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SESSIó NÚM. 32

La sessió s’obre a tres quarts de nou del matí. Presideix 
Antoni Fernández Teixidó, acompanyat de la vicepresi-
denta, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, i de la secretà-
ria, Alba Vergés i Bosch. Assisteix la Mesa el lletrat Fer-
nando Domínguez Garcia.

Hi són presents els diputats Xavier Cima Ruiz, Ferran 
Falcó i Isern, Lluís Guinó i Subirós, M. Mercè Jou i Tor-
ras, Roger Montañola i Busquets, Joan Morell i Comas, 
Montserrat Ribera i Puig i Maria Senserrich i Guitart, pel 
G. P. de Convergència i Unió; J. Lluís Salvadó i Tenesa, 
pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya; Mauri-
ci Lucena i Betriu, pel G. P. Socialista; Santi Rodríguez 
i Serra, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya; Joan 
Herrera Torres i Joan Mena Arca, pel G. P. d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i José 
Manuel Villegas Pérez, pel G. P. de Ciutadans.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposta de compareixença de Carlos Mateos, secre-
tari de la secció sindical de Comissions Obreres a l’Agèn-
cia Tributària de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva 
a l’Agència Tributària de Catalunya (tram. 352-02937/10). 
Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la pro-
posta de compareixença.

2. Proposta de compareixença de Xavier Martínez, re-
presentant de la Unió General de Treballadors a l’Agèn-
cia Tributària de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva 
a l’Agència Tributària de Catalunya (tram. 352-02938/10). 
Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la pro-
posta de compareixença.

3. Proposta de compareixença de Jordi Jané, represen-
tant de la Candidatura Autònoma de Treballadors i Treba-
lladores de l’Administració de Catalunya (Catac) a l’Agèn-
cia Tributària de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva 
a l’Agència Tributària de Catalunya (tram. 352-02939/10). 
Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la pro-
posta de compareixença.

4. Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Professional de Tècnics de l’Administració 
Tributària de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva 
a l’Agència Tributària de Catalunya (tram. 352-02940/10). 
Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la pro-
posta de compareixença.

5. Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació d’Inspectors Tributaris de l’Administració Tri-
butària de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’or-
denació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a 
l’Agència Tributària de Catalunya (tram. 352-02941/10). 
Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la pro-
posta de compareixença.

6. Proposta de compareixença d’una representació del 
Sindicat de Tècnics del Ministeri d’Hisenda (Gestha) amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributa-
ris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalu-

nya (tram. 352-02942/10). Grup Parlamentari Socialista. 
Debat i votació de la proposta de compareixença.

7. Proposta de compareixença de Jordi Boixareu Cortina, 
director del Programa per a l’aplicació i el desenvolupa-
ment dels tributs de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció 
exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya (tram. 352-
02943/10). Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació 
de la proposta de compareixença.

8. Proposta de compareixença de Joan Iglesias Cape-
llas, director del Programa per a la definició i l’assessora-
ment de la implementació d’un nou model d’administra-
ció tributària de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva 
a l’Agència Tributària de Catalunya (tram. 352-02944/10). 
Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la pro-
posta de compareixença.

9. Proposta de compareixença de Montserrat Ballarín i 
Espuña, professora de dret financer i tributari a la Uni-
versitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva 
a l’Agència Tributària de Catalunya (tram. 352-02945/10). 
Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la pro-
posta de compareixença.

10. Proposta de compareixença d’Àngela Acín Ferrer, 
doctora en dret i interventora d’administració local, amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributa-
ris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalu-
nya (tram. 352-02946/10). Grup Parlamentari Socialista. 
Debat i votació de la proposta de compareixença.

11. Proposta de compareixença d’una representació de 
la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció 
exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya (tram. 352-
02975/10). Grup Parlamentari de Convergència i Unió. 
Debat i votació de la proposta de compareixença.

12. Proposta de compareixença d’una representació de 
Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei d’or-
denació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a 
l’Agència Tributària de Catalunya (tram. 352-02976/10). 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i vota-
ció de la proposta de compareixença.

13. Proposta de compareixença d’una representació de la 
Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de 
l’Administració de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva 
a l’Agència Tributària de Catalunya (tram. 352-02977/10). 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i votació 
de la proposta de compareixença.

14. Proposta de compareixença de Pilar Arxé Fonolleras, 
presidenta de la Federació Espanyola d’Associacions 
Professionals de Tècnics Tributaris i Assessors Fiscals i 
de l’Associació Professional de Tècnics Tributaris de Ca-
talunya i Balears, amb relació al Projecte de llei d’ordena-
ció dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agèn-
cia Tributària de Catalunya (tram. 352-02978/10). Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i votació de 
la proposta de compareixença.
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15. Proposta de compareixença de Jaume Remolà Sans, 
president de l’Associació d’Inspectors Tributaris, amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris 
d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya 
(tram. 352-02979/10). Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió. Debat i votació de la proposta de comparei-
xença.

16. Proposta de compareixença d’Àngel Castiñeira Fer-
nández, professor titular del Departament de Ciències 
Socials d’ESADE i de la Universitat Ramon Llull, amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris 
d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya 
(tram. 352-02980/10). Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió. Debat i votació de la proposta de comparei-
xença.

17. Proposta de compareixença de Josep Maria Lozano, 
professor del Departament de Ciències Socials d’ESADE i 
de la Universitat Ramon Llull, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva 
a l’Agència Tributària de Catalunya (tram. 352-02981/10). 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i votació 
de la proposta de compareixença.

18. Proposta de compareixença de Pilar Menen Aventin, 
portaveu de l’Associació Professional de Tècnics de l’Ad-
ministració Tributària de Catalunya, amb relació al Projec-
te de llei d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció 
exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya (tram. 352-
03026/10). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya. Debat i votació de la proposta de compa-
reixença.

19. Proposta de compareixença d’Antonio Durán-Sindreu 
Buxadé, soci director de Durán-Sindreu, Asesores Le-
gales y Tributarios, amb relació al Projecte de llei d’or-
denació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a 
l’Agència Tributària de Catalunya (tram. 352-03027/10). 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
Debat i votació de la proposta de compareixença.

20. Proposta de compareixença de Carlos Mateos Cubi-
llo, secretari general de la secció sindical de Comissions 
Obreres a l’Agència Tributària, amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció ex-
clusiva a l’Agència Tributària de Catalunya (tram. 352-
03028/10). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya. Debat i votació de la proposta de compa-
reixença.

21. Proposta de compareixença de Jordi Jové i Vilalta, en 
representació de la Candidatura Autònoma de Treballa-
dors i Treballadores de l’Administració de Catalunya (Ca-
tac), amb relació al Projecte de llei d’ordenació dels cos-
sos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària 
de Catalunya (tram. 352-03029/10). Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i votació de 
la proposta de compareixença.

22. Proposta de compareixença de Xavier Martínez Gil, 
en representació de la Unió General de Treballadors, 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació dels cossos 
tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de 
Catalunya (tram. 352-03030/10). Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya. Debat i votació de la 
proposta de compareixença.

23. Proposta de compareixença de Carles Mateos, en 
representació de Comissions Obreres a l’Agència Tribu-
tària, amb relació al Projecte de llei d’ordenació dels cos-
sos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària 
de Catalunya (tram. 352-03050/10). Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa. Debat i votació de la proposta de compareixença.

24. Proposta de compareixença de Miguel Àngel Mayo, 
portaveu del sindicat Gestha, amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció 
exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya (tram. 352-
03051/10). Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació de la 
proposta de compareixença.

25. Proposta de compareixença de Mercedes Paredes, 
en representació de Comissions Obreres a l’Organisme 
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributa-
ris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalu-
nya (tram. 352-03052/10). Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat 
i votació de la proposta de compareixença.

26. Proposta de compareixença de Joan Iglesias Cape-
llas, director del Programa per a la definició i l’assessora-
ment de la implementació d’un nou model d’Administra-
ció tributària de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva 
a l’Agència Tributària de Catalunya (tram. 352-03053/10). 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa. Debat i votació de la proposta 
de compareixença.

27. Proposta de compareixença d’Alejandro Esteller-
More, professor agregat d’hisenda pública de la Univer-
sitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’or-
denació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a 
l’Agència Tributària de Catalunya (tram. 352-03054/10). 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa. Debat i votació de la proposta 
de compareixença.

28. Proposta de compareixença d’una representació de 
la Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidà-
ria amb relació al Projecte de llei d’ordenació dels cossos 
tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de 
Catalunya (tram. 352-03055/10). Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. 
Debat i votació de la proposta de compareixença.

29. Proposta de compareixença de Jaime Remola Sans, 
president de l’Associació d’Inspectors Tributaris de la 
Generalitat de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva 
a l’Agència Tributària de Catalunya (tram. 352-03056/10). 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat 
i votació de la proposta de compareixença.

30. Proposta de compareixença de Jesús María Moyano 
Benito, inspector regional adjunt de l’Agència Tributària 
a Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència 
Tributària de Catalunya (tram. 352-03057/10). Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació 
de la proposta de compareixença.
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31. Proposta de compareixença de José Luis Rosique 
Martínez, subinspector tributari adjunt de l’Agència Tri-
butària a Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’or-
denació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a 
l’Agència Tributària de Catalunya (tram. 352-03058/10). 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat 
i votació de la proposta de compareixença.

32. Proposta de compareixença de Juan Corona, cate-
dràtic d’economia aplicada i rector honorari de la Uni-
versitat Abat Oliba, amb relació al Projecte de llei d’or-
denació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a 
l’Agència Tributària de Catalunya (tram. 352-03059/10). 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat 
i votació de la proposta de compareixença.

33. Proposta de compareixença de Clemente Polo, cate-
dràtic de fonaments de l’anàlisi econòmica de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva 
a l’Agència Tributària de Catalunya (tram. 352-03060/10). 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat 
i votació de la proposta de compareixença.

El president

Senyores i senyors diputats, amb el seu permís... (Pau-
sa llarga.)

Senyores i senyors diputats, a veure si podem proce-
dir... (Pausa.) Senyores i senyors diputats, bon dia. 

Propostes de compareixença
acumulades amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació dels cossos tributaris 
d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària 
de Catalunya (tram. 352-02937/10, 352-
02938/10, 352-02939/10, 352-02940/10, 
352-02941/10, 352-02943/10, 352-02944/10, 
352-02945/10, 352-02975/10, 352-02976/10, 
352-02977/10, 352-02978/10, 352-02979/10, 
352-03026/10, 352-03027/10, 352-03028/10, 
352-03029/10, 352-03030/10, 352-03050/10, 
352-03053/10, 352-03054/10 i 352-03056/10)

A veure si podem procedir, per economia de temps a 
l’hora de votar, amb la següent proposta, que farà la 
Mesa de la comissió, fixin-se bé, que és agrupar els 
següents compareixents; poso el número del compa-
reixent amb la llista que vostès tenen: el 3, el 4, el 5, el 
6, que és Carlos Mateos, el 8, el 9, el 10, el comparei-
xent 12, 15, 18 i 19.

Si a vostès els sembla bé, aquesta pot ser una votació 
de conjunt que crec que pot tenir la majoria, per no dir 
la unanimitat, de tots. I ho enllestiríem. I després ani-
ríem a les altres, perquè tothom, naturalment, té dret a 
contrastar els seus propis compareixents.

Els sembla correcte que procedim així? (Pausa.)

Els que hem dit –per no tornar-ho a repetir.

Vots a favor?

Unanimitat.

Propostes de compareixença
acumulades amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació dels cossos tributaris 
d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària 
de Catalunya (tram. 352-02942/10, 352-
02980/10, 352-02981/10, 352-03051/10, 
352-03052/10, 352-03055/10, 352-03057/10, 
352-03058/10, 352-03059/10 i 352-03060/10)

Ara ens queda..., ens queda la resta. (Veus de fons.)

Bé, ara els proposo un altre exercici, també, per amor 
a l’economia de temps, que és agrupar la resta. Aten-
ció: ara hem votat tot un conjunt de compareixents per 
unanimitat i ara els proposo agrupar la resta. (Pausa.)

Vots a favor? –vots a favor?

Cinc.

Vots en contra?

Nou.

Per tant, senyores i senyors diputats, prospera el pri-
mer bloc per unanimitat i no prospera el segon bloc. 
D’acord? (Pausa.)

Proposta de compareixença
d’Àngela Acín Ferrer, doctora en dret i 
interventora d’administració local, amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació dels 
cossos tributaris d’adscripció exclusiva 
a l’Agència Tributària de Catalunya 
(tram. 352-02946/10) (retirada)

Algun diputat o diputada vol fer ús de la paraula? (Veus 
de fons.) Doncs, endavant, diputat Lucena; pot fer ús de 
la paraula.

Maurici Lucena i Betriu

Gràcies, president. Nosaltres voldríem sol·licitar la re-
tirada de la petició d’Àngela Acín Ferrer, que em sem-
bla que està la primera..., bé, al punt zero, no?, pel que 
veig, de la llista.

(El president intervé sense fer ús del micròfon.) Però 
m’apunten que formalment ho havia de sol·licitar; per 
això ho faig. Gràcies. 

(El president intervé sense fer ús del micròfon.) Molt bé.

El president

S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a tres quarts de nou del matí i deu mi-
nuts.
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