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Sessió 1 de la CJ

La sessió de la Comissió de Justícia (CJ) s’obre a un quart de dotze del migdia i tretze 

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

trada Anna Casas i Gregorio.

Hi són presents els diputats Susana Beltrán García, Carmen de Rivera i Pla, Munia 

Fernández-Jordán Celorio, Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, Lorena Roldán 

Suárez i María Francisca Valle Fuentes, pel G. P. de Ciutadans; M. Isabel Ferrer i Álvarez, 

Gemma Geis i Carreras, Lluís Guinó i Subirós, Eduard Pujol i Bonell i Josep Riera i Font, pel 

G. P. de Junts per Catalunya; Najat Driouech Ben Moussa, Irene Fornós Curto, M. Assump-

ció Laïlla i Jou, Noemí Llauradó Sans, Òscar Peris i Ròdenas i David Rodríguez i González, 

pel G. P. Republicà; Rosa Maria Ibarra Ollé i Alícia Romero Llano, pel G. P. Socialistes i 

Units per Avançar; Yolanda López Fernández, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem; Vi-

dal Aragonés Chicharro, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular, i Xavier García Albiol, 

pel S. P. del Partit Popular de Catalunya.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Constitució de la comissió (tram. 410-00011/12). 

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

Crec que hi som tots. Per tant, comencem, si els sembla...

Constitució de la comissió 
410-00011/12

Constituïm la Comissió de Justícia.
En primer lloc, si volen notificar alguna substitució. els grups... (Diversos dipu-

tats demanen per parlar.) Sí?

Lluís Guinó i Subirós

Sí, president. La diputada Ferrer substitueix la diputada Madrenas, i el diputat 
Riera, el diputat Campdepadrós.

El president

Molt bé.

Lluís Guinó i Subirós

Gràcies.

Yolanda López Fernández

La diputada Yolanda López, al diputat Joan Josep Nuet.

El president

Molt bé. (David Rodríguez i González demana per parlar.) Sí?

David Rodríguez i González

Jo substitueixo la diputada Najat Driouech. 

El president

Molt bé. Molt bé, gràcies, senyor Rodríguez, eh? (Rialles.)
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Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari 
(article 49.2 del Reglament del Parlament)

Molt bé, un cop notificades les substitucions, els proposo ratificar la proposta de 
presidència d’aquesta comissió.

Com saben, li corresponia en aquest cas al Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, que ha designat com a president d’aquesta comissió el senyor Joan 
Josep Nuet, que avui no ens pot acompanyar, però, en tot cas, els demano si es pot 
ratificar per assentiment aquesta designació. Sí? (Pausa.)

Molt bé. Per tant, quedaria designat president de la Comissió de Justícia el senyor 
Joan Josep Nuet.

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

I hauríem ara d’escollir la resta de membres de la Mesa. En aquest cas la vicepre-
sidència li corresponia al Grup Parlamentari de Ciutadans, que proposa la senyora 
Carmen de Rivera i Pla. I la candidata proposada per la secretaria, que correspon al 
Grup Parlamentari Republicà, és la senyora Irene Fornós Curto.

Es pot també escollir per assentiment aquesta Mesa? (Pausa.) Sí? 
Molt bé. Doncs la Mesa la Comissió de Justícia queda de la següent manera: 

president, el senyor Joan Josep Nuet; vicepresidenta, la senyora Carmen de Rivera i 
Pla, i secretària, la senyora Irene Fornós Curto.

Els demano que ocupin els seus llocs a la Mesa, i, en tot cas, a tots plegats desit-
jar-los molt bona tasca en aquesta comissió.

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

La vicepresidenta (Carmen de Rivera i Pla)

Bon dia a tothom. En primer lloc, i en nom de Joan Josep Nuet, que avui no pot 
ser aquí, i en el de la senyora Fornós, que m’acompanya, i en el meu propi, agrair la 
confiança dipositada en els nomenaments per a la taula de la comissió. 

En segon, donar la benvinguda a tots els diputats i diputades que conformem 
aquesta comissió.

Només dir que la Comissió de Justícia és una gran comissió, on es tractaran as-
sumptes importants per al ciutadà, com ara són els assumptes relatius al dret civil, 
als jutjats, al registre civil, entre d’altres. I només dir que tenim al davant una gran 
tasca que hem de portar amb lleialtat cap a les institucions, amb el compliment de 
la llei i en la defensa dels interessos dels ciutadans.

I res més. Desitjar-vos a tots molt bona sort i molts encerts.
I aixequem la sessió.

La sessió s’aixeca a dos quarts de dotze del migdia i un minut.
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