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Sessió 1 de la CMAS

La sessió de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat (CMAS) s’obre a tres quarts 

d’onze del matí i tretze minuts. Presideix el president del Parlament, el qual és assistit pel 

secretari general i el lletrat Antoni Bayona Rocamora.

Hi són presents els diputats Héctor Amelló Montiu, Marina Bravo Sobrino, Fran-
cisco Javier Domínguez Serrano, María del Camino Fernández Riol, Javier Rivas 
Escamilla, pel G. P. de Ciutadans; Narcís Clara Lloret, M. Isabel Ferrer i Álvarez, 
Imma Gallardo Barceló, Anna Geli i España i Francesc Ten i Costa, i, pel G. P. de 
Junts per Catalunya; Jordi Albert i Caballero, Ferran Civit i Martí, Irene Fornós 
Curto, Mònica Palacín París i Francesc Viaplana Manresa, pel G. P. Republicà; 
Jordi Terrades i Santacreu, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Maria Sirvent 
Escrig, 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. 410-00008/12).

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

Bon dia. Tot i que ja ens hem anat veient unes quantes vegades, constituïm ara la 
Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.

Constitució de la comissió
410-00008/12

En primer lloc, si hi ha alguna substitució en algun grup? (Pausa.) Sí, senyora 
Sirvent...

Maria Sirvent Escrig

Sí, jo estic en substitució de la Natàlia Sànchez.

El president del Parlament

Molt bé. Sí, senyora Geli?

Anna Geli i España

Sí, nosaltres tenim Isabel Ferrer en substitució del senyor Toni Morral.

El president del Parlament

Molt bé. Doncs un cop notificades aquestes substitucions, el primer que caldria 
fer és ratificar la presidència d’aquesta comissió.

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

Com saben, per acord de la Junta de Portaveus, li correspon al Grup Parlamen-
tari de Catalunya en Comú Podem, que ha designat com a presidenta la senyora Yo-
landa López Fernández.

Es pot aprovar per assentiment aquesta proposta? (Pausa.) Sí? (Pausa.) Molt bé.
Doncs queda ratificada la senyora López com a presidenta de la comissió.
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Elecció del vicepresident o vicepresidenta i del secretari o secretària de 
la comissió

I ara passaríem a l’elecció de la resta de membres de la Mesa. En aquest cas, la 
vicepresidència li corresponia proposar-la al Grup Parlamentari de Ciutadans, que 
ha proposat el senyor David Bertran Román, i, pel que fa a la secretaria, li corres-
ponia al Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, que proposa la senyora 
Rosa Maria Ibarra Ollé.

Es poden aprovar, també per assentiment, els membres de la Mesa? (Pausa.) Sí? 
(Pausa.) Molt bé.

Doncs definitivament queda aprovada aquesta Mesa, que queda de la següent 
manera: presidenta, la senyora Yolanda López Fernández; vicepresident, el senyor 
David Bertran Román, i secretària, la senyora Rosa Maria Ibarra Ollé.

Els demano, doncs, que ocupin el seu lloc a la Mesa, i a tots plegats, desitjar-los 
molt bona tasca.

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

La presidenta de la comissió (Yolanda López Fernández)

Molt bon dia. En primer lloc, vull agrair a tots els diputats i diputades la confian-
ça que han posat en els membres de la Mesa i en mi mateixa. També vull donar les 
gràcies al lletrat i a la gestora, perquè sense ells seria molt difícil fer aquesta tasca. 
I bé, jo crec que aquesta és una comissió molt important perquè afecta la qualitat 
de vida de la gent i, fins i tot, a la seva esperança de vida, com és el canvi climàtic, 
l’aigua, l’aire...

En fi, que tenim molta feina per endavant, però estic segura que la farem bé i en 
farem molta, perquè és el que..., els ciutadans i els electors han dipositat la confiança 
en nosaltres per fer-ho. 

Bé, i res més. Donar-los les gràcies una altra vegada, i ens veiem en la pròxima 
comissió, en la pròxima sessió.

Moltíssimes gràcies, i aixeco la sessió.

La sessió s’aixeca a les onze del matí i un minut.


	Constitució de la comissió
	410-00008/12

	Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari (article 49.2 del Reglament del Parlament)
	Elecció del vicepresident o vicepresidenta i del secretari o secretària de la comissió

