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SESSIó NÚM. 34

La sessió s’obre a dos quarts de deu del matí i cinc mi-
nuts. Presideix Antoni Fernández Teixidó, acompanyat de 
la vicepresidenta, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, i del 
secretari en funcions, Pere Bosch Cuenca. Assisteix la 
Mesa el lletrat Fernando Domínguez Garcia.

Hi són presents els diputats Ramona Barrufet i San-
tacana, Anna Figueras i Ibàñez, Lluís Guinó i Subirós,  
M. Mercè Jou i Torras, M. Assumpció Laïlla i Jou, 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, Sergi Sa-
brià i Benito i Jordi Solé i Ferrando, pel G. P. d’Esquerra 
Republicana de Catalunya; Maurici Lucena i Betriu i Alícia 
Romero Llano, pel G. P. Socialista; Eva García i Rodrí-
guez, José Antonio Coto Roquet i Rafael López i Rueda, 
pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Jaume Bosch i 
Mestres i Josep Vendrell i Gardeñes, pel G. P. d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: Projecte de llei d’ordenació dels cossos tribu-
taris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Ca-
talunya (tram. 200-00032/10). Govern de la Generalitat. 
Elaboració del dictamen (informe: BOPC, 552, 3).

El president

Senyores i senyors diputats, molt bon dia, comencem, 
si els ho sembla, i ho fem amb les votacions correspo-
nents al Projecte de llei d’ordenació dels cossos tribu-
taris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de 
Catalunya.

Projecte de llei
d’ordenació dels cossos tributaris 
d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària 
de Catalunya (tram. 200-00032/10)

El lletrat i els serveis que ens donen assistència han or-
denat... –entenc que tenen vostès tot el guió de votació? 
(Pausa.) El tenen tots, eh? (Veus de fons.) Un  segon... 
–un segon. Primer veurem... –vegin vostès que ho te-
nen tots, eh?–, seguirem exactament aquest guió que 
ens han proporcionat el lletrat i el servei d’assistència, 
Àngel, de la comissió. I procedirem, primer, que facin 
patent la retirada d’algunes de les votacions que ja no 
estan incloses aquí.

En nom d’Esquerra Republicana de Catalunya, diputat 
Salvadó, té vostè la paraula.

J. Lluís Salvadó i Tenesa

Sí, tot i que ja consta en l’informe; però, en tot cas, re-
tiraríem les esmenes 20, 26, 27 i 42.

El president

Gràcies. Algun altre grup parlamentari desitja en aquest 
moment del tràmit retirar esmenes? (Pausa.) D’acord. 

Doncs, amb el permís de tots els diputats i les  diputades, 
passem a la votació.

Primera votació: esmenes 1, 28, 35, 41 i 52.

Vots a favor?

Vots en contra?

Cap abstenció, 2 a favor i 16 vots en contra.

Passem a la segona votació, ens referim a les esme-
nes 2, 3 i a la transaccional de l’esmena número 62, 
de Convergència i Unió, més les esmenes 64, 65 i 66, 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, i el text del pro-
jecte en l’àmbit de la disposició transitòria tercera.

Vots a favor?

Onze.

Vots en contra?

Cap.

Abstencions?

Set.

Passem a la tercera votació que fa referència a les es-
menes 4, 5, 6 7, 19, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 39, 40, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, la 56 i la 60.

Vots a favor?

Cinc.

Vots en contra?

Onze.

Abstencions?

Dues.

Anem a la quarta votació: esmenes 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 18, 70 i 71, la transaccional, esmena número 
24, d’Esquerra Republicana de Catalunya, i el text del 
projecte en l’article 10, apartat 3, paràgraf segon; la 
transaccional, esmena número 34, d’Esquerra Repu-
blicana, i el text del projecte, article 13; i la transac-
cional, esmenes número 36 d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, la 37, dels socia-
listes... –la 37, la 36 és només d’Iniciativa–, la 37, dels 
socialistes, i la 38, d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, i el mateix text del projecte, en l’article 14; trans-
accional de les esmenes números 57, de  Convergència 
i Unió, i 58, d’Esquerra Republicana, i el text del pro-
jecte en la seva disposició transitòria primera; i la 
transaccional número 63, de Convergència i Unió, i 
68, d’Esquerra Republicana de Catalunya; d’addició, 
una disposició transitòria quarta, del text del projecte; 
i la transaccional, esmenes número 8, d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i la 
9, del Grup Parlamentari Socialista i el text del pro-
jecte, l’article 4, amb els apartats 1 i 2.

Vots a favor?

Setze.

Vots en contra?

Cap.

Abstencions?
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Dues.

Anem a la cinquena votació: esmenes 17, 23, 25, 29, 43,  
44, 59, 61, 67 i 69.

Vots a favor?

Dos.

Vots en contra?

La resta: 16.

Abstencions?

Cap.

Passem a l’esmena 51.

Vots a favor?

Onze.

Vots en contra?

Cap.

Abstencions?

Set.

Esmenes 72 i 73.

Vots a favor?

Setze.

Vots en contra?

Cap.

Abstencions?

Dues.

Vuitena votació, que és una esmena tècnica, de reor-
denació.

Vots a favor?

Setze.

Vots en contra?

Cap.

Abstencions?

Dues.

I, finalment, un cop realitzades les votacions de les es-
menes, passem a la votació del text del dictamen del 
projecte de llei.

Vots a favor?

Onze.

Vots en contra?

Dos.

I abstencions?

Cinc.

Perfecte. No hi ha cap altra votació? (Pausa.) Si cap 
diputat i cap diputada té alguna cosa a afegir als tre-
balls de la Comissió? (Pausa.)

Donem per acabada la sessió de la Comissió.

Moltes gràcies.

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