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Sessió 1 de la CT

La sessió de la Comissió de Territori (CT) s’obre a tres quarts d’onze del matí i quatre 

minuts. Presideix el president del Parlament, el qual és assistit pel secretari general i el lle-

trat major.

Hi són presents els diputats Héctor Amelló Montiu, David Bertran Román, Marina Bravo 

Sobrino, Francisco Javier Domínguez Serrano i Javier Rivas Escamilla, pel G. P. de Ciuta-

dans; Narcís Clara Lloret, Aurora Madaula i Giménez, Eduard Pujol i Bonell, Ferran Roquer 

Padrosa i Mònica Sales de la Cruz, pel G. P. de Junts per Catalunya; Magda Casamitjana i 

Aguilà, Ferran Civit i Martí, Gerard Gómez del Moral i Fuster, J. Lluís Salvadó i Tenesa i Ber-

nat Solé i Barril, pel G.P. Republicà; Jordi Terrades i Santacreu, pel G. P. Socialistes i Units 

per Avançar; Jéssica Albiach Satorres, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem; Maria Sir-

vent Escrig, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Santi Rodri-

guez i Serra, pel S. P. del Partit Popular de Catalunya. 

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Constitució de la comissió (tram. 410-00007/12).

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, altra vegada. 

Constitució de la comissió 
410-00007/12

Constituïm la Comissió de Territori.
En primer lloc, si s’ha de notificar alguna substitució...? (Pausa.) Entenc que sí. 

Algun grup? Sí? (Pausa.) Senyora Albiach.

Jéssica Albiach Satorres

Bon dia, president. Jo estic substituint avui David Cid.

El president del Parlament

Senyor Pujol.

Eduard Pujol i Bonell

President, nosaltres tenim les següents substitucions. La Mònica Sales substi-
tueix el conseller Rull; l’Aurora Madaula, en Toni Morral, i en Ferran Roquer subs-
titueix la Gemma Geis.

El president del Parlament

Molt bé. 

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

Doncs si ja s’han notificat totes les substitucions, el primer que cal fer, òbvia-
ment, és ratificar la presidència d’aquesta comissió, que, com saben, per acord de la 
Junta de Portaveus, correspon al Grup Parlamentari Socialistes - Units per Avançar, 
que ha designat com a presidenta la senyora Assumpta Escarp Gibert. 

Es pot ratificar per assentiment aquesta decisió? Sí? (Pausa.) Molt bé.
Doncs queda nomenada presidenta d’aquesta comissió la senyora Escarp.
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Elecció del vicepresident o vicepresidenta i del secretari o secretària de 
la comissió

I ara passaríem a escollir la resta de membres de la Mesa. En aquest cas, la vi-
cepresidència correspon al Grup Parlamentari de Ciutadans, que ha proposat el se-
nyor Sergio Sanz Jiménez, i el candidat proposat per a la secretaria, que correspon 
al Grup Parlamentari Republicà, és el senyor Bernat Solé i Barril. 

Es pot aprovar aquesta proposta per assentiment? Sí? (Pausa.) Molt bé.
Doncs la Mesa queda constituïda definitivament de la següent manera: presiden-

ta, la senyora Assumpta Escarp Gibert; vicepresident, el senyor Sergio Sanz Jimé-
nez, i secretari, el senyor Bernat Solé i Barril.

Prego, doncs, que ocupin el lloc que els correspon a la Mesa. I, en tot cas, desit-
jar-los molta sort i encerts en aquesta comissió. 

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

La presidenta de la comissió (Assumpta Escarp Gibert)

Bon dia a tots i a totes. Bé, avui és un dia, diguéssim, que anem constituint les 
comissions i anem tots, així, una mica ràpid. Només dos paraules. Suposo que en 
nom de la Mesa, agrair-los la confiança i els acords, també, el respecte als acords 
de la Junta de Portaveus i la confiança depositada perquè nosaltres presidim aquesta 
comissió i perquè siguem la Mesa d’aquesta comissió.

Desitjar-los bona feina a tots plegats i, sobretot, que siguem capaços de..., bé, de 
parlar, d’escoltar, de saber escoltar també el que ens pot arribar des de fora o del 
que ens puguin fer arribar, i que amb lleialtat institucional i amb lleialtat entre tots 
nosaltres siguem capaços de mantenir un diàleg franc, que jo crec que sempre va bé 
tenir-lo, i més en aquestes dates, en general, poder-ho realitzar, i que el treball de la 
comissió pugui anar el millor possible.

Una cosa pràctica que sí que els voldria comentar és que en el proper Ple mi-
rarem de convocar la Mesa, un moment, durant el Ple, i els portaveus per aclarir, 
doncs, la dinàmica de la comissió. Mirem, quan es faci la distribució de temes, tots 
aquells que tinguem en la comissió, que hi han bastantes coses acumulades, i que 
puguem posar-nos a treballar, doncs, al més ràpidament possible.

Res més. Bona feina i moltes gràcies a tots i a totes.

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