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Sessió 13 de la CS

La sessió de la Comissió de Salut (CS) s’obre a dos quarts de dues del migdia i ca-

torze minuts. Presideix M. Assumpció Laïlla i Jou, acompanyada del vicepresident, Xavier 

Quinquillà Durich, i de la secretària, María del Camino Fernández Riol. Assisteix la Mesa la 

lletrada Esther Andreu i Fornós.

Hi són presents els diputats Martín Eusebio Barra López, Jean Castel Sucarrat, Blanca 

Victoria Navarro Pacheco, Alfonso Sánchez Fisac i Jorge Soler González, pel G. P. de Ciu-

tadans; Lluís Guinó i Subirós, Josep Riera i Font, Mònica Sales de la Cruz i Francesc Ten i 

Costa, pel G. P. de Junts per Catalunya; Anna Caula i Paretas, Najat Driouech Ben Moussa, 

Gemma Espigares Tribó i Noemí Llauradó Sans, pel G.P. Republicà; Assumpta Escarp Gi-

bert i Marta Moreta Rovira, 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

Punt únic: Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (tram. 

200-00004/12). Elaboració del Dictamen (text presentat: BOPC 136, 33; esmenes presen-

tades: BOPC 291, 6; informe: BOPC 306, 22).

La presidenta

Hola, bon dia. Comencem aquesta Comissió de Salut amb la idea que sigui breu, 
precisament perquè ja tenim tots el guió de votacions per a l’elaboració del dicta-
men, que segur que hi hauran algunes esmenes que haurem de modificar en la seva 
votació.

Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya 
(elaboració del dictamen)

200-00004/12 

I, per tant, si els sembla, comencem amb les votacions i anirem seguint el guió 
que tenen vostès i, en qualsevol cas, en cada punt, si hi ha alguna esmena o alguna 
cosa que vulguin puntualitzar a mesura que anem arribant a les esmenes, d’acord?, 
ho expliquen. (Veus de fons.) Senyor Soler.

Jorge Soler González

Bé, bon dia, senyora presidenta. No, jo crec que no. Estem davant d’una llei i, per 
tant, sé que tanta pressa..., l’hauríem de frenar una mica. Ho dic perquè és que hi 
ha diverses coses i, si les hem de votar, no les voldria esmenar després per un error.

Acaba d’arribar un patró de vot fa cinc minuts per correu, que crec haver-lo in-
tentat combinar amb el que jo ja portava, però, bé, estem davant d’una llei... Ho dic 
perquè crec que havíem acordat que les esmenes 44, 45 i 46 diuen exactament el 
mateix, trobo que té poc sentit que les votem per separat, quan crec que tindria tot 
el sentit... Crec que havíem quedat així, que seria una transacció, encara sigui per dir 
que és la mateixa esmena i, per tant, s’hauria de separar aquesta votació.

I després, si jo no em vaig equivocar revisant el que crec que hauríem de votar 
avui, el que diu Catalunya Sí que es Pot com a recomanada número 6, crec jo que 
es va transaccionar, de fet així entenc que està també redactat el text, amb l’esme-
na 18, que és nostra, que és de Ciutadans. I, per tant, tampoc hauria de votar-se per 
separat la 6, que diu «recomanada», perquè és part d’una transacció, i, per tant, en-
tenc que decau.

Dit això, si això és així, també demanaria votació separada de la 34 i de la 50. 
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I si no m’he equivocat, ho dic..., per això volia deixar-ne constància, perquè crec 
que fer-ho així, sense haver llegit bé el document final, trobo que és un risc, enca-
ra que evidentment no estem fent potser la millor llei del món, però sí que és veritat 
que hem de ser curosos.

Moltes gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Disculpin, diputats. Jo quan deia el tema de la pressa és perquè havíem acordat 
que aquesta comissió intentaríem fer-la el més ràpida possible, entenent que hi ha-
via un acord previ. No era cap voluntat d’aquesta presidenta prendre’s a la lleugera 
l’aprovació d’aquesta llei. Primer punt.

Segon punt. La presidenta no és ponent d’aquesta llei. Per tant, si no em puntua-
litzen de qui són les esmenes concretes que hem de votar separadament, a mi se’m 
fa molt difícil saber quin és el text, perquè no conec amb profunditat el text, ni l’ar-
ticulat ni les esmenes dels textos que votarem.

Per tant, vostè ha dit la 44, 45, 46. Veig que la 45 és del Partit Socialistes i Units 
per Avançar; la 46 és de Ciutadans; la 44, de Catalunya en Comú Podem. D’acord.

I les altres esmenes que vostè ha demanat per separat, tinc apuntades la que ha-
via demanat inicialment la senyora Escarp, que era la número 4, del Grup Parla-
mentari de Ciutadans; la 34 vostè ens demana ara, que és del PSC, i la 50... (Veus de 
fons.) D’acord. Per tant, aquesta ja la tenim i és...

Jorge Soler González

És de la CUP, senyora presidenta.

La presidenta

Un segon. Exacte, la 50, que ja igualment la votàvem separadament.
Sí? Hi ha alguna altra petició de votació separada? Digui, senyor Soler.

Jorge Soler González

Caldria aclarir què fem al final amb la recomanada 6, de Catalunya Sí que es Pot, 
amb la 18, transaccionada de Ciutadans. 

(Veus de fons.)

La presidenta

D’acord. El que em comenta la lletrada, que és que aquesta transacció no està a 
l’informe i, per tant..., l’hi dic perquè jo no estic a la ponència –l’hi torno a dir, se-
nyor Soler. Per tant, si volen que es transaccioni no hi ha problema, ho diem aquí i 
si els dos propietaris de les esmenes volen transaccionar-ho...

Jorge Soler González

Què és exactament el que no està a la transacció? La segona petició o la primera?

La presidenta

Suspenem un minut la comissió i la lletrada ho explica. (La Marta Ribas Frías 
demana per parlar.) Ah, disculpi, senyora Ribas.

Marta Ribas Frías

Com que és una esmena de Ciutadans i una esmena nostra, i crec que explicaré 
el que es va, precisament, parlar en la ponència, sí es va considerar que es feia una 
transacció, tot i que el text, tal com queda, és com si fos l’acceptació de l’esmena 6 
de Catalunya en Comú Podem. Però –però–, com que es considerava incorporat 
l’element que volia introduir Ciutadans en un altre punt però via aquesta esmena, es 
feia com si fos una transacció d’aquella esmena de Ciutadans i de la nostra. 

Per tant, el text tal qual és amb la incorporació del text de l’esmena de Catalu-
nya en Comú Podem, però formalment és una transacció també amb l’esmena de 
Ciutadans. 
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I, per tant, no tenim cap problema que l’esmena 6 de Catalunya en Comú Podem 
en comptes de constar com a acceptada consti com a transaccionada.

La presidenta

D’acord. Per tant, la 6 i la 18 les votem conjuntament com a esmenes transaccio-
nades. Sí? (Pausa.) Alguna altra puntualització al guió?

Comencem amb les votacions? (Pausa.)
Doncs, comencem primer confirmant la retirada de les esmenes anunciades a la 

ponència. Per part del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, anunciar 
la retirada de les esmenes 2, 3, 37 i 38. És així? (Pausa.) I per part de Catalunya en 
Comú Podem, la retirada de l’esmena 1. (Algú diu: «Sí.») És així; d’acord.

Per part, passaríem a la votació de les esmenes no recomanades del Grup Parla-
mentari de Ciutadans.

Començaríem la votació de l’esmena número 33.
Vots favorables?
Vots favorables del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Vots en contra?
15 vots en contra, de la resta de grups parlamentaris. 
Per tant, no hi han abstencions.
Aquesta esmena queda rebutjada.
Passaríem a votar la número 4 no recomanada del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Vots favorables?
6 vots favorables, del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Vots en contra?
12 vots en contra, dels Grups Parlamentaris Republicà, Junts per Catalunya, la 

CUP - Crida Constituent i Catalunya en Comú Podem.
I abstencions?
3 abstencions del Partit Popular i del Partit dels Socialistes.
Per tant, l’esmena 4 també queda rebutjada.
I seguiríem amb la votació de les esmenes 26 i 35. 
Vots a favor?
6 vots a favor, del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Vots en contra?
15 vots en contra, dels grups parlamentaris Junts per Catalunya, Grup Republicà, 

la CUP - Crida Constituent i Catalunya en Comú Podem.
Abstencions, de la 26 i la 35?
1 abstenció del Partit Popular.
Per tant, aquestes dues esmenes queden rebutjades.
Passaríem a votar les esmenes no recomanades del Grup Parlamentari de Cata-

lunya en Comú Podem, que queda la número 24.
Vots favorables a aquesta esmena?
7 vots favorables, del Grup Parlamentari de Ciutadans i del Grup Parlamentari 

de Catalunya en Comú Podem.
Vots en contra?
13 vots en contra, del Grup Parlamentari Junts per Catalunya, Grup Republicà, 

Partit dels Socialistes i Partit Popular.
Abstencions?
1 abstenció, de la CUP - Crida Constituent.
Per tant, aquesta esmena queda també rebutjada.
Passaríem a la votació de les esmenes recomanades a la ponència, incloses les 

transaccions i els articles on s’incorporen aquestes. (Veus de fons. Pausa.) No, per-
donin, estava mirant l’esmena, concretament aquesta última transacció, de la 6 i 
la 18, que aquí consta com a transaccionada per vostès, i també, quan arribem a 
Catalunya en Comú Podem, els consta transaccionada per... (La lletrada diu: «Les 
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podem votar totes, sense distingir per grups. Lo que podem fer és votar totes les re-
comanades de tots els grups. Totes d’una tacada.») Perfecte, doncs... Hi ha algú que 
demani una votació separada d’alguna esmena en concret? Senyor Rodríguez...

Santi Rodríguez i Serra

De la CUP, la 47.

La presidenta

Alguna altra votació que haguem de fer per separat? (Veus de fons.) Sí, sí, trans-
accions. Transaccionades i recomanades, deien. (Remor de veus.) Ah, d’acord. Però 
ara estem a les recomanades, incloses les transaccions. D’acord, aquella la deixem 
per després.

Per tant, de les transaccionades i recomanades per tots els grups parlamentaris, 
es poden votar en bloc?

Santi Rodríguez i Serra

No, només he parlat de les recomanades. Si anem a les transaccionades, en tinc 
alguna altra més: del Grup Socialista, la 19 i la 42. (Remor de veus.)

La presidenta

Per tant, fem primer les recomanades de tots els grups, sí? Totes les recomana-
des, menys la que ja he dit abans. Sí, les recomanades de tots els grups, exceptuant 
la 47.

Jorge Soler González

I llavors, també la 34, li havia dit, i la 50.

La presidenta

Escoltin, anem fent el guió, perquè és que estem marejant la perdiu per intentar 
fer-ho més ràpid i encara és pitjor.

Per tant, seguim, d’acord?
La 46, recomanada del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Vots favorables?
Doncs, queda aprovada per unanimitat.
Les transaccions sobre les esmenes 11, 16, 17, 20, 28, 31 i 32, sí?, exceptuant 

la 18, us sembla?
Vots favorables?
Doncs, també queden aprovades per unanimitat.
Ara votaríem la transacció de la 18 amb la 6, de Catalunya en Comú Podem.
Vots favorables?
També queda aprovada per unanimitat.
Seguim amb les esmenes del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 

amb les recomanades, exceptuant la 34 i la 45. És així? (Remor de veus.) Jo tinc 
la 45, amb la 44 i la 43. És igual, perfecte.

Doncs, totes, exceptuant la 34. És així? D’acord.
Per tant, vots favorables?
Doncs, també queden aprovades per unanimitat.
Totes menys la 34. D’acord, per tant, queden aprovades per unanimitat.
Ara passem a votar la 34.
Vots a favor?
15 vots favorables, dels Grups Parlamentaris Junts per Catalunya, Grup Repu-

blicà, Partit dels Socialistes, la CUP - Crida Constituent, Partit Popular i Catalunya 
en Comú Podem.

Vots en contra?
Cap vot en contra.
Abstencions?
6 abstencions, del Grup Parlamentari de Ciutadans.
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Per tant, queda aprovada.
Les transaccions sobre les esmenes 19 i 42.
Vots favorables?
20 vots favorables.
Vots en contra?
Abstencions?
Abstenció del Partit Popular i la resta de grups voten favorablement. Per tant, 

també queden aprovades aquestes transaccions.
Ara, transaccions sobre les esmenes números 9, 14, 15, 22, 25, 27, 29, 40 i 48.
Vots favorables?
També queden aprovades per unanimitat.
Passem a les esmenes del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem.
Les recomanades, la 6 ja està fora; per tant, la 23 i la 44.
Vots favorables?
Doncs, també queden aprovades per unanimitat.
I les transaccions sobre les esmenes 41 i 43.
Vots favorables?
20 vots favorables.
Vots en contra?
Abstencions?
1 abstenció, del Partit Popular, i la resta de vots favorables de la resta dels grups 

de la cambra.
Per tant, també queden aprovades aquestes esmenes.
I ara transaccions sobre les esmenes 8, 13, 21 i 39.
Vots favorables?
També queden aprovades per unanimitat.
Passem a les esmenes del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popu-

lar - Crida Constituent i comencem per la recomanada número 47.
Vots a favor?
20 vots favorables.
Vots en contra?
Abstencions?
I 1 abstenció del Partit Popular.
I, per tant, queda aprovada amb la resta de grups de la cambra, que voten favo-

rablement.
Votem la recomanada número 50.
Vots a favor?
Vots a favor de Junts per Catalunya, Grup Republicà, Partit dels Socialistes, la 

CUP - Crida Constituent, Partit Popular i Catalunya en Comú Podem.
Vots en contra?
Abstencions?
I 6 vots d’abstenció, del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Per tant, també queda aprovada aquesta esmena recomanada.
I les transaccions sobre les esmenes 5, 7, 10, 12 i 49.
Vots favorables?
Doncs, també queden aprovades per unanimitat.
Hi ha una esmena tècnica a la disposició addicional tercera i, per tant, hauríem 

de votar aquesta esmena.
Vots favorables?
També queda aprovada per unanimitat.
I hem de votar la resta del projecte de llei a la part que no s’ha esmenat.
Vots favorables?
Doncs, també queda aprovat per unanimitat.
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I ara, preguntar-los, als grups, si hi ha alguna reserva d’esmenes vives per al de-
bat al Ple. (Veus de fons.) Catalunya en Comú Podem?

Marta Ribas Frías

Sí, ens reservem l’esmena 24.

La presidenta

Gràcies. El Grup Parlamentari de Ciutadans?

Jorge Soler González

Sí, reservem les esmenes 4, 26, 33 i 35.

La presidenta

Gràcies. Partit dels Socialistes? Cap.
La CUP - Crida Constituent? Cap.
El Partit Popular? Cap.
El Grup Parlamentari de Junts per Catalunya o Grup Republicà? Cap.
Perfecte, doncs. Per tant, s’aprova el dictamen, deixant aquestes esmenes vives 

pel debat en el Ple.
Gràcies i s’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a les les dues del migdia i un minut.
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