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Sessió 16 de la CTR

La sessió de la Comissió de Treball (CTR) s’obre a les nou del matí i set minuts. Presi-

deix Bernat Solé i Barril, acompanyat del vicepresident, Francisco Javier Domínguez Ser-

rano, i de la secretària, Mireia Vehí i Cantenys. Assisteixen la Mesa el secretari general i el 

lletrat Pere Sol i Ordis.

Hi són presents els diputats Ramona Barrufet i Santacana, Antoni Castellà i Clavé, Violant 

Cervera i Gòdia, Chakir el Homrani Lesfar, Anna Figueras i Ibàñez, Natàlia Figueras i Pagès, 

Carles Prats i Cot, David Rodríguez i González i Montserrat Vilella Cuadrada, pel G. P. de 

Junts pel Sí; Noemí de la Calle Sifré, Joan García González i Laura Vílchez Sánchez, pel 

G. P. de Ciutadans; Pol Gibert Horcas i Raúl Moreno Montaña, pel G. P. Socialista; Joan 

Coscubiela Conesa i Marta Ribas Frías, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot, i Marisa Xan-

dri Pujol, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya.

Assisteix a aquesta sessió Diosdado Toledano, representant de la comissió promotora 

de la iniciativa legislativa popular de la renda garantida de ciutadania.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 

24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 202-00009/10). Comissió promotora de 

la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Es-

tatut d’autonomia de Catalunya. Elaboració del dictamen.

El president

Bé, bon dia a tothom. 

Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (elaboració del dictamen)

202-00009/10

En primer lloc, disculpes per l’horari de la comissió, però, com bé sabeu, l’objec-
tiu és que el que avui votarem, si acaba prosperant, doncs, es pugui tramitar al més 
aviat possible. I, per tant, s’ha considerat oportú, doncs, convocar aquesta comissió.

També donem la benvinguda al senyor Diosdado Toledano, benvingut a la co-
missió. I simplement, doncs, aclarir..., hi ha alguna substitució? (Pausa.)

Pol Gibert Horcas

El senyor Moreno substitueix la senyora Alícia Romero.

El president

D’acord. (Veus de fons.) Sí, senyora Vilella, substitueix...?

Montserrat Vilella Cuadrada

Eduardo Reyes.

El president

Eduardo Reyes, molt bé. Catalunya Sí que es Pot, sí, endavant.

Joan Coscubiela Conesa

Marta Ribas i Joan Coscubiela substituïm Gemma Lienas i Marc Vidal.

El president

Molt bé. Marisa Xandri?

Marisa Xandri Pujol

Jo mateixa substitueixo el Sergio Santamaría.
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El president

Molt bé. Alguna cosa més? (Pausa.) No? Hi ha algun grup que mantingui viva 
alguna esmena, respecte al dictamen? (Pausa.) No? Per tant, no havent-hi cap esme-
na viva, el text que es votaria, doncs, seria el text consensuat per tots els grups par-
lamentaris. Per tant, únicament hi hauria una votació. Sí, tothom d’acord? (Pausa.) 
Algú vol fer alguna intervenció? (Pausa.)

Sí, senyor Coscubiela, endavant.

Joan Coscubiela Conesa

Com saben, a tots els membres de la ponència, ahir a última hora, per part d’un 
dels membres de la comissió promotora, se’ns va fer veure que hi ha alguns proble-
mes: uns, de redacció, i un altre, d’un paràgraf d’un article, que ja havíem acordat 
que desapareixia i que consta. Doncs, això, a més de que queda pendent de redactar, 
tal com havíem acordat, el tema del preàmbul, dono per fet que són coses tècniques 
que poden ser millorades d’aquí al Ple, d’aquí quinze dies.

(Veus de fons.)

El president

Senyor Chakir, endavant. Té la paraula.

Chakir el Homrani Lesfar

Sí, crec que tots ho vam visualitzar: són qüestions tècniques que es revisaran en 
el redactat, en el redactat final que es publiqui, perquè no hi havia res de fons. Per-
què, fins i tot, l’únic element de fons, ja el vam localitzar ahir, que vam acordar-ho 
en ponència i ja se li va passar al lletrat perquè ho tingués en compte.

El president

Molt bé. Res més? (Pausa.)
Doncs, procedim a votació.
Vots a favor?
Doncs, queda aprovada la Proposició de llei de la renda..., el dictamen de la Pro-

posició de llei de renda garantida per unanimitat.
(Aplaudiments.)
S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a les nou del matí i deu minuts.
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