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Sessió 8 de la CARPA
La sessió de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (CARPA) s’obre
a un quart d’onze del matí. Presideix Marc Solsona i Aixalà, acompanyada de la vicepresidenta, Lluïsa Llop i Fernàndez, i de la secretària, Munia Fernández-Jordán Celorio. Assisteix la Mesa el lletrat Miquel Lluís Palomares Amat.
Hi són presents els diputats Martín Eusebio Barra López, Francisco Javier Domínguez
Serrano, Maialen Fernández Cabezas, Blanca Victoria Navarro Pacheco i Javier Rivas Escamilla, pel G. P. de Ciutadans; Josep Maria Forné i Febrer, Imma Gallardo Barceló, Montserrat Macià i Gou i Ferran Roquer i Padrosa, pel G. P. de Junts per Catalunya; Anna Caula
i Paretas, Montserrat Fornells i Solé, Irene Fornós Curto i Rut Ribas i Martí, pel G. P. Republicà; Rafel Bruguera Batalla i Òscar Ordeig i Molist, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar, i Marc Parés Franzi, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem.
ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
Punt únic: Proposició de llei d’espais agraris (tram. 202-00026/12). Grup Parlamentari
Republicà, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Socialistes i Units
per Avançar, Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Elaboració del dictamen
(text presentat: BOPC 130, 13; esmenes presentades: BOPC 263, 9).

El president

Bé, doncs, bon dia a tothom i benvinguts a aquesta sessió de la Comissió d’Agricultura, que té com a únic punt de l’ordre del dia...

Proposició de llei d’espais agraris (elaboració del dictamen)
202-00026/12

És l’elaboració del dictamen de la Proposició de llei d’espais agraris. Abans de
procedir a les votacions, fruït del treball de la ponència, si algun dels grups vol fer
alguna breu intervenció abans de votar, o si no, procedim a la votació, tal qual, del
que serien les esmenes recomanades, no recomanades, i tot el que han de fer en
el procediment. Algun grup vol fer una breu intervenció? (Veus de fons.) Sí? Doncs,
senyor Domínguez, endavant.
Francisco Javier Domínguez Serrano

Només aclarir, per a coneixement de tots els grups, que la nostra esmena 83 surt
a la guia de votació com a «no recomanada», i realment ha de sortir a «recomanada
amb transacció», que és lo que hem parlat ara amb la Mesa. (Veus de fons.)
El president

Sí, ja ho hagués dit en el moment de fer les votacions; ja hagués fet aquesta mateixa apreciació, eh?
Francisco Javier Domínguez Serrano

Sí, exactament.
El president

D’acord.
Francisco Javier Domínguez Serrano

I no sé si les votacions separades cal dir-les ara, ja les teniu...?
El president

Ara, si volem dir alguna cosa sobre la llei, i, si no, quan ens n’anem a ordenar
el debat de votacions, les votacions..., ordenem ja les votacions separades, d’acord?
Entenc, doncs, que no hi ha cap... (Veus de fons.) Diputat Ordeig, entenc que hi
ha alguna...? Un moment, un moment. (Pausa.) Un segon. Diputat Ordeig, vols fer
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alguna intervenció, abans de procedir a votació, no? Dels altres grups? Evidentment,
si no en feu vosaltres, tampoc en farem nosaltres.
I, per si de cas, anem a ordenar el tema de les votacions.
Dir si algú ha de notificar alguna substitució...
Francisco Javier Domínguez Serrano

Sí, del nostre grup, la diputada Blanca Navarro substitueix Nacho Martín; a Jean
Castel el substitueix Maialen Fernández; i Martín Barra substitueix Marina Bravo.
El president

Sí, alguna substitució més? Senyora Fornós...
Irene Fornós Curto

Sí, per part del Grup Republicà, l’Anna Caula que substituirà el diputat Bernat
Solé. I la Rut Ribas, que substituix el diputat Francesc Viaplana.
El president

Doncs molt bé, doncs, tots... (Veus de fons.) La Lluïsa és aquí. (Remor de veus.
El president riu.) Molt bé.
Doncs bé, si els sembla bé, passaríem a ordenar les votacions i ho faríem de la
següent manera: primer, jo vaig fent les preguntes i després, vaig demanant també,
en aquest cas, si hi ha algun tema de votació separada, quan hi arribem, d’acord?
El primer punt seria, preguntar, doncs, al Grup de Ciutadans que ha fet avinent
que durant el tràmit de ponència ha retirat les esmenes 63 i 65. I és per ratificar-ho.
És així? (Pausa.) D’acord.
Hi ha algun altre grup que vulgui retirar algunes esmenes, i per tant, no s’hagin
de votar? (Pausa.) Endavant, senyor Domínguez.
Francisco Javier Domínguez Serrano

Jo vull retirar unes esmenes més. Volia retirar la 8, la 21, la 28, la 29, la 40, la
60, la 73, la 98, 102 i 105.
El president

Repeteixo, eh?: la 8, la 21, la 28, la 29, la 40, la 60, la 73, 98, 102 i 105. D’acord?
(Pausa.) Perfecte.
Doncs molt bé. Doncs, abans de passar a votar el dictamen, els grups de Junts
per Catalunya i Esquerra Republicana han presentat una nova transacció, basada en
l’esmena 104. I, si de cas, donaria la paraula a la diputada Fornós, si vol fer una breu
exposició i així mirar si es pot procedir...
Irene Fornós Curto

Sí, bé, de fet és una transacció signada per tots los grups i és més un tema de
correcció i de recomanacions de..., no?, un tema més de forma que no pas que hi
hage un debat. Per deixar més clar i, bé..., per una discrepància de competència que
hi havia. Res més.
El president

Doncs, ni que estigue signada, es pot..., entenc, doncs, que es pot aprovar aquesta
transacció de tots els grups signants? (Pausa.) Si me la pots fer arribar, si us plau...
Per tant, s’aprovaria aquesta transacció.
En principi, ara passaríem a votar les esmenes recomanades per la ponència, a
la qual incorporem l’esmena número 83, com deia el diputat Domínguez al principi
de la sessió. I, per tant, les esmenes, doncs, recomanades pels grups i acceptades, i
esmenes transaccionades i tècniques i lingüístiques, tal com consta en l’informe de
ponència publicat al butlletí número 334, del 14 de maig del 2019.
Per tant, seria doncs, votar les esmenes recomanades.
Procedim a la votació.
Vots a favor d’aquestes esmenes?
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Per unanimitat dels membres presents.
Per tant, ja està.
En tercer lloc, votarem les esmenes no recomanades per la ponència i llavors
la pregunta que faig és la següent: es poden votar en bloc totes les esmenes no recomanades o voleu que votem les esmenes recomanades pel grup proposant de les
esmenes? Pregunto...
Francisco Javier Domínguez Serrano

Per grup. I dins d’algun grup, hauríem de separar-les també.
El president

M’hauries de..., de fet vostè ja ha retirat esmenes del seu bloc...
Francisco Javier Domínguez Serrano

Sí. I, a més, del bloc del Partit Popular, volia votar separadament la 48, la 68 i
la 95.
El president

D’acord, sí.
D’acord, doncs, votaríem primer aquestes votacions separades que demana...
(Veus de fons.) A veure, sí, anem grup per grup.
Doncs, vinga va, passaríem a votació de les esmenes no recomanades del Grup
Parlamentari de Ciutadans, que són totes..., ja un cop retirades les que ha dit al principi. D’acord? (Pausa.) Doncs, pel sentit del vot.
Vot a favor? (Veus de fons.) No, no... D’acord, no. Vot a favor és en contra de les
esmenes; no, ho dic per aclarir, que no tinguem un dubte, eh? Votar a favor que no
estan recomanades, eh? D’acord? (Pausa.)
Per tant... (Veus de fons.) No, per això, si votem la..., o sigui, votem la no recomanació, no el posicionament de l’esmena, d’acord?
Per tant, vots a favor de no recomanar aquestes esmenes?
Vots a favor del Grup Parlamentari Republicà, de Junts per Catalunya i del Grup,
també, de Catalunya en Comú Podem.
Onze.
Vots en contra?
Del Grup de Ciutadans.
I abstencions?
Del Grup dels Socialistes i Units per Avançar.
Ara passaríem també a la votació de les esmenes no recomanades del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. En el mateix sentit del... (Veus de fons.)
Digues, perdona, Marc.
Marc Parés Franzi

Sí, per demanar votació separada de les tres. (Veus de fons.) Sí.
El president

Doncs, primer passaríem a la votació de l’esmena número 9.
Vots a favor de la no recomanació de l’esmena número 9?
Del Grup Republicà i de Junts per Catalunya.
Vots en contra?
Del Grup dels Socialistes i del Grup de Catalunya en Comú Podem.
I abstencions?
Del Grup de Ciutadans.
De l’esmena 26, vots a favor de la no recomanació?
Del Grup Republicà, Junts per Catalunya i de Catalunya en Comú Podem.
En contra?
Del Grup dels Socialistes.
I abstencions?
Sessió 8 de la CARPA

5

DSPC-C 260
16 de maig de 2019

Del Grup de Ciutadans.
De la número 43, vots a favor de la no recomanació?
Del Grup Republicà i de Junts per Catalunya. Amb els vots en contra del Grup
dels Socialistes, i amb l’abstenció del Grup de Ciutadans i del Grup de Catalunya
en Comú Podem.
D’acord.
Passaríem, doncs, a votar les esmenes no recomanades, del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, excloent la 48, 68 i 95, que es votaran a posteriori.
D’acord, senyor Domínguez? (Pausa.) Tal com marca el guió.
Doncs, passaríem a votar la no recomanació de les esmenes del Grup Parlamentari del Partit Popular.
Vots a favor?
Del Grup Republicà, del Grup de Ciutadans, Junts per Catalunya, Catalunya en
Comú Podem.
En contra?
Ningú.
I abstencions?
Del Grup Socialista.
Passaríem, doncs, a la votació separada..., es poden votar en bloc, les tres que ha
demanat separades?
Doncs, de l’esmena 48, 68 i 95, vots a favor de la no recomanació?
Del Grup Republicà, Junts per Catalunya i Catalunya en Comú Podem.
Vot en contra?
Del Grup de Ciutadans.
I abstencions?
Del Grup Socialista.
I finalment, passem a votació la resta del text del projecte de llei no modificat per
les recomanacions de la ponència.
Es pot votar tot el text conjuntament? (Pausa.) Entenc que sí.
Doncs, passaríem a votació del projecte de llei no modificat per recomanacions
de la ponència.
Vots a favor?
Per unanimitat dels grups parlamentaris presents.
Bé, doncs, advertir que abans de tancar aquesta comissió..., i agraint-los també
com a president de la comissió, però també com a responsable de la ponència, bé, la
disponibilitat, el bon to, la generositat també en horaris i en tot per poder combinar
aquest tràmit parlamentari abans que s’aprovi pel Ple. I, per tant, els volia també donar les gràcies, i ho faré públicament en la sessió que toqui.
També advertir que, de conformitat amb l’article 121 del Reglament, els vots particulars i la reserva d’esmenes per al Ple es poden formular en qualsevol moment del
tràmit de la comissió, o per escrit dins les vint-i-quatre hores després de la conclusió
del dictamen. Per tant, si encara hem de quedar o es volen mantenir les esmenes vives, se pot dir ara mateix, cap problema. O es pot..., hi ha un tràmit.
Algú vol mantenir-ho?
Francisco Javier Domínguez Serrano

Jo mantinc vives les que no he retirat. No sé si val la pena que les enumeri?
El president

Estan bastant clares, eh? Jo, si vol les enumero jo, que serien: la número 6, la número 40, la 67, 70, 83, 87, 94, 96 i 97. (Veus de fons.) I 23.
Francisco Javier Domínguez Serrano

No coincideixen...
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El president

No coincideixen?
Francisco Javier Domínguez Serrano

I hi ha un 40 que em sembla que no... Les relato jo?
El president

Doncs no l’he ratllada. Sí...
Francisco Javier Domínguez Serrano

6, 23, 49, 67, 70, 87, 94, 96, 97 i ja està.
El president

Molt bé, doncs, havia ratllat el 40, en comptes del 49. Disculpi, eh?
Senyor Ordeig?
Òscar Ordeig i Molist

Sí, gràcies. Nosaltres també ens reservem les esmenes per al Ple.
El president

Les tres, eh? La 9, 26 i 43. D’acord.
Doncs..., sense cap més tema a tractar, aixecaria la sessió.
Moltes gràcies.
La sessió s’aixeca a un quart d’onze del matí i onze minuts.
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