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Sessió 2 de la CETA
La sessió de la Comissió d’Estudi del Treball Autònom (CETA) s’obre a les deu del matí
i catorze minuts. Presideix Rafel Bruguera Batalla, acompanyat del vicepresident, José María Cano Navarro, i del secretari, Jordi Munell i Garcia. Assisteix la Mesa la lletrada Anna
Casas i Gregorio.
Hi són presents els diputats Laura Vílchez Sánchez, pel G. P. de Ciutadans; Jordi Albert
i Caballero i Eva Baró Ramos, pel G. P. Republicà; Eva Granados Galiano, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; 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. Pla de treball de la Comissió d’Estudi del Treball Autònom (tram. 39400007/12). Aprovació del pla de treball.
2. Programació dels treballs de la Comissió.

El president

Bon dia, diputades i diputats. Comencem aquesta primera reunió de la Comissió
d’Estudi del Treball Autònom, que té com a objectiu el debat i l’aprovació del Pla de
treball i la programació dels treballs de la comissió.

Pla de treball de la Comissió d’Estudi del Treball Autònom
394-00007/12

Com que hi ha una sola proposta de Pla de treball, això facilita moltíssim la feina. I, en tot cas, abans d’obrir el debat i donar la paraula als grups parlamentaris, un
parell o tres de consideracions.
La primera, que les persones que ja varen comparèixer a l’anterior legislatura els
posaríem, en tot cas, cap al final de les compareixences, per donar més marge de
temps entre la seva primera compareixença i la que puguin fer ara.
I la segona és que, en el document, hi faltaven dues persones, eh?, que es proposaria incorporar-les, que són la senyora Carolina Gala Durán, de la Universitat Autònoma, i la doctora Júlia López, de la Pompeu Fabra.
I, per una altra banda, que, en principi, havíem parlat de..., donada la dificultat
per trobar dates per poder fer les reunions a les que hi puguem assistir tots i totes, de
fer-ho el divendres al matí, que així, amb tota seguretat, no tindrem problemes amb
cap altra comissió. I que, per tant, la primera sessió que faríem de compareixences,
seria el divendres 18 de gener al matí, a les 10, eh?
I que, així mateix, una mica l’ordre, més o menys, de compareixences seria començar per les universitats, membres del Govern, i la resta de compareixences. Tenint en compte que, si per alguna raó alguna compareixença no es pot substanciar,
faríem córrer la llista per treballar una mica amb la mateixa metodologia que ho havíem fet –que s’havia fet en l’anterior legislatura–, que era compareixences, quatre
compareixences per sessió, en blocs de dos, i, per tant, dues compareixences, torn
de grups parlamentaris, i després faríem les altres dues compareixences en un altre
segon torn de grups parlamentaris.
Amb això ens aniríem a, aproximadament, set sessions de treball, que podria
coincidir, més o menys, amb el període de sessions del primer semestre de l’any
que ve.
Em sembla que no em deixo res. Per tant, obrim el torn d’intervencions? (Pausa.)
Ho fem per ordre? (Pausa.) Ciutadans, senyora Vílchez?
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Laura Vílchez Sánchez

No, només per manifestar que, donat que el Pla de treball s’ha fet conjuntament
amb tots els grups parlamentaris, estem d’acord amb el calendari i amb les compareixences.
I, per tant, a nosaltres, en principi, ens sembla bé. Podem donar-ho per bo.
Gràcies.
El president

Molt bé. Doncs, senyora Granados?
Eva Granados Galiano

Gràcies, president. Bon dia. Per part nostra també, bé, hem subscrit tots la proposta de pla de treball, i, per tant, donar-la per bona.
Incorporar les dues professores universitàries, que no estaven previstes en el text
que es va entrar per registre, i, per tant, com que ha de ser per unanimitat, doncs
també.
I també d’acord amb aquest règim de trobades i que sigui el divendres 18 de gener, a les 10, i que es substanciïn quatre compareixents en cada sessió.
I també emplaçar-nos, tal com vam dir en el Ple, doncs que al final de cada període de sessions havíem de fer una mica d’evolució a la Mesa, tal com vam quedar
tots, i que, per tant, que sigui de profit.
El president

Molt bé. Senyora Yolanda López?
Yolanda López Fernández

Bon dia, president. Abans de res, disculpat per la tardança. I, bé, el que han dit
les meves companyes, eh? Totalment d’acord, com que ha sigut..., doncs que ha sigut
una cosa que entre tots hem acordat. Res més a dir-hi. Hi estem totalment d’acord.
El president

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrades ni la intervenció del president
ni la intervenció del diputat Vidal Aragonès Chicharro.)
...pel Grup Parlamentari Republicà, senyor Albert?
Jordi Albert i Caballero

Doncs bé, nosaltres, com en les paraules que ens han precedit, senyor president,
estem d’acord en la calendarització de les sessions. Estem d’acord, també, en el format d’aquestes sessions, i també en l’ordre de compareixences. I, per tant, al Pla de
treball, com que s’ha treballat prèviament de forma conjunta, doncs, hi estem completament també d’acord amb la proposta que hi ha a sobre la taula.
El president

Molt bé. Junts per Catalunya, Jordi Munell?
Jordi Munell i Garcia

Sí. Doncs igual que la resta de grups, completament d’acord amb la proposta que
hi ha. I, per tant, doncs, ho subscrivim completament.
El president

Molt bé.

Programació dels treballs de la comissió

La lletrada em fa el comentari..., en el cas de que la primera compareixença fos
excessivament prematura per muntar-la per al dia 18, de cara a les compareixents,
en tot cas, per al mes de gener, si us sembla bé, si no pogués ser... (Veus de fons.)
Podríem fer el següent, que seria el 25, eh? (Pausa.) D’acord? (Pausa.)
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La lletrada

Poseu més dates, perquè així anem ja programant, i la gent també es reserva
agendes i...
(Veus de fons.)
El president

Si no pot ser el 18, el 25, eh? (Veus de fons.)
I després, per la resta, ho fem el... (Veus de fons.) Sí? (Pausa.) L’últim?
La lletrada

La Setmana Santa en què cau? Per què... (Veus de fons), perquè això determina molt ells plens. (Veus de fons.) Però que no hi ha problema amb això dels plens.
D’acord.
(Veus de fons.)
El president

No, amb els plens, si ho fem divendres, en principi...
La lletrada

No, no hi ha problema. D’acord. Doncs, escolta’m, què fem? El tercer divendres
de mes?
El president

Sí.
La lletrada

Ho dic per fer tirar via.
El president

Proposem el tercer divendres de mes? (Veus de fons.)
La lletrada

I així tenim marge per anar programant. (Veus de fons.) Sí, és clar, per això.
(Veus de fons i pausa.)
El president

En tot cas, formalment, interpreto que s’aprova per unanimitat, tant el pla de treball com el programa i les compareixences? (Veus de fons.) Perdó, per assentiment?
(Pausa.) I, en fi, i potser res més.
Aixequem la sessió i fins al gener, eh? Bon dia.
La sessió s’aixeca a un quart d’onze del matí i vuit minuts.
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