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Sessió 18 de la CTR

La sessió de la Comissió de Treball (CTR) s’obre a tres quarts de tres de la tarda i un 

minut. Presideix Bernat Solé i Barril, acompanyat de la secretària, Mireia Vehí i Cantenys. 

Assisteix la Mesa el lletrat Pere Sol i Ordis.

Hi són presents els diputats Ramona Barrufet i Santacana, Albert Batet i Canadell, 

Antoni Castellà i Clavé, Violant Cervera i Gòdia, Chakir el Homrani Lesfar, Anna Figueras 

i Ibàñez, Natàlia Figueras i Pagès, Carles Prats i Cot, Eduardo Reyes i Pino i David Rodrí-

guez i González, pel G. P. de Junts pel Sí; Pol Gibert Horcas i Eva Granados Galiano, pel 

G. P. Socialista, i Joan Coscubiela Conesa i Marc Vidal i Pou.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social (tram. 

202-00034/11). Elaboració del dictamen.

El president

Molt bona tarda a tothom, donem inici a la sessió de la Comissió de Treball.

Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social 
(elaboració del dictamen)

202-00034/11

Té un únic punt de l’ordre del dia, que seria l’aprovació del dictamen de la Pro-
posició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social.

La primera votació que es farà, doncs, seran les esmenes presentades pels grups 
parlamentaris Socialista i Catalunya Sí que es Pot. Es votarien totes conjuntament, 
si els sembla bé? (Pausa.) Procedim a votació? (Veus de fons.) Sí, però ràpid, perquè 
tenim el Ple a sobre i també hem de votar al Ple. (Remor de veus.)

D’acord, en tot cas, es faria la primera votació, que seria el Grup Socialista i Ca-
talunya Sí que es Pot; hi hauria una segona votació, que serien les esmenes presen-
tades per CUP - Crida Constituent; hi hauria una tercera votació, que seria l’esmena 
60, de... (veus de fons) –la transaccional, correcte–, de CUP - Crida Constituent, i, 
en aquest cas, votaríem per separat el punt 1, per una banda, i el punt 2 i 3, per una 
altra banda.

Després, faríem la votació de les esmenes presentades per Junts pel Sí, de les 
quals votaríem per separat el punt 26, i després la resta de punts. 

I, finalment, la resta del text. Sí? (Pausa.)
Per tant, votarem en aquests moments les esmenes presentades pel Grup Parla-

mentari Socialista i el Grup Parlamentari Catalunya Sí que es Pot.
Vots a favor?
Abstencions?
Vots en contra?
Per tant, queden rebutjades per 11 vots en contra, dels grups parlamentaris de 

Junts pel Sí i CUP - Crida Constituent, i 4 vots a favor, de la resta de grups. 
(Eva Granados Galiano demana per parlar.) Sí?

Eva Granados Galiano

Voldríem anunciar que reservem les esmenes que hem perdut, les reservem totes 
pel Ple.

Gràcies.

El president

Molt bé, ja estava previst preguntar-ho al final, però ja us heu avançat. Perfecte, 
molt bé.
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Segona votació: les esmenes presentades pel Grup Parlamentari CUP - Crida 
Constituent, números 3, 44, 67 i 83.

Vots a favor?
Vots en contra?
No hi ha abstencions, per tant.
Les esmenes de la CUP - Crida Constituent, exceptuant l’esmena número 60, 

queden aprovades per 11 vots a favor i 4 vots en contra; 11 vots a favor de Junts pel 
Sí i de CUP - Crida Constituent.

Tercera votació: seria l’esmena número 60, de les esmenes de CUP - Crida Cons-
tituent, el punt número 1. (Veus de fons.) Transaccional, correcte.

Vots a favor?
Per tant, el punt 1 quedaria aprovat per unanimitat.
Punts 2 i 3.
Vots a favor?
Vots en contra?
Per tant, els punts números 2 i 3, quedarien aprovats per 11 vots a favor, de Junts 

pel Sí i CUP - Crida Constituent, i 4 vots en contra, de la resta de grups. 
(Joan Coscubiela Conesa demana per parlar.) Senyor Coscubiela?

Joan Coscubiela Conesa

Dos segons, per explicar-ho i que consti l’orientació de vot. A veure... (Veus de 
fons.) Sí, sí, és perquè vull..., crec que ha de constar.

El president

Dos segons.

Joan Coscubiela Conesa

Dos segons. Lògicament, estem a favor de la paritat, que és el primer punt. Ara, 
després ens resulta una mica estrany que un projecte de llei que preveu fins i tot la 
privatització de la gestió de les pensions, incorpori una cosa que diu que: «Als seus 
òrgans de govern no hi ha d’haver ningú que tingui interessos directes o indirectes 
econòmicament.» La veritat és que és un oxímoron d’aquests i..., llavors, només per 
fer constar això, no?

Vull dir, s’aposta per la privatització, i després no es vol que als òrgans de govern 
hi aparegui gent vinculada a interessos econòmics.

El president

D’acord, queda entès. Algun grup vol fer alguna intervenció? (Pausa.) No? 
(Chakir el Homrani Lesfar demana per parlar.) Chakir, endavant –Junts pel Sí.

Chakir el Homrani Lesfar

No compartim la interpretació. (Rialles.)

El president

Que consti en acta. (El president riu.)
Punt número 5, o cinquena votació –perdó–, seria la resta de... (Remor de veus.) 

Correcte. Per tant, votem l’esmena 26 de les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Junts pel Sí.

Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Per tant, el punt número 26, de l’esmena de Junts pel Sí, queda aprovat per 11 

vots a favor, de Junts pel Sí i la CUP, i 4 abstencions.
I, finalment, la resta de dictamen?

El lletrat

No, la resta de les esmenes de... (Remor de veus.)
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El president

La resta de les esmenes. Correcte, sí. La resta de les esmenes de Junts pel Sí.
Vots a favor?
Vots en contra?
Doncs, per tant, la resta d’esmenes queden aprovades per 11 vots a favor, de Junts 

pel Sí i la CUP, i 4 vots en contra, de la resta de grups.
Ara sí, votem la resta de text del dictamen.
Vots a favor?
Vots en contra?
Doncs, la resta de text del dictamen queda aprovat, per 11 vots a favor, de Junts 

pel Sí i la CUP, i 4 vots en contra, de la resta de grups.
Moltes gràcies i donem per acabada la sessió.

La sessió s’aixeca a tres quarts de tres de la tarda i set minuts.


	Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social (elaboració del dictamen)
	202-00034/11


