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Sessió 1 de la CI

La sessió de la Comissió d’Interior (CI) s’obre a dos quarts d’onze del matí i un minut. 

Presideix el president del Parlament, el qual és assistit pel secretari general i el lletrat Joan 

Ridao i Martín.

Hi són presents els diputats Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Munia Fernán-

dez-Jordán Celorio, Dimas Gragera Velaz, Alfonso Sánchez Fisac i María Francisca Valle 

Fuentes, pel G. P. de Ciutadans; M. Isabel Ferrer i Álvarez, Lluís Guinó i Subirós, Teresa Pa-

llarès Piquer, Ferran Roquer i Padrosa, Mònica Sales de la Cruz i Marc Solsona i Aixalà, pel 

G. P. de Junts per Catalunya; Eva Baró Ramos, Antoni Castellà i Clavé, Assumpta Escarp 

Gibert, Montserrat Fornells i Solé, Òscar Peris i Ròdenas i Francesc Viaplana Manresa, pel 

G. P. Republicà; Carles Castillo Rosique, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Jéssica 

Albiach Satorres, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem; Maria Sirvent Escrig, pel S. P. 

de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Xavier García Albiol, pel S. P. del 

Partit Popular de Catalunya.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Constitució de la comissió (tram. 410-00005/12). 

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

Bé, bon dia.

Constitució de la comissió
410-00005/12

Continuem ara amb la constitució de la Comissió d’Interior.
Primer de tot, si hi ha alguna substitució a notificar... (Diversos diputats dema-

nen per parlar.) Sí?

Albert Batet i Canadell

President, la Teresa Pallarès substitueix l’Eusebi Campdepadrós.

El president del Parlament

Molt bé.

Matías Alonso Ruiz

Sí, president... El diputat Dimas Gragera substitueix el diputat Carlos Sánchez.

El president del Parlament

Molt bé.

Jéssica Albiach Satorres

I jo mateixa, Jéssica Albiach, substitueixo Joan Josep Nuet.

El president del Parlament

Molt bé.

Albert Batet i Canadell

President, la Mònica Sales substituirà el diputat Lluís Guinó, doncs.

El president del Parlament

Molt bé, perfecte.
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Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari 
(article 49.2 del Reglament del Parlament)

Molt bé. Com saben, el primer que cal fer, doncs, ara és votar la presidència 
d’aquesta comissió. 

Per l’acord que vam prendre a la Junta de Portaveus, en aquest cas li correspon-
dria fer la proposta al Grup Parlamentari de Ciutadans, que designa com a president 
el senyor Matías Alonso i Ruiz. 

Ja es pot aprovar per assentiment? (Pausa.) Sí?
Molt bé. Doncs queda aprovat com a president d’aquesta comissió el senyor Ma-

tías Alonso Ruiz.

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

I ara hauríem de votar la resta de membres de la Mesa, en aquest cas la vicepre-
sidència, que correspondria la proposta al Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, que proposa la senyora Assumpta Escarp Gibert i, pel que fa a la secreta-
ria, el candidat proposat –en aquest cas li correspon al Grup Parlamentari Junts per 
Catalunya– és el senyor Lluís Guinó i Subirós.

Es poden aprovar també aquests dos llocs per assentiment? (Pausa.) Sí?
Molt bé. Així, doncs, definitivament, la Mesa de la comissió queda definida de 

la següent manera, és a dir: com a president, el senyor Matías Alonso Ruiz; vice-
presidenta, la senyora Assumpta Escarp i Gibert, i secretari, el senyor Lluís Guinó 
i Subirós.

Res més. Els demano que la Mesa ocupi el seu lloc, i a tots vostès –i estic con-
vençut que serà així–, que facin una molt bona feina en aquesta comissió.

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

El president (Matías Alonso Ruiz)

Bé, molt bon dia. Després de la constitució d’aquesta comissió, primer de tot els 
vull agrair, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans i en el meu propi, doncs, 
l’elecció com a president d’aquesta comissió, i crec que puc parlar també en nom de 
l’Assumpta Escarp i del Lluís Guinó agraint la confiança dipositada, la confiança 
que, al final, és una delegació del conjunt dels ciutadans de Catalunya.

Aquesta és una comissió, com bé saben, legislativa; per tant, és una comissió im-
portant dins de les que tenim dins d’aquest Parlament, com totes ho són, però aques-
ta jo crec que és especialment important. I, malgrat la situació política, que cadas-
cú la pot llegir com vulgui i pot generar dificultats, jo el que espero és que siguem 
capaços, entre tots, de treballar no només amb lleialtat recíproca entre els grups 
i amb capacitat de diàleg i amb capacitat d’enteniment, sinó també amb aquesta 
lleialtat institucional que –jo almenys sempre l’he vista igual– no és només dins 
de les institucions i entre institucions, sinó, fonamentalment, des dels responsables 
polítics envers el conjunt de la ciutadania. Per tant, ens devem al conjunt dels ciuta-
dans de Catalunya i hem de mirar de treballar en aquesta tasca doble que tenim, de 
control del Govern de la Generalitat, en el moment que sigui constituït i estigui en 
marxa el seu programa de govern, i també en aquesta tasca d’impuls d’aquesta acti-
vitat i de mirar de corregir aquelles possibles disfuncions que podem trobar al llarg 
de la nostra feina.

Esperar la col·laboració de tots; estar en nom de la Mesa també en disposició de 
col·laborar amb tots els grups i amb tots i cadascun dels membres d’aquesta comis-
sió; desitjar que tinguem bona feina, que sapiguem fer-la amb aquesta capacitat de 
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diàleg, i també amb aquesta lleialtat amb el conjunt dels ciutadans, i res més. No 
em vull allargar.

Per tant, moltes gràcies de nou, i, si no hi ha res més a dir, doncs, dono per ai-
xecada aquesta sessió.

Gràcies.

La sessió s’aixeca a dos quarts d’onze del matí i sis minuts.
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