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Fitxer 30 

 

El president 

Acabat el debat, no hi han més punts a debatre en aquesta sessió d'avui, i, per tant, 

passarem a les votacions. Hem cridat a votació.  

Els recordo, mentrestant, que hi han vuitanta-nou diputats i diputades que han 

delegat el vot per a aquesta sessió, vint-i-tres diputats i diputades que s'han acollit 

al vot telemàtic i vint-i-dos que votaran de manera presencial. Els recordo que han 

de votar des de l'escó que tenen assignat per a aquest Ple. 

(Lucas Ferro Silvano Solé demana per parlar.) Digui’m, diputat. 

Lucas Silvano Ferro Solé 

Per comunicar-li la retirada de les esmenes vives que tenim a la Llei de l’Agència de 

Patrimoni Natural.  

El president 

Totes? 

Lucas Silvano Ferro Solé 

Totes. 

El president 

Totes les del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Molt bé. Gràcies, 

diputat, ja ho tenim en compte. 

Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural 

(continuació) 

202-00036/12 

Molt bé, doncs passarem a les votacions de tots els punts que s'han tractat durant 

el dia d'avui, i començarem pel punt número 2 de l'ordre del dia, és a dir, el dictamen 

de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat sobre la proposició de llei de creació 

de l'Agència de Patrimoni Natural. Els recordo que, com acaba de dir el diputat Ferro, 
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s'han retirat les esmenes que estaven vives del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, que corresponen a les votacions 2, 4 i 5 d'aquest punt. 

Passem a votar el primer paquet d'esmenes reservades, les corresponents al Grup 

Parlamentari de Ciutadans, que van de l'esmena número 7 fins a la 163, d'acord?  

Comença la votació.  

Aquestes esmenes han estat rebutjades per 36 vots a favor, 93 en contra –sumant-

hi els 23 telemàtics– i 4 abstencions.  

Passem ara a votar les esmenes...  

(Narcís Clara Lloret demana per parlar.) Sí, digui’m senyor Clara. 

Narcís Clara Lloret 

Jo tinc assignada, aquest Ple, la cadira 76 i no m'ha funcionat el botó. 

El president 

Ara ho fem comprovar.  

(Pausa.) 

Té raó, diputat. Ho comprovem i, en tot cas, repetirem la votació, eh?  

Sí, prego als serveis de la Cambra que facin la comprovació pertinent. Gràcies. 

Molt bé, doncs. En principi hauria de funcionar. Per tant, passem a votar de nou el 

paquet d'esmenes reservades del Grup Parlamentari de Ciutadans. Ho repeteixo: 

les que van de l'esmena número 7 fins a la 163. 

Comença la votació.  

Aquestes esmenes han estat rebutjades per 36 vots a favor, 94 en contra i 4 

abstencions.  

Passem ara a votar les esmenes reservades del Subgrup Parlamentari de la 

Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent, que corresponen a les esmenes 

que van de la número 5 a les 132.  

(Veus de fons.) Catalunya en Comú les han retirat, diputada. 

Comença la votació. 
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Aquestes esmenes han estat rebutjades per 12 vots a favor, 122 en contra –que 

corresponen a 99 delegats i presencials i 23 telemàtics– i cap abstenció.  

Votem ara la votació final de tot el text del dictamen. Si? (Pausa.) 

Comença la votació. 

 

Fitxer 55_1PLE31 

La proposició de llei de creació de l’Agència del Patrimoni Natural ha estat aprovada 

per 94 vots a favor, que són 71 corresponents a vots delegats i presencials i 23 

telemàtics, 40 vots en contra i cap abstenció. 

Decret llei 18/2020, del 12 de maig, de mesures urgents en matèria 

d’urbanisme, fiances i ambiental (continuació) 

203-00043/12 

Passem ara a votar el punt número tres de l’ordre del dia, que correspon al Decret 

llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures urgents en matèria d’urbanisme, fiances i 

ambiental. 

D’acord amb l’article 158.3, com saben, els vots afirmatius corresponen a la validació 

del decret i els vots negatius són favorables a la derogació. 

Comença la votació. 

El Decret llei 18/2020 ha estat validat per 81 vots a favor, 16 en contra i 36 

abstencions. 

Decret llei 20/2020, del 26 de maig, pel qual s’adopten diverses 

mesures en matèria d’esports com a conseqüència de l’estat 

d’alarma decretat per raó de la COVID-19 (continuació) 

203-00046/12 

Pertoca ara preguntar a la cambra si algun grup parlamentari vol tramitar aquest 

Decret llei com a Projecte de llei. No? Doncs passem a la votació del següent punt, 

el punt número 4, que és el Decret llei 20/2020, de 26 de maig, pel qual s’adopten 
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diverses mesures en matèria d’esports com a conseqüència de l’estat d’alarma 

decretat per raó que la COVID-19. 

Comença la votació. 

Aquest decret llei ha estat validat per 82 vots a favor, cap en contra i 52 abstencions. 

Pregunto a la cambra si algun grup vol tramitar-lo com a projecte de llei. No?  

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la relació 

entre la percepció del funcionament de la democràcia espanyola 

segons les dades del Centre d’Estudis d’Opinió i l’Informe 

d’Amnistia Internacional (continuació) 

302-00208/12 

Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és el punt novè, que correspon a la 

moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la relació entre la percepció del 

funcionament de la democràcia espanyola segons les dades del Centre d’Estudis 

d’Opinió i l’Informe d’Amnistia Internacional. Votem el conjunt de la moció. 

Comença la votació. 

La moció ha estat aprovada per 77 vots a favor, que corresponen als 54 delegats i 

presencials i 23 telemàtics, 57 en contra i cap abstenció. 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 

planificació per a gestionar els riscos derivats de la campanya 

d’estiu (continuació) 

302-00210/12 

Votem ara la moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la planificació per 

a gestionar els riscos derivats de la campanya d’estiu. Atenent a les votacions 

separades que s’han sol·licitat, votem en primer lloc el punt 6 de la moció. Punt 6 de 

la moció. 

Comença la votació. 

Aquest punt ha estat aprovat per 130 vots a favor, cap en contra i 4 abstencions. 

I votem ara el punt número 7. 
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Comença la votació. 

Aquest punt ha estat rebutjat per 40 vots a favor, 69 en contra, que corresponen 46 

delegats i presencials i 23 telemàtics, i 25 abstencions. 

I votem ara la resta de la moció. 

Comença la votació. 

La resta de la moció ha estat aprovada per unanimitat; és a dir, 134 vots a favor, cap 

en contra, cap abstenció. 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació 

de la cultura per la pandèmia de COVID-19 (continuació) 

302-00211/12 

Votem ara el punt onzè, que correspon a la moció subsegüent a la interpel·lació al 

Govern sobre la situació de la cultura per la pandèmia de COVID-19. I atenent a les 

peticions de votació separada, votem en primer lloc el paquet de punts que van del 

2 al 25.2. Sí? Molt bé. 

Comença la votació. 

Aquests punts han estat aprovats per 69 vots a favor, 65 en contra, corresponents a 

42 presencials i delegats i 23 telemàtics, i cap abstenció. 

Votem ara el punt número 4. 

Comença la votació. 

Aquest punt ha estat aprovat per 117 vots a favor, cap en contra i 17 abstencions. 

Votem ara el punt número 5. 

Comença la votació. 

Aquest punt ha estat aprovat per 126 vots a favor, cap en contra i 8 abstencions. 

I votem ara el punt número 6. 

Comença la votació. 

Aquest punt ha estat rebutjat per 61 vots a favor, 65 en contra, que corresponen a 

42 vots delegats i presencials i 23 telemàtics, i 8 abstencions. 
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Passem ara al punt número 12. 

Comença la votació. 

Aquest punt ha estat aprovat per 130 vots a favor, 4 en contra, cap abstenció. 

Votem ara el 19.3 

Comença la votació. 

Aquest punt ha estat aprovat per 126 vots a favor, que corresponen a 103 delegats 

i presencials i 23 telemàtics, cap en contra i 8 abstencions. 

Votem ara els punts 19.7 i 19.8. 

Comença la votació. 

Aquest punt ha estat aprovat per 122 vots a favor, cap en contra i 12 abstencions. 

I votem ara els punts 19.10, 21.12, 23.5, 23.16 i 25.1. 

Comença la votació. 

Aquests punts han estat aprovats per 130 vots a favor, cap en contra i 4 abstencions 

I votem ara els punts 21.1, 21.7, 22.2. 

Comença la votació. 

Aquests punts han estat aprovats per 69 vots a favor, cap en contra i 65 abstencions. 

Votem ara els punts 22.7 i 22.8. 

Comença la votació. 

Aquests punts han estat rebutjats per 65 vots a favor, 69 en contra, corresponents a 

46 delegats i presencials i 23 telemàtics, i cap abstenció. 

Votarem ara el punt número 25.3 –25.3. 

Comença la votació. 

Aquest punt ha estat rebutjat per 52 vots a favor, 82 en contra, corresponents a 59 

presencials i delegats i 23 telemàtics, i cap abstenció. 

Votem ara el punt número 26. 

Comença la votació. 
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Aquest punt ha estat aprovat per 84 vots a favor, 33 en contra, corresponents a 10 

presencials i delegats i 23 telemàtics, i 17 abstencions. 

I votem, finalment, la resta de la moció. 

Comença la votació. 

La resta de la moció ha estat aprovada per 133 vots a favor, corresponents a 110 

delegats i presencials i 23 telemàtics, cap en contra, cap abstenció i un diputat o 

diputada present que no ha votat. 

No hi ha més punts a votar, no hi han més punts a debatre per avui i, per tant, 

suspenem la sessió fins demà a les nou del matí. 

Moltes gràcies. 

La sessió se suspèn a... 

 
 
 

 


