’ha proposat el senyor 
Ferran Civit i Martí. I com a candidat a la secretaria, que correspon al Grup Parla-
mentari de Ciutadans, es proposa la senyora Munia Fernández-Jordán Celorio.

Es pot aprovar per assentiment també, aquesta proposta? (Pausa.) Sí? Molt bé.
Doncs la composició definitiva de la Mesa és la següent: president de la Comis-

sió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, el senyor Marc Solsona i Aixalà; 
vicepresident, el senyor Ferran Civit i Martí, i secretària, la senyora Munia Fernán-
dez-Jordán Celorio.

Res més. Demano als membres de la Mesa que ocupin el seu lloc i, a tots plegats, 
desitjar-los que sigui una comissió prou productiva, eh?

Moltíssimes gràcies.
(Els membres de la Mesa de la comissió ocupen llurs llocs. Pausa.)

El president de la comissió (Marc Solsona i Aixalà)

Bé, doncs molt bon dia a tothom i, bé, donem per constituïda aquesta Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. En nom meu i dels companys de la 
Mesa, doncs, això que hem anat dient a totes les comissions: ganes de fer-ho bé, que 
ens vegem aquí com uns aliats perquè totes les propostes i iniciatives parlamentàries 
que vinguin, doncs, puguin fluir de la millor manera possible i, per tant, ens empla-
cem en breu ja a començar aquesta activitat parlamentària. Però jo no vull acabar 
tampoc aquesta intervenció primera com a president, també, sense tenir un record..., 
tenint un record també sentit per la consellera Serret.

Per tant, moltíssimes gràcies i ens emplacem per a la propera comissió.
Moltes gràcies.

La sessió s’aixeca a les dotze del migdia i deu minuts.
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