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Sessió 1 de la CE

La sessió de la Comissió d’Ensenyament (CE) s’obre a dos quarts d’onze del matí i nou 

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

trada Mercè Arderiu i Usart.

Hi són presents els diputats Martín Eusebio Barra López, Héctor Amelló Montiu, Susa-

na Beltrán García, Maialen Fernández Cabezas, María Luz Guilarte Sánchez i Sonia Sierra 

Infante, pel G. P. de Ciutadans; Lluís Font i Espinós, Josep Maria Forné i Febrer, Imma Ga-

llardo Barceló, Saloua Laouaji Faridi i Xavier Quinquillà Durich, pel G. P. de Junts per Cata-

lunya; M. Assumpció Laïlla i Jou, Mònica Palacín París, Bernat Solé i Barril i Sergi Sabrià i 

Benito, pel G. P. Republicà; Esther Niubó Cidoncha i Carles Castillo Rosique, pel G. P. So-

cialistes i Units per Avançar; Jéssica Albiach Satorres, pel G. P. de Catalunya en Comú Po-

dem; Carles Riera Albert, 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. 410-00006/12). 

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

Molt bé, si hi som tots, doncs, comencem, en aquest cas amb la constitució de la 
Comissió d’Ensenyament. 

Constitució de la comissió
410-00006/12

En primer lloc, si els grups volen notificar substitucions? (Pausa.) Sí, senyora 
Niubó?

Esther Niubó Cidoncha

Sí, el diputat Carlos Castillo substitueix Raúl Moreno.

El president del Parlament

Molt bé. Algun grup més? (Pausa.) Sí, senyor Fernández?

Alejandro Fernández Álvarez

Sí, gràcies president. Jo mateix substitueixo Andrea Levy.

El president del Parlament

Molt bé.

Bernat Solé i Barril

El senyor Sergi Sabrià substitueix el senyor Jordi Albert.

El president del Parlament

Perfecte. 

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

Doncs bé, si no hi ha cap més substitució a notificar, passaríem directament a 
la ratificació del president de la comissió que, com saben, correspon al Grup Parla-
mentari Republicà. Així ho va acordar la Junta de Portaveus i també es va designar, 
aquest grup el va designar, com a president el senyor Josep Maria Jové i Lladó.
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Es pot ratificar per assentiment aquesta decisió? (Pausa.) Si? (Pausa.)
Molt bé. Doncs queda ratificat, com a president de la comissió, el senyor Josep 

Maria Jové i Lladó.

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

I hauríem de procedir, ara, a l’elecció de la resta de membres de la Mesa. I, en 
aquest cas, la proposta per a la vicepresidència li corresponia al Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya que proposa la senyora Imma Gallardo i Barceló. I, pel que 
fa a la secretaria, la candidatura li corresponia al Grup Parlamentari de Ciutadans 
que proposa el senyor Martín Eusebio Barra López.

Es pot aprovar, també, per assentiment aquesta elecció d’aquests dos membres de 
la Mesa? (Pausa.) Sí? (Pausa.)

Molt bé.
Doncs així, queda aprovada definitivament la composició de la Mesa que és la 

següent: el president, el senyor Josep Maria Jové i Lladó; la vicepresidenta, la senyo-
ra Imma Gallardo i Barceló, i el secretari, el senyor Martín Eusebio Barra López. 
Res més.

Prego als membres de la Mesa que ja ocupin el seu lloc: i, en el meu cas, doncs, 
desitjar-los, com en totes les comissions, molt bona feia.

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

El president de la comissió (Josep M. Jové i Lladó)

Bé, doncs, molt bon dia i moltes gràcies. En nom de la Mesa, moltes gràcies per 
la confiança, una confiança que esperem anar renovant amb els treballs d’aquesta 
comissió. Suposo que avui, diguem-ne, no toca res més a banda de constituir, i ens 
emplacem a estar a la vostra disposició i ens emplacem a la propera reunió que espe-
rem que sigui aviat amb feina ja concreta sobre la taula i per fer. D’acord? (Pausa.)

Moltes gràcies.

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