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Sessió 1 de la CEPMIQUAG
La sessió de la Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de
Vida de la Gent Gran (CEPMIQUAG) s’obre a tres quarts de deu del matí i tretze 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 Carmen de Rivera i Pla i Elisabeth Valencia Mimbrero, pel
G. P. de Ciutadans; Imma Gallardo Barceló, pel G. P. de Junts per Catalunya; Najat D
 riouech
Ben Moussa, pel G. P. Republicà; Raúl Moreno Montaña, pel G. P. Socialistes i Units per
Avançar; Marta Ribas Frías, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem, 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. 406-00003/12).
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

Bon dia. Bé, en tot cas, i atès que és bàsicament la constitució i l’elecció de la
Mesa, comencem amb l’ordre del dia d’aquesta convocatòria.

Constitució de la comissió
406-00003/12

En primer lloc, constituir la comissió. Donem per constituïda aquesta Comissió
d’Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran.

Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari

(article 49.2 del Reglament del Parlament)
El següent punt, el número 2 de l’ordre del dia, és l’elecció..., la ratificació, més
ben dit, del president o presidenta, proposat pel grup parlamentari, que en aquest cas
li correspon, segons l’acord de la Junta de Portaveus, al Grup Parlamentari de Ciutadans, que ha designat la senyora Carmen de Rivera com a presidenta de la comissió.
Es pot ratificar per assentiment aquesta proposta? (Pausa.) Sí? Molt bé.
Per tant, queda designada com a presidenta la senyora Carmen de Rivera.

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

I ara escolliríem o ratificaríem també –perdó– els altres dos membres de la Mesa,
en aquest cas vicepresident o vicepresidenta o secretari o secretària de la Mesa de
la comissió.
S’ha proposat, per part del Grup Parlamentari Republicà, com a vicepresidenta
la senyora Najat Driouech, ja que li correspon a aquest grup designar vicepresident o
vicepresidenta, en aquest cas, i per part del Grup Parlamentari Socialista es proposa,
entenc, la senyora Eva Granados.
Per tant, hauríem de ratificar... Poden ser per assentiment aquests dos nomenaments també? Sí? (Pausa.)
Per tant, queda constituïda la Mesa de la comissió de la següent manera: presidenta, la senyora Carmen de Rivera; vicepresidenta, la senyora Najat Driouech, i
secretària, la senyora Eva Granados.
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Per tant, per part meva res més. Demano als membres de la Mesa que ocupin el
seu lloc.
(Els membres de la Mesa de la comissió ocupen llurs llocs.)
La presidenta de la comissió (Carmen de Rivera i Pla)

Buenos días a todos. Por fin se ha constituido esta comisión del grupo de estudio de personas mayores.
Es una comisión muy importante si tenemos en cuenta que hay un 18 por ciento
de personas mayores, de edad..., y que en el 2030 será un 25 por ciento. Esto quiere decir que en el 2030 tendremos que una de cada cuatro personas será mayor de
sesenta y cinco años.
En esta comisión, que como su nombre indica es un grupo de estudio, lo que
haremos es reunirnos con expertos y con gente implicada en el sector y colectivos,
para elevar un estudio y unas conclusiones..., para elevar este estudio y las conclusiones que se saquen de él al Govern, pero con un calendario de cumplimiento, intentando hacer un calendario de cumplimiento.
En principio, en esta comisión no se harán propuestas de resolución, pero sí haremos y elevaremos estas conclusiones.
Nada más, decir que esta comisión se reunirá en principio los miércoles últimos
de cada mes, por la tarde, y que la semana que viene, dentro de siete días, se volverá
a convocar para presentar..., se convocará la Mesa para recibir los planes de trabajo de todos los grupos. Y dentro de quince días nos volveremos a reunir para votar
este plan de trabajo.
Nada más. Bona feina, que se dice, y a trabajar todos, porque el tema lo requiere
y lo merece.
Muchas gracias.
La sessió s’aixeca a les deu del matí i quatre minuts.
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