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Sessió 2 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 un quart de quatre de la tarda i tres minuts. 

Presideix Carmen de Rivera i Pla, acompanyada de la vicepresidenta, Najat Driouech Ben 

Moussa, i de la secretària, Eva Granados Galiano. Assisteix la Mesa el secretari general.

Hi són presents els diputats Elisabeth Valencia Mimbrero, pel G. P. de Ciutadans; Imma 

Gallardo Barceló, pel G. P. de Junts per Catalunya; Raúl Moreno Montaña, pel G. P. Socia-

listes 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. Pla de treball de la Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Quali-

tat de Vida de la Gent Gran (tram. 394-00009/12). Aprovació del pla de treball.

2. Programació dels treballs de la comissió.

La presidenta

Bona tarda a tothom. Comencem amb una mica de retard, però no passarà més. 
Bé, s’obre la sessió.

Programació dels treballs de la comissió

El primer punt que acordarem, si us sembla bé, és el dia que es farà la comissió. 
I hem pensat que seria els segons dimecres de cada mes, i l’hora, les 15.30, perquè, 
com és a continuació normalment de la Comissió de Treball i Afers Socials, doncs 
ho farem així. (Pausa.)
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El segon punt de l’ordre del dia seria la votació de les propostes de comparei-
xença.

Es poden aprovar per assentiment? (Pausa.)
Doncs queden totes aprovades, per assentiment. 
(Veus de fons.) Sí. Jo el que voldria aclarir és que hi han grups que hi posen que 

vingui una representació de Comissions Obreres i altres grups hi posen «senyora 
Fulano de Tal, de Comissions Obreres». Jo penso que s’ha d’entendre que això és re-
ferit a l’entitat, no a una persona en concret, i quan és el cas, com aquí, de la senyo-
ra..., de persones particulars, que no pertanyen a cap sindicat o a cap entitat, llavors 
sí, perquè és una persona física. Queda clar? (Pausa.) D’acord.

Per últim, hi ha una sol·licitud de documentació del Grup de Ciutadans, amb 
el benentès..., bé, que ara votarem, però el que s’ha d’entendre amb això és que es 
pot demanar, si no és avui, sinó en el transcurs de les jornades de la comissió..., 
es pot demanar, es podrà demanar documentació. Igual que més endavant podrem 
demanar, si hi ha una entitat que veiem que és molt interessant que vinguin, la seva 
compareixença, encara que no hagi estat votada ara. D’acord? (Pausa.) Bé.

Doncs votem o es pot considerar aprovada per assentiment la sol·licitud de docu-
mentació feta per Ciutadans? Sí? (Pausa.)

S’aprova per assentiment.
Y se levanta la sesión.

La sessió s’aixeca a un quart de quatre de la tarda i sis minuts.
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