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XIV legislatura · cinquè període · sèrie C · número **** 

Comissió d’Economia i Hisenda 

Sessió 24, divendres 3 de març de 2023 

Presidència de la I. Sra. Raquel Sans Guerra 

Sessió 24 de la CEH 

La sessió de la Comissió d’Economia i Hisenda (CEH) s’obre a ****. Presideix Raquel 

Sans Guerra, acompanyada de la vicepresidenta, Eulàlia Reguant i Cura, i del 

secretari, Ramon Tremosa Balcells. Assisteix la Mesa el lletrat Antoni Bayona 

Rocamora. 

Hi són presents Òscar Ordeig i Molist, Jordi Riba Colom, Alícia Romero Llano i Juan 

Luis Ruiz López, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Jordina Freixanet i Pardo, 

Jordi Orobitg i Solé i Maria Jesús Viña i Ariño, pel G. P. d’Esquerra Republicana; 

Joan Canadell i Bruguera, Joaquim Jubert Montaperto i Jordi Munell i Garcia, pel G. 

P. de Junts per Catalunya; Joan Garriga Doménech, pel G. P. de VOX en Cataluña; 

Joan Carles Gallego i Herrera, pel G. P. d’En Comú Podem; Ignacio Martín Blanco, 

pel G. P. de Ciutadans; Alejandro Fernández Álvarez, pel G. Mixt, i Antonio Gallego 

Burgos, Diputats no adscrits[membres comissió]. 

[Assisteix] a aquesta sessió [assistents]. 

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA 
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1. Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023 (tram. 

200-00014/13). Govern de la Generalitat. Elaboració del Dictamen (text presentat: 

BOPC 485, 3; esmenes a la totalitat de les seccions pressupostàries: BOPC 497, 7; 

relació ordenada d’esmenes: BOPC 511, 3; esmenes presentades: BOPC 511, 3). 

2. Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic 

per al 2023 (tram. 200-00015/13). Govern de la Generalitat. Elaboració del Dictamen 

(text presentat: BOPC 486, 3; esmenes a la totalitat: BOPC 491, 9; esmenes 

presentades: BOPC 508, 4; relació ordenada d’esmenes: BOPC 512, 3). 

La presidenta  

Bé; bon dia a totes i a tots. Tenim un divendres llarg per endavant. Comencem 

aquesta sessió de la Comissió d'Economia i Hisenda en la qual els únics punts de 

l'ordre del dia són el debat i votació del dictamen del projecte de la llei de 

pressupostos de la Generalitat per al 2023 i també del dictamen del projecte de llei 

de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, també per al 2023.  

Abans de començar la comissió voldria demanar si tenen substitucions a comunicar. 

Jordi Riba Colom 

Sí. Els diputats David González, Cristòfol Gimeno i Mónica Ríos substitueixen els 

diputats Òscar Ordeig, Alícia Romero i Juan Luis Ruiz, respectivament. 

Maria Jesús Viña i Ariño 

Al grup d'Esquerra Republicana, el diputat José Rodríguez substituïx la diputada 

Jordina Freixanet. 

David Cid Colomer 

En el cas del nostre grup parlamentari, des d'En Comú Podem, jo mateix substituiria 

el diputat Joan Carles Gallego. 

Jordi Munell i Garcia 

El diputat Jubert serà substituït per la diputada Guàrdia i després el senyor Tremosa, 

també, a la segona part..., també hi haurà una substitució. 

La presidenta 
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Perfecte. Farem un recés entre les votacions de pressupostos i les de mesures. Per 

tant, després podrem comunicar també les substitucions. 

Doncs, com dèiem, un cop comunicades aquestes substitucions, amb relació als dos 

punts de l'ordre del dia, els informo que la Mesa de la Comissió ha acordat que 

intervinguin en primer lloc els grups parlamentaris que han presentat esmenes per 

ordre de major a menor. Serien: Socialistes i Units per Avançar, Junts per Catalunya, 

Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, En Comú Podem, 

Ciutadans i Grup Mixt. En segon lloc, intervindria el grup parlamentari que no ha 

presentat esmenes, que és el Grup Parlamentari de VOX. En cas que arribés el 

diputat no adscrit doncs també intervindria després de VOX. I, finalment, intervindrà 

el grup parlamentari que dona suport al Govern, que és Esquerra Republicana. Vam 

acordar també que el temps d'intervenció serà de cinc minuts com a màxim per grup 

parlamentari, i donaríem dos minuts al diputat no adscrit en cas que arribés. 

En el cas del projecte de la llei de mesures fiscals i financeres, administratives i del 

sector públic, la ponent relatora també intervindrà abans dels grups parlamentaris 

per presentar l'informe de la ponència per un temps màxim de cinc minuts. 

Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya 

per al 2023 (elaboració del dictamen) 

200-00014/13 

I, per tant, començaríem ja amb el punt número 1, que és el projecte de llei de 

pressupostos de la Generalitat per al 2023. En aquest torn d'intervencions hi tindria 

la paraula el diputat Riba per part del PSC. Així que quan vulgui. 

Jordi Riba Colom 

Moltes gràcies, presidenta. Espero no esgotar el temps, que el dia, com deia, serà 

llarg. Com hem dit en les comissions i en el debat de totalitat precedent en aquesta 

comissió, no és el nostre pressupost el que avui considerem en aquesta comissió, 

però vam tenir coneixement i convenciment de que Catalunya necessita aquest 2023 

un pressupost. Un pressupost, el que es posa a consideració en el seu tràmit, que 

ascendeix a un total de 41.025 milions, que ens sembla que és una xifra important, 

a la qual no podíem renunciar, no podíem renunciar a l'increment de recursos que el 
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pressupost de la Generalitat tindrà gràcies a la seva tramitació i –esperem– a la seva 

aprovació degut a l'acord que s'ha produït. I, com a conseqüència d'això, vam optar 

per negociar un pressupost amb el Govern per tornar, al nostre entendre, al debat 

de les coses quotidianes: les coses com la salut, l'educació, el medi ambient, 

l'economia, la indústria, els drets socials. 

I el PSC s'ha centrat, en aquesta negociació, en aquestes qüestions, en dos àmbits 

fonamentals: garantir la protecció de la ciutadania. I, en aquest sentit, voldríem 

destacar molt ràpidament mesures que s'hi inclouen, com l'actualització de l'IRSC; 

els increments en l'àmbit de la salut, amb la reducció de les llistes d'espera; la revisió 

de les tarifes de la residència –4.500 noves places de residència–; inversió en l'àmbit 

educatiu, específicament, en concret, pel tema de l'escola inclusiva; també despesa 

addicional incrementada en les despeses per a salut mental. 

I també en l'àmbit de la prosperitat. Estem convençuts de que és imprescindible que 

Catalunya continuï avançant en l'àmbit de la prosperitat, prosperitat econòmica i 

prosperitat en termes generals. I, en aquest sentit, voldríem destacar l'esforç 

important que hem introduït en àmbits com la indústria, amb 200 milions addicionals; 

177 milions per a l'àmbit de les universitats, recerca i innovació; 209 milions 

addicionals per a l'eficiència energètica. I un element que potser, quan vam negociar, 

o quan vam estar negociant, no tenia el ressò que en aquests moments, 

malauradament, té, com són el 769 milions per al pacte nacional de l'aigua per al 

període 2023-2030, dels quals hi ha doncs diverses partides que es concreten, més 

enllà dels compromisos plurianuals, en el pressupost d'enguany. 

Som conscients que aquest és un pressupost que no resol tots els problemes o totes 

les necessitats –és el primer pressupost que s'arriba a un acord amb el PSC des de 

fa molts anys– ni, com deia, és el nostre pressupost, però entenem que la situació 

resultant d'aquest acord és, sense cap dubte, millor per a Catalunya que la que 

tindríem si aquest acord no s'hagués produït, si avui no estiguéssim tramitant aquest 

pressupost i si, previsiblement, d'aquí a uns dies no s'aprovés en el Ple del 

Parlament. Per tant, la nostra posició política, com els hi deia, és aquesta. 

Moltes gràcies. 

La presidenta 
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Gràcies, diputat. Seria el torn ara del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. I té 

la paraula el diputat Jordi Munell. Quan vulgui. 

Jordi Munell i Garcia 

Moltes gràcies, presidenta. Bon dia a tothom. Bé, en aquest cas, des de Junts per 

Catalunya haurem presentat més de vuit-centes esmenes en el conjunt del tràmit 

dels pressupostos i la llei d'acompanyament de pressupostos. En aquest sentit, hem 

de donar les gràcies a tot l'equip doncs que forma part dels assessors i tècnics del 

nostre grup parlamentari, però també a tota la xarxa territorial de les vegueries, de 

les comarques, de les ciutats i dels diputats de les diferents comissions que han 

permès, com dèiem, canalitzar aquestes més de vuit-centes esmenes que intenten 

corregir, intenten millorar doncs un pressupost que no ens el sentíem nostrat, que 

no ens el sentíem doncs hereu del conseller Giró, i, de fet, per això vàrem presentar, 

com saben, una esmena a la totalitat. 

Les esmenes que presentem les considerem agrupables en tres àmbits, en tres 

sentits: unes de troncals, que tindrien a veure amb el document de cinquanta 

mesures que vàrem proposar en la negociació amb el Govern a partir del novembre; 

aquest document amb cinquanta mesures que semblava que avançàvem, amb 

algunes que semblava que el Govern incorporava en el tràmit de negociació, i que 

després vàrem veure com, finalment, en la negociació o pacte tancat doncs amb 

Comuns i amb PSC, moltes d'aquestes mesures desapareixien, i, per tant, nosaltres 

les hem mantingut com unes esmenes. 

També esmenes de l'àmbit sectorial, de representació de les diferents comissions 

parlamentàries i àmbits del nostre país. 

I, finalment, unes esmenes de tipus territorial, fins a 684, que, com dèiem, intenten 

també doncs corregir un pressupost que en el seu moment també vàrem dir que el 

vèiem poc territorialitzat i que avançava poc en un model de país que nosaltres 

pensem que ha de ser més equilibrat i que, per tant, ha de compensar positivament 

doncs els territoris aquells que tenen més risc de despoblament, més risc 

d'envelliment o més risc de quedar sense serveis. I, per tant, amb les esmenes que 

presentem el que intentem és compensar, per tant, i fer un país, com dèiem, més 
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equilibrat, i que no només les grans metròpolis concentrin la ciutadania i els serveis, 

sinó que aquests s'estenguin en el conjunt del país. 

M'agradaria destacar en aquest tràmit doncs esmenes que per nosaltres són molt 

importants, com, per exemple, els ajuts a les petites i mitjanes empreses i comerç el 

que en diem «energèticament intensius», que estan passant doncs uns mals 

moments –fins a 94 milions d'euros–; o un increment de la despesa en salut mental 

de més de 10 milions d'euros; la gratuïtat universal de l’I2 o l'escola inclusiva –7 

milions d'euros–; la difusió de la llengua catalana, amb 50 milions d'euros; la dotació 

del Consorci de Normalització Lingüística, amb 30 milions d'euros; la creació de 

l'Incaoli, amb mig milió d'euros; augment d'aportació de 5 milions d'euros als centres 

Tecnio; els fons d'ajut als ens locals també afectats per l’increment energètic –doncs 

50 milions d'euros–; l'impuls de les polítiques digitals i de la recerca, amb 12,4 milions 

d'euros; la millora de la retribució als professionals del tercer sector; un vint-i-cinc 

per cent del pressupost de salut dedicat, destinat a l'atenció primària; 5 milions 

d'euros per desplegar l'Agència Integrada Social i Sanitària; 20 milions d'euros per a 

l’impuls de la formació professional que enfoqui realment les necessitats del territori 

i del teixit empresarial; 15 milions d'euros per completar el desplegament de la fibra 

òptica; 4 milions per a les noves delegacions i obertura de delegacions externes, a 

l'exterior; 100 milions per a l'increment de la promoció pública d'habitatge de lloguer, 

o 10 milions per al PUOSC, aquest fons de participació econòmica amb els 

micropobles de Catalunya. 

Són alguns dels exemples més rellevants de tot aquest conjunt d'esmenes que 

presentem en aquests pressupostos. 

Moltes gràcies, presidenta. 

La presidenta 

Moltes gràcies també, diputat. Seria el torn ara del Grup Parlamentari de la 

Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. I té la paraula la diputada 

Eulàlia Reguant. 

Eulàlia Reguant i Cura 
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Bé; moltes gràcies. N'hem parlat molt aquestes setmanes. I començava el diputat 

Riba dient: «Catalunya necessita un pressupost.» Nosaltres diem: sí, la gent 

d'aquest país necessita un Govern que planifiqui, que reforci els serveis públics, més 

enllà de posar pedaços; que doni eines i posi eines davant d'un escenari de crisi 

sistèmica i inflacionària, perquè no podem obviar ni oblidar que hi ha tota una 

generació que ha viscut permanentment en crisi, del 2008 al 2023. 

I és que, on han quedat les bones paraules durant la pandèmia? On han quedat 

totes aquelles paraules que posaven al centre l'atenció primària i reiteraven una 

vegada i una altra que calia el vint-i-cinc per cent de pressupost per a l'atenció 

primària, i, per tant, deixar un sistema sanitari absolutament hospitalocèntric? On 

han quedat les bones paraules del canvi de model residencial i de dir que era 

intolerable que hi haguessin empreses públiques fent negoci del model residencial? 

On han quedat les bones paraules que posaven en valor el compromís del personal 

educatiu i la necessitat de reforçar i de revertir les retallades? On han quedat les 

bones paraules que parlen, i parlaven, de la necessitat d'intervenir en el mercat 

energètic des d'allò públic? 

És per això que nosaltres, entre d'altres, hem fet esmenes per garantir que s'inverteix 

i que es destina el vint-i-cinc per cent a l'atenció primària pública, que ja existeix un 

canvi de model residencial per evitar que hi hagi qui fa negoci de les residències 

d'aquest país; que hem fet esmenes per garantir que es dona resposta a les vagues 

del personal educatiu, però alhora, també, que es dona resposta a la necessitat 

d'apostar per l'escola inclusiva i, per tant, per un model que no segregui. I també 

esmenes per reforçar l'energètica pública, perquè l'any passat eren 500.000 euros 

en el pressupost, perquè era començar-la, però és que el 2023 segueixen sent 

500.000 euros en el pressupost. Per tant, ja em diran com es vol desplegar una 

energètica pública. 

I, finalment, davant d'aquesta crisi sistèmica i inflacionària, davant d'anys on no s'ha 

actualitzat l'IRSC, on s'aposta tot sistemàticament per un model i un sistema caritatiu 

en les prestacions en aquest país, entenem que és cabdal i ha de ser primordial 

avançar en propostes que busquin garantir allò mínim per viure i que, a més a més, 

apostin per entendre que la llibertat només existeix si un té les condicions materials 
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per viure. I és per això que, davant de l'oblit del Govern de posar els 40 milions 

d'euros aproximats per a la prova pilot de la renda bàsica universal, nosaltres hem 

posat aquests 40 milions d'euros en el pressupost. Aquells qui defensin que la 

llibertat només existeix si existeixen les condicions mínimes per viure tenen 

l'oportunitat de votar a favor avui d'aquesta esmena per, com a mínim, posar en 

marxa una prova pilot. Perquè és cert, és estrany haver de defensar que es facin 

proves pilot per garantir unes condicions mínimes per viure, però es veu que és el 

que s'ha de fer davant d'aquells qui busquen garantir i apuntalar els interessos d'uns 

pocs, d'aquells que ja els hi va bé que en aquest país hi hagi una de cada quatre 

persones que viuen al llindar de la pobresa. 

És per això que aquestes són només algunes de les esmenes que hem presentat, 

que seguirem defensant avui i la setmana que ve en el Ple de pressupostos, perquè 

entenem que, com sempre, les majories el que faran serà evitar que aquestes 

esmenes prosperin. Però, sobretot, el que cal és donar respostes a les necessitats 

de la gent d'aquest país que veu, i com he dit abans, com hi ha una generació que 

porta més de deu anys vivint en crisi. 

Moltes gràcies. 

La presidenta 

Gràcies, diputada. Torn ara per al Grup Parlamentari d’En Comú Podem. I té la 

paraula del diputat David Cid. Quan vulgui. 

David Cid Colomer 

Moltes gràcies, presidenta. Nosaltres sempre ho hem dit: aquests no són els nostres 

pressupostos. Però, evidentment, crèiem que Catalunya necessitava pressupostos. 

I Catalunya necessita pressupostos, especialment en un context de crisi econòmica 

i de 

 

Fitxer 24CEH2 

de forta pujada de la inflació. I al final tenim uns pressupostos de més de 3.800 

milions d'euros més, és a dir, clarament uns pressupostos que no són pressupostos 
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de retallades, sinó que són pressupostos clarament expansius, no?, que nosaltres 

prioritzem o hem prioritzat en sis eixos molt clars. 

El primer, el de la salut. Jo vull destacar que de cada tres euros que creix el 

pressupost, un va dedicat a salut, que ha estat la màxima prioritat per part dels 

comuns en la negociació de pressupostos. Un pressupost que ha augmentat més de 

1.000 milions d'euros més en salut i que, a més a més, farà que Catalunya sigui la 

primera comunitat de tot l'Estat que arribarà al vint per cent en atenció primària, amb 

l'execució d'aquests 2.350 milions d'euros que tenim compromesos. 

En segon lloc, els pressupostos, també, del transport públic. Jo vull recordar que el 

setanta per cent dels recursos del Departament de Territori seran destinats al 

transport públic; 700 milions d'euros d'inversió, per exemple, per a la connexió també 

del tramvia per Barcelona, per a l'expansió de les línies de metro, però també per 

posar en marxa el tren tram al Camp de Tarragona, no?, que per nosaltres també és 

important que les infraestructures de transport públic no siguin només a l'àrea 

metropolitana, sinó arreu del territori. 

I també, evidentment, amb un element que per nosaltres ha estat absoluta línia 

vermella, que era, per una banda, estendre la T-jove fins als trenta anys; en segon 

lloc, que la T-16 es pogués també, no?, estendre al conjunt del territori, la gratuïtat 

fins als fins als setze anys, i, finalment, mantenir la rebaixa del preu del transport 

públic. Jo crec que avui, per exemple, és una mesura que arriba directament al 

conjunt dels ciutadans i ciutadanes, a les seves butxaques, quan tu, per exemple, 

pots viatjar a la zona 1 per vint euros al mes. I crec que això és una mesura 

fonamental en aquest context de potenciar el transport públic i fer front a la inflació, 

no? 

Un tercer element que per nosaltres també és clau, que és... Catalunya ha perdut 

una dècada amb les energies renovables, i nosaltres fem una aportació molt 

important –180 milions d'euros– per posar Catalunya en marxa en aquesta transició 

ecològica, també amb recursos per a l'energètica pública. 

Un quart element que també és clau per nosaltres, que és, com dèiem abans, en 

aquest context d'emergència, no?, no només climàtica, sinó també social, jo crec 

que..., aquest context de pujada de la inflació, que afecta especialment, també, en 
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aquest cas, les dones, un pla de xoc social de 550 milions d'euros, que, a més a 

més, un dels elements claus és aquest augment de l'IRSC –perquè tothom també, 

no?, que ens segueixi des de casa ho entengui–, que és el topall que marca en 

aquest cas el conjunt d'ajudes socials a Catalunya, que, com s'ha explicat, ha estat 

congelat durant més de deu anys al nostre país, no? 

I, finalment, dos elements que també creiem que són imprescindibles. En primer lloc, 

com a cinquè eix, el pacte nacional d'indústria: 700 milions d'euros per protegir la 

nostra indústria i també per ajudar a que sigui, evidentment, més resilient, més 

innovadora i, evidentment, també que pugui fer front a aquesta transició ecològica 

que necessitem. 

I, finalment, també en habitatge. I aquí nosaltres ho diem: cal fer més, cal fer-ho més 

ràpid; hem perdut una dècada. A nosaltres, evidentment, ens hagués agradat que hi 

hagués encara més recursos. Segurament, és un dels elements on ens hagués 

agradat anar més enllà, però hi ha el compromís per part del Govern de la Generalitat 

de posar en marxa 4.600 pisos de lloguer social a Catalunya aquest 2023. I aquest 

element és clau, perquè no pot ser que l'Ajuntament de Barcelona estigui fent més 

pisos de protecció social i de lloguer que, conjuntament, la Generalitat de Catalunya 

i la Comunitat autònoma de Madrid. Per tant, és evident que cal avançar, com deia, 

més ràpid i, evidentment, fer més. 

I, com a resum, jo crec que també..., vull dir-ho: aquest és el pressupost del fracàs 

dels macroprojectes –és així. En els pressupostos tenim zero euros per al Hard 

Rock, zero euros per a l'ampliació de l'aeroport i zero euros per al Quart Cinturó. I 

és el pressupost de la salut pública, del transport públic i de la transició ecològica. 

Moltes gràcies. 

La presidenta 

Gràcies, diputat. Seria el torn ara del Grup Parlamentari de Ciutadans. I té la paraula 

el diputat Nacho Martín Blanco. Quan vulgui. 

Ignacio Martín Blanco 

Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres ja hem manifestat la nostra oposició a aquests 

pressupostos presentant una esmena a la totalitat i amb les més de sis-centes 
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esmenes que hem presentat també a l'articulat, perquè considerem que són uns 

pressupostos continuistes. De fet, la nostra posició, la nostra visió crítica sobre 

l'excés de despesa supèrflua en matèries com ara l'acció exterior o els mitjans de 

comunicació públics, qüestions que no són, ni de bon tros, les principals 

preocupacions de la ciutadania de Catalunya..., continuen sent una part important 

d'aquest pressupost. I, de fet, la nostra anàlisi, el nostre judici era compartit fins fa 

pocs mesos pel Partit dels Socialistes de Catalunya, que al final va acabar assumint 

un pressupost que continua mantenint aquesta despesa que el mateix Partit dels 

Socialistes de Catalunya xifrava en 1.100 milions d'euros com a despesa supèrflua 

que caldria eliminar per destinar aquests diners, aquestes partides a matèries molt 

més substancials per a la vida dels ciutadans de Catalunya. 

Per tant, nosaltres, amb aquestes esmenes que hem fet a l'articulat, tornem a insistir 

en aquesta preocupació que ens genera l'aposta per un creixement en la despesa, 

però no per un creixement en els serveis; aquests pressupostos són expansius en 

despesa, però ni de bon tros ho són en serveis. I també volem posar en relleu les 

contradiccions que hi ha entre els mateixos signants de l'acord de pressupostos. Ara 

deia el senyor Cid que aquests pressupostos són els pressupostos del fracàs de les 

grans infraestructures, de les grans obres, dels grans projectes de l'economia 

catalana, com, per exemple, l'ampliació de l'aeroport del Prat –una ampliació que 

per nosaltres és absolutament imprescindible– o el Hard Rock, com comentava el 

senyor Cid, o el Quart Cinturó. Doncs, en efecte, creiem que la falta de claredat, la 

falta, diguem-ne, d'un discurs consistent quant a aquestes qüestions doncs demostra 

que l'acord és un acord per continuar amb una voluntat de mantenir el Govern 

d'Espanya i de mantenir el Govern de la Generalitat amb uns acords que són, si més 

no, poc orientats al benestar dels ciutadans de Catalunya. 

Creiem que es continua fent una despesa absolutament escadussera en matèries 

tan importants com, precisament, els mitjans de comunicació. El que comentava 

abans: l'increment de la partida destinada a la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals ens sembla que no és raonable, que no és el que necessita la nostra 

comunitat. I el que sí que necessita és la millora en qüestions com ara l'atenció 

primària, necessita la lluita contra el nombre de barracons, el nombre d'estudiants 

que hi ha en barracons a la nostra comunitat; continuem sent la comunitat d'Espanya 
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amb més barracons, amb més estudiants estudiant en barracons, la qual cosa jo 

crec que hauria de fer avergonyir qualsevol governant que vulgui mantenir doncs un 

sistema equitatiu entre els ciutadans de Catalunya. 

I, per tant, considerem que no són ni de bon tros els pressupostos que necessita 

Catalunya. Són els pressupostos que necessita el senyor Aragonès per continuar en 

el poder, són els pressupostos que necessita el senyor Sánchez per continuar al 

Govern d'Espanya, i creiem que això s'allunya molt de les necessitats i de les 

prioritats que tenen els ciutadans de Catalunya. I això seria tot, presidenta. 

Gràcies. 

La presidenta 

Moltes gràcies, diputat. Torn ara per al Grup Mixt, per al Partit Popular. És el torn del 

diputat Alejandro Fernández. 

Alejandro Fernández Álvarez 

Moltíssimes gràcies, presidenta. Bé, des del Partit Popular de Catalunya hem 

presentat 226 esmenes que es podrien agrupar al voltant de tres conceptes 

essencials. En primer lloc, aquelles esmenes adreçades a reduir el pressupost 

destinat al que nosaltres entenem que és estructura estrictament política, ideològica, 

i que, per tant, no està al servei del conjunt de la ciutadania. En anteriors 

compareixences hem explicat de manera àmplia a quin tipus d'estructura política ens 

referim. 

Després, un segon paquet que aniria adreçat a millorar el pressupost destinat a les 

autèntiques necessitats de la societat catalana, que és bàsicament enfortir serveis 

bàsics i revertir retallades. Perquè, efectivament, hi han retallades en aquest 

pressupost en elements –hem parlat també moltes vegades de ciència, etcètera– 

que entenem que no tenen cap sentit en un context que es considera un pressupost 

expansiu, i, com hem explicat moltes vegades, acaba sent expansiu només en la 

qüestió ideològica, però no a l'hora d'enfortir els serveis socials. 

I en tercer lloc, recollim esmenes, que són les que han anat presentant, o plantejant, 

proposant, les nostres estructures territorials del partit i que són esmenes més 
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concretes sobre determinades infraestructures, sobre determinades partides més 

concretes. 

Finalment, hi hauria un quart apunt, que són aquelles esmenes que hem presentat 

precisament per corregir la mancança que de manera sincera ha acabat reconeixent 

el senyor portaveu dels comuns, el senyor Cid. I és que, efectivament, malgrat el 

que diguin els socialistes, resulta que no hi ha ni un euro per al Hard Rock ni un euro 

per al Quart Cinturó ni un euro per a l'ampliació de l'aeroport. 

Per tant, nosaltres el que sí que plantegem és que aquest pressupost ha d'incloure, 

tot i que una part substancial de tots aquests projectes va a càrrec d'altres 

administracions..., però sí que, com a missatge polític de suport a aquests projectes, 

que és el que s'ha intentat vendre a l'opinió pública, malgrat que sigui mentida, si 

realment... En política, tots sabem que qualsevol aposta o té darrera un pressupost 

o és parole, parole, no? I aquest pressupost, efectivament, no inclou cap tipus de 

suport a aquests projectes que se suposa que havien estat al darrere de l'acord entre 

Esquerra Republicana i el Partit dels Socialistes –tot mentida, ha quedat molt clar. I 

ara veurem, en la votació d'aquestes esmenes, si realment hi ha voluntat política de 

donar suport a aquests projectes. 

Gràcies. 

La presidenta 

Gràcies, diputat. Hem acabat ara el torn dels grups que han presentat esmenes. 

Seria el torn ara del Grup Parlamentari de VOX. I té la paraula el diputat Andrés 

Bello. 

Andrés Bello Sanz 

Muchas gracias, presidenta. Buenos días. Bueno, como ya comentamos en la 

pasada sesión del Pleno, estos presupuestos son un ejemplo claro de la situación 

de grave decadencia en la que se encuentra Cataluña desde hace años. La ley más 

importante para un gobierno y para un parlamento, la ley de presupuestos, ha sido 

presentada por el Gobierno de la Generalitat, un año más, fuera de plazo –en esta 

ocasión la presentan con tres meses de retraso. En cualquier asociación u 

organización, el presidente debería dimitir; aquí, ni se lo plantea. 
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Estos presupuestos son fruto del nuevo tripartito catalán, en el que, como era de 

esperar, los socialistas, una vez más, han acudido en auxilio del separatismo, en 

esta ocasión pues con la ayuda de los comunistas. El tripartito es lo peor de la 

política catalana: muchos impuestos –especialidad de los comunistas–, mucho 

despilfarro –especialidad de los socialistas– y mucha imposición ideológica –

especialidad de los separatistas. Separatistas más comunistas más socialistas: 

¿qué puede salir bien de esta alianza? Creemos que poco, o nada. 

Nos han mostrado un supuesto acuerdo para desarrollar tres grandes proyectos: la 

ampliación del aeropuerto de Barcelona, la construcción de un trocito de la carretera 

B-40 o el complejo Hard Rock en Tarragona. Pero, escuchando a cada uno de los 

miembros del tripartito por separado –hemos sido testigos también de algún 

comentario en esta misma línea–, se tiene la sensación de que nos están tomando 

el pelo, pues cada uno tiene una interpretación distinta sobre lo acordado. En este 

momento nadie sabe si se va a realizar o no alguna de las tres inversiones. 

Desde el Grupo Parlamentario VOX defendemos estos proyectos y otros muchos 

que la izquierda y el separatismo tiene bloqueados desde hace años y que impiden 

que Cataluña siga creciendo y generando riqueza y empleo. Y creemos que estos 

casos son especialmente graves, porque no cuesta ni un euro a la Generalitat y, por 

tanto, a los contribuyentes, y el único motivo para que no se lleven a cabo son los 

delirios ideológicos de la izquierda y del separatismo. 

Los presupuestos que nos presentan están muy lejos de lo que necesitan los 

ciudadanos de Cataluña. Así, por un lado, tenemos las prioridades del Gobierno de 

la Generalitat: la perspectiva de género, en la que se despilfarran 244 millones de 

euros; la perspectiva climática y ambiental, con 2.608 millones, o el reparto de 

sillones entre los afines, una especialidad de este Gobierno –recordemos que en 

Cataluña hay 246 altos cargos. Y, por otro lado, tenemos las prioridades de los 

ciudadanos, que están en las antípodas: poner la calefacción, pagar el alquiler o la 

hipoteca de su vivienda o incluso plantearse tener un hijo. Pocas veces las 

prioridades de un gobierno han estado tan alejadas de las prioridades de los 

ciudadanos. 
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Desde el Grupo Parlamentario VOX creemos que estos no son los presupuestos que 

Cataluña necesita. El Gobierno de la Generalitat no hace ningún esfuerzo en 

disminuir el gasto público ineficiente y especialmente el gasto político; más bien al 

contrario, incide en aumentarlo. Y, como era de esperar, el Gobierno de la 

Generalitat tampoco propone ninguna iniciativa para disminuir 

 

Fitxer 24CEH3 

 

la presión fiscal que sufren los ciudadanos, las empresas y los autónomos catalanes 

y que ayudaría a crear riqueza y empleo. 

Por tanto, desde el Grupo Parlamentario VOX manifestamos una vez más nuestra 

oposición a este proyecto de presupuestos que va a agravar la decadencia en la que 

se encuentra Cataluña desde hace años.  

Muchas gracias. 

La presidenta 

Acabada la intervenció, tancaria aquest torn d'intervencions el Grup Parlamentari 

d'Esquerra Republicana de Catalunya. I té la paraula la diputada María Jesús Viña. 

Quan vulgui, diputada. 

Maria Jesús Viña i Ariño 

Gràcies, presidenta. Avui en esta comissió fem l'últim tràmit abans de que els 

pressupostos del 2023 vagen al Ple per a la seua votació. Uns pressupostos 

expansius que incrementen la despesa en 41.000 milions d'euros, que són al mateix 

temps uns pressupostos responsables, que responen a una bona gestió, reduïxen a 

la meitat lo dèficit respecte a l'any anterior i amb un període mitjà de pagament que 

es va tancar l'any 2022 a vint-i-nou dies; uns pressupostos útils per posar totes les 

eines al servei de la gent, per treballar per un país millor, posant los interessos 

col·lectius i de país al davant dels interessos particulars i prioritzant el bé comú, i 

que permeten fer avançar el país en tres eixos clau: un escut social que assegura 

que davant de les tensions econòmiques i socials ningú es queda enrere; una 
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transformació verda i feminista per garantir que el futur siga més inclusiu i més 

equitatiu –no podem entendre una Catalunya sencera si esta no és verda i feminista–

, i continuem treballant per la prosperitat compartida –entenem que el creixement no 

és creixement si no és sostenible i no es reparteix de manera justa. 

Ara, en un moment, votarem les esmenes presentades a estos pressupostos pels 

diferents grups; per una banda, les esmenes dels grups que hem acordat lo 

pressupost i que per a prosperar haurien d'estar acordades, perquè no s'entendria 

de cap manera no complir els acords subscrits, i, per una altra, les esmenes 

presentades pels grups que no han participat d’este acord. 

Vull destacar les presentades per Junts per Catalunya, unes esmenes que són de 

campanar i que llegim amb una voluntat clara de fer electoralisme de cara a les 

properes eleccions municipals; no les entenem de cap manera com una contribució 

a territorialitzar el pressupost. Este tipus d'esmenes les presenta Ciutadans cada 

any, però en lo cas de Junts és especialment greu, perquè fins fa tres mesos ells 

eren part del Govern i saben de la poca viabilitat d'estes esmenes, fins i tot si 

s’arribessen a aprovar; una manca de responsabilitat més pròpia de qui no ha 

governat mai que de qui va començar a elaborar estos pressupostos des del Govern.  

Jo també vull posar exemples. Un exemple: Junts ha presentat 756 esmenes; 

d'estes, 492 tenen un import de menys de cinquanta mil euros i una part substancial, 

de cinquanta mil euros. En total, destinen 73 milions d'euros per a la redacció de 

projectes, una política de baixa volada d'aquella que només porta a la frustració i al 

descrèdit la ciutadania. No deixa de ser irònic també que, tant que reivindiquen les 

polítiques digitals, les seues esmenes tinguen un impacte relacionat de 424 milions 

d'euros de partides que es donen de baixa relacionades amb el CTTI. 

I és que saben perfectament que les esmenes que han fet són un exercici pueril 

d'infantilisme i demagògia. Mos costa molt entendre que la primera proposta que 

planteja Junts quan s’asseu a negociar els pressupostos és rebaixar impostos i, per 

tant, deixar d'ingressar 720 milions d'euros; que, després de que el Govern los 

hagués acceptat el vuitanta per cent de les seues propostes, deixen de banda la 

negociació i ara se dediquen a presentar estes esmenes, que són d'un biaix 

clarament electoralista. Propostes que van repartint petites quantitats als municipis 
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del país, quantitats que saben perfectament que no servixen per tirar endavant cap 

dels projectes que proposen i que només generarien frustració i projectes inacabats. 

Hi ha molts projectes que plantegen que mos agraden. Poso també un exemple: la 

nova biblioteca de Gelida. Junts mos presenta una esmena per redactar un projecte 

per un import de quinze mil euros. Per sort, l'ajuntament republicà de Gelida ja té el 

projecte redactat i, a més a més, el compromís de la Generalitat amb 1 milió d'euros 

per poder-lo executar. 

Per tirar endavant estos projectes necessaris per al país, lo que mos cal és aprovar 

estos pressupostos i tombar estes esmenes que, d'aprovar-se, només convertirien 

una eina de país en foc d'encenalls, en una repartidora que no mira més enllà del 

maig del 2023. Gestionem uns recursos que són limitats, que venen condicionats pel 

dèficit fiscal ferotge al que està sotmès lo nostre país. Esquerra Republicana 

gestionem els recursos públics amb seriositat, i estem aquí per ser útils a la gent. 

Estos pressupostos són útils, i el nostre vot a les esmenes anirà en el sentit de 

mantindre l'essència d’estos pressupostos. Compten amb un suport social històric i 

l'acord dels principals agents socials, un aval sense precedents de sindicat, patronal, 

el tercer sector i el món de la cultura; un consens ampli que, previsiblement, tindrà 

el major suport parlamentari en més d'una dècada. 

Per això, avui votarem a favor d'este dictamen, i animem també altres grups a fer-

ho. Voten a favor de l'augment de les prestacions que depenen de l'índex de renda 

de suficiència, de la reindustrialització del país, de l'energètica pública, de la inversió 

rècord en salut i de la lluita contra la segregació escolar. 

Gràcies. 

La presidenta 

Moltes gràcies, diputada. Amb aquesta intervenció tancaríem, doncs, el torn 

d'intervencions dels grups parlamentaris, i procediríem tot seguit a la votació de les 

esmenes presentades a l'estat de despeses i també al text articulat del projecte de 

llei de pressupostos. 

Amb relació a aquestes votacions, els explico unes qüestions prèvies. Les esmenes 

presentades s'entenen amb les correccions d'errades presentades. I dir-los que en 
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primer lloc votarem les esmenes de l'estat de despeses i a continuació ho farem amb 

les esmenes del text articulat, d'acord amb els blocs que figuren al guió de votacions 

que tenen a la seva disposició, tenint en compte les sol·licituds de votacions 

separades que s'han presentat. 

El Grup Parlamentari de la CUP ens demanava doncs afegir alguna votació 

separada, i, per tant, demanaríem a la diputada Reguant si ens pot comunicar quines 

serien aquestes votacions. 

Eulàlia Reguant i Cura 

Sí, gràcies. Em sap greu, però, amb les presses, hi ha hagut alguns errors en la 

petició de votacions separades. Llavors demanaríem votar de manera separada la 

376. (Veus de fons.) De l’estat de despeses. 

La presidenta 

Ens podria dir en quin bloc està ubicada? 

Eulàlia Reguant i Cura 

No ho sé. 

La presidenta 

D'acord. (La presidenta riu.) La busquem, la busquem. Tres-cents setanta-sis? 

Eulàlia Reguant i Cura 

Perdó. És que no m’ho han... Després, la..., o sigui, 377. 

La presidenta 

Tres-cents setanta-set. 

Eulàlia Reguant i Cura 

Cinc-cents noranta-u. 

La presidenta 

Cinc-cents noranta-u. 

Eulàlia Reguant i Cura 

Sis-cents setanta. 
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La presidenta 

Sis-cents setanta.  

Eulàlia Reguant i Cura 

Sis-cents vuitanta-quatre. 

La presidenta 

Sis-cents vuitanta-quatre. 

Eulàlia Reguant i Cura 

Sis-cents vuitanta-cinc. 

La presidenta 

Sis-cents vuitanta-cinc. 

Eulàlia Reguant i Cura 

Set-cents vuit. 

La presidenta 

Set-cents vuit. 

Eulàlia Reguant i Cura 

Set-cents divuit. 

La presidenta 

Set-cents divuit. 

Eulàlia Reguant i Cura 

Set-cents vint-i-set. 

La presidenta 

Set-cents vint-i-set. 

Eulàlia Reguant i Cura 

Set-cents vuitanta-sis. 

La presidenta 
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Set-cents vuitanta-sis. 

Eulàlia Reguant i Cura 

Vuit-cents seixanta-quatre. 

La presidenta 

Vuit-cents seixanta-quatre. 

Eulàlia Reguant i Cura 

Vuit-cents seixanta-sis. 

La presidenta 

Vuit-cents seixanta-sis. 

Eulàlia Reguant i Cura 

Mil setanta-vuit. 

La presidenta 

Mil setanta-vuit. 

Eulàlia Reguant i Cura 

I 1083. 

La presidenta 

I 1083. D'acord. (Veus de fons.) Sí. Les votacions separades que s'han sol·licitat per 

part del Grup Parlamentari de la CUP són: la 376, 377, 591, 670, 684, 685, 708, 718, 

727, 786, 864, 866, 1078 i 1083. És correcte, eh? Sí? (Pausa.) Doncs serien les... 

(Alejandro Fernández Álvarez demana per parlar.) Digui’m, diputat.  

Alejandro Fernández Álvarez 

No. Si, a l’hora de votar-les per separat, se'ns pot recordar en quin bloc de votació 

estaven prèviament. 

La presidenta 

Ara és el que demanàvem... 

Alejandro Fernández Álvarez 
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Perfecte. 

La presidenta 

...saber a quin bloc corresponen. Per tant, abans de començar a votar, intentem 

esbrinar i determinar a quin bloc pertanyen aquestes esmenes per saber tots què 

estem votant.  

(Pausa llarga.) 

Sí; els gestors estan fent aquesta feina. 

(Pausa llarga.) 

Mentre ens fan aquesta feina d'intentar determinar a quin bloc corresponen aquestes 

esmenes, dir que, finalment, votarem el text del projecte de llei que no ha estat 

esmenat amb la incorporació de les propostes de correcció lingüístiques 

recomanades pels serveis de la cambra. I en aquesta votació també s'inclou el 

preàmbul del projecte de llei. 

Després, dir que al guió de votacions que tenen a la seva disposició veuran 

marcades en color groc les esmenes a l'articulat que estan vinculades a l'aprovació 

d'una esmena a l'estat de despeses, és a dir, aquestes esmenes que tenen 

correspondència entre l'estat de despesa..., sí? Llavors, amb relació a aquestes 

esmenes a l'articulat, han de tenir en compte que només es consideraran sotmeses 

a votació quan s'hagi aprovat l'esmena vinculada a l'estat de despeses; és a dir, no 

podem aprovar una esmena que no té la seva equivalent aprovada. Per tant, estan 

marcades en groc. En cas que no prosperin, aquestes ja no se sotmetrien a votació. 

No sé si m'estic explicant gaire. (Pausa.) Sí? Em sembla que ja ho tenim. Perfecte. 

(Veus de fons.) D'acord, perfecte. 

Doncs els diríem l'equivalència o la correspondència a cadascun dels blocs 

d'aquestes esmenes que s'han demanat per separat. La 376 la tindríem al bloc 7; la 

377 també formaria part del bloc 7. 

Jordi Orobitg i Solé 

Presidenta, la 376 és del bloc 6 

La presidenta 
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Tres-cents setanta-sis... 

Jordi Orobitg i Solé 

Bloc 6. 

El lletrat 

No, perquè... Igual està mirant el... (Remor de veus.) No, és que és el de despeses, 

eh? 

La presidenta 

Bloc 7, eh? Tothom ho té clar, això. (Pausa.) D'acord. Per tant, 376 i 377 són al bloc 

7; la 591, al bloc 24. (Pausa.) Sí? (Veus de fons.) Sí, però... (Veus de fons.) Exacte. 

La 591 formaria part del bloc 24; la 670, al bloc 12; la 684... (Veus de fons.) Perdó, 

perdó. Perdó, perdó. Tornem-hi. La 591, bloc 24; la 670, al bloc 12; la 684 i 686, al 

bloc 6. (Veus de fons.) Ah, 85 –perdonin–; 684 i 685 formen part del bloc 6, com 

també formen part del bloc 6 la 708 i la 718; la 727 és del bloc 12; la 786 és del bloc 

6; la 864 és del bloc 12. (Veus de fons.) D'acord. No, no, vaig més a poc a poc, cap 

problema. A quina estem? (Veus de fons.) D'acord. 727, bloc 12; 786, bloc 6; 864, 

bloc 12; la 866, al bloc 40 –aquesta va sola. La 1078, al bloc 34, i la 1083, al bloc 

12. I amb aquestes... (Veus de fons.) Sí. 

Per tant, el que faríem tot seguit és la votació dels blocs tal com els tenim i després 

votaríem per separat aquestes esmenes. Atenent que tots i totes disposen del guió 

de votació, els faria el prec de no haver de llegir totes les esmenes que formen part 

de cadascun dels blocs. Com que ho tenen tots per escrit, tenint en compte doncs 

aquestes votacions separades, el que faríem és la votació dels blocs que tenen tots 

i totes al guió. Sí?(Pausa.) Si hi estan d'acord tots els grups... (Pausa.) Perfecte. 

Doncs, fetes aquestes precisions, passem tot seguit a la votació de les esmenes 

presentades a l'estat de despeses i al text articulat seguint els blocs que, com dèiem, 

s'indiquen en les votacions. 

Sí; primer començarem amb les esmenes als estats de despeses del projecte de llei 

de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023, i començaríem amb la 

votació del bloc 1. 
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Per tant, els demanaria: vots a favor del bloc 1? 

Són 4 vots a favor. 

Vots en contra? 

 

Fitxer 24CEH4 

 

Tretze. És que, com que hi ha més diputats dels que voten... Tretze vots en contra. 

Per tant, les esmenes que formen part del bloc 1 quedarien rebutjades, amb 4 vots 

a favor, que serien del Grup de Ciutadans, del Grup del Partit Popular, del Grup de 

VOX, del Grup de la CUP, i els vots en contra dels grups del PSC, d'Esquerra 

Republicana, de Junts per Catalunya i d'En Comú Podem. Per tant, quedarien 

rebutjades. 

Passaríem tot seguit a la votació del bloc 2 d'aquestes esmenes. 

I, en primer lloc, demanaríem els vots favorables. 

Un vot favorable. 

Vots en contra? 

Setze vots en contra. 

Per tant, aquestes esmenes quedarien rebutjades, amb 1 vot favorable i 16 vots en 

contra. El vot favorable, de la CUP; els 16 vots en contra, de la resta de grups que 

són presents avui en aquesta comissió. 

Passem tot seguit a les votacions del bloc 3. 

I, per tant, demanaríem vots favorables a aquestes esmenes. 

Tres vots a favor, dels grups de Ciutadans, Grup Mixt i de VOX. 

Vots en contra? 

Són 14 vots en contra de la resta de grups, que són PSC, Junts per Catalunya, 

Esquerra Republicana, la CUP, En Comú Podem, i ja està. 

Per tant, quedarien rebutjades també aquestes esmenes. 
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Passem tot seguit a la votació del bloc 4. 

Vots a favor? 

Dos vots a favor, de VOX i del Grup Mixt. 

Vots en contra? 

Catorze vots en contra. 

I el Grup de Ciutadans, que faria una abstenció. 

Per tant, queden rebutjades aquestes esmenes, amb els 2 vots favorables de VOX, 

el Grup Mixt; els vots en contra del PSC, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, 

en Comú Podem i la CUP, i l'abstenció de Ciutadans. 

Passem tot seguit a la votació del bloc 5. 

Vots favorables? 

Set vots favorables, dels grups de Junts per Catalunya, Ciutadans, PP i VOX. 

Vots en contra? 

Serien 9 vots en contra, dels grups d'Esquerra, del PSC i d'En Comú Podem,  

Abstencions? 

Una abstenció, de la CUP. 

Per tant, aquestes esmenes també quedarien rebutjades, amb 7 vots a favor, 9 vots 

en contra i una abstenció. 

Votació del bloc 6. 

Vots a favor? 

Serien 6 vots favorables, del Grup Mixt, Ciutadans i Junts per Catalunya. 

Vots en contra? 

Serien 10 vots en contra. 

I abstencions? 

Una abstenció, de VOX. 
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Per tant, també quedarien rebutjades, amb els vots en contra, en aquest cas, del 

PSC, d'Esquerra Republicana, de Junts per Catalunya, de la CUP i d'En Comú 

Podem, i l'abstenció del Grup parlamentari de VOX. 

Seguim. Votació del bloc número 7. 

Vots a favor? 

Dos vots a favor, del Grup Mixt i del Grup de Ciutadans. 

Vots en contra? 

Serien 13 vots en contra. 

Abstencions? 

Una abstenció. 

Per tant, aquestes esmenes també quedarien rebutjades, amb els 2 vots a favor de 

Ciutadans i Grup Mixt; els vots en contra del PSC, En Comú Podem, Junts per 

Catalunya, la Cup i Esquerra Republicana, i l'abstenció del Grup Parlamentari de 

VOX. 

Seguim amb el bloc número 8. 

Vots a favor? 

Sis vots a favor, que són del Grup Mixt, de Ciutadans i de Junts per Catalunya. 

Vots en contra? 

Serien 9 vots en contra, que són del Grup del PSC, d'en Comú Podem i d'Esquerra 

Republicana. 

Abstencions? 

Dues abstencions, de la CUP i de VOX. 

I, per tant, aquestes esmenes del bloc número 8 també quedarien rebutjades. 

Votació del bloc número 9. 

Vots a favor? 

Aquí tenim 7 vots a favor, dels grups de Junts per Catalunya, Grup Mixt, Ciutadans 

i la CUP. 
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Vots en contra? 

Nou vots en contra, del PSC, dels Comuns i d'Esquerra Republicana. 

Abstencions? 

Una abstenció, de VOX. 

Per tant, també quedarien rebutjades les esmenes del bloc número 9. 

Votació del bloc número 10.  

Vots a favor? 

Un. 

Vots en contra? 

Quinze vots en contra. 

Abstencions? 

Una abstenció. 

Per tant, aquestes esmenes quedarien rebutjades, amb el vot favorable de la CUP, 

l'abstenció de VOX i el vot favorable de la resta de grups presents a la comissió.  

Anem a la votació del bloc número 11. 

Els demanaríem, en primer lloc, vots favorables. 

Un vot favorable..., dos. No el veig, diputat (la presidenta riu), disculpi. (Veus de 

fons.) (Rialles.) És l'hora, és l'hora. Dos vots favorables, del Partit Popular i de 

Ciutadans. 

Vots en contra? 

Per tant, tindríem 15 vots en contra. 

I no hi hauria cap abstenció. 

Per tant, aquestes esmenes quedarien rebutjades, amb el vot favorable de 

Ciutadans i del Partit Popular i el vot en contra de la resta de membres presents a la 

comissió.  

Va, som-hi. Votació del bloc número 12. 
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Vots a favor? 

Aquí tindríem 7 vots a favor, de Junts per Catalunya, de Ciutadans, Grup Mixt i de 

VOX. 

Vots en contra? 

Aquí tenim 10 vots en contra, del Grup del PSC, d'Esquerra Republicana, de la CUP 

i d'En Comú Podem. 

Per tant, aquestes esmenes del bloc 12 també quedarien rebutjades. 

Passem tot seguit a la votació del bloc número 13. 

Els demanaríem vots favorables a aquestes esmenes. 

Dos vots a favor, de Ciutadans i la CUP. 

Vots en contra? 

Serien 15 vots en contra de tota la resta, que no són Ciutadans i la CUP. 

I, per tant, les esmenes també quedarien rebutjades, les que formen part del bloc 

número 13. 

Votació del bloc 14. 

Vots favorables? 

Vuit vots a favor d'aquestes esmenes, de la CUP, de Junts per Catalunya, del Grup 

Mixt, de Ciutadans i de VOX. 

I vots en contra? 

Serien 9 vots en contra, del Grup del PSC, d'Esquerra Republicana i d'En Comú 

Podem. 

Per tant, també quedarien rebutjades, amb 8 vots a favor, 9 en contra. 

Passem a votar el bloc número 15. 

Vots favorables del bloc número 15? 

Un vot favorable. 

Vots en contra? 
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Serien 14 vots en contra. 

I abstencions? 

Una abstenció. 

Per tant, aquestes esmenes també quedarien rebutjades, amb 1 vot a favor de la 

CUP, amb 1 vot d'abstenció per part de Ciutadans i amb el vot favorable de la resta 

de grups parlamentaris. 

Bloc número 16. 

Vots a favor? 

Un vot a favor. 

Vots en contra? 

Per tant, estaríem igual. 

I una abstenció, entenc, per part de... 

Abstencions? 

Per tant, passaria el mateix que en el bloc anterior: quedarien rebutjades aquestes 

esmenes amb el vot favorable de la CUP, l'abstenció de Ciutadans i el vot en contra 

de la resta de grups parlamentaris. 

Passem tot seguit a la votació del bloc 17. 

Vots a favor? 

Són 3 vots a favor per part de VOX, el Grup Mixt i Ciutadans. 

Vots en contra? 

Serien 13 vots en contra per part dels grups del PSC, d'Esquerra Republicana, de 

Junts per Catalunya i En Comú Podem. 

I una abstenció, entenc, de la CUP. 

Per tant, aquestes esmenes també quedarien rebutjades, les del bloc 17, amb 3 vots 

favorables, 13 vots en contra i 1 abstenció per part del Grup Parlamentari de la CUP.  

Bloc 18. 
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Vots a favor? 

Un vot a favor. 

Vots en contra? 

Catorze. 

Abstencions? 

Una. 

Per tant, quedarien aquestes esmenes rebutjades, amb el vot favorable de la CUP, 

l’abstenció del Grup Mixt –del Partit Popular– i 15 vots en contra de la resta de grups 

que són a la comissió. Per tant, queden rebutjades. 

La votació del bloc 19. 

Els demanaríem vots favorables. 

Tres vots, per part de la CUP, de Ciutadans i del Grup Mixt. 

Vots en contra? 

Catorze vots en contra. 

Per tant, no hi hauria abstencions. 

I, per tant, també aquestes esmenes quedarien rebutjades, amb el vot favorable del 

Grup Mixt, Ciutadans i la CUP i el vot contrari de la resta de grups que formen part 

de la comissió. 

Passem tot seguit a la votació del bloc número 20. 

Els demanaríem vots a favor. 

Un vot a favor. 

Vots en contra? 

No, perquè el Grup Mixt s’hi absté, no? Sí. Quinze. 

I demanaríem abstencions. 

Una abstenció. 
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Per tant, aquestes esmenes del bloc 20 també quedarien rebutjades, amb el vot 

favorable de la CUP, el vot en contra de tots els grups excepte el Grup Mixt, que s'ha 

abstingut en aquesta votació. 

Votació del bloc número 21. 

Vots a favor? 

Dos vots a favor, del Grup Mixt i de la CUP. 

Vots en contra? 

Quinze vots en contra. 

Per tant, no hi ha abstencions. 

I aquestes esmenes quedarien rebutjades amb el vot favorable del Grup Mixt i de la 

CUP i amb el vot contrari de la resta de grups presents a la comissió. 

Bloc 22. 

Vots favorables? 

Tres vots favorables: la CUP, Ciutadans i el Grup Mixt. 

Vots en contra? 

Serien 14 vots en contra. 

Per tant, aquestes esmenes del bloc 22 també quedarien rebutjades, amb 3 vots a 

favor... 

El secretari 

Hi ha 1 abstenció. 

La presidenta 

Ai, perdoni. Perdoni, perdoni. 

Per tant, serien 13 vots en contra. 

Abstencions? 

Una? 
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Per tant –sí, disculpi, eh?, és que és una mica complicat–, serien 3 vots a favor per 

part del Grup de la CUP, del Grup mixt i de Ciutadans; 1 abstenció per part de VOX, 

i 13 vots en contra per part de la resta de grups. 

Votació del bloc 23. 

Vots a favor? 

Dos, per part de VOX i de la CUP. 

Vots en contra? 

Serien 15 vots en contra per part de la resta de grups parlamentaris. 

Per tant, aquestes esmenes del bloc 23 quedarien rebutjades, amb el vot favorable 

de la CUP i de VOX i el vot contrari de la resta de grups presents a la comissió. 

Votació del bloc 24. 

Vots a favor? 

Tenim 6 vots a favor, dels Grup de Junts per Catalunya, del Grup de Ciutadans i del 

Grup Mixt. 

Vots en contra? 

Serien 11. Per tant, serien... 

El secretari 

Junts també en contra. 

La presidenta 

Sí, sí. Serien tota la resta. 

Per tant, aquestes esmenes quedarien rebutjades, amb aquests 6 vots favorables 

de Junts per Catalunya, de Ciutadans, del Grup Mixt i de la CUP, i amb 11 vots en 

contra de la resta de grups. 

Bloc 25. 

Vots a favor? 

També 6 vots a favor. 
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Vots en contra? 

Onze vots en contra. 

Per tant, aquestes esmenes quedarien rebutjades de la mateixa manera que ha 

passat al bloc... Vostè? (Veus de fons.) Tornem-hi, tornem-hi, d'acord? 

Vots favorables? 

Sis, que són del Grup Mixt, de Ciutadans i de Junts per Catalunya. 

Vots en contra? 

Serien 10, que serien del PSC, d'Esquerra Republicana, d'en Comú Podem i de 

VOX. 

Abstencions? 

Una abstenció, per part de la CUP. 

Quedarien rebutjades, amb 6 vots a favor, 10 en contra i 1 abstenció. 

Bloc 26. 

Vots a favor? 

Tornem a tenir en aquest cas 5 

 

Fitxer 24CEH5 

 

vots a favor. 

Vots en contra? 

Aquí sí que tenim 11 vots en contra. 

I abstencions? 

Una abstenció. 

Per tant, aquestes esmenes quedarien rebutjades, amb l'abstenció del Grup Mixt i el 

vot favorable de Junts per Catalunya i de Ciutadans. La resta de grups hi han votat 

en contra –5, 11 i 1. Queden rebutjades. 
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Votació número 27. 

Vots favorables? 

Dos vots favorables, del Grup Mixt i de Ciutadans. 

Vots en contra? 

Serien 13 vots en contra. 

Abstencions? 

Dues abstencions. 

Per tant, aquest bloc 27 quedaria rebutjat també, amb 2 vots a favor, del Grup Mixt i 

de Ciutadans; dues abstencions, de la CUP i de VOX, i el vot contrari de la resta de 

grups que formen part de la comissió. 

Votació 28. 

Vots a favor? 

Dos, del Grup Mixt i del grup de Ciutadans. 

Vots en contra? 

També 14 vots en contra, que serien 14 vots en contra del PSC, d'Esquerra 

Republicana, de Junts per Catalunya, d'En Comú Podem i de Vox. 

Abstencions? 

Una abstenció per part de la CUP. 

Per tant, també quedarien rebutjades aquestes esmenes. 

Bloc 29. 

Vots favorables? 

Quatre vots a favor per part del Grup de Junts per Catalunya. 

Vots en contra? 

Serien 11 vots en contra per part del PSC, d'Esquerra Republicana, En Comú 

Podem, Ciutadans i VOX. 

Abstencions? 
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Dues abstencions, per part del Grup Mixt i de la CUP. 

Per tant, aquestes esmenes també quedarien rebutjades. 

Votació número 30. 

Els demanaríem, en primer lloc, vots a favor. 

Cinc vots a favor, per part del Grup Mixt i de Junts per Catalunya. 

Vots en contra? 

Aquí tindríem 9 vots en contra per part del PSC, Esquerra Republicana i En Comú 

Podem. 

Abstencions? 

Tindríem 3 abstencions per part de la CUP, per part de VOX i per part de Ciutadans.  

Aquestes esmenes del bloc 30 també quedarien rebutjades. 

Votació número 31. 

Vots favorables? 

Cinc vots a favor, que són del Grup de Junts per Catalunya i del Grup de Ciutadans. 

Vots en contra? 

Tindríem 9 vots en contra per part del PSC, Esquerra Republicana i En Comú 

Podem. 

Abstencions? 

Tres abstencions per part de la CUP, VOX i el Grup Mixt. 

Per tant, les esmenes del bloc 31 també quedarien rebutjades. 

Votació número 32. 

Vots favorables? 

Aquí n'hi ha sis, de vots favorables, per part de Junts per Catalunya, de VOX i de 

Ciutadans. 

Vots en contra? 

Nou vots en contra per part del PSC, Esquerra Republicana i En Comú Podem. 
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Abstencions? 

Dues abstencions per part de la CUP i del Grup Mixt.  

També quedarien rebutjades aquestes esmenes del bloc 32. 

Bloc 33. 

Vots a favor? 

Cinc vots a favor per part de Junts per Catalunya i de Ciutadans. 

Vots en contra? 

Aquí hi hauria 11 vots en contra per part del PSC, d'Esquerra Republicana, d'En 

Comú Podem, de VOX i del Grup Mixt. 

Abstencions? 

Una abstenció per part de la CUP. 

Per tant, les esmenes del bloc 33 també quedarien rebutjades.  

Votació número 34. 

Els demanaríem vots a favor. 

Aquí hi ha 5 vots a favor per part de Junts per Catalunya i de la CUP. 

Vots en contra? 

Aquí hi hauria 12 vots en contra per part... 

No hi ha abstencions. 

Per tant, 5 vots a favor de Junts per Catalunya i de la CUP i el rebuig de la resta de 

grups que són presents a la comissió. 

Per tant, aquestes esmenes del bloc 34 quedarien rebutjades. 

I beuré aigua. Un segon. 

Passaríem tot seguit a la votació del bloc 35. 

Els demanaríem, en primer lloc, els vots favorables a aquestes esmenes. 

Quatre, per part de Junts Per... Cinc? Quatre, no? 

El secretari 
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M’hi has comptat a mi? És que he aixecat la mà tard. 

La presidenta 

Sí, sí, t’he comptat, t’he comptat. Sí, sí. (Remor de veus.) Quatre vots favorables. Et 

vaig veient així, de reüll, eh? Et tinc controlat. (La presidenta riu.)  

Vots en contra? 

Serien 12 vots en contra. 

Abstencions? 

Una abstenció. 

Per tant, quedarien rebutjades aquestes esmenes, amb el vot favorable de Junts per 

Catalunya –amb 4 vots a favor–, l'abstenció de la CUP i els 12 vots en contra de la 

resta de grups que són presents a la comissió. 

Votació número 36. 

Vots favorables? 

Cinc vots a favor, que són de Junts per Catalunya i de la CUP. 

Vots en contra? 

Serien 11 vots en contra. 

Abstencions? 

Una abstenció. 

Per tant, aquestes esmenes del bloc 36 quedarien rebutjades, amb el vot favorable 

de Junts per Catalunya i de la CUP, el vot d'abstenció per part de Ciutadans i el vot 

contrari de la resta de membres de la comissió. Queden rebutjades les esmenes del 

bloc 36. 

Bloc 37. 

Vots favorables? 

Cinc vots a favor per part de Junts per Catalunya i de Ciutadans. 

Vots en contra? 



Comissió d’Economia i Hisenda 

Sessió núm. 24 / 3 de març de 2023 

 

38 

Deu vots en contra, que són del PSC, d'Esquerra Republicana, d'En Comú Podem i 

de VOX. 

Abstencions? 

Dues abstencions, que són del Grup Mixt i del Grup de la CUP. I al diputat Alejandro 

Fernández li comencen a fallar les forces. (La presidenta riu.)  

Per tant, aquestes esmenes queden rebutjades, del bloc 37. 

Votació del bloc 38. 

Vots favorables a aquestes esmenes? 

Cinc vots favorables per part de Junts per Catalunya i de la CUP. 

Vots en contra? 

Serien doncs tota la resta, 12 vots en contra per part de tota la resta. 

Per tant, aquestes esmenes quedarien rebutjades amb 5 vots a favor i 12 vots en 

contra. 

Votació número 39. 

Vots a favor? 

Tenim 5 vots a favor per part de Junts per Catalunya i del Partit Popular. 

En aquest cas els demanaríem vots en contra. 

Que són 10 vots en contra per part del PSC, Esquerra Republicana, En Comú 

Podem i VOX. 

Abstencions? 

Dues abstencions per part de Ciutadans i de la CUP. 

I aquestes esmenes també quedarien rebutjades, les del bloc 39. 

Bloc 40. 

Vots a favor d'aquestes esmenes? 

Sis vots a favor per part de Junts per Catalunya, de la CUP i de Ciutadans. 

Vots en contra? 
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Tindríem 10 vots en contra per part del PSC, Esquerra Republicana, En Comú 

Podem i el Grup Mixt. 

Abstencions? 

Una abstenció per part del Grup Parlamentari de VOX. 

Aquestes esmenes també quedarien rebutjades, les que pertanyen al bloc 40. 

Va, que anem acabant, eh?, ja. 

Votació del bloc 41. 

Vots favorables? 

Sí, no se’m despistin, eh? 

Cinc vots favorables per part de Junts per Catalunya i de Ciutadans. 

Vots en contra? 

Serien 12 vots en contra. 

I ja està. 

Per tant, aquestes esmenes quedarien rebutjades, amb el vot favorable de Junts per 

Catalunya i Ciutadans i els 12 vots en contra de tota la resta de grups que formen 

part de la comissió. 

Votació del bloc 42. 

Vots a favor? 

Aquí en tenim 7, que són de Junts per Catalunya, de Ciutadans, del Grup Mixt i de 

la CUP. 

Vots en contra? 

Serien 10 vots en contra, que serien del PSC, d'Esquerra Republicana, d'En Comú 

Podem i de VOX. 

Per tant, aquestes esmenes del bloc 42 també queden rebutjades. 

Bloc 43. 

Vots a favor? 
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Tenim 6 vots a favor per part de la CUP, de Junts per Catalunya i de Ciutadans. 

Vots en contra? 

Serien 10 vots en contra per part del PSC, Esquerra Republicana, En Comú Podem 

i VOX. 

I faltaria una abstenció, en aquest cas per part del Grup Mixt. 

Aquestes esmenes del bloc 43 també queden rebutjades. 

Votació del bloc 44. 

Vots a favor? 

Set vots a favor per part de Junts per Catalunya, de la CUP, de Ciutadans i de VOX. 

Vots en contra? 

Serien 9 vots en contra per part del PSC, Esquerra Republicana, En Comú Podem.  

Abstencions? 

Una abstenció per part del Grup Mixt. 

Per tant, les esmenes del bloc 44 queden rebutjades. 

Bloc 45. 

Vots favorables? 

Cinc vots a favor per part de Junts per Catalunya i del Grup Mixt. 

Vots en contra? 

Serien 10 vots en contra per part, en aquest cas, del PSC, Esquerra Republicana, 

En Comú Podem i de la CUP. 

I abstencions? 

Dues abstencions per part de VOX i de Ciutadans. 

Aquestes esmenes del bloc 45 també queden rebutjades. 

I acabarem amb les esmenes als estats de despeses abans de passar a la votació 

separada que ens ha demanat la CUP. Acabarem amb els blocs, com si diguéssim. 

El bloc 46. 
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I els demanaríem també vots favorables. 

Són 6 vots favorables per part de Junts per Catalunya, de VOX i del Grup Mixt. 

Vots en contra? 

Tindríem 10 vots en contra per part del PSC, d'Esquerra Republicana, d'En Comú 

Podem i de la CUP. 

Abstencions? 

Una abstenció per part de Ciutadans. 

Aquestes esmenes del bloc 46 quedarien rebutjades. 

Hem acabat ara el que són els blocs i passaríem tot seguit... (Veus de fons.) Sí, em 

comenten els lletrats que les esmenes 866 i 1078 ja estaven separades en les 

votacions i ja les hem votat. Per tant, faríem la votació de la resta d'esmenes que 

ens ha sol·licitat la diputada Reguant. 

I començaríem amb el vot de la 376. 

Vots favorables? 

Un vot favorable. Això no sé on apuntar-ho. (Veus de fons.) Sí? D'acord. Doncs el 

vot favorable del Grup Mixt. 

Vots en contra? 

Serien 13 vots en contra. 

Abstencions? 

Tres abstencions per part de la CUP, de VOX i de Ciutadans. 

Aquesta esmena quedaria rebutjada. 

La 377. 

Vots favorables? 

Tres vots favorables, que són la CUP, el Partit Popular i Ciutadans. 

Vots en contra? 
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Serien 13 vots en contra per part del PSC, d'Esquerra Republicana, Junts per 

Catalunya i En Comú Podem.  

Abstencions? 

Una abstenció per part del Grup Parlamentari de VOX. 

Queda rebutjada també aquesta esmena. 

La 591. 

Vots a favor? 

Són 6 vots a favor per part de la CUP, de Junts per Catalunya i del Grup Mixt. 

Vots en contra? 

Serien 10 vots en contra per part del PSC, Esquerra Republicana, En Comú Podem 

i VOX. 

Abstencions? 

Una abstenció per part del Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Queda rebutjada aquesta esmena. 

Esmena 670. 

Vots favorables? 

Vuit vots favorables, que són de Junts per Catalunya, de la CUP, de VOX, del Grup 

Mixt i de Ciutadans. 

Vots en contra? 

Nou vots en contra, que són dels grups del PSC, Esquerra Republicana i En Comú 

Podem. 

Per tant, aquesta esmena també queda rebutjada. 

La 684. 

Vots a favor?  

Set vots a favor. 

Vots en contra? 
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Nou vots en contra. 

Abstencions? 

Una abstenció. 

Per tant, aquesta esmena també quedaria rebutjada, amb els vots contraris del PSC, 

Esquerra Republicana, En Comú Podem i l'abstenció de VOX. 

Passem a l'esmena 685. 

Els demanaríem vots favorables. 

Sis, que són del Grup de Junts per Catalunya, del Grup de la CUP i del Grup Mixt.  

Vots en Contra? 

Nou vots en contra per part del PSC, Esquerra Republicana i els comuns.  

Abstencions? 

Dues abstencions per part de Ciutadans i de VOX. 

Per tant, aquesta esmena també quedaria rebutjada. 

Anem a la 708. 

Els demanaríem vots favorables. 

Dos vots favorables... No. Sí? Set-cents vuit? (Pausa.) Sí. Per tant, 6 vots favorables 

de Junts per Catalunya, de la CUP i del Grup Mixt. 

Vots en contra? 

Nou vots en contra per part del PSC, Esquerra Republicana i En Comú Podem.  

Abstencions? 

Dues abstencions per part de Ciutadans i de VOX. 

Per tant, aquesta esmena també quedaria rebutjada. 

La 718. 

Passem els vots favorables a aquesta esmena. 

Són 6 vots favorables per part de Junts per Catalunya, de la 
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CUP i del Partit Popular. 

Vots en contra? 

Són 9 vots en contra per part del PSC, d'Esquerra Republicana i d'En Comú Podem. 

Abstencions? 

Dues abstencions per part de Ciutadans i de VOX. 

Per tant, l'esmena 718 també quedaria rebutjada. 

Esmena 727. 

Vots favorables? 

Són 7 vots favorables per part de Junts per Catalunya, la CUP, VOX i el Grup Mixt. 

Vots en contra? 

Nou vots en contra per part del PSC, Esquerra Republicana i En Comú Podem. 

Abstencions? 

Una abstenció per part de Ciutadans. 

Per tant, la 727 també quedaria rebutjada. 

Set-cents vuitanta-sis. 

Vots favorables? 

Sis vots favorables per part de Junts per Catalunya, de la CUP i del Grup Mixt. 

Vots en contra? 

Són 9 vots en contra per part del PSC, Esquerra Republicana i En Comú Podem.  

Abstencions? 

Dues abstencions per part de Ciutadans i del Grup Parlamentari de VOX. 

Per tant, la 786 també queda rebutjada. 

La 864. 
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Vots favorables? 

Són 8 vots favorables per part de Junts per Catalunya, de la CUP, de VOX, de 

Ciutadans i del Grup Mixt. 

Vots en contra? 

Nou vots en contra per part del PSC, d'Esquerra Republicana i d'En Comú Podem.  

Per tant, la 864 també quedaria rebutjada. 

I, finalment, pel que fa a les esmenes separades, la 1083, també els demanaríem 

vots favorables. (Veus de fons.) Mil vuitanta-tres. 

D'acord. Són 8... Diputat Fernández? 

Alejandro Fernández Álvarez 

Sí, sí. 

La presidenta 

Vot a favor, eh? (Pausa. La presidenta riu.) D'acord. 

Per tant, són 8 vots favorables, que són de la CUP, de Junts per Catalunya, de VOX, 

del Grup Mixt i de Ciutadans. 

Vots en contra? 

Nou vots en contra per part del PSC, d’Esquerra Republicana i En Comú Podem. 

Per tant, aquesta esmena també quedaria rebutjada. 

Torno a beure aigua. 

En el cas de les de l'articulat entenc que no hi ha petició de votació separada. Per 

tant, els faria el mateix prec que abans, si m'alliberen de llegir totes les esmenes de 

cadascun dels blocs. Faríem el mateix procediment, i començaríem les votacions en 

aquest cas en l'articulat del projecte de llei de pressupostos, atenent el que els 

havíem indicat anteriorment de les esmenes que tenen assenyalades en color groc, 

que doncs aquestes no es votarien directament perquè han quedat rebutjades, no?, 

en l'estat de despesa, d'acord? Sí? Tothom ho té clar? (Pausa.) El diputat 

Fernández..., sí, també? (Pausa.) D'acord. (La presidenta riu.)  
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Doncs començaríem amb la votació del bloc número 1. 

Els demanaria vots favorables. 

Per tant, 14 vots favorables, que serien dels grups del PSC, d'Esquerra Republicana, 

de Junts per Catalunya, d'En Comú Podem i de la CUP. Per tant, 14 vots favorables. 

Vots en contra? 

El vot en contra de VOX. 

I abstencions? 

Dues abstencions per part de Ciutadans i del Grup Mixt. 

Per tant, aquest bloc 1 quedaria aprovat, aquestes esmenes quedarien aprovades. 

Vaja, l'esmena 24. 

La votació del bloc número 2. 

Demanaríem vots favorables. 

Dos vots favorables, que són d'En Comú Podem i de la CUP. 

Vots en contra? 

Quinze vots en contra, que serien del PSC, d'Esquerra Republicana, de Junts per 

Catalunya, de VOX, del Grup Mixt i de Ciutadans. 

Per tant, aquesta esmena número 13 quedaria rebutjada. 

Votació del bloc 3, atenent que només votarem les esmenes 1, 2 i 3. 

Vots a favor d'aquestes esmenes? 

Dos vots a favor per part del Grup Mixt i de Ciutadans. 

Vots en contra? 

Són, sí, 15 vots en contra, que són del PSC, d'Esquerra Republicana, de Junts per 

Catalunya, d'En Comú Podem, de VOX, del Grup Parlamentari de la CUP. 

Per tant, aquestes esmenes també quedarien rebutjades, amb 2 vots a favor i 15 

vots en contra. 

Votació del bloc 4. 
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Vots a favor? 

Són 6 vots a favor per part de Junts per Catalunya, de la CUP i del Grup de 

Ciutadans. 

Vots en contra? 

Són 10 vots en contra per part del PSC, d'Esquerra Republicana, d'En Comú Podem 

i de VOX. 

I abstencions? 

Una abstenció per part del Grup Mixt. 

Per tant, aquestes esmenes també quedarien rebutjades. Estem parlant de la 5 i de 

la 7. 

Votació del bloc número 5. De fet, només queda l'esmena número 10; les altres 

doncs no s'estarien votant. 

Demanaríem vots favorables. 

Quatre per part del Grup de la CUP, de VOX, del Grup Mixt i de Ciutadans. 

Vots en contra? 

Aquí són 13 vots en contra per part del PSC, d'Esquerra Republicana, de Junts per 

Catalunya i d'En Comú Podem. 

Per tant, aquesta esmena 10 queda rebutjada. 

Votació de l'esmena número 28, que és al bloc 6. 

Vots a favor? 

Que són 14 vots favorables, del PSC, d'Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, 

En Comú Podem i el Grup Mixt. 

I vots en contra? Perdó, eh?, és que aquesta votació era una mica... (veus de fons) 

–sí, sí–, era una mica estranya aquesta votació. 

Vots en contra? 

Tres vots en contra per part de Ciutadans, de VOX i de la CUP. 

Per tant, aquesta esmena queda aprovada, que és la número 28. 
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Votació del bloc 7. 

Vots a favor? 

Catorze vots favorables, que són PSC, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, 

Ciutadans i Grup Mixt. 

Vots en contra? 

Què és 1 vot en contra de VOX. 

Abstencions? 

Dues abstencions, que són de la CUP i d'En Comú Podem. 

Per tant, questa esmena queda aprovada amb 14 vots a favor, 1 vot en contra i 2 

abstencions. 

Bloc número 8. 

Vots a favor? 

Aquí són 16 vots a favor. 

En contra? 

Un. 

Per tant, aquesta esmena queda aprovada amb 16 vots a favor i el vot contrari de 

VOX. Per tant, tota la resta hi han votat a favor. Aquesta esmena queda incorporada, 

aprovada, vaja. 

Votació del bloc número 9, atenent que estem votant les esmenes 11, 15 i 16. 

Els demanaríem vots a favor. 

Tres vots a favor per part de VOX, del Grup Mixt i de Ciutadans. 

Vots en Contra? 

Són tota la resta, per tant, 14 vots en contra. 

Aquestes tres esmenes quedarien rebutjades, amb 3 vots a favor i 14 vots en contra.  

Passem al bloc número 10, que és... No, de fet, no passem al bloc número 10, 

perquè aquesta esmena ha caigut. Per tant, el bloc número 10 ens el saltem. Era 
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l'esmena 6, que la tenen assenyalada en color groc. Per tant, aquesta esmena no la 

votarem. 

Passem tot seguit al bloc número 11. 

Els demanaríem vots a favor del bloc número 11. 

Que són 14 vots a favor, que són dels grups del PSC, d'Esquerra Republicana, de 

Junts per Catalunya, d'En Comú Podem i de la CUP. 

Vots en contra? 

Dos vots en contra per part de Ciutadans i de VOX. 

Abstencions? 

Una abstenció per part del Grup Mixt. 

Per tant, aquestes esmenes sí que quedarien aprovades. 

Votació del bloc número 12, que és l'esmena número 9. 

Els demanaríem vots favorables. 

Què són 7 vots a favor, que són de Junts per Catalunya, de la CUP, del Grup Mixt i 

de Ciutadans. 

Vots en contra? 

Són 10 vots en contra, que són per part del PSC, d'Esquerra Republicana, d’En 

Comú Podem i de VOX. 

Per tant, aquesta esmena doncs quedaria rebutjada, amb 7 vots a favor i 10 vots en 

contra. 

Bloc número 13. 

Vots a favor? 

Vuit vots a favor de la CUP, de Junts per Catalunya, de VOX, del Grup Mixt i de 

Ciutadans. 

Vots en contra? 

Nou vots en contra per part del PSC, d'Esquerra Republicana i d'En Comú Podem. 
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Per tant, aquesta esmena quedaria rebutjada. Estem parlant de l'esmena número 

12. 

Votació de l'esmena número 14, que, de fet, correspon al bloc 14. 

Vots a favor? 

Tres vots a favor per part de VOX, del Grup Mixt i de Ciutadans. 

Vots en contra? 

Sí, 13 vots en contra, que són del PSC, d'Esquerra Republicana, de Junts per 

Catalunya i d'En Comú Podem. 

Abstencions? 

Una abstenció per part de la CUP.  

Aquesta esmena 14 també quedaria rebutjada. 

Passem tot seguit... Ens saltem també el... Sí, també decau la votació del bloc 15, 

perquè tenen... Sí, sencera, perquè totes les esmenes estan assenyalades en groc. 

Per tant, decauen totes. 

Passaríem al bloc 16, que és l'esmena número 20. 

Els demanaríem vots favorables a l'esmena número 20. 

Que serien 13 vots a favor d'aquesta esmena número 20, que són els grups del PSC, 

d'Esquerra Republicana, de Junts per Catalunya i d'En Comú Podem. 

Vots en contra? 

Són dos vots en contra per part de VOX i de Ciutadans 

Abstencions? 

Dues abstencions, per part del Grup Mixt i per part del Grup de la CUP. 

Aquesta esmena sí que s'incorporaria, i, per tant, quedaria aprovada. És l'esmena 

número 20. 

Votació del bloc número 17, que correspon a l'esmena 27. 

Vots favorables? 
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Cinc vots favorables, que són de Junts per Catalunya i del Grup Mixt. 

Vots en contra? 

Són, de fet, de tota la resta. Són 12 vots en contra. 

Per tant, aquesta esmena quedaria rebutjada, amb el vot favorable de Junts per 

Catalunya i del Grup Mixt i la votació en contra de la resta de membres de la 

comissió. 

Votació número 18. 

Vots favorables? 

Dos vots favorables, que són de VOX i del Grup Mixt. 

Vots en contra? 

Que són tota la resta. Per tant, estem parlant de 15 vots en contra. 

Aquesta esmena també, que és la 29, quedaria rebutjada, amb els 2 vots favorables 

de VOX i el Grup Mixt i el vot en contra de tota la resta. 

Passem tot seguit a la votació del bloc 19. Estem parlant de l'esmena número 22.  

Els demanaríem vots favorables a aquesta esmena. 

Són 10, que són del PSC, d'Esquerra Republicana, d'En Comú Podem i del Grup 

Mixt. 

Vots en contra? 

Són 6, que són de Junts per Catalunya, de VOX i de Ciutadans. 

Abstencions? 

Una abstenció, que correspon a la CUP. 

Per tant, aquesta esmena queda aprovada. Estem parlant de l'esmena número 22.  

Passem tot seguit al bloc número 20, que correspon a l'esmena del text articulat 

número 23. 

Vots favorables? 
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Són 11 vots favorables, que corresponen al PSC, Esquerra Republicana, En Comú 

Podem, a la CUP i al Grup Mixt. 

Vots en contra? 

Serien 6 vots en contra, que correspondrien a Junts per Catalunya, a VOX i al Grup 

de Ciutadans. 

Per tant, aquesta esmena també, la 23, queda aprovada. 

Votació de l'esmena número 30, que correspon al bloc 21. 

Vots favorables? 

Tretze vots a favor, que són del PSC, d'Esquerra Republicana, de Junts per 

Catalunya i d'En Comú Podem. 

Vots en contra? 

Un vot en contra per part de VOX. 

I abstencions? 

Dues abstencions, que són, sí, Ciutadans i la CUP. 

Per tant, aquesta esmena, la número 30, també quedaria aprovada. 

Passa el mateix amb els següents blocs: els blocs 22, 23 i 24 decaurien perquè són 

esmenes que no han estat aprovades a l'estat de despesa. I els altres també? Ja 

hem acabat? 

El lletrat 

Sí. 

La presidenta 

Sí? Per tant... Molt bé. Doncs els blocs... Sí. Per tant, els blocs 22, 23, 24, 25 i 26 

decaurien perquè doncs les esmenes a l'estat de despesa no han estat aprovades i, 

per tant, decaurien. No sé quina hora és. 

El secretari 

Dos quarts d'onze i mig. 

La presidenta 
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Dos quarts d'onze. Estem anant molt bé. Els suggereixo una pausa de mitja hora, si 

els sembla bé. I ens hi tornem a posar a les onze? (Pausa.) Sí? Podem fer menys 

temps, però serà més temps, en realitat, perquè farem tots cua pel cafè i després 

trigarem mitja hora. Per tant, els suggereixo que ens vegem a les onze i llavors 

iniciarem el debat de... (Veus de fons.) A les onze. Eh? Sí? 

Jordi Munell i Garcia 

La resta del dictamen, presidenta? 

La presidenta 

Sí, fem un recés i a les onze ens tornem a trobar. 

Jordi Munell i Garcia 

Presidenta, i la resta del dictamen? 

La presidenta 

Ai! Sí, molt bé. Clar, clar, un petit detall insignificant. (Forta remor de veus.)  

David Cid Colomer 

Presidenta... 

La presidenta 

Perdonin, perdonin. 
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David Cid Colomer 

Presidenta, i... 

La presidenta 

Està al guió, sí. Un segon, que ho tinc aquí. Sí, és aquí, eh? 

David Cid Colomer 

També en el nostre... 
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La presidenta 

És aquí, eh? 

El lletrat 

No, ara passem aquí. 

La presidenta 

D'acord. 

David Cid Colomer 

Perdó. També, en el nostre cas, l'esmena que teníem presentada, demanar que la 

volem mantenir viva per al Ple. Això també ho podem... 

La presidenta 

Ara, ara, sí. 

David Cid Colomer 

D'acord. 

(Alejandro Fernández Álvarez demana per parlar.) 

La presidenta 

Digui’m. 

Alejandro Fernández Álvarez 

Sí; només perquè consti en acta que, en el moment que s'ha percebut un cert dubte, 

quan estava gestionant, no sé si finalment, a l'esmena 1078, on la CUP havia 

demanat votació separada de l'estat de despesa, no sé si finalment he votat que sí 

o que no, però la meva voluntat, en qualsevol cas, era votar que no. (Rialles.) Ho dic 

perquè consti en acta, més enllà que, evidentment, ja sé que no es pot corregir. 

(Veus de fons.) 

La presidenta 

Ha votat que no. 

Alejandro Fernández Álvarez 
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Havia votat que no. 

La presidenta 

Sí. 

Alejandro Fernández Álvarez 

D'acord, d'acord. Doncs ja està. No m'equivoco mai, o sigui... (Rialles.) El que passa 

és que... 

La presidenta 

Ja es pot quedar tranquil, que ha votat que no. (Rialles i veus de fons.) 

Ara sí –gràcies per recordar-ho–, finalment passem a votar el text del projecte de llei 

que no ha estat afectat per l'aprovació d'esmenes. Votarem text articulat i estat de 

despeses.  

Per tant, també els demanaríem vots favorables. 

Que són 9 vots a favor: PSC, Esquerra Republicana i En Comú Podem. 

Vots en contra? 

Són 8 vots en contra, que són la resta de grups, que són Junts per Catalunya, la 

CUP, VOX, el Grup Mixt i el Grup de Ciutadans. 

Per tant, el projecte de llei que no estava afectat per esmenes també quedaria 

aprovat. 

D'acord amb el que estableix –ara sí– l'article 134 del Reglament, el dictamen del 

projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per al 23 ha quedat establert en 

els termes resultants de les votacions realitzades. Però els faig avinent que, d'acord 

amb l'apartat 3 de l'article 134 del Reglament, els grups parlamentaris poden 

reservar les esmenes que han estat rebutjades per defensar-les i votar-les al Ple. 

Per aquesta raó, demano als grups parlamentaris que es manifestin al respecte o 

que callin per sempre. 

Jordi Munell i Garcia 

Sí, nosaltres les mantenim per al Ple. Gràcies. 

Eulàlia Reguant i Cura 
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Nosaltres mantenim les esmenes també per al Ple. 

David Cid Colomer 

Sí; en el nostre cas, presidenta, és una única esmena. La mantenim per al Ple.  

Ignacio Martín Blanco 

Nosaltres també refermem les nostres esmenes per al Ple. 

La presidenta 

Per tant, tots els grups esmenants, malgrat que han estat rebutjades aquestes 

esmenes, es reserven les seves esmenes per al Ple. Sí, i també els faig avinent que, 

d'acord amb el calendari de tramitació aprovat per la Mesa del Parlament, és previst 

establir un termini per demanar votacions separades al Ple –estiguin atents aquí. 

Aquest termini l'ha de fixar la Mesa el proper dimarts dia 7, però els informo que 

l'aplicació –l'aplicatiu, vaja– ja estarà actiu a partir de dilluns vinent, i, per tant, si 

volen avançar feina, malgrat que no tinguem terminis, doncs poden anar avançant 

feina a partir de dilluns. (Algú diu: «Ja està.») Sí? 

El lletrat 

Ja està, ara sí. 

La presidenta 

Ah, ara sí? Doncs ara sí que fem un recés i ens trobem aquí a les onze. 

La sessió se suspèn a... i es reprèn a... 

La vicepresidenta 

Doncs comencem. 

Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i 

del sector públic per al 2023 (elaboració del dictamen) 

200-00015/13 

Iniciem l'elaboració del dictamen del projecte de llei amb la presentació que fa de 

l'informe la ponent relatora, la diputada Raquel Sans i Guerra, per un temps de cinc 

minuts. 
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Raquel Sans Guerra 

D'acord. Gràcies, vicepresidenta. Bon dia a tothom. En primer lloc voldria començar 

la intervenció agraint la feina a la lletrada Anna Casas i també a les gestores Anna 

Andreu, Odile Rombouts, també al gestor Frederic Solé, al lletrat Bayona i també als 

serveis lingüístics, en aquest cas al senyor Agustí Espallargas, per la feina feta al 

voltant d'aquesta ponència de llei, que, a més, és una llei complicada, és una llei que 

es concentra tot en un temps molt limitat de temps. Per tant, volia començar doncs 

amb aquest agraïment, i també doncs a tot el personal de la cambra que ha 

intervingut en aquesta llei. Així mateix, voldria agrair la feina de tots els ponents de 

la llei: el senyor Jordi Riba, per part del PSC; el senyor Joan Canadell, per part de 

Junts per Catalunya; el senyor Andrés Bello, de VOX; a Montserrat Vinyets, de la 

CUP; a Joan Carles Gallego, per part dels comuns; Nacho Martín Blanco, per part 

de Ciutadans, i Lorena Roldán, per part del Grup Mixt. 

A mode de resum, respecte a aquesta llei, respecte a aquesta ponència de llei de 

mesures, dir que s'han presentat un total de 874 esmenes: el Grup Mixt n'ha 

presentat setanta-tres; el Grup de Ciutadans, 586; el Grup d'En Comú Podem n'ha 

presentat dues; conjuntament, el PSC i Esquerra Republicana n'han presentat una; 

en solitari, Esquerra Republicana n'ha presentat sis; Junts per Catalunya n'ha 

presentat vuitanta-cinc; els grups que donen suport a l'aprovació d'aquests 

pressupostos, és a dir, el PSC, Esquerra Republicana i En Comú Podem, n'han 

presentat seixanta-quatre de conjuntes; el Grup del PSC n'ha presentat onze en 

solitari, i el Grup Parlamentari de la CUP n'ha presentat quaranta-sis. D'aquestes, 

en el treball fet en ponència, dir que s'han retirat tres esmenes, que són la 832 del 

PSC, la 205 d'Esquerra Republicana i la 85 de Junts per Catalunya. I dir també que 

hi ha una transacció, que afectava les esmenes 839 d'Esquerra Republicana i 864 

del PSC, en referència a l'Oficina Antifrau que també doncs es va poder 

transaccionar en ponència. 

Pel que fa a les recomanacions, dir que la majoria de la ponència va acordar 

recomanar-ne un total de setanta-tres esmenes; per tant, van sortir recomanades 

d'aquesta ponència de llei setanta-tres esmenes. D'aquestes, són seixanta-quatre 

les que es van registrar conjuntament pels grups d'Esquerra Republicana, PSC i els 
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comuns; cinc esmenes presentades en solitari pel PSC; dues presentades en solitari 

pel Grup d'Esquerra Republicana, i una presentada pel Grup de Junts per Catalunya. 

En aquest cas, dir també que la número 200 de Junts per Catalunya és idèntica a la 

201 del PSC i les esmenes 194 i 844 d'Esquerra Republicana. 

Per tant, com deia, la ponència de llei ha fet una recomanació d'aquestes setanta-

tres esmenes que tot seguit els grups parlamentaris haurem de votar per tal que 

quedin incorporades definitivament en el dictamen de la llei de mesures, sense 

perjudici que els grups doncs puguin reservar les esmenes per votar-les al Ple, cosa 

que segur que passarà. Per tant, aquest seria una mica el resum d'aquesta ponència 

de llei de mesures amb les xifres de les esmenes que s'han presentat i les 

recomanacions fetes per part de la majoria. Fins aquí. 

Gràcies. 

La vicepresidenta 

Bé; doncs moltes gràcies. Seguim amb el torn d'intervenció per defensar les 

esmenes presentades pels grups parlamentaris per un temps de cinc minuts. En 

aquest cas, comença el Grup parlamentari de Socialistes i Units per Avançar. 

Jordi Riba Colom 

Moltes gràcies, vicepresidenta. Bé, a la llei de pressupostos establim la despesa i, 

per tant, les prioritats de les accions polítiques –d'acció del Govern, en definitiva–; la 

llei de mesures fiscals i financeres ha de definir, a part d'altres consideracions que 

s'inclouen en aquest text legal, fonamentalment la política fiscal, és a dir, els 

ingressos de la Generalitat, que també incideixen en la configuració de la política de 

la Generalitat. Com s'ingressen és tan rellevant com com es gasten els diners. I, en 

aquest sentit, des del punt de vista del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, en la negociació hem plantejat que no podíem abstreure’ns, no podíem ser 

aliens al context que estem vivint, i, en aquest sentit, cal tenir present la situació 

inflacionària, el context inflacionari que tenim, que, a més a més, succeeix la crisi 

que teníem, precedent, de la covid. 

En aquest sentit, la priorització de la garantia dels serveis públics de qualitat ha 

d'anar, al nostre entendre, acompanyada sine qua non d'una política fiscal que 
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garanteixi la suficiència financera per tal de garantir que aquests serveis públics 

siguin de qualitat. No és només una qüestió de garantir els ingressos; és una qüestió 

també de filosofia política. L'experiència, la mala experiència, al nostre entendre, de 

les polítiques de consolidació fiscal viscudes darrere la crisi del 2008, en la que, de 

cada euro que es va reduir de despesa, es van destruir dos euros d'activitat 

econòmica, posa en evidència la importància de fer unes polítiques d'ingressos i de 

despesa diametralment diferents. Per tant, cada euro de despesa, cada euro 

d'ingrés, per tant, que s'obté a través de les polítiques fiscal garanteix les polítiques 

i els serveis públics, hi insisteixo, de qualitat, però també garanteix una manera, una 

política, una reacció davant de la situació de complexitat econòmica i social 

diametralment diferent, amb uns resultats diametralment diferents. 

Com deia, la nostra posició en la negociació d'aquest pressupost, i, per tant, en la 

incidència que es fa en la llei de mesures, ha estat regida per aquest criteri de 

prudència fiscal: garantir els recursos per prestar, per poder prestar i millorar els 

serveis públics de qualitat en educació, en sanitat, en prestacions socials, en drets 

socials, en activitat econòmica, en industrialització, en energies renovables, però 

també que això es pugui fer amb uns criteris d'equitat i de justícia fiscal de caràcter 

progressiu. Aquesta és la nostra política i la que hem intentat, i així hem procurat i 

garantit que es reflecteixi en aquesta llei de mesures. Per tant, no hi ha increments 

de la pressió fiscal, llevat de l'àmbit dels habitatges buits, que estan compensats 

també amb l'increment de la potencialitat de deduccions, perquè el que es pretén en 

aquest cas no és un increment recaptatori, sinó una modificació del comportament 

dels grans tenidors per activar i proactivar la posada en servei d'aquests actius 

immobiliaris al servei dels habitatges de lloguer, per tant, amb aquesta mesura. Però, 

hi insisteixo, sense incórrer en el risc, en la tendència de la cursa de rebaixes fiscals, 

que ens sembla absolutament contraproduent, socialment injusta i políticament 

allunyada de les nostres posicions. 

Per tant, a grans trets, dintre d'aquesta llei de mesures es reflecteix l'acord 

pressupostari en aquestes consideracions que els acabo de fer. 

Moltes gràcies. 

La vicepresidenta 
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Bé; moltes gràcies. Ara és el torn del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. 

Joan Canadell i Bruguera 

Moltes gràcies, vicepresidenta. Bé, saben que vam presentar esmena a la totalitat, 

que no va ser acceptada, aprovada. I, per tant hem fet vuitanta-cinc esmenes de 

l'articulat de llei de mesures en positiu per intentar millorar el text de la llei de 

mesures. Tot i això, i que la senyora Vilalta i la consellera Mas ens deien al Ple que 

tenien la mà estesa, pel que sembla, no ens aprovaran cap de les esmenes –de fet, 

ja ho hem vist amb el pressupost–, i, per tant, el tripartit autonomista que dona suport 

al Govern doncs no ens votarà res a favor. Per tant, evitin també discursos 

incoherents, senyors d'Esquerra, que no fan bé a la política catalana. 

Esquerra no volia pressupostos aprovats amb Junts –de fet, no volia governar amb 

Junts–; va incomplir els acords perquè sortíssim del Govern, i ara ja han aconseguit 

el que volien, que és un triple tripartit: a Madrid, a la Generalitat i a l'Ajuntament de 

Barcelona. I les nostres esmenes pretenen corregir el projecte de pressupostos, 

perquè els que s'han presentat no són els que necessita el país sota el nostre punt 

de vista. Són mals pressupostos perquè no resolen les necessitats dels catalans ni 

del teixit econòmic, que genera treball i recaptació d'impostos, per tant, el benestar. 

Però també per raons polítiques. Hem fet esmenes relacionades amb el procés 

independentista, per avançar en la preparació de la independència, que Esquerra, 

de fet, va aprovar al debat de política general, però ara no ho doten econòmicament, 

perquè si ho fes segurament ni el PSC ni els comuns li donarien suport. De fet, no 

volen reforçar l’Agència Tributària per recaptar tots els impostos ni preparar la 

seguretat social catalana ni fer un pressupost alternatiu sense dèficit fiscal ni 

preparar el procés constituent ni reforçar l'ICF com una banca pública, en resum, no 

volen avançar cap a la independència, i per això queda clar que és un tripartit 

autonomista. I cal dir alt i clar que el president Aragonès no ha fet cap esforç, cap 

sacrifici per la unitat independentista. El president Mas, el president Puigdemont i el 

president Torra es van sacrificar per avançar; Aragonès no només no avança, sinó 

que retrocedeix donant estabilitat al Govern de Madrid i preparant un nou tripartit a 

Catalunya. 
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Sobre el contingut de la llei i les nostres esmenes, vull insistir en alguns conceptes. 

Primer, la fiscalitat. Enguany pagarem 5.000 milions d'euros més en impostos i 

només creixeran els pressupostos 3.000 milions, és a dir, que un quaranta per cent 

de l'esforç addicional fiscal de tots els catalans degut a la inflació i al creixement 

econòmic es quedarà a Madrid, i per incrementar el dèficit fiscal i engreixar les altres 

comunitats autònomes, que ja estan més ben finançades que Catalunya. Els hem 

fet esmenes sobre l'IRPF per valor de 300 milions d'euros, aproximadament, de 

5.000, i no han volgut ni fer contraproposta. Els catalans, doncs, pagarem 5.000 

milions més: Espanya se’n quedarà 2.000 per a ells i no podem tornar als ciutadans 

300 milions. Aquesta és la conclusió: ciutadans que preteníem ajudar amb les rendes 

més baixes i que més pateixen. Per tant, aquest tripartit no governa pensant en els 

catalans, sinó en els interessos de Madrid i per aguantar el poder a Catalunya a 

qualsevol preu. 

I, en impost de successions, ja han vist el darrer CEO, suposo: el cinquanta-sis per 

cent dels catalans opinen, com nosaltres, que és un impost injust, però vostès 

segueixen governant en contra de la gran majoria del país –de fet, Esquerra, amb 

un vint-i-u per cent dels vots, governa en contra d'una gran majoria. 

Sobre el sentit del vot, votarem en contra de les esmenes del PP i Ciutadans i en 

contra de la majoria de les de la CUP per un problema de diferència de model de 

país. Les esmenes del tripartit, en general, ens hi abstindrem per mantenir aquesta 

mà estesa que vostès no tindran amb nosaltres, excepte les que van en contra del 

nostre model de país. O, en canvi, les que proposen que ja havien proposat d'alguna 

manera els nostres consellers en el seu moment, i que, 

 

Fitxer 24CEH8 

 

evidentment, votarem que sí. I el que tenim clar és que votarem que no, un no rotund, 

a totes les propostes que ha fet Esquerra per reduir les competències del Parlament, 

perquè ho trobem molt greu. Volen evitar compareixences per donar la cara i que 

van en línia d'evitar la transparència i per permetre legislar a base de reglaments en 

lloc de decrets llei que s'han d'aprovar en plenari. Vostès, senyors d'Esquerra –i 
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sembla que al PSC també li va bé–, cada cop perden més les formes democràtiques, 

i com més poder tenen, més els molesta la democràcia. 

Finalment, hem fet una proposta sobre els projectes singulars d'interès general, que 

esperem que el PSC sigui coherent amb el que sempre ha defensat, per exemple, 

la B-40 entre Abrera i Sabadell. I demanem a Esquerra, si us plau, que no confongui 

l'opinió pública dient que nosaltres volem el Quart Cinturó, perquè no volem de cap 

manera el traçat del Quart Cinturó com està previst. L'únic que demanem és que 

durant el 23 s'inclogui en el pla de mobilitat del Vallès una solució per millorar la 

mobilitat entre Abrera i Sabadell, que no passa en cap cas pel Quart Cinturó –perdó, 

entre Sabadell i Granollers. I, sobre l'aeroport, deixin de perdre més temps, perquè 

aquest estiu ja tornarà a patir de valent l'aeroport, i calen solucions ja per als vols 

intercontinentals. I el Hard Rock..., no cal posar més traves al projecte que la majoria 

del territori està esperant amb candeletes. 

Finalment –acabo ja–, només ressaltar que sobre el fons nuclear votarem les 

esmenes per recuperar el cinquanta per cent en lloc del vint per cent en l'impacte al 

territori. I sobre la prova pilot de la renda bàsica, votem en contra de la proposta de 

govern, a favor de l'esmena el PSC. I ja saben que en això no hi hem estat d'acord 

tal com està redactat i que és un engany a la ciutadania, perquè fins que no tinguem 

un estat independent no podrem de veritat posar en marxa una renda bàsica 

universal per manca de recursos. 

Moltes gràcies. I disculpi pel... 

La vicepresidenta 

Moltes gràcies. Ara és el torn del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat 

Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. 

Montserrat Vinyets Pagès 

Moltes gràcies, senyora presidenta. Bé, nosaltres aprofitem aquest espai per tornar 

a mostrar la nostra disconformitat amb la llei de mesures, no només amb la llei de 

mesures, sinó amb totes aquelles esmenes que també s'hi han introduït, les 

conjuntes d’Esquerra - Partit dels Socialistes, i tampoc ens semblen correctes les 
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esmenes, en general, introduïdes per altres grups parlamentaris, com..., bé, la resta 

de grups parlamentaris. 

Per nosaltres, la llei de mesures dona compte d'una política autonomista que té molt 

poca ambició legislativa en aquells temes en els que s'hauria de focalitzar la llei de 

mesures, que és política fiscal, taxes, preus públics, i no aprofitar la llei de mesures, 

com sempre hem denunciat, per fer un calaix de sastre, per no permetre el debat 

parlamentari i per legislar per la porta de darrere a través d'aquesta llei 

d'acompanyament. Veiem que aquesta llei d'acompanyament parla de llei d'aigües, 

parla sobretot de llei d'urbanisme, parla de llei ferroviària, parla de llei de turisme –

una llei del 2002, després complementada amb un decret del 2020, de la que tenim 

un avantprojecte del Govern que encara estem esperant que entri en seu 

parlamentària–, en comptes de centrar totes aquestes lleis en el debat parlamentari, 

que precisament som aquí per fer lleis, no perquè ens les colin a través de la llei 

d'acompanyament per la porta del darrere. 

Nosaltres el que sí que volem dir és que precisament veiem que una de les coses 

que es toca més és la llei d'urbanisme, i ens hagués agradat precisament que 

s'hagués tocat aquesta llei per introduir conceptes com el de sobirania alimentària, 

que hagués de guiar qualsevol actuació urbanística, perquè precisament això va ser 

aprovat per un ple amb 113 vots a favor; també que s'hagués introduït la necessitat 

d'ordenar el tema urbanístic a través de la reserva de terrenys agrícoles –també 

s'aprova per aquest Parlament amb 86 vots a favor–; o que també s'obligués a 

qualsevol planejament urbanístic a acompanyar-ho d'una memòria agrària –també 

va ser aprovat pel Ple per 80 vots a favor. Doncs bé, precisament es toca la llei 

d'urbanisme i no s'aprofita en cap moment per introduir tot això que prèviament havia 

sigut discutit al Ple i aprovat al Ple. Sinó que, per a què utilitzem aquesta llei 

d'acompanyament de mesures? Doncs per parlar de plans directors urbanístics. I 

per a què serveixen els plans directors urbanístics? Doncs serveixen per al Circuit 

de Catalunya, serveixen per al Hard Rock Cafe. Per tant, denunciem la utilització 

d'aquesta llei de mesures per continuar amb la política de macroprojectes que porta 

endavant Esquerra Republicana, el Govern, de la mà del Partit dels Socialistes. 
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I l'última cosa que ens sembla greu i que no podem deixar de denunciar, que és 

l'esmena presentada pel Partit dels Socialistes que demana la supressió de la renda 

bàsica universal. El Partit dels Socialistes, amb la presentació d'aquesta esmena, 

que ens pensàvem que seria retirada i que ara mateix continua sent una esmena 

viva, el que vol és una cosa: vol evitar que existeixi una eina que serveixi per distribuir 

la renda a Catalunya i que toqui i limiti els beneficis d'uns pocs. Evidentment, aquest 

també és el marc de Junts per Catalunya. El diputat que m'ha precedit ha dit que, 

evidentment, ells donaran suport al Partit Socialista en aquest aspecte i que estan a 

favor d'aquesta esmena. I res, denunciar amb tota la vehemència i fermesa que ens 

sembla molt greu aquesta esmena presentada pel Partit dels Socialistes de 

Catalunya. 

Gràcies. 

La vicepresidenta 

Moltes gràcies. Ara és el torn del Grup Parlamentari d’En Comú Podem. 

David Cid Colomer 

Sí; gràcies, vicepresidenta. La llei de mesures sempre –que va conjuntament, 

evidentment, amb el debat de la llei de pressupostos– complementa el que és 

l'apartat de despeses, evidentment, amb l'apartat d'ingressos, és a dir, és on 

realment tenim el debat sobre el model, no?, de fiscalitat que volem al país. Hi ha el 

qui havia plantejat aquesta llei de mesures com una oportunitat per introduir rebaixes 

fiscals, per corregir específicament les reformes fiscals que, a petició dels comuns, 

es van introduir l'any 2020 i l'any 2022 en els pressupostos, que augmentaven la 

progressivitat, augmentaven la fiscalitat justa i augmentaven la fiscalitat verda. Es 

parlava d'aliances. Jo crec que el que avui veurem i el que s'ha vist clarament és 

una aliança de tall, jo diria, ayusista, eh?, que és aquesta aliança que segurament 

veurem en les votacions entre Junts per Catalunya, el Partit Popular, Ciutadans i 

VOX, que acabaran votant el mateix, que és aquest model de rebaixes fiscals per a 

qui més té i serveis públics empobrits. Nosaltres no volem ser Madrid, senyor 

Canadell, ja ho sap. Vostè..., és el seu model. Bé, vull recordar que potser el seu 

model era Andorra, eh?, que ja ens ho va dir també en la campanya electoral. No 

serem Andorra, que és el que, no?, plantejava vostè en les seves esmenes.  
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Nosaltres vam plantejar aquesta negociació de pressupostos. Crèiem que s'havia 

d'augmentar la fiscalitat de les grans fortunes, adaptar l'impost català de patrimoni 

al que s'havia fet també a nivell de l'Estat i blindar-lo d'una possible reforma, en 

aquest cas, que pogués arribar via una sentència del Tribunal Constitucional. Això 

és el que es va fer, es va aprovar abans via decret del Govern, que va ser ratificat 

pel Parlament de Catalunya. I també consideràvem que havíem de plantejar un 

debat sobre la fiscalitat dels pisos buits dels grans tenidors, perquè, en un moment 

en què tenim dificultats per a l'accés a l'habitatge de moltíssima gent, no té sentit 

que tinguem grans tenidors amb pisos buits. I, per tant, augmentem la fiscalitat –

augmenta fins i tot un trenta-tres per cent–, que crec que és rellevant, no? 

Algunes de les esmenes que planteja des de Junts per Catalunya el senyor Canadell. 

Celebro les seves epifanies. Suposo que vostè avui ha descobert..., no?, ha tingut 

una epifania, i ara vostè creu que aquestes esmenes són les que toquen. Em 

sorprèn, perquè aquestes esmenes no les vam veure ni en el pressupost de l'any 

2022 ni en el pressupost del 2020, si no ja li dic jo que no l'haguéssim votat. Per 

tant..., no ho sé. Ja sé que vostè l'any passat no volia pressupostos, i que, no?, 

segurament..., fins i tot amb una contradicció evident, que està en el Govern i no li 

agradaven els pressupostos que havia fet el seu propi Govern. Però, en tot cas, miri, 

havia tingut temps per fer aquestes esmenes. Aquesta epifania sobtada que ha tingut 

vostè de com avançar cap al seu projecte polític doncs segurament, no?, hagués 

estat bé que l'hagués desenvolupat quan estava al Govern. I ja li dic jo que nosaltres 

no haguéssim aprovat el pressupost. Perquè, evidentment, no compartim el seu 

model de país, que insisteixo que és un model que s'assembla profundament al del 

Madrid d’Ayuso, que és aquest model en el que la gent que més té paga menys i la 

gent que no té res no té serveis públics. Sí, sí, pot dir que no, però és que, 

evidentment, són com dos gotes d'aigua, no? 

I, per tant, també aquí centrem, evidentment, la posició que prendrem amb el conjunt 

d'esmenes. Sí que nosaltres n'hem plantejat dues: una que nosaltres creiem, no?, 

que és fonamental per nosaltres; és a dir, la llei de mesures no compartim que pugui 

introduir modificacions que suposin una reducció dels drets dels animals, i en aquest 

sentit nosaltres considerem que algunes de les qüestions que incorpora la llei de 

mesures, especialment pel que fa al control per part de la Generalitat dels nuclis 
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zoològics, nosaltres no les compartim. I l'altra és un debat que també tenim amb el 

conjunt de forces polítiques d'aquesta cambra, que és sobre la gestió pública de 

l'aigua i el blindatge de la gestió pública de l'aigua i qui pot i qui no pot, en aquest 

cas, marcar les tarifes de l'aigua; si ha de pesar més, en aquest cas, el sector públic 

o ha de pesar més el sector privat, i en aquest cas tots sabem que té noms i 

cognoms, que és Agbar. I, en aquest sentit, doncs és la segona esmena que 

nosaltres presentem que va en aquest sentit, com hi insisteixo, de blindar i avançar 

cap a aquesta gestió pública de l'aigua. Per part nostra, res més. 

Moltes gràcies, vicepresidenta. 

La vicepresidenta 

Moltes gràcies. Ara seria el torn del Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Marina Bravo Sobrino 

Gracias, presidenta. Yo no me extenderé. Ya hemos tenido oportunidad en 

numerosas ocasiones a lo largo de la tramitación –en el pasado Pleno, por ejemplo– 

de explicar los motivos que nos llevaron a presentar una enmienda a la totalidad a 

estos presupuestos y a esta ley de acompañamiento, motivos que no son pocos. 

Como tampoco son pocas las enmiendas que hemos presentado y que dejan claro 

pues que, si los recursos de los que disponemos se dejan de utilizar para gastos 

innecesarios que no benefician o que no van en beneficio de todos los catalanes, 

sino del bolsillo de unos pocos catalanes, o pretenden garantizar el futuro de unos 

pocos, que son los que están en el Gobierno, pues se podrían atender muchas de 

las necesidades pendientes. Las principales líneas de actuación ya las ha defendido 

mi compañero Nacho esta mañana, así que yo no me extenderé. 

Gracias. 

La vicepresidenta 

Gràcies, diputada. Ara seria el torn del Grup Mixt. 

Alejandro Fernández Álvarez 

Gràcies, senyora vicepresidenta. Bé, com s'ha explicat abans, des del Partit Popular 

de Catalunya hem presentat setanta-tres esmenes, la majoria de les quals tenen 
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com a objectiu aprofundir en una idea que vam traslladar en el debat, també en el 

plenari, i és que s'està desaprofitant una oportunitat magnífica per introduir millores 

tributàries per a la societat catalana en un moment de sobrerecaptació molt adient 

perquè la gent, les famílies, recuperin una part d'allò que han contribuït a les arques 

públiques. 

I, des d'aquest punt de vista, les mesures principals que proposem serien modificar 

l'escala autonòmica de l'IRPF reduint el nombre de trams i reduint també el tipus 

impositiu, especialment en aquelles rendes baixes i mitjanes. En segon lloc, millorar 

la deducció per lloguer habitual, que és una cosa que també vam desenvolupar en 

el debat anterior. Acabar amb l'impost de successions de Catalunya, que és un fet 

que ens fa perdre competitivitat i que provoca que molta gent marxi. Millorar i ampliar 

les deduccions a l'impost sobre donacions per fer també que, a la pràctica, 

desaparegui aquest impost de Catalunya. Reduir també el tipus impositiu de l'impost 

de transmissions patrimonials. Crear una bonificació autonòmica en l'impost sobre 

el patrimoni del cent per cent –és una mesura que s'acaba d'aplicar a Andalusia i 

que ha estat molt ben rebuda pel conjunt no només d'empresaris, sinó pel conjunt 

de la societat. Reduir la tarifa vigent a l'impost d'estades d'establiments turístics; com 

a societat que té, en fi, un percentatge molt molt rellevant del seu PIB en matèria 

turística, aquesta és una mesura competitiva absolutament imprescindible. I altres 

propostes fiscals que hem anat comentant. 

En l’àmbit administratiu, també suprimir traves, unes traves que, sobretot en aquelles 

activitats econòmiques regulades, doncs també impedeixen el seu funcionament 

adequat. I, de la mateixa manera, en l'àmbit del sector públic, un paquet de mesures 

que, entre altres coses, el que busquen és millorar la transparència. 

Aquest és un resum, una mica, de les setanta-tres esmenes que hem presentat. 

Gràcies. 

La vicepresidenta 

Moltes gràcies. Ara és el torn del Grup Parlamentari que no ha presentat esmenes 

per un temps màxim de cinc minuts, del Grup Parlamentari de VOX. 

Andrés Bello Sanz 
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Muchas gracias. Bueno, en mi intervención anterior sobre la ley de presupuestos ya 

hemos dejado clara la posición del Grupo Parlamentario VOX, y la mayoría de los 

comentarios son también aplicables a esta ley de acompañamiento, por lo que los 

doy por reproducidos y no los voy a repetir. 

Como, por desgracia, suele ser habitual, en las leyes de acompañamiento se 

aprovecha para modificar numerosas leyes –en este caso pues una cincuentena 

larga–, la mayoría de las cuales no guarda ninguna relación con el proyecto de 

presupuestos que se supone que complementa. Estamos, pues, ante un nuevo caso 

de desprecio por parte del Gobierno de la Generalitat de la labor legislativa que debe 

realizar este Parlamento. Nos privan del debate parlamentario de cada una de estas 

modificaciones legislativas –más de cincuenta leyes, como he comentado– que han 

incluido en esta ley de acompañamiento. Pero en la lectura de las enmiendas 

parciales 
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presentadas por los diferentes grupos hemos podido comprobar que un buen 

número de estas enmiendas cae en el mismo error que denunciamos que ha caído 

el Gobierno, y en este caso lo consideramos todavía más grave. Diversos grupos 

pretenden aprovechar las enmiendas parciales para introducir cambios importantes 

en diversas leyes en vigor; es decir, se pretende introducir cambios en leyes que no 

guardan ninguna relación con el presupuesto mediante enmiendas parciales que se 

votan junto a otras novecientas más sin tiempo material para que los grupos 

parlamentarios las hayamos podido valorar adecuadamente y –lo más importante y 

lo más grave– sin ningún debate parlamentario. Esta es la máxima expresión de la 

degeneración de la función parlamentaria a la que ustedes, lamentablemente, están 

contribuyendo. 

Respecto al contenido concreto de esta ley de acompañamiento, ya manifestamos 

en la reciente sesión del Pleno nuestra opinión sobre varios aspectos. Destaco 

algunos, ¿no? Nos parecen vergonzosos los privilegios que se dan algunos políticos 

a ellos mismos, ¿eh?, como los presidentes de la Generalitat o consellers cuando 
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abandonan el cargo, ¿no? Desde VOX creemos que hay que eliminarlos sin 

excepción. En tiempos de dificultades económicas y con tanta gente pasándolo mal, 

debería darles vergüenza defender estos privilegios. 

Nos oponemos también a la renta básica universal que dota de una cuantía de 

ochocientos euros mensuales para cada persona mayor de edad y de trescientos 

euros mensuales para los menores. Desde VOX defendemos que una de las 

principales misiones que deben tener los poderes públicos es crear empleo, pero 

estableciendo las condiciones necesarias, mediante la estabilidad económica, 

seguridad jurídica, confianza de los ciudadanos o paz social, para que las empresas 

privadas y los autónomos puedan invertir y crear empleo. Este es el mejor regalo 

que podemos dar a nuestros compatriotas: un trabajo con el que poder ganarse el 

pan honradamente. Y a aquellos españoles que, por circunstancias ajenas a su 

voluntad, no puedan conseguirlo, darles las ayudas necesarias para que puedan 

tener una vida digna. Pero estas ayudas han de ser para situaciones concretas y 

temporales, hasta que cambien sus circunstancias. 

Nos hubiera gustado también que el Gobierno de la Generalitat hubiese 

aprovechado esta ley para rebajar los tributos que pagamos los ciudadanos, las 

empresas y los autónomos catalanes –tiene muchísimos donde elegir. Pero, como 

era de prever, el gobierno tripartito de izquierdas ha preferido mantener la situación 

de asfixia fiscal que sufrimos los ciudadanos catalanes para continuar con su 

elevada recaudación y poder gastarse nuestro dinero en mantener sus chiringuitos 

y su gasto político.  

Muchas gracias. 

La vicepresidenta 

I ara, com que no hi ha el diputat no adscrit, seria el torn d'intervenció del Grup 

Parlamentari d'Esquerra Republicana. 

Raquel Sans Guerra 

Gràcies, vicepresidenta. Bé, soc l'última d'intervenir, i s'han sentit moltes coses. Però 

no voldria perdre l'oportunitat de destacar la importància d'aprovar no només 

aquesta llei de mesures, sinó uns pressupostos que incorporen 3.800 milions 
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d'euros, que representen el major increment en els pressupostos de la Generalitat 

dels últims disset anys, i, per tant, totes les oportunitats que ens brinden aquests 

recursos que arribaran per donar resposta a les necessitats de la gent en un context 

de complexitat, en un context de dificultat; recursos que aniran destinats a la salut, 

a l'educació, a serveis socials, i que, per tant –a feminismes–, són recursos que 

serviran també en aquesta transformació de país que doncs el Govern està 

treballant. 

Evidentment que els millors pressupostos de la Generalitat serien els pressupostos 

d'una Catalunya independent, i per això Esquerra Republicana som un partit 

independentista. Som molt molt conscients del dèficit fiscal, d'aquests 20.000 milions 

d'euros que se'n van i que no tornen, però també som molt conscients que la 

independència i la justícia social són dues cares de la mateixa moneda. I, per tant, 

no podem desaprofitar l'oportunitat d'incorporar aquests 3.800 milions d'euros de 

recursos als pressupostos de la Generalitat. 

S'han dit diverses coses, i hem sentit la intervenció de diversos grups, especialment 

dels grups de dreta, no?, que demanaven doncs aquesta rebaixa d'impostos en 

aquest context de dificultat, emparant-se en que això milloraria la vida de la gent. 

Hem sentit també la consellera Mas Guix en diverses ocasions com parlava 

d'aquestes mesures, com la deflactació de l'IRPF –a la qual hi feia referència el 

diputat Canadell–: tindria un impacte de mitjana que no arribaria als vint euros anuals 

per a aquestes persones. Per tant, estem parlant d'un impacte de vint euros anuals.  

Què incorporen aquests pressupostos i que realment sí que millorarà la vida de les 

persones, especialment aquelles que es troben en una situació de més 

vulnerabilitat? És, per exemple, aquest increment del vuit per cent de l'IRSC, no?, 

un índex que estava congelat, i que suposarà un increment de mitjana d'entre 

cinquanta i cent euros al mes. Per tant, això sí que és ajudar directament les 

persones, especialment aquelles que estan en situació de més vulnerabilitat. 

S'ha parlat de la voluntat d'arribar a acords. Mirin, senyors de Junts per Catalunya, 

vostès van presentar una sèrie de propostes; d'aquestes, se n'havia acceptat un 

vuitanta per cent. Per tant, voluntat d'arribar a acords, hi era. A partir d'aquí, doncs 

la voluntat ha de ser real, ha de ser una voluntat real. Per tant, és evident que 
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aquesta voluntat no hi ha sigut. I la unitat doncs és una cosa que es practica, que no 

només es predica. No n'hi ha prou d'anar repetint «unitat, unitat, unitat», sinó que 

realment s'ha de treballar i s'ha de fer feina en aquest sentit. En qualsevol cas, el 

que sí que celebrem és la unitat que estan treballant per recuperar l'antiga 

Convergència; ho celebrem profundament, doncs que comencin per aquesta unitat 

o per la unitat... 

Vostè, senyor Canadell, ha fet molta referència al tripartit, però s'oblida sempre de 

la sociovergència: la sociovergència de la Diputació de Barcelona; la sociovergència 

que donarà suport, en aquesta llei de mesures, a una sèrie de projectes, a una sèrie 

de qüestions, de modificacions que tenen a veure amb polítiques del segle XX, que 

tenen a veure doncs amb polítiques amb una mirada antiga, no? Allà on vostès volen 

carreteres, doncs nosaltres fem una aposta de la mobilitat a través dels trens. Volem 

un país de trens, volem una mobilitat sostenible, una mobilitat –li demanaria, si us 

plau, que fes silenci– del segle XXI. I aquesta és l'aposta que fem. Allà on vostès 

només veuen Hard Rock, no? –i parlo doncs del meu territori, del Camp de 

Tarragona–, nosaltres apostem pel centre de descarbonització que ha de permetre 

l'adaptació de la indústria química, que dona 35.000 llocs de treball a les nostres 

comarques, al segle XXI, i, per tant, aquesta necessitat de descarbonitzar la nostra 

indústria tal com fixa la Unió Europea. Per tant, polítiques del segle XX versus 

polítiques del segle XXI. Per tant, menys parlar de tripartit i més parlar de la 

sociovergència real, que és la que es veurà amb algunes votacions. 

I un apunt respecte a la renda bàsica. Ha dit: «No, miri, no hi votarem a favor, perquè, 

clar, mentrestant, fins que no siguem un país independent no...» Estem parlant d'un 

pla pilot; estem parlant d'un pla pilot que ha de servir en aquest cas doncs perquè, 

quan, efectivament, siguem un estat independent, puguem aplicar aquesta mesura, 

una mesura pionera, una mesura innovadora, una mesura del segle XXI. I, 

evidentment, el pla pilot és per veure si funciona, per veure allò que va bé, allò que 

no va bé. Per tant, doncs aquest seria el nostre posicionament respecte a tot plegat.  

I recordar que tenim un acord amb els grups que donarem suport al Govern que 

deixa molt clar en la pàgina 25 doncs que tots plegats ens comprometem a votar i a 

donar compliment doncs als acords que tenim pactats i no incorporar noves 
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qüestions que no formen part d'aquest acord. Ho recordo: la pàgina 25, per a aquells 

que el vulguin recuperar. 

Moltes gràcies. 

La vicepresidenta 

Bé; moltes gràcies. Ara procedirem a la votació de les esmenes presentades al text 

de l'articulat del projecte de llei. Però farem un canvi. (La vicepresidenta riu.) 

(Pausa llarga.) 

La presidenta 

Bé; doncs ara és el moment d'aquestes votacions. Ens queda un centenar de 

votacions, per tant... (Veus de fons.) Sí, sí. (Veus de fons.) Retirada? Disculpi? 

(Pausa.) Procedirem ara a la votació de les esmenes presentades al text de l'articulat 

del projecte de llei. Amb relació a aquestes votacions, i de la mateixa manera que 

s'ha fet amb el projecte de llei de pressupostos, els explico una sèrie de qüestions 

prèvies –és això. Les esmenes presentades s'entenen amb les correccions d'errades 

presentades. La votació de les esmenes al text articulat es farà d'acord amb els blocs 

que figuren en el guió de votacions, que tenen a la seva disposició, tenint en compte 

les sol·licituds de votacions separades que s'han presentat. Seguidament, votarem 

les esmenes tècniques presentades en el projecte de llei i, finalment, votarem les 

parts del projecte de llei que no han estat esmenades amb incorporació de les 

propostes de correcció lingüístiques recomanades pels serveis de la cambra. En 

aquesta votació també s'inclou el preàmbul del projecte de llei. 

Els faig avinent que alguns grups parlamentaris han demanat la votació separada 

d'alguns articles no esmenats, que es votaran abans de fer la votació de la resta del 

projecte de llei. I, abans d'iniciar les votacions, els anuncio que el Grup Parlamentari 

de Junts per Catalunya va retirar formalment l'esmena número 85, i la Mesa de la 

comissió ja en va prendre nota –de fet, n'hem fet esment en la presentació de la 

ponència. Així mateix, en seu de la ponència, el Grup Parlamentari d'Esquerra 

Republicana va anunciar que retirava l'esmena 205, i el Grup Parlamentari 

Socialistes i Units per Avançar, que retirava l'esmena 832. Els haig de demanar si 
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confirmen els grups aquesta retirada d'esmenes. (Pausa.) D'acord. Per tant, 

aquestes esmenes queden retirades. 

Fetes aquestes precisions, passarem tot seguit a la votació de les esmenes 

presentades al text articulat, seguint els blocs que s'indiquen en el guió de votacions 

i tenint en compte... (Jordi Riba Colom demana per parlar.) Digui’m, diputat. 

Jordi Riba Colom 

Nosaltres volem sol·licitar la retirada de tres esmenes més, concretament, la 96, la 

195 i la 865. Ho repeteixo: 96, 195 i 865. 

La presidenta 

Em sabria indicar a quin bloc pertanyen? (Pausa.) No? (Veus de fons.) No, ara ho 

busquen... (Veus de fons.) Sí, sí, un segon. Un segon, diputat, per donar temps als 

serveis de la cambra doncs que puguin... La 96 forma part del bloc 11. La 195... 

(Pausa.) Al bloc 26? (Veus de fons.) Vint-i-sis? (Veus de fons.) D'acord. La 195, bloc 

26, i la 865, al bloc 40. Gràcies. Gràcies també als serveis de la Cambra. Per tant, 

aquestes tres esmenes quedarien retirades, i, per tant, quan fem la votació dels blocs 

no estaríem votant aquestes esmenes. (Joan Canadell i Bruguera demana per 

parlar.) Diputat Canadell. 

Joan Canadell i Bruguera 

Primer, anunciar que hem tingut un nou canvi: el diputat Pere Albó s’incorpora en 

lloc del diputat Tremosa –ja teníem el canvi de la senyora Guàrdia. 

Després, nosaltres volem demanar la retirada de l'esmena 114 –hem fet els deures: 

està en el bloc 67. (L'orador riu.) 

La presidenta 

Gràcies. 

Joan Canadell i Bruguera 

Després, voldríem demanar votació separada a l'esmena 859, que està a la votació 

44, al bloc 44. Esmena 859, bloc 44. (Veus de fons.) Sí. 

La presidenta 
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Per tant, votaríem separades l'esmena 849 i l'esmena 859. 

Joan Canadell i Bruguera 

Exactament. (Algú diu: «Retirada?») No, no. Això..., separada. 

La presidenta 

Separades. 

Joan Canadell i Bruguera 

Retirada, només la 114. 

La presidenta 

És a dir, que el bloc –perquè ens entenguem– 44 no el votaríem conjuntament; no 

votaríem conjuntament les esmenes 849 i 859, sinó que votaríem primer una i 

després l'altra. 

Joan Canadell i Bruguera 

D'acord. I, després, l’esmena 93 i la 94, que pertanyen al bloc 13, també votació 

separada, d'acord? I poden anar juntes, si cal. (Veus de fons.) 93 i 94 del bloc 13. 

(Veus de fons.) Separades. I, finalment... 

La presidenta 

Disculpi. Separades de la resta o separades entre elles? 

Joan Canadell i Bruguera 

No. Poden anar juntes... 

La presidenta 

D'acord. 

Joan Canadell i Bruguera 

...però separades de la resta. (Veus de fons.) Sí, sí, d'acord? I, finalment, la votació 

separada de l'article 51.2, que està a la pàgina 27, que estava agrupat amb una altra 

sèrie d'articles. Aquest el trauríem d'aquesta votació i quedaria en el bloc general, 

diguem-ne, eh? (Veus de fons.) No es votaria a banda, quedaria fora.  
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I ja està. 

Gràcies. 

La presidenta 

Gràcies a vostè. I ara passaríem tot seguit a les votacions. Som els mateixos que 

érem a l'hora de fer números, sí? 

Doncs començaríem amb el bloc número 1. 

I els demanaria vots a favor. 

Són 12 vots a favor per part del PSC, d'Esquerra Republicana, d'En Comú Podem, 

de la CUP, de Ciutadans i del Grup Mixt.  

Vots en contra? 

Un vot en contra per part de VOX. 

Abstencions? 

Quatre abstencions per part del Grup de Junts per Catalunya. 

Per tant, aquestes esmenes quedarien aprovades. 

Votació número 2. 

Vots a favor? 

Un vot a favor per part de la CUP. 

Vots en contra? 

Serien tota la resta, 16 vots en contra. 

Per tant, aquestes esmenes quedarien rebutjades, les de la votació número 2, amb 

el vot favorable de la CUP i el vot en contra de la resta de grups. 

Votació número 3. 

Vots a favor? 

Un vot a favor del Grup Mixt. 
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Vots en contra? 

Serien 15 vots en contra. 

I abstencions? 

Una abstenció per part de VOX. 

Per tant, aquesta esmena també quedaria rebutjada, amb el vot favorable del Grup 

Mixt i l'abstenció de VOX i el vot en contra de la resta de grups que hi ha presents a 

la comissió. 

Votació número 4. 

Vots a favor? 

Quatre vots favorables del Grup de Junts per Catalunya. 

Vots en contra? 

Serien 10 vots en contra per part del PSC, Esquerra Republicana, En Comú Podem 

i el Grup Mixt. 

Abstencions? 

Tindríem tres abstencions per part de Ciutadans, de VOX i de la CUP. 

I aquestes esmenes també quedarien rebutjades.  

Passem a la votació número 5. 

Vots favorables? 

Tindríem 5 vots favorables. 

Vots en contra? 

Tindríem 10 vots en contra. 

Abstencions? 

Una. 

Per tant, aquesta esmena... (Veus de fons.) Onze en contra? Ah, m’havia 

descomptat. D'acord. Doncs aquesta esmena quedaria rebutjada, amb els vots 
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favorables d'Esquerra Republicana i d'En Comú Podem, l'abstenció de la CUP i el 

vot contrari de la resta de membres de la comissió. 

Votació número 6. 

Vots a favor? 

Dos vots a favor de VOX i el Grup... (Veus de fons.) Ciutadans també? Tres vots a 

favor de Ciutadans, Grup Mixt i de VOX. 

Vots en contra? 

Serien tota la resta. 

Per tant, 14 vots en contra de la resta de grups que són a la comissió. 

Per tant, també quedarien rebutjades. 

Esmena 173, que forma part del bloc 7. 

Vots a favor? 

Aquí tindríem 12 vots a favor, que són del PSC, Esquerra Republicana i Junts per 

Catalunya. 

Vots en contra? 

Tindríem el vot contrari..., tindríem 5 vots en contra..., sí, serien de Ciutadans, del 

Grup Mixt, d'En Comú Podem, de VOX i de la CUP. 

Per tant, aquesta esmena 173 sí que quedaria aprovada. 

Votació número 8. 

Vots a favor? 

Tenim 11 vots a favor, que serien del PSC, d'Esquerra Republicana, d'En Comú 

Podem, de VOX i del Grup Mixt. 

Vots en contra? 

Un vot de Ciutadans. 

Abstencions? 

Tindríem 5 abstencions per part de Junts per Catalunya i per part de la CUP. 
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Per tant, aquesta esmena també s'incorporaria. 

Votació número 9. 

Vots a favor? 

Dos vots a favor de la CUP i En Comú Podem. 

Vots en contra? 

Serien 14 vots en contra, que serien tots els grups excepte VOX, que... 

Abstencions? 

Una abstenció per part del Grup Parlamentari de VOX. 

Per tant, aquesta esmena tampoc no quedaria aprovada. 

Votació del bloc número 10, en referència a l'esmena 199. 

Vots a favor? 

Tenim 14 vots a favor. 

Vots en contra? 

Dos vots en contra. 

Per tant, aquesta esmena sí que quedaria aprovada amb els vots favorables de tots 

els grups a excepció de la CUP i de VOX. 

Votació número 11. (Veus de fons.) Perdó. Perdó. Sí, sí. La 785, que és la votació 

número 12. 

Vots a favor? 

Tindríem dos vots favorables de la CUP i d'En Comú Podem. 

Vots en contra? 

Serien 14 vots en contra. 

I abstencions? 

Una abstenció per part de VOX. 
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Per tant, aquesta esmena també quedaria rebutjada amb 2 vots favorables per part 

de la CUP i En Comú Podem, l'abstenció de VOX i el vot contrari de la resta de 

grups.  

La votació 13 és aquesta en què s'ha demanat votació separada. Per tant, inicialment 

el que votarem són les esmenes 2, 5 i 14. 

I els demanaria vots favorables per aquestes esmenes. 

Són 7 vots a favor de Junts per Catalunya, de la CUP, de Ciutadans i del Partit 

Popular. 

Vots en contra? 

Nou vots en contra per part del PSC, Esquerra Republicana i En Comú Podem.  

Abstencions? 

Una abstenció per part del Grup Parlamentari de VOX. 

Per tant, les esmenes 2, 5 i 14 quedarien rebutjades. 

I ara passem a votar les esmenes 93 i 94. 

Demanaria vots favorables a aquestes esmenes. 

Tres vots favorables per part de Ciutadans i el Partit Popular i la CUP. 

Vots en contra? 

Tindríem 12 vots en contra per part del PSC, Esquerra Republicana, Junts per 

Catalunya i En Comú Podem. 

I abstencions? 

Una abstenció per part de VOX. 

Per tant, aquestes esmenes, 93 i 94, també quedarien rebutjades. 

Passem tot seguit a la votació número 14, en referència a l'esmena 846. 

Vots a favor? 

Deu vots a favor, que serien del PSC, Esquerra Republicana, En Comú Podem i de 

Ciutadans. 
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Vots en contra? 

El vot en contra de VOX. 

I abstencions? 

Tindríem 6 abstencions, que serien del Grup de Junts per Catalunya, de la CUP i del 

Grup Mixt. 

Per tant, aquesta esmena quedaria aprovada. 

Votació número 15, en referència a l'esmena 124. 

Vots favorables? 

Serien, a veure, 11 vots favorables. 

Vots en contra? 

Tindríem 6 vots en contra. 

Per tant, aquesta esmena quedaria aprovada, la 124, amb 11 vots favorables i 6 vots 

en contra. Els 6 vots contraris serien de la CUP, d'Esquerra Republicana i d'En Comú 

Podem. 

Anem a la votació número 16. Estem votant unes quantes esmenes. 

Demanaríem vots a favor d'aquest bloc número 16. Vots a favor? 

Dos vots a favor, que són del Grup Mixt i de Ciutadans. 

Vots en contra? 

Catorze vots en contra, que serien del PSC, d'Esquerra Republicana, d'En Comú 

Podem, de Junts per Catalunya i de la CUP. 

Abstencions? 

Una abstenció per part de VOX. 

Per tant, aquestes esmenes al bloc número 16 quedarien rebutjades amb 2 vots 

favorables, 14 en contra i 1 abstenció. 

Votació número 17, en referència a l'esmena 821. 

Vots a favor? 
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Serien 13 vots a favor, que serien PSC, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya 

i En Comú Podem. 

Vots en contra? 

Quatre vots en contra, que serien de Ciutadans, del Grup Mixt, de VOX i de la CUP. 

Per tant, aquestes aquesta esmena sí que quedaria aprovada. 

Votació 18, en referència a l'esmena 204. 

Vots favorables? 

Serien també 13 vots favorables. 

Vots en contra? 

Tindríem 2 vots en contra per part de VOX..., 3 vots en contra. VOX vota en contra? 

(Pausa.) Sí? VOX, Ciutadans i la CUP. Per tant, serien 3 vots en contra. 

Abstencions? 

Una abstenció per part del Grup Mixt. 

Aquesta esmena quedaria aprovada amb 13 vots a favor, 3 en contra i 1 abstenció. 

Votació número 19. 

Vots a favor? 

Serien 15 vots favorables per part del PSC, Esquerra Republicana, Junts per 

Catalunya, la CUP, En Comú Podem i el Grup Mixt. 

Vots en contra? 

Un vot en contra de VOX. 

I abstencions? 

Una abstenció per part de Ciutadans. 

Per tant, aquesta esmena també quedaria aprovada. 

Anem a la votació número 20, que també correspon a diverses esmenes. 

Vots favorables? 
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Tindríem 6 vots favorables per part de Junts per Catalunya, del Grup Mixt i del Grup 

de Ciutadans. 

Vots en contra? 

Tindríem 10 vots en contra de PSC, Esquerra Republicana, la CUP i En Comú 

Podem. 

I abstencions? 

Una abstenció per part de VOX. 

Per tant, aquestes esmenes quedarien rebutjades. 

Passem tot seguit a la votació número 21. 

Vots a favor? 

Tindríem 11 vots a favor. Esperin-se, perquè és una votació diferent. PSC, Grup 

Mixt, Ciutadans, Junts per Catalunya i la CUP votarien a favor. 

Vots en contra? 

Esquerra Republicana i En Comú Podem, per tant, serien 5 vots en contra.  

Abstencions? 

Una abstenció, de VOX. 

Per tant, aquestes esmenes, 187 i 830, quedarien aprovades. 

Votació número 22, que correspon al número 7. 

Vots a favor? 

Tindríem 8 vots a favor. 

Vots en contra? 

Tindríem 9 vots en contra. Aquests vots en contra corresponen a PSC, Esquerra 

Republicana i En Comú Podem. 

Per tant, aquesta esmena quedaria rebutjada. 

Votació número 23 corresponent a l'esmena 845. 

Vots a favor? 
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Eulàlia Reguant i Cura 

Presidenta. Però, l'ordenació? És que està dient els números de les votacions 

diferents de les esmenes que corresponen.  

Susanna Segovia Sánchez 

És que l’Excel està... Però ho estàs fent amb l’Excel? 

Eulàlia Reguant i Cura 

No, amb el guió de votacions. 

David Cid Colomer 

La 23 correspon al 845 segons el guió que tinc jo. 

La presidenta 

Sí. 

Eulàlia Reguant i Cura 

Doncs a mi em correspon a la 7. 

La presidenta 

La set és la 22. 

Eulàlia Reguant i Cura 

Ja. Ja, ja. És que a partir de la 20 o de la 21 hi ha hagut un... 

David Cid Colomer 

Sí; hi ha hagut... A mi m’ha passat també. O sigui, hi ha un darrer guió de votació. 

Perquè a mi també... O sigui, jo me n’he adonat, mira, just abans de començar la 

votació. A partir d’aquí, en treure aquestes esmenes, s’ha decalat el... 

Eulàlia Reguant i Cura 

D'acord. Doncs... (Veus de fons.) D’ahir a la nit, sí. D'acord, d'acord. Ho dic perquè 

llavors sí que..., em sap greu... 

La presidenta 

Llavors hauria de dir les esmenes. 
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Eulàlia Reguant i Cura 

... però necessito que digui les esmenes per assegurar-me que estic votant... 

La presidenta 

No hi ha... 

Eulàlia Reguant i Cura 

...el que toca. Perquè ja m’he... 

La presidenta 

Com a mínim la primera per identificar de quin bloc estem parlant. 

Eulàlia Reguant i Cura 

M’he equivocat fa dues votacions, per això me n'he adonat. 

La presidenta 

D'acord. Doncs que consti en acta també, no?, aquesta incidència. I, per tant, doncs 

direm també les esmenes que corresponen a cadascun dels blocs; com a mínim la 

primera per poder identificar què és el que estem votant. D'acord, diputada. 

Doncs ara sí que votaríem l'esmena 845, que, segons el guió de votació majoritari, 

és la votació 23. 

Demanaríem vots favorables. 

Aquí tindríem 13 vots a favor, que correspondrien al PSC, Esquerra Republicana, 

Junts per Catalunya i Ciutadans. 

Vots en contra? 

No n’hi ha. 

Abstencions? 

Tres abstencions. 

Diputada, es... 

Eulàlia Reguant i Cura 

Sí, sí, he dit a favor. 
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La presidenta 

Ah, doncs no l’havíem comptat. 

Són 14 vots a favor. Per tant, eren PSC, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, 

Ciutadans i la CUP. 

Per tant, serien 14 vots a favor i tres abstencions. Disculpin, eh?, és que com que 

estan un a cada banda. 

Per tant, quedaria... 

La lletrada 

Les abstencions de qui són? 

La presidenta 

Les abstencions són del Grup Mixt, de VOX i d'En Comú Podem. 

Votació número 24, esmenes 10 i 102. Sí? 

Vots a favor? 

Tres vots a favor per part de VOX, del PP i de Ciutadans. 

Vots en contra? 

Serien 13 vots en contra, que serien del PSC, de Junts per Catalunya, d'Esquerra 

Republicana i d'En Comú Podem. 

Abstencions? 

Una abstenció per part de la CUP. 

Per tant, aquestes esmenes quedarien rebutjades. 

Votació 25, corresponent a la 175, 178, 188 i 831. 

Vots a favor? 

Nou vots a favor per part del PSC, Esquerra Republicana i En Comú Podem. 

Vots en contra? 

Tindríem 2 vots en contra del Grup Mixt i de VOX. 

I abstencions? 
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Tindríem 6 abstencions, corresponents a la CUP, a Junts per Catalunya i a 

Ciutadans.  

Votació 26, corresponent a la... (Veus de fons.) Perdó. Votació 27, corresponent a 

l’esmena 197. 

Vots a favor? 

Quatre vots a favor per part del PSC. 

Vots en contra? 

Serien 7 vots en contra per part d'Esquerra Republicana, la CUP, En Comú Podem 

i el Grup Mixt. 

Abstencions? 

Serien 6 abstencions per part de Junts per Catalunya, de VOX 

 

Fitxer 24CEH11 

 

i de Ciutadans. 

Per tant, aquesta esmena quedaria rebutjada amb 4 vots favorables, 7 en contra i 6 

abstencions. 

Votació 28, que correspon a les esmenes 59, 60, 61. Sí? 

Doncs vots a favor d'aquest bloc 28? 

Dos vots favorables, de VOX i de Ciutadans. 

Vots en contra? 

Serien 15 vots a favor de la resta de grups que no són ni VOX ni Ciutadans. 

Per tant, aquestes esmenes quedarien rebutjades. 

Votació número 29, corresponent a les esmenes 22 i 790. 

Vots a favor? 

Tenim 6 vots favorables per part de Ciutadans, de Junts per Catalunya i de la CUP.  
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Vots en contra? 

Tenim 9 vots en contra per part del PSC, Esquerra Republicana i En Comú Podem. 

Abstencions? 

Dues abstencions: VOX i Grup Mixt. 

Per tant, aquestes esmenes també quedarien rebutjades. 

Votació número 30, corresponent a les esmenes 176, 179. 

Vots a favor? 

Aquí tindríem 13 vots a favor per part del PSC, Esquerra Republicana, Junts per 

Catalunya i En Comú Podem. 

Vots en contra? 

Dos vots en contra, de VOX i del Partit Popular. 

Abstencions? 

Dues abstencions per part de Ciutadans i de la CUP. 

També aquestes esmenes quedarien aprovades. 

Votació 31, corresponent a l'esmena 201. 

Vots favorables? 

Tretze vots favorables per part del PSC, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, 

en Comú Podem. 

Vots en contra? 

Tres vots en contra per part de Ciutadans, el Grup Mixt i la CUP. 

Abstencions? 

Una abstenció per part de VOX. 

Per tant, aquesta esmena quedaria aprovada. 

Votació 32, referent a l'esmena 115. Sí? 

Vots a favor? 
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Tindríem 10 vots a favor, que serien..., sí, que serien PSC, Esquerra Republicana, 

En Comú Podem i la CUP. 

Vots en contra? 

Tres vots en contra: Grup Mixt, Ciutadans i VOX. 

I abstencions? 

Quatre abstencions per part de Junts per Catalunya. 

Per tant, aquesta esmena quedaria aprovada. 

Votació 33, referent a l'esmena 848. 

Vots a favor? 

Aquí serien 11 vots a favor: PSC, Esquerra Republicana, En Comú Podem, Grup 

Mixt i Ciutadans. 

Vots en contra? 

Dos vots en contra per part de la CUP i de VOX. 

I abstencions? 

Quatre abstencions per part de Junts per Catalunya. 

Per tant, aquesta esmena quedaria aprovada. 

Votació 34, referent a les esmenes 34, 35. 

Vots a favor? 

Tenim 5 vots a favor, que serien Junts Per Catalunya i VOX. 

Vots en contra? 

Tindríem 11 vots en contra per part del PSC, d'Esquerra Republicana, de la CUP i 

En Comú Podem i el Grup Mixt. 

Abstencions? 

Tindríem l'abstenció de Ciutadans. 

Per tant, aquestes esmenes quedarien rebutjades. 

Votació 35, referent a l'esmena 111. 
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Vots a favor? 

Deu vots a favor, que serien PSC, Esquerra Republicana, En Comú Podem i 

Ciutadans. 

Vots en contra? 

Tindríem sis vots en contra, que serien de Junts per Catalunya, de VOX i del Grup 

Mixt. 

Abstencions? 

Tindríem l'abstenció de la CUP. 

Per tant, aquesta esmena sí que quedaria aprovada. 

Votació 36, referent a les esmenes 13, 18. 

Vots a favor? 

Un vot a favor del Grup Mixt. 

Vots en contra? 

Serien 14 vots en contra. 

Abstencions? 

Una abstenció, de VOX. 

Per tant, aquestes esmenes quedarien rebutjades, amb 1 vot favorable, 1 abstenció 

i 14 vots en contra. 

Votació número 37, referent a l'esmena 24. 

Vots a favor? 

Tenim 6 vots a favor, que serien de la CUP, de Junts per Catalunya i de Ciutadans.  

Vots en contra? 

Tindríem 10 vots en contra, que serien del PSC, Esquerra Republicana, En Comú 

Podem i VOX. 

Abstencions? 

Una abstenció del Grup Mixt. 
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Per tant, aquesta esmena quedaria rebutjada. 

Votació 38, referent a l'esmena 840. 

Vots a favor? 

Deu vots a favor de PSC, Esquerra Republicana, En Comú Podem i Ciutadans. 

Vots en contra? 

Tres vots en contra de la CUP, de VOX i del Grup Mixt. 

Abstencions? 

Quatre abstencions per part de Junts per Catalunya. 

Per tant, aquesta esmena sí que quedaria aprovada. 

Passem a la votació 39, que correspon a l'esmena 48. 

Vots favorables? 

Tenim 6 vots favorables, que corresponen a Junts per Catalunya, a VOX i al Partit 

Popular. 

Vots en contra? 

Tindríem 10 vots en contra del PSC, Esquerra Republicana, la CUP i En Comú 

Podem. 

Abstencions? 

L'abstenció de Ciutadans. 

Per tant, aquesta esmena quedaria rebutjada. 

Votació 41, corresponent a les esmenes 3 i 8. 

Vots a favor? 

A veure, tenim 7 vots a favor, que correspondrien a la CUP, al Grup Mixt, a Ciutadans 

i a Junts per Catalunya. 

Vots en contra? 

Tindríem 10 vots en contra, que correspondrien al PSC, a Esquerra Republicana, a 

En Comú Podem i a VOX. 
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Per tant, aquestes esmenes també quedarien rebutjades. 

Votació 42, esmena número 220. 

Vots a favor? 

Tindríem 6 vots a favor per part de la CUP, per part de Junts per Catalunya i per part 

del Grup Mixt. 

Vots en contra? 

Tindríem 11 vots en contra per part del PSC, Esquerra Republicana, En Comú 

Podem, VOX i Ciutadans. 

Per tant, aquesta esmena 220 quedaria rebutjada. 

Votació 43, en referència a l'esmena 121. 

Vots a favor? 

Onze vots favorables del PSC, Esquerra Republicana, En Comú Podem, Ciutadans 

i el Grup Mixt. 

Vots en contra? 

Un vot en contra de VOX. 

I abstencions? 

Tindríem 5 abstencions per part de la CUP i de Junts per Catalunya. 

Per tant, aquesta esmena sí que quedaria aprovada.  

Votació 44. La dividim en dos: en primer lloc, el que votarem és l'esmena 849. 

I demanaria vots favorables a l'esmena 849. 

Tenim 14 vots favorables, que correspondrien al PSC, Esquerra Republicana, Junts 

per Catalunya, En Comú Podem i Ciutadans. 

Vots en contra? 

Un vot en contra per part de VOX. 

Abstencions? 

Dues abstencions per part de la CUP i del Grup Mixt. 
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Per tant, l'esmena 849 quedaria aprovada. 

Anem a la votació de l'esmena 859. 

Vots favorables? 

Deu vots favorables per part del PSC, Esquerra Republicana, En Comú Podem i 

Ciutadans. 

Vots en contra? 

Un vot en contra per part de VOX. 

Abstencions? 

Tindríem 6 abstencions per part de Junts per Catalunya, la CUP i el Grup Mixt. 

Per tant, aquesta esmena també quedaria aprovada amb 10 vots a favor, 1 en contra 

i 6 abstencions. 

Votació 45, referent a l'esmena 875. 

Vots a favor? 

Tres vots a favor del Grup Mixt, de la CUP i de Ciutadans. 

Vots en contra? 

Tindríem 14 vots en contra, que correspondrien a la resta de grups que són presents 

a la comissió. 

Per tant, aquesta esmena quedaria rebutjada. 

Votació 46, referent a les esmenes 130 i 850. 

Vots a favor? 

Tindríem 10 vots favorables del PSC, Esquerra Republicana, En Comú Podem i de 

la CUP. 

Vots en contra? 

Dos vots en contra per part del Grup Mixt i de VOX. 

Abstencions? 

Tindríem 5 abstencions per part de Junts per Catalunya i del Grup de Ciutadans. 
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Per tant, aquestes esmenes quedarien aprovades. 

Votació 47, referent a les esmenes 78, 79 –sí?, identificades? 

Doncs, vots a favor? 

Quatre vots favorables per part del Grup de Junts per Catalunya. 

Vots en contra? 

Serien 14 vots en contra. 

I abstencions? (Remor de veus.) Ah, d'acord. Tretze, perdó. No em surten els 

números. Sí, sí. Tretze vots en contra de la resta de grups. 

Per tant, l'únic grup que hi ha votat favorablement és Junts per Catalunya. 

I, per tant, aquestes esmenes quedarien rebutjades. 

Votació número 48, referent a les esmenes 95, 852 i 857. 

Vots favorables? 

Aquí tenim 16 vots favorables. 

Vots en contra? 

Un vot en contra. 

Per tant, aquestes esmenes quedarien aprovades amb 16 vots a favor i 1 vot en 

contra del Grup Parlamentari de VOX. 

Votació número 49, referent a l'esmena 824. 

Vots favorables? 

Dos, per part del Grup Mixt i de la CUP. 

Vots en contra? 

Tindríem 11 vots en contra del PSC, Esquerra Republicana, En Comú Podem, del 

Grup de Ciutadans i del Grup de VOX. 

Abstencions? 

Quatre abstencions –ho dono per fet (la presidenta riu)– del Grup Parlamentari de 

Junts per Catalunya. 
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Va, que estem a l'equador ja, eh? Hem de votar, em recorden. 

Votació número 50, referent a les esmenes 25, 26. 

Passaríem els vots favorables d'aquest bloc 50. 

Dos vots favorables per part del Partit Popular i de VOX. 

Vots en contra? 

Serien 13 vots en contra. 

I abstencions? 

Una abstenció per part de Ciutadans. 

Per tant, aquestes esmenes quedarien rebutjades, amb els vots favorables del Grup 

Mixt i del Grup Parlamentari de VOX i amb l'abstenció de Ciutadans i el vot contrari 

de la resta de grups. 

Votació 51, referent a l'esmena 134. 

Vots a favor? 

Un vot a favor. 

Vots en contra? 

Doncs tota la resta, per tant, 15 vots en contra. 

Aquesta esmena quedaria rebutjada amb el vot... (Veus de fons.) Setze –perdó, 

perdó. Quedaria rebutjada... –sí, si som disset (rialles)–, doncs quedaria rebutjada 

amb el vot favorable de la CUP i el vot contrari de la resta de grups de la comissió. 

Votació 52, referent a les esmenes 138 i 191. 

Vots favorables? 

Tindríem 10 vots favorables per part del PSC, Esquerra Republicana, En Comú 

Podem i el Grup Mixt. 

Vots en contra? 

Un vot en contra de VOX. 

I abstencions? 
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Tindríem 6 abstencions de Junts per Catalunya, de la CUP i de Ciutadans. 

Per tant, aquestes esmenes quedarien aprovades. 

Votació 53, referent a les esmenes 851, 860 i 861. 

Vots a favor? 

Nou vots a favor per part del PSC, Esquerra i En Comú Podem. 

Vots en contra? 

Un vot en contra per part de VOX. 

Abstencions? 

Tindríem 7 abstencions per part de Junts per Catalunya, de la CUP, del Grup Mixt i 

de Ciutadans. 

Per tant, aquestes esmenes també quedarien aprovades.  

Votació 54, referent a les esmenes 135 i 870. 

Vots a favor? 

Un vot a favor. 

Vots en contra? 

Serien 11 vots en contra. 

Abstencions? 

Quatre abstencions. 

Per tant, aquestes esmenes quedarien rebutjades amb aquest vot favorable de la 

CUP i les 4 abstencions de Junts per Catalunya i el vot en contra de la resta de 

formacions. Per tant, rebutjades les esmenes del bloc 54. 

Votació 55, referent a les esmenes 108, 172 i 812. 

Vots a favor? 

Quatre vots a favor per part de Junts per Catalunya. 

Vots en contra? 

Serien doncs 11 vots en contra. 
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Abstencions? 

Dues abstencions. 

Sí, serien 4 de Junts per Catalunya i 11 corresponents a PSC, Esquerra, En Comú 

Podem... Ara no me'n recordo. Hi tornem, si els sembla bé, per aclarir aquesta 

votació. (Veus de fons.) La 55, sí, si us plau, corresponent als articles 108, 172. 

Vots a favor? 

Són els 4 de Junts per Catalunya. 

Vots en contra? 

No abaixi la mà, si us plau. PSC, Esquerra Republicana, la CUP, En Comú Podem i 

el Grup Mixt, per tant, 11. 

I abstencions? 

Dues abstencions corresponents a Ciutadans i al Grup Parlamentari de VOX. 

Aclarit. Per tant, queden rebutjades aquestes esmenes. 

Votació 56, referent a les esmenes 137 i 853. 

Vots a favor? 

Nou vots a favor del PSC, Esquerra i En Comú Podem. 

Vots en contra? 

Dos vots en contra de la CUP i de VOX. 

Abstencions? 

Serien 6 abstencions corresponents a Junts per Catalunya, al Grup del Partit Popular 

i al Grup de Ciutadans. 

Per tant, aquestes esmenes sí que quedarien aprovades. 

Votació 57, referent a les esmenes 86, 122, 123 i 190. 
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Vots a favor? 

Tenim 5 vots a favor del Grup Parlamentari de Junts i del Grup Parlamentari Mixt.  

Vots en contra? 

Tindríem 10 vots en contra del PSC, Esquerra Republicana, de la CUP i d'En Comú 

Podem. 

Abstencions? 

Dues abstencions corresponents a Ciutadans i a VOX. 

Per tant, aquestes esmenes quedarien rebutjades. 

Passem al bloc 58 de votació, corresponent a les esmenes 210, 211 i 219. 

Vots a favor d'aquestes esmenes? 

Dos vots a favor de la CUP i de Ciutadans. 

Vots en contra? 

Serien 13 vots en contra de PSC, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i En 

Comú Podem. 

Abstencions? 

Dues abstencions, corresponents al Grup Mixt i a VOX. 

Per tant, aquestes esmenes quedarien rebutjades. 

Bloc 59, esmenes 92 i 817. 

Vots a favor? 

Quatre vots a favor. 

Vots en contra? 

Dotze vots en contra. Serien corresponents al PSC, Esquerra Republicana, la CUP, 

En Comú Podem, a Ciutadans, i a VOX? (Veus de fons.) No, i al Grup Mixt, doncs, i 

al Grup Mixt.  
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Abstencions? 

Una, de VOX –ara sí. 

Per tant, aquestes esmenes queden rebutjades. 

Votació número 60, esmenes 103, 105 i 206. 

Vots a favor? 

Tenim 5 vots a favor de la CUP i de Junts per Catalunya. 

Vots en contra? 

Tindríem 10 vots en contra, que correspondrien al PSC, Esquerra, En Comú Podem 

i al Grup Mixt. 

Abstencions? 

Dues, de Ciutadans i de VOX. 

Votació 61, corresponent a les esmenes 212, 213, 215. 

Vots a favor? 

Ciutadans, 1 vot a favor. Algú hi ha de votar a favor. (La presidenta riu.)  

Vots en contra? 

Serien 13 vots en contra per part del PSC, d'Esquerra Republicana, Junts per 

Catalunya i En Comú Podem. 

Abstencions? 

Tindríem 3 abstencions, corresponents a la CUP, a VOX i al Grup Mixt. 

Per tant, aquestes esmenes queden rebutjades. 

Votació 62, corresponent a les esmenes 854, 55 i 63. 

Vots a favor? 

Tindríem 14 vots favorables, corresponents al PSC, Esquerra, Junts per Catalunya, 

En Comú Podem i Ciutadans. 

Vots en contra? 

Dos vots en contra, corresponents a la CUP i a VOX. 
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Abstencions? 

Una abstenció del Grup Mixt. 

Per tant, aquestes esmenes quedarien aprovades. 

Votació 63, esmenes 214, 216 i 838. 

Vots a favor? 

Un vot a favor de Ciutadans. 

Vots en contra? 

Catorze vots en contra corresponents al PSC, Esquerra Republicana, Junts per 

Catalunya, En Comú Podem i la CUP, 

I abstencions? 

Dues abstencions corresponents a VOX i al Partit Popular. 

Votació 64, esmenes 107 i 874, 

Vots a favor? 

Quatre vots a favor de Junts per Catalunya. 

Vots en contra? 

Serien 11 vots en contra. Un segon. Serien..., els que han votat en contra, si us plau? 

(Pausa.) D'acord. Un, dos... És que és una mica difícil, eh?, si no. (Veus de fons.) 

Sí, sí, per això. Però per comptar... Serien 11, del Grup Mixt, Ciutadans, En Comú 

Podem, PSC i Esquerra Republicana. 

Abstencions? 

Dos abstencions, de VOX i de la CUP. 

Per tant, aquestes esmenes quedarien rebutjades. 

Va, un últim esforç en aquesta recta final, que... (La presidenta riu.) Soc optimista, 

soc optimista. 

Votació número 65, corresponent a les esmenes 161, 163. Sí? (Pausa.) D'acord. 

Vots a favor d'aquestes esmenes? 
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Tenim 13 vots a favor per part del PSC, d'Esquerra Republicana, Junts per Catalunya 

i En Comú Podem. 

Vots en contra? 

Tres vots en contra per part de la CUP, VOX i el Grup Mixt. 

Abstencions? 

Una abstenció per part del Grup de Ciutadans. 

Per tant, aquestes esmenes queden aprovades. 

Votació 66, en referència a les esmenes 109, 136 i 799. 

Vots a favor? 

Cinc: Junts per Catalunya i la CUP. 

Vots en contra? 

Serien 11: PSC, Grup Mixt, Ciutadans, En Comú Podem i Esquerra Republicana. 

I abstencions? 

Una abstenció, de VOX. 

Per tant, aquestes esmenes quedarien rebutjades. 

Retirada la votació 67, per tant, no fem el bloc 67. 

Anem al bloc 68, amb les esmenes 56 i 858. 

Vots a favor? 

A veure, serien... a veure... Votació 68. 

Vots a favor? 

Serien... No. Serien... (la presidenta riu), a veure, 11, i serien En Comú... 

Marina Bravo Sobrino 

Es vuestra. 

La presidenta 

Sí, sí. És nostra l'esmena? 
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José Rodríguez Fernández 

La 56 i la 858? La votació 68? 

La presidenta 

Sí. Podem comprovar-ho? (Pausa.) Són nostres? 

La lletrada 

Sí. 

La presidenta 

Doncs ja... 

La lletrada 

Cinquanta-sis és presentada per Socialistes, Esquerra Republicana i En Comú 

Podem. 

La presidenta 

I 858? 

La lletrada 

I la 858... 

La presidenta 

Igual és una errada. 

David Cid Colomer 

És conjunta, de fet. 

La presidenta 

Sí. 

Susanna Segovia Sánchez 

Les dues són conjuntes. 

La lletrada 

També, sí. 
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La presidenta 

D'acord. Doncs tornem a la votació, perquè... (Remor de veus.) 

Tornem a la votació del bloc 68, que correspon a aquestes esmenes. 

Vots a favor? 

Serien 16 vots favorables. 

Vots en contra? 

Un vot en contra. 

Abstencions? 

Una abstenció. 

Seria... Aquestes esmenes quedarien aprovades... 

La lletrada 

Quinze a favor. 

La presidenta 

Sí –perdó, perdó. Quinze, sí, sí –perdó–: 15 vots favorables, 1 en contra i 1 

abstenció. El vot en contra seria de VOX i l'abstenció del Grup Mixt, d'acord? I, per 

tant, quedarien aprovades aquestes esmenes. 

Necessiten algun tipus de recés? (Rialles i remor de veus.) A veure... Jo donaria un 

recés de cinc minuts, eh? Doncs fem un recés de cinc minuts per clarificar coses. 

La sessió se suspèn a... i es reprèn a... 

La presidenta 

Bé; tornem a les votacions després d'aquest recés. Disculpin les molèsties, però 

calia posar una mica d'ordre. Per tant, seguirem amb les votacions per blocs. 

A continuació, el bloc que havíem de votar era el bloc 69, corresponent a les 

esmenes 119, 120, 786 i 829. 

I els demanaríem vots favorables a aquestes esmenes. 
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Per tant, tenim 6 vots favorables, que correspondrien al Grup de Junts per 

Catalunya... (Veus de fons.) Ah, falta un...? Ah, perdó. Perdó, perdó. De fet, no puc 

seguir. (Remor de veus.) Perdó. Si algú de Junts... Bé, no, perquè... (Veus de fons.) 

De fet, l'està trucant la Gemma i el telèfon està aquí. (La presidenta riu.)  

(Pausa llarga.) 

No podem seguir la votació sense el secretari. (Pausa.) Ara. Estava aquí al mòbil. 

El secretari en funcions 

Doncs ara us explicaré per què soc aquí, perquè encara hagués tardat més. Perquè 

TV3 ha vist que hi havia la comissió, i llavors he vist... Però era en Tremosa. Dic: ai, 

no, ja no soc jo. Però he sortit..., m’he aixecat com un... 

La presidenta 

Bé; ara que ja hi som tots i tenim el secretari, procedim a la votació del bloc número 

69. 

I els demanaria, en primer lloc, vots favorables a aquest bloc. 

Serien 6 vots favorables: Junts per Catalunya, Grup Mixt i Ciutadans. 

Vots en contra? 

Nou vots en contra: PSC, Esquerra i En Comú Podem. 

Abstencions? 

Dues abstencions, de VOX i de la CUP. 

Per tant, aquestes esmenes quedarien rebutjades. 

Votació 70, esmenes 132 i 207. 

Vots a favor? 

Cinc vots a favor: Junts per Catalunya i la CUP. 

Vots en contra? 

Nou vots en contra del PSC, Esquerra Republicana i En Comú Podem. 

Abstencions? 
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Tres abstencions per part del Grup Mixt, de VOX i de Ciutadans. 

Per tant, aquestes esmenes també queden rebutjades. 

Votació 71, esmena 145... D'acord. 

Doncs, vots a favor? 

Cinc vots a favor de Junts per Catalunya i de Ciutadans. 

Vots en contra? 

Deu vots en contra del PSC, Esquerra Republicana, la CUP i En Comú Podem. 

I abstencions? 

Dues abstencions de VOX i del Grup Mixt. 

Per tant, aquestes esmenes també queden rebutjades. 

Votació 72, esmenes 148, 149. 

Vots favorables a aquest bloc 72? 

Quatre vots favorables de Junts per Catalunya. 

Vots en contra? 

Serien 10 vots en contra per part del PSC, Esquerra Republicana, la CUP i En Comú 

Podem. 

Abstencions? 

Tres abstencions per part de Ciutadans, del Grup Mixt i de VOX. 

Per tant, aquestes esmenes també queden rebutjades. 

Votació 73, esmenes 128 i 129. 

Vots a favor? 

Tenim 9 vots a favor: PSC, Esquerra i En Comú Podem. 

Vots en contra? 

Tres vots en contra per part de la CUP, de VOX i del Grup Mixt. 

I abstencions? 



Comissió d’Economia i Hisenda 

Sessió núm. 24 / 3 de març de 2023 

 

105 

Tenim 5 abstencions per part de Junts per Catalunya i de Grup de Ciutadans. 

Per tant, aquestes esmenes queden aprovades. 

Votació 74, esmenes 74, 117. 

Vots a favor? 

Dos vots a favor: Grup Mixt i VOX. 

Vots en contra? 

Tindríem 15 vots en contra per part de la resta de grups parlamentaris. 

Per tant, aquestes esmenes quedarien rebutjades, amb 2 vots a favor i 15 vots en 

contra. 

Votació 75, esmena 31. 

Vots a favor? 

Sis vots a favor, que serien de Junts per Catalunya, de la CUP i de Ciutadans. 

Vots en contra? 

Tindríem 11 vots en contra, que serien corresponents al PSC, a Esquerra 

Republicana, a En Comú Podem, a VOX i a Ciutadans. 

Per tant, aquesta esmena quedaria rebutjada. 

Votació 76. 

Vots a favor? 

Serien 14 vots favorables corresponents al PSC, Esquerra Republicana, Junts per 

Catalunya, En Comú Podem i la CUP. 

Vots en contra? 

Dos vots en contra de VOX i del Grup Mixt. 

I abstencions? 

Una abstenció, de Ciutadans. 

Per tant, aquestes esmenes quedarien aprovades amb 14 vots a favor, 2 vots en 

contra i 1 abstenció. 
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Votació 77. 

Vots a favor? 

Cinc vots a favor de Junts per Catalunya i de la CUP. 

Vots en contra? 

Tindríem 12 vots en contra per part de la resta de grups que formen part de la 

comissió. 

Per tant, aquestes esmenes quedarien rebutjades. 

Votació 78, corresponent a l'esmena 184. 

Vots a favor? 

Tindríem 13 vots a favor del PSC, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i En 

Comú Podem. 

Vots en contra? 

Dos vots en contra de VOX i de la CUP. 

Abstencions? 

Dues abstencions per part de Ciutadans i del Grup Mixt. 

Per tant, aquesta esmena quedaria aprovada. 

Votació 79, referent a les esmenes 160 i 162. 

Vots a favor? 

Tindríem 14 vots a favor que correspondrien al PSC, Esquerra Republicana, Junts 

per Catalunya, En Comú Podem i el Grup Mixt. 

Vots en contra? 

Dos vots en contra, corresponents a VOX i a la CUP. 

I abstencions? 

Una abstenció, corresponent a Ciutadans. 

Per tant, aquestes esmenes quedarien aprovades. 

Votació 80, referent a l'esmena 113. 
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Vots a favor? 

Dos vots a favor del Grup Mixt i de VOX. 

Vots en contra? 

Tindríem 14 vots en contra, corresponents al PSC, Esquerra Republicana, Junts per 

Catalunya, En Comú Podem i Ciutadans. 

Abstencions? 

Una abstenció 
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corresponent a la CUP. 

Per tant, aquesta esmena quedaria rebutjada. 

Votació 81, esmenes 193 i 194. 

Vots favorables? 

Tenim 6 vots a favor, que correspondrien a la CUP, a Junts per Catalunya i al Grup 

Mixt. 

Vots en contra? 

Tindríem 10 vots en contra, que correspondrien al PSC, a Esquerra Republicana, a 

En Comú Podem i a Ciutadans. 

Abstencions? 

Una abstenció, que correspondria al Grup de VOX. 

Votació 82, esmena al text articulat número 200. 

Vots a favor? 

Tenim 4 vots a favor de Junts per Catalunya. 

Vots en contra? 
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Tindríem 11 vots en contra, de la CUP, d'Esquerra Republicana, del PSC, d’En Comú 

Podem i de Ciutadans. 

Abstencions? 

Dues abstencions corresponents al Grup Mixt i a VOX. 

Per tant, aquesta esmena quedaria rebutjada.  

Votació 83, esmenes 164, 165, 208 i 209. 

Vots favorables? 

Tenim 13 vots favorables, que correspondrien al PSC, a Esquerra Republicana, a 

Junts per Catalunya i a En Comú Podem. 

Vots en contra? 

Un vot en contra de VOX. 

I abstencions? 

Tindríem 3 abstencions de la CUP, del Grup Mixt i de Ciutadans. 

Per tant, aquestes esmenes quedarien aprovades. 

Votació 84, esmenes 233 i 787. 

Vots a favor? 

Cinc vots a favor, que correspondrien a Junts per Catalunya i al Grup Mixt. 

Vots en contra? 

Tindríem 9 vots en contra, que serien de PSC, Esquerra Republicana i En Comú 

Podem. 

Abstencions? 

Tres abstencions, de la CUP, de VOX i de Ciutadans. 

Per tant, aquestes esmenes quedarien rebutjades. 

Votació 85, esmenes 203, 789 i 792. 

Vots a favor? 

Sis vots a favor, de la CUP, de Junts per Catalunya i del Grup Mixt. 
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Vots en contra? 

Nou vots en contra: PSC, Esquerra i En Comú Podem. 

Abstencions? 

Dues abstencions, de VOX i de Ciutadans. 

Per tant, aquestes esmenes queden rebutjades. 

Votació 86, esmena 147. 

Vots a favor? 

Tres vots a favor: VOX, la CUP i el Grup Mixt. 

Vots en contra? 

Tindríem 13 vots en contra: PSC, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i En 

Comú Podem. 

Abstencions? 

Una abstenció del Grup de Ciutadans. 

Per tant, aquesta esmena quedaria rebutjada. 

Votació 87, esmenes 791, 794, 797 i 811. 

Vots a favor d'aquestes esmenes? 

Quatre, de Junts per Catalunya. 

Vots en contra? 

Nou, corresponents al PSC, a Esquerra Republicana i a En Comú Podem. 

Abstencions? 

Quatre abstencions, de la CUP, de Ciutadans, de VOX i del Grup Mixt. 

Per tant, aquestes esmenes també queden rebutjades. 

Votació 88, que correspon a l'esmena 29. 

Vots a favor? 

Serien 14 vots favorables, que serien del PSC, Esquerra Republicana, Junts per 

Catalunya, En Comú Podem i la CUP. 
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Vots en contra? 

Tres vots en contra de VOX, el Partit Popular i de Ciutadans. 

Per tant, aquesta esmena quedaria aprovada. 

Votació 89, esmenes 793 i 805. 

Vots a favor? 

Tenim 6 vots a favor, de Ciutadans, de la CUP i de Junts per Catalunya. 

Vots en contra? 

Tindríem 10 vots en contra, que correspondrien al PSC, a Esquerra Republicana, a 

En Comú Podem i al Grup Mixt. 

I abstencions? 

Una abstenció de VOX. 

Per tant, aquestes esmenes queden rebutjades. 

Passem a l'esmena 871, que correspon al bloc 90.  

I els demanaria vots favorables. (Veus de fons.) Sí, 871. 

Per tant, tenim 10 vots favorables, que corresponen al PSC, a Esquerra 

Republicana, a la CUP i a En Comú Podem. 

Vots en contra? 

Tenim 5 vots en contra, que corresponen a Junts per Catalunya i a VOX. 

I abstencions? 

Dues abstencions, que correspondrien al Grup Mixt i a Ciutadans. 

Votació 91, esmenes 28 i 872. 

Vots a favor? 

Deu vots a favor, que correspondrien al PSC, a Esquerra Republicana, a En Comú 

Podem i a la CUP. 

Vots en contra? 

Tindríem 3 vots en contra, que correspondrien a Ciutadans, a VOX i al Grup Mixt. 
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I abstencions? 

Quatre abstencions, en aquest cas per part de Junts per Catalunya. 

Per tant, aquestes esmenes queden aprovades amb 10 vots favorables, 3 vots en 

contra i 4 abstencions. 

Votarem tot seguit l'esmena 798, que està al bloc 92 de votació. 

Vots a favor d'aquesta esmena? 

Tenim 6 vots favorables, de la CUP, de Junts per Catalunya i de Ciutadans. 

Vots en contra? 

Nou vots en contra: PSC, Esquerra Republicana i En Comú Podem. 

Abstencions? 

Tindríem 2 abstencions corresponents a VOX i també al Partit Popular. 

Votació 93, corresponent a l'esmena 820. 

Vots favorables?  

Tenim 14 vots favorables a aquesta esmena: PSC, Esquerra Republicana, Junts per 

Catalunya, En Comú Podem i la CUP. 

Vots en contra? 

Dos vots en contra per part de VOX i de Ciutadans. 

Abstencions? 

Una abstenció per part del Grup Mixt. 

Per tant, aquesta esmena quedaria aprovada. 

Votació 94, corresponent a les esmenes 800, 802 i 803. 

Vots a favor? 

Tenim 4 vots a favor del Grup de Junts per Catalunya. 

Vots en contra? 

Tindríem 12 vots en contra, que serien d'Esquerra Republicana, del PSC, d'en Comú 

Podem, de VOX i de Ciutadans. 
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Abstencions? 

Una abstenció, que correspondria al Grup Parlamentari de la CUP. 

Per tant, aquestes esmenes quedarien rebutjades. 

Anem ja al bloc 95, esmenes 234 i 235. 

Vots favorables? 

Un vot del Grup Mixt. 

Vots en contra? 

Serien 13 vots en contra, que correspondrien al PSC, a Esquerra Republicana, a 

Junts per Catalunya i a En Comú Podem. 

Abstencions? 

Tres abstencions, corresponents a la CUP, a VOX i a Ciutadans. 

Passem tot seguit a la votació de l'esmena número 813, votació 96. 

Vots a favor d'aquesta esmena? 

Tenim 7 vots favorables, que correspondrien a la CUP, a Junts per Catalunya, a VOX 

i a Ciutadans. 

Vots en contra? 

Nou vots en contra corresponents a PSC, Esquerra Republicana i En Comú Podem.  

Abstencions? 

Una abstenció corresponent al Grup Mixt. 

Per tant, aquesta esmena quedaria rebutjada. 

Votació 97, esmenes 815 i 816. 

Vots a favor? 

Set vots també, que serien de Junts per Catalunya, de VOX, del Grup Mixt i de 

Ciutadans. 

Vots en contra? 
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Tindríem 10 vots en contra, que correspondrien al PSC, a Esquerra Republicana, a 

la CUP i a En Comú Podem. 

Per tant, aquestes esmenes quedarien rebutjades. 

Votació 98, esmenes 304, 306. Les tenim identificades? Sí? Doncs anem a la 

votació. 

Vots favorables? 

Dos vots favorables, del Grup mixt i de Ciutadans. 

Vots en contra? 

Tindríem 13 vots en contra per part del PSC, d’Esquerra Republicana, d'En Comú 

Podem i de Junts per Catalunya. 

Abstencions? 

Dues abstencions, que serien corresponents a VOX i a la CUP. 

Votació 99, esmena 15, 305. 

Vots a favor? 

Tres vots a favor, que són del Grup Mixt, de Ciutadans i de la CUP. 

Vots en contra? 

Tretze vots en contra, que serien del PSC, d'Esquerra Republicana, de Junts per 

Catalunya i d'En Comú Podem. 

Abstencions? 

Una abstenció, que correspondria a VOX. 

Per tant, aquestes esmenes queden rebutjades. 

Votació número 100, corresponent a l'esmena 864, que, fe fet, és la transacció entre 

el PSC i Esquerra Republicana. (Veus de fons.) Sí. 

La lletrada 

Transacció entre la 839 i la 864. 

La presidenta 
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Exacte. Sí, sí –perdoneu–, és entre l'esmena 839 d'Esquerra i la 864 del Grup dels 

Socialistes i Units per Avançar. 

Vots a favor d'aquesta transacció? 

Tindríem 9 vots favorables: PSC, Esquerra i En Comú Podem. 

Vots en contra? 

Tindríem 6 vots en contra, que correspondrien a Junts per Catalunya, al Grup Mixt i 

a Ciutadans. 

I abstencions? 

Tindríem 2 abstencions, corresponents a la CUP i a VOX. 

Votació 101, que és la votació de deu esmenes tècniques proposades en aquest cas 

per la lletrada de la ponència. 

Els demanaríem vots favorables a aquestes esmenes tècniques. 

Tindríem 15 vots favorables. 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Dues abstencions. 

Per tant, aquestes esmenes quedarien aprovades amb 15 vots favorables i amb 2 

abstencions. Les 2 abstencions corresponen al Grup Parlamentari de VOX i al Grup 

Parlamentari de la CUP. 

Passem ara a la votació del text del projecte de llei en l'apartat no esmenat, d'acord? 

Atès que el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya ha demanat votació separada 

de diversos articles, el que faríem és passar a votar aquests articles per separat del 

text no esmenat. 

I, en primer lloc –perquè tots ho tinguem clar–, passem a votar els articles 65, 68, 

70, 71 en els apartats 1, 2, 3, 4 i 5; els articles 75, 77, 80 i 84, i també la disposició 

addicional primera i la disposició final quarta, eh? Això és el que passem a votar tot 

seguit. 

Per tant, demanaria vots favorables a aquests punts. 
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Estem parlant de 13 vots favorables, que són del PSC, d'Esquerra Republicana, d'En 

Comú Podem i de Junts per Catalunya. 

Vots en contra? 

Quatre vots en contra, corresponents a Ciutadans, al Grup Mixt, a VOX i a la CUP. 

Per tant, aquests punts quedarien aprovats. 

I, seguidament... (Pausa.) Disculpin. Tot seguit passem a votar els articles 37.4, 

37.12, 38, 40.3, 50, 73.5, 74.11, la disposició transitòria. I havíem de votar també la 

disposició final sisena, que no votarem perquè ha estat la votació 21 i ha estat 

esmenada a través de l'esmena 830. Per tant, aquesta disposició final sisena no es 

votarà, d'acord? (Pausa.) Si? 

Jordi Riba Colom 

Nosaltres volem sol·licitar la votació separada del 74.11 i la disposició transitòria, si 

us plau. 

La presidenta 

A veure. Sí, d'acord. Per tant, estem votant dues coses per separat. Recordo que és 

el que votem ara en bloc, que són el 37.4, 37.12, 38, 40.3, 50 i 73.5. Tot seguit votem 

aquests articles, eh? (Veus de fons.) Sense el... O sigui, votem tots els que havíem 

dit a excepció del 74.11 i de la disposició transitòria, que votarem després. (Pausa.) 

Sí? 

Per tant, passem a votar aquests punts.  

Demanaria vots favorables a aquests punts. 

Tindríem 9 vots favorables: PSC, Esquerra Republicana i En Comú Podem. 

Vots en contra? 

Vots en contra..., tindríem 8 vots en contra, que correspondrien a la CUP, a Junts 

per Catalunya, al Grup Mixt, a VOX i a Ciutadans. 

Per tant, aquests punts quedarien aprovats amb 9 vots favorables i 8 vots en contra.  

I ara fem per separat la votació de l'article 74.11 i també de la disposició transitòria.  

Vots favorables? 
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Tenim 5 vots favorables. 

Vots en contra? 

Tindríem 12 vots en contra, que correspondrien a la resta de grups. 

Per tant, favorablement hi han votat el Grup d'Esquerra Republicana i En Comú 

Podem i en contra hi han votat la resta de grups parlamentaris. 

A continuació votarem l'article 58. 

Un segon. Fem un petit recés per aclarir uns dubtes. 

(Pausa llarga.) 

 

Fitxer 24CEH14 

 

Sí, disculpin. Perquè, com que ara desapareixien uns articles de la llei, té un 

procediment diferent a la reserva d'esmenes que es fa per part dels grups 

esmenants, i havíem d'aclarir doncs de quina manera es podien reservar aquests 

punts. Després doncs ja ho veurem. 

A continuació –ara sí–, votem l'article 58. 

Demanaria vots favorables a l'article 58. 

En aquest cas tenim 6 vots favorables a l'article 58, que serien d'Esquerra 

Republicana, d'En Comú Podem i de la CUP. 

Vots en contra? 

Tindríem 11 vots en contra, per tant, de la resta de grups. Els 6 vots favorables eren 

d'Esquerra Republicana, de la CUP i d'En Comú Podem, respecte a l'article 58, que 

passaria el mateix que amb el 74.11 i amb la disposició transitòria. 

Votem també l'apartat 1 de l'article 62 –apartat 1 de l'article 62. 

Vots a favor? 

Tenim 13 vots favorables, de PSC, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i En 

Comú Podem. 
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Vots en contra? 

Tenim 4 vots en contra, que corresponen a la CUP, que corresponen a VOX, al Grup 

Mixt i a Ciutadans. 

I, finalment, un cop realitzades les votacions de les esmenes, passarem a la votació 

del text del dictamen del projecte de llei –després, no?, és després, sí, sí. 

Per tant, passem a la votació de la resta del text. 

Vots favorables? 

Tindríem 9 vots a favor, que correspondrien al PSC, a Esquerra Republicana i a En 

Comú Podem. 

Vots en contra? 

De fet, serien 8 vots en contra corresponents a la resta de grups, que són la CUP, 

Junts per Catalunya, VOX, el Grup Mixt i Ciutadans. (David Cid Colomer demana 

per parlar.) Digui’m, diputat. 

David Cid Colomer 

Sí; no, simplement perquè consti en acta que en l’apartat 1 de l'article 62 hauríem 

d'haver votat nosaltres en contra, entre altres coses perquè és contradictori amb 

l’esmena que hem presentat. Per tant, que consti en acta que ens hem equivocat. I 

ja està. 

La presidenta 

D'acord. Doncs constarà en acta això. I, d'acord amb el que estableix l'article 120.6 

del Reglament, el dictamen del projecte de llei de mesures fiscals i financeres, 

administratives i del sector públic per al 2023 ha quedat establert en els termes 

resultants de les votacions realitzades. 

Els faig avinent –estiguin atents perquè no ens deixem res ara, que ara hem de fer 

reserves d'esmenes i coses, per tant, de cara al que passarà al Ple– que, d'acord 

amb l'apartat 2 de l'article 121 del Reglament, els grups parlamentaris poden 

reservar les esmenes que han estat rebutjades o formular vots particulars per 

sostenir el text rebutjat per defensar-les i votar-les en Ple. Per tant, es poden reservar 

aquestes esmenes i també es poden reservar a través del vot particular aquests 
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punts que formen part de la llei de mesures i que en aquest cas han quedat rebutjats. 

Per tant, hi ha aquesta opció. Per aquesta raó, els demanaria als grups doncs que 

es manifestin al respecte. Endavant. 

Jordi Riba Colom 

Sí; demanem la reserva de les esmenes presentades pel Grup Socialistes i Units per 

Avançar que no han quedat aprovades. En termes generals, creiem que només és 

la 197. Però, en tot cas, si n'hi ha alguna altra, que quedi constància que demanem 

la reserva de vot de totes elles. Però, hi insisteixo, crec que només és la 197. 

La presidenta 

Sí; un segon que verifiquem una qüestió. 

(Pausa llarga.) 

Sí; els hauria d'indicar una rectificació que ens comenta la gestora. Hem fet votació 

de l'article 58 de la llei de mesures. Tenint en compte que hi ha una esmena del PSC 

que havíem votat en aquest sentit, estàvem votant..., era una esmena de supressió, 

per tant, estàvem votant un article que ja estava suprimit. I, per tant, el que faríem 

és retirar, no?, aquesta votació de l'article 58; la deixaríem, doncs, en suspens, 

atenent que ja havíem votat prèviament aquesta esmena del PSC. I, per tant, aclarir 

aquest dubte. 

De moment, s’havia manifestat el Grup Parlamentari del PSC amb aquesta reserva 

d'esmenes. (Marina Bravo Sobrino demana per parlar.) Digui'm, diputada. 

Marina Bravo Sobrino 

También en nuestro grupo reservaremos las enmiendas que no han sido aceptadas.  

La presidenta 

El Grup de Ciutadans. El Grup Mixt també s'expressa en el mateix sentit. 

Joan Canadell i Bruguera 

Nosaltres, igual, eh? Totes les que no han sigut aprovades. 

La presidenta 

Junts per Catalunya també. 
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Eulàlia Reguant i Cura 

Nosaltres, igual en la reserva de les esmenes. No he entès el tema dels vots 

particulars dels articles. 

La presidenta 

Sí, sí. 

Eulàlia Reguant i Cura 

I llavors... Per clarificar-ho. 

La presidenta 

És a dir, els grups esmenants poden reservar les seves esmenes que avui han estat 

rebutjades. Què ha passat? Que avui hem votat fragments i articles concrets que no 

estaven esmenats però que formaven part de la llei de mesures. Llavors, aquests 

articles, amb les votacions que s'han produït, desapareixerien del text. I, per tant, hi 

ha l'opció per part dels grups que han redactat la llei o que han participat en 

l'aprovació de la llei que reservin a través del vot particular aquests articles, aquests 

trossos del text que quedarien desapareguts atenent les votacions que hem fet avui. 

O sigui, és el mateix que les esmenes, però respecte al text original. (Jordi Riba 

Colom demana per parlar.) Sí, digui’m. 

Jordi Riba Colom 

Creiem, a risc d’equivocar-nos, que ha passat el mateix que amb l'article 58 amb el 

74.11 i la disposició transitòria. Per això hem fet la sol·licitud separada, perquè 

creiem que ha passat el mateix que amb el 58 que acabem de retirar. 

La presidenta 

Ho verifiquem. Per tant, hauríem de comprovar si l'article 74.11 i la transitòria 

s'haurien d'haver votat o no, o passaria el mateix que hem fet amb l'article 58. (Veus 

de fons.) D'acord. 

Per tant, era el torn d'En Comú Podem, que suposo que també volia mantenir... 

David Cid Colomer 

En el nostre cas són les dues esmenes, que són la 133 i la 785, si no vaig errat. 
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La presidenta 

D'acord. I per part del Grup d'Esquerra Republicana? 

Maria Jesús Viña i Ariño 

També mantenim la nostra esmena, la que hem presentat en solitari. I també volíem 

demanar vot particular per a l'article 74.11 i per a la disposició transitòria. 

La presidenta 

Perfecte. Per tant, el 58..., hem eliminat aquesta votació. I, per tant, l'únic que ens 

queda pendent, i del que s'ha sol·licitat el vot particular, és l'article 74.11, i també de 

la disposició transitòria. I també poden demanar el vot particular del 58 en paral·lel 

amb el que ha passat. 

Maria Jesús Viña i Ariño 

Sí, sí, clar. Per tant, demanem també el vot particular per a l'article 58 fins que es 

quede clarificat. Gràcies. 

La presidenta 

Per tant, a l'espera de verificar exactament què passa amb l'article 58 i amb el 74.11 

i amb la transitòria, el Grup d'Esquerra Republicana demana el vot particular de 

l'article 58, del 74.11 i de la disposició transitòria. 

Per acabar, anunciar el termini de peticions de votacions separades que establirà la 

Mesa del Parlament: serà dimarts que s'establirà doncs aquest termini. També els 

faig avinent que, d'acord amb el calendari de tramitació aprovat per la Mesa del 

Parlament, està previst establir un termini per demanar votacions separades al Ple. 

I, bàsicament, és això, no?, que a partir de dimarts doncs podrem saber fins quan 

és aquest termini. Recordar-los que des de dilluns l'aplicatiu estarà obert per poder 

avançar feina si així ho desitgen. 

Moltes gràcies a tots i a totes, i fins la setmana que ve. 

La sessió s'aixeca a... 

 


