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Sessió 1 de la CEC

La sessió de la Comissió d’Empresa i Coneixement (CEC) s’obre a dos quarts de dotze 

del migdia i deu minuts. Presideix el president del Parlament, el qual és assistit pel secretari 

general i la lletrada Anna Casas i Gregorio.

Hi són presents els diputats José María Cano Navarro, Antonio Espinosa Cerrato, Maia-

len Fernández Cabezas, María Luz Guilarte Sánchez, Jorge Soler González i Laura Víl chez 

Sánchez, pel G. P. de Ciutadans; Narcís Clara Lloret, Lluís Font i Espinós, Jordi Munell i 

Garcia, Teresa Pallarès Piqué i Ferran Roquer i Padrosa, pel G. P. de Junts per Catalunya; 

Eva Baró Ramos, Antoni Castellà i Clavé, Ferran Civit i Martí, Adriana Delgado i Herreros i 

Gemma Espigares Tribó, pel G. P. Republicà; Alícia Romero Llano i Jordi Terrades i San-

tacreu, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Xavier Domènech Sampere, 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 Cata-

lunya.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Constitució de la comissió (tram. 410-00012/12). 

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, seguim. 

Constitució de la comissió
410-00012/12

Es tracta, ara, de constituir la Comissió d’Empresa i Coneixement. 
Sí; primer de tot, pregunto als grups si hi ha alguna substitució a notificar? No? 

(Pausa.) Molt bé.

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

Doncs el primer que hem de fer és ratificar la proposta de presidència d’aquesta 
comissió, que li corresponia al Grup Parlamentari de Ciutadans, i que designa com 
a presidenta la senyora Laura Vílchez Sánchez.

Es pot ratificar per assentiment? Sí? (Pausa.) Molt bé.
Doncs, per tant, la senyora Vílchez queda nomenada presidenta de la comissió.

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

I hauríem d’escollir la resta de membres de la Mesa. En aquest cas, la vicepresi-
dència correspon al Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, que proposa 
el senyor Jordi Terrades i Santacreu, i la secretaria correspon al Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya, que proposa el senyor Jordi Munell i García.

Es poden elegir també per assentiment aquests dos membres de la Mesa? Sí? 
(Pausa.) Molt bé.

Doncs la composició definitiva de la Mesa d’aquesta comissió és la següent: 
presidenta, la senyora Laura Vílchez Sánchez; vicepresident, el senyor Jordi Terra-
des i Santacreu, i secretari, el senyor Jordi Munell i Garcia.
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No em queda res més, a mi. En tot cas, demano als membres de la Mesa que 
ocupin el seu lloc. I a tots plegats desitjar-los que hi hagi molta feina i productiva, 
en aquesta comissió.

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

La presidenta de la comissió (Laura Vílchez Sánchez)

Bé. Molt bon dia a tothom, a tots i totes. Primer de tot, agrair la confiança que 
heu dipositat en el meu grup i en la meva persona per presidir aquesta comissió. 
I donar-vos, doncs, la benvinguda, si em permeten, en nom de la Mesa de la Comis-
sió d’Empresa i Coneixement, traslladant-vos dos desitjos. El primer, sobretot, que 
em permetin encoratjar-los a fer una molt bona feina aquesta legislatura. I el segon 
és que aquesta feina es desenvolupi sempre en el marc de la cortesia parlamentària, 
del respecte i de la bona entesa entre els grups.

Siguem conscients del que espera la ciutadania de nosaltres. I sabeu que hi ha 
molt per fer. Hem d’aconseguir –i jo, la primera– poder estar a l’alçada de la nostra 
responsabilitat com a diputats i del mateix Parlament de Catalunya.

Agrair també, per avançat, la feina dels lletrats i del personal de la cambra. I res 
més. Quedem a la vostra disposició pel que pugueu necessitar. 

Moltes gràcies a tots. I s’aixeca la sessió, no? (Pausa.)
S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a dos quarts de dotze del migdia i tretze minuts.
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