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Sessió 1 de la CS

La sessió de la Comissió de Salut (CS) s’obre a les onze del matí i sis minuts. Presideix 

el president del Parlament, el qual és assistit pel secretari general i la lletrada Mercè Arderiu 

i Usart.

Hi són presents els diputats Martín Eusebio Barra López, María del Camino Fernández 

Riol, Sergio Sanz Jiménez i Jorge Soler González, pel G. P. de Ciutadans; M. Isabel Ferrer 

i Álvarez, Xavier Quinquillà Durich, Josep Riera i Font, Mònica Sales de la Cruz i Francesc 

Ten i Costa, pel G. P. de Junts per Catalunya; Magda Casamitjana i Aguilà, Anna Caula i 

Paretas, Gemma Espigares Tribó i M. Assumpció Laïlla i Jou, pel G. P. Republicà; Assump-

ta Escarp Gibert i Marta Moreta Rovira, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Marta Ri-

bas Frías, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem; Vidal Aragonés Chicharro, pel S. P. de 

la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Santi Rodríguez i Serra, pel S. P. 

del Partit Popular de Catalunya.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Constitució de la comissió (tram. 410-00009/12).

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, som-hi? (Pausa.)

Constitució de la comissió 
410-00009/12

Doncs constituïm la Comissió de Salut. 
En primer lloc, els grups, si volen notificar substitucions... (Pausa.) No? Molt bé. 

Doncs passaríem directament a... (Jorge Soler González demana per parlar.) Subs-
titució? (Pausa.) Sí.

Jorge Soler González

No, simplement informar que avui, per qüestions de logística, en comptes de la 
Blanca Navarro hi ha assistit Sergio Sanz.

Gràcies.

El president del Parlament

Molt bé. Gràcies, senyor Soler.

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

Passem, doncs, ara sí, a la ratificació, si els sembla, de la presidència d’aquesta 
comissió. 

Com saben, per acord de la Junta de Portaveus, li corresponia al Grup Parlamen-
tari Republicà designar presidenta i ho ha fet a través de la senyora Maria Assump-
ció Laïlla i Jou. 

Es pot ratificar aquesta designació per assentiment? (Pausa.) Sí? 
Molt bé, doncs, la senyora Laïlla és nomenada presidenta de la Comissió de Salut.
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Elecció del vicepresident o vicepresidenta i del secretari o secretària de 
la comissió

I hauríem d’escollir ara la resta de membres de la Mesa i, en aquest cas, la vice-
presidència. La proposta de vicepresidència li corresponia al Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, que ha proposat el senyor Xavier Quinquillà Durich. Sí? (Pau-
sa.) I, per a la secretaria, la proposta, que corresponia al Grup Parlamentari de Ciu-
tadans, és la senyora María del Camino Fernández Riol.

Molt bé, es poden considerar aprovades per assentiment, les dues propostes? 
(Pausa.) Sí? 

Molt bé. Doncs així la composició de la Mesa seria, definitivament, la següent: 
presidenta, la senyora Maria Assumpció Laïlla i Jou; vicepresident, el senyor Xa-
vier Quinquillà Durich, i secretària, la senyora María del Camino Fernández Riol.

Res més, jo els demano als membres de la Mesa que ocupin el seu lloc i, a tots 
plegats, desitjar-los que vagi molt bé la feina en aquesta comissió.

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

La presidenta de la comissió (M. Assumpció Laïlla i Jou)

Bé, hola. Molt ràpidament, només per saludar els membres de la comissió i 
agrair-vos, en nom de la Mesa, la confiança que feu en nosaltres tres. I, simplement, 
doncs reivindicar el paper i la bona feina que s’havia fet sempre en aquesta comissió 
en les anteriors legislatures. Aquells que venim d’anteriors legislatures..., que sem-
pre el tema de salut s’havia tractat molt seriosament i crec que ara més que mai hem 
de recuperar també aquest respecte, aquest paper que té aquesta comissió, sobretot 
en un tema tan transcendent per a la ciutadania com és la salut.

Per part de la Mesa, aquesta serà la nostra posició i la nostra intenció, que aques-
ta comissió treballi, com ha fet sempre, amb seriositat i rigor per al bé de la ciuta-
dania.

Res més, i gràcies. I espero veure’ns properament.

La sessió s’aixeca a les onze del matí i nou minuts.
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