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Sessió 1 de la CIP

La sessió de la Comissió d’Igualtat de les Persones (CIP) s’obre a un quart d’una del 

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

general i la lletrada Esther Andreu i Fornós.

Hi són presents els diputats Noemí de la Calle Sifré, Carmen de Rivera i Pla, María del 

Camino Fernández Riol, David Mejía Ayra, Sergio Sanz Jiménez i Elisabeth Valencia Mim-

brero, pel G. P. de Ciutadans; Francesc de Dalmases i Thió, M. Isabel Ferrer i Álvarez, 

Montserrat Macià i Gou, Aurora Madaula i Giménez i Teresa Pallarès i Piqué, pel G. P. de 

Junts per Catalunya; Eva Baró Ramos, Adriana Delgado i Herreros, Jenn Díaz Ruiz, Jo-

sep M. Jové i Lladó i Rut Ribas i Martí, pel G. P. Republicà; Marta Moreta i Rovira i Beatriz 

Silva Gallardo, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Susanna Segovia Sánchez, pel 

G. P. de Catalunya en Comú Podem; Natàlia Sànchez Dipp, 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. 411-00001/12). 

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 de Parlament

Som-hi. 

Constitució de la comissió
411-00001/12

Bon dia. Constituïm la Comissió d’Igualtat de les Persones.
En aquest cas, preguntar, com a totes les comissions, si hi han substitucions a 

notificar per part dels grups. 

Noemí de la Calle Sifré

Sí.

El president

Sí? Senyora De la Calle.

Noemí de la Calle Sifré

Sí. Pel Grup Parlamentari de Ciutadans, el diputat David Mejía substitueix el 
diputat Carlos Sánchez.

El president

Senyora Madaula.

Aurora Madaula i Giménez

Sí, president. Pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, la diputada Teresa 
Pallarès substitueix la diputada Marta Madrenas.

El president

Molt bé. Alguna substitució més? No? (Pausa.)
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Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari 
(article 49.2 del Reglament del Parlament)

Doncs passem, si els sembla, a ratificar la proposta de..., o la designació, més ben 
dit, de presidència d’aquesta comissió, que correspon al Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya, que ha designat fer presidenta la senyora Montserrat Macià i Gou. 

Es pot aprovar per assentiment aquesta designació? Sí? (Pausa.) Molt bé.
Doncs la senyora Macià passa a ser presidenta d’aquesta Comissió d’Igualtat de 

les Persones. 

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

I ara hauríem d’escollir la resta de membres de la Mesa. I en aquest cas, la pro-
posta de vicepresidència li corresponia al Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, que proposa la senyora Marta Moreta i Rovira, i el candidat proposat per 
a la secretaria correspon al Grup Parlamentari de Ciutadans, i és el senyor Carlos 
Sánchez Martín.

Es poden també aprovar per assentiment aquestes dues propostes? Sí? (Pausa.) 
Molt bé.

Així doncs, la composició definitiva de la Mesa és la següent: presidenta, la se-
nyora Montserrat Macià i Gou; vicepresidenta, la senyora Marta Moreta i Rovira, i 
secretari, el senyor Carlos Sánchez Martín.

Prego, per tant, als tres membres de la Mesa que ocupin ja els seus llocs aquí. 
I, a tots plegats, que estic convençut que serà així, desitjar-los que sigui una comissió 
amb molta feina i una feina molt productiva.

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

La presidenta de la comissió (Montserrat Macià i Gou)

En nom dels meus companys de la Mesa, dir-los que és un honor poder treballar 
en aquesta Comissió d’Igualtat de les Persones, i encoratjar-los a tots a que puguem 
extreure el millor de tots nosaltres, de tots i totes nosaltres, i que farem el que po-
drem, doncs, per fer emergir el talent que hi ha en aquesta comissió, i que és un goig 
poder treballar per la igualtat, no?, de les persones. I ja ens emplacem a la propera 
reunió.

Moltes gràcies.
La sessió s’aixeca a un quart d’una del migdia i set minuts.
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