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Sessió 1 de la CETA

La sessió de la Comissió d’Estudi del Treball Autònom (CETA) s’obre a dos quarts de 

dues del migdia i set minuts. Presideix el president del Parlament, el qual és assistit pel se-

cretari general i la lletrada Anna Casas i Gregorio.

Hi són presents els diputats José María Cano Navarro i Laura Vílchez Sánchez, pel 

G. P. de Ciutadans; Eusebi Campdepadrós i Pucurull i Jordi Munell i Garcia, pel G. P. de 

Junts per Catalunya; Jordi Albert i Caballero i Eva Baró Ramos, pel G. P. Republicà; Rafel 

Bruguera Batalla, Pol Gibert Horcas i Eva Granados Galiano, pel G. P. Socialistes i Units 

per Avançar; Jéssica Albiach Satorres i Yolanda López Fernández, pel G. P. de Catalunya 

en Comú Podem, i Vidal Aragonès Chicharro, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - 

Crida Constituent.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Constitució de la comissió (tram. 406-00001/12). 

2. Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari (article 49.2 del 

Reglament del Parlament).

3. Elecció del vicepresident o vicepresidenta i del secretari o secretària de la comissió.

El president del Parlament

Obrim la sessió de constitució de la Comissió d’Estudi del Treball Autònom.

Constitució de la comissió
406-00001/12

Tal com estipula la resolució que, en el seu moment va aprovar el mateix Ple, el 
que hem acordat a la Mesa i a la Junta de Portaveus, i atenent el Reglament.

Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari 
(article 49.2 del Reglament del Parlament)

Es proposa la constitució d’aquesta comissió i l’elecció del seu president o presi-
denta que, en aquest cas, és proposat pel grup parlamentari a qui li correspon, tal 
com es va quedar en la Junta de Portaveus.

I, en aquest cas, li correspon, vaja, al Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, que proposa com a president el senyor Rafael Bruguera i Batalla.

Si no hi ha inconvenient, els sembla que podem aprovar aquesta presidència per 
assentiment? (Pausa.) Sí? (Pausa.) Molt bé.

Per tant, queda nomenat formalment president d’aquesta comissió el senyor Ra-
fael Bruguera.

Elecció del vicepresident o vicepresidenta i del secretari o secretària de 
la comissió

Seguim amb l’elecció de la Mesa. Saben que es va acordar que fos una mesa 
col·legiada i que, per tant, tingués també una vicepresidència i una secretaria, eh? 
I, en aquest cas, correspon als grups parlamentaris de Ciutadans, en primer lloc, 
designar vicepresidència, i al Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, en segon 
lloc, designar la secretaria.

I, en aquest cas, s’ha proposat per la vicepresidència el senyor José María Cano 
Navarro i per la secretaria, el senyor Jordi Munell i Garcia.

Es pot aprovar, també, per assentiment? (Pausa.) Sí? (Pausa.) Molt bé.
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Per tant, ja estan elegits els membres de la Mesa, que són els següents: el presi-
dent, el senyor Rafael Bruguera; vicepresident, el senyor José María Cano, i el se-
cretari, el senyor Jordi Munell.

Aquí acaba la meva intervenció, i ara demanaré als membres de la Mesa que ocu-
pin el seu lloc. Però, en tot cas, i com he fet a la comissió que hem creat avui, també, 
ara fa una estona, lamentar i queixar-me pel fet que aquesta no sigui una mesa pari-
tària, eh? Aquesta és de les qüestions que hem de resoldre, aquest Par lament. I avui, 
crec que no només no fem un pas endavant, sinó que fem un pas enrere.

I, per tant, deixo aquí la meva reflexió, que espero que també sigui motiu, preci-
sament, de reflexió per part dels grups parlamentaris.

Moltes gràcies.
(Els membres de la Mesa de la comissió ocupen llurs llocs. Pausa.)

El president de la comissió (Rafel Bruguera Batalla)

Bé. En tot cas, com que la primera decisió que hauríem de prendre és el règim de 
sessions la idea o la proposta que faríem seria la següent: una reunió al mes, i pen-
sem que potser estaria bé fer-la coincidir el dia que hi ha Empresa i Coneixement 
pensant que molts de vosaltres igual formeu part, també, de la Comissió d’Empresa 
i Coneixement, i, per tant, per una qüestió d’estalvi d’energies i de quilòmetres, et-
cètera. I, si anés bé, perquè tenim el calendari molt atapeït, de comissions, la idea 
seria el quart dijous de mes, al matí. Si us anés bé. Si us ho voleu mirar i... (Veus de 
fons.) El quart dijous de mes hi ha... –ho tinc apuntat per aquí–, hi ha Salut, si no ho 
recordo malament, i Justícia, al matí. (Veus de fons.) Amb Justícia... (veus de fons), 
de cada mes. (Veus de fons.)

Bé. Doncs no sé què hem de fer. (Veus de fons.) Si us sembla, doncs, el que po-
dem fer és veure’ns, els portaveus i la Mesa, una estoneta i mirar un dia que vagi el 
menys malament possible, no? En tot cas, aquest dia només tindries problema tu, 
Josep Maria? (Veus de fons.) Bé, bé... (Veus de fons.) Potser ho he dit malament: la 
quarta setmana. (Veus de fons.) Fem això? Ens veiem una estoneta... (Veus de fons.)

Bé, doncs, al principi quedem el 15 al matí, a les deu, el 15 de novembre per fer 
la primera sessió en la qual potser ja tindríem temps perquè els grups parlamenta-
ris haguessin presentat aportacions a la PR... (Veus de fons.) I, en tot cas, comparei-
xences, no? (Veus de fons.) I pensar..., i que cada grup pensi en les compareixences. 
(Veus de fons.) A les deu, fem-ho a les deu. (Veus de fons.) Sí.

Escolteu, i, alguns dies abans, si us sembla, el divendres anterior, haver presen-
tat..., el dia 9, haver presentat aquest document que diem i les propostes de compa-
reixences perquè puguem ordenar-ho una mica de cara al dia 15, eh? D’acord? (Veus 
de fons.)

Doncs, vinga; i s’aixeca la sessió.
La sessió s’aixeca a tres quarts de dues del migdia i tres minuts
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