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Sessió 1 de la CTASF

La sessió de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies (CASF) s’obre a tres quarts 

de dotze del matí i cinc 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 Noemí de la Calle Sifré, Carmen de Rivera i Pla, Antonio 

Espinosa Cerrato, María del Camino Fernández Riol, David Mejía Ayra i Elisabeth Valencia 

Mimbrero, pel G. P. de Ciutadans; M. Isabel Ferrer i Álvarez, Lluís Font i Espinós, Josep Ma-

ria Forné i Febrer, Saloua Laouaji Faridi i Ferran Roquer i Padrosa, pel G. P. de Junts per 

Catalunya; Ferran Civit i Martí, Montserrat Fornells i Solé, Mònica Palacín París, Rut Ribas 

i Martí i David Rodríguez i González, pel G. P. Republicà; Pol Gibert Horcas i Raúl Moreno 

Montaña, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Marta Ribas 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. 410-00013/12). 

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, bon dia. 

Constitució de la comissió 
410-00013/12

De nou, ja portem unes quantes comissions... En tot cas, ara toca constituir la 
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.

Jo no sé si hi ha alguna substitució a notificar? (Pausa.) Sí, senyor Rodríguez?

David Rodríguez i González

Sí, per part del Grup Republicà el diputat Ferran Civit substitueix el diputat Jordi 
Albert, i la diputada Mònica Palacín substitueix la diputada Najat Driouech.

El president del Parlament

Molt bé.

Noemí de la Calle Sifré

Sí, por parte de Ciudadanos, el diputado David Mejía sustituye a la diputada 
Blanca Navarro.

El president del Parlament

Molt bé. 

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

Doncs un cop notificades aquestes substitucions, el primer que caldria fer és ra-
tificar la designació de presidenta d’aquesta comissió. 

En aquest cas, com saben li corresponia al Grup Parlamentari Republicà fer 
aquesta designació i ha proposat la senyora Montserrat Fornells i Solé de presidenta.

En tot cas, es pot ratificar per assentiment aquesta designació? (Pausa.) Sí? (Pausa.)  
Molt bé.

Doncs quedaria designada com a presidenta la senyora Fornells. 
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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. En aquest cas, li corres-
ponia al Grup Parlamentari de Junts per Catalunya fer la proposta de vicepresidèn-
cia i ho fa en la figura del senyor Josep Maria Forné i Febrer, i la candidata proposa-
da per la secretaria, que correspon al Grup Parlamentari de Ciutadans, és la senyora 
Elisabeth Valencia Mimbrero.

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

Així doncs, la composició definitiva de la Mesa és la següent: la presidenta és la 
senyora Montserrat Fornells i Solé; el vicepresident, el senyor Josep Maria Forné i 
Febrer, i secretària, la senyora Elisabeth Valencia Mimbrero.

Per tant, els demano als membres de la Mesa que ocupin el seu lloc aquí. I, en tot 
cas, desitjar-los que vagi molt bé la trajectòria en aquesta comissió.

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

La presidenta de la comissió (Montserrat Fornells i Solé)

Molt bon dia a tothom. Primer de tot, en nom personal meu i en nom de la resta 
de companys de Mesa, un agraïment a tots els grups parlamentaris per la confiança 
que ens heu dipositat per formar part d’aquesta Mesa d’aquesta comissió.

Com sabeu, en aquesta comissió d’aquesta legislatura s’han agrupat dues co-
missions de l’anterior legislatura en una, perquè en l’anterior legislatura hi havia la 
Comissió de Treball i la Comissió d’Afers Socials i Famílies, i en aquesta legislatu-
ra s’ha agrupat tot en una comissió. És una comissió de molta importància, perquè 
afecta al benestar de les persones. Per tant, tindrem molta feina a fer per davant, per 
treballar al servei de la ciutadania i fer front a les seves necessitats.

Demano la bona col·laboració de tots els grups parlamentaris i la bona sintonia, 
perquè són temes de molta sensibilitat. I per això aquesta col·laboració entre tots els 
grups parlamentaris és molt important per poder treballar en benefici de les perso-
nes en una comissió d’aquestes característiques.

Dir, fer esment que les sessions d’aquesta comissió segurament continuaran fent-
se com la passada legislatura, que seran els dimecres al matí, si no hi ha res de nou; 
ho acabarem de parlar els membres de la Mesa.

Voldria fer un record especial a la consellera Bassa, que va ser la consellera que 
formava part d’aquesta comissió en la passada legislatura, i que a dia d’avui està tan-
cada a la presó d’Alcalá Meco.

La següent comissió serà on el nou conseller, el Chakir El Homrani, presentarà 
el pla de treball d’aquesta legislatura en l’àmbit d’aquesta comissió.

Bé. I també voldria agrair a la lletrada i a la gestora d’aquesta comissió, que se-
gurament ens posaran les coses fàcils perquè puguem treballar, plenament i fluida-
ment, en aquesta comissió.

Estic a la vostra disposició, a tots els portaveus i a tots els diputats i diputades 
d’aquesta comissió, igual que als membres de la Mesa, per poder treballar plegats.

I, si no hi ha res més a afegir, moltes gràcies i bona feina a tothom i «totdon».
I s’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a tres quarts de dotze del matí i deu minuts.
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