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SESSIó NÚM. 30

La sessió s’obre a les quatre de la tarda i nou minuts. 
Presideix Gemma Calvet i Barot, acompanyada de la vi-
cepresidenta, Cristina Bosch i Arcau, i del secretari en 
funcions, Sergio García Pérez. Assisteix la Mesa el lletrat 
Pere Sol i Ordis.

Hi són presents els diputats David Bonvehí i Torras, Me-
ritxell Borràs i Solé, Anna Figueras i Ibàñez, M. Mercè 
Jou i Torras, Roger Montañola i Busquets, Joan Morell i 
Comas i Elena Ribera i Garijo, pel G. P. de Convergència  
i Unió; Pere Aragonès i Garcia i Marc Sanglas i Alcanta-
rilla, pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya; Fer-
ran Pedret i Santos, Alícia Romero Llano i Sergi Vilamala 
i Bastarras, pel G. P. Socialista; Pere Calbó i Roca i Ser-
gio Santamaría Santigosa, pel G. P. del Partit Popular de 
Catalunya; Jaume Bosch i Mestres i Salvador Milà i Sol-
sona, pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, i Carmen de Rivera i Pla, pel G. P. de 
Ciutadans.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: Projecte de llei del protectorat de les funda-
cions i de verificació de l’activitat de les associacions 
declarades d’utilitat pública (tram. 200-00014/10, 202-
00033/10 i 202-00041/10). Elaboració del dictamen.

La presidenta

Hola, bona tarda.

Projecte de llei
del protectorat de les fundacions i de 
verificació de l’activitat de les associacions 
declarades d’utilitat pública (elaboració 
del dictamen) (tram. 200-00014/10, 
202-00033/10 i 202-00041/10)

Comencem per les votacions de les esmenes no reco-
manades per la ponència... (Sergio Santamaría Santi-
gosa demana per parlar.) Sí, senyor Santamaría?

Sergio Santamaría Santigosa

Presidenta, yo quería hacer una previa en relación..., 
no tiene nada que ver con la ponencia o con el proyec-
to de ley en cuestión, sino en relación a la convocato-
ria que se ha hecho para el próximo día 15 del grupo 
de trabajo de la Comisión de Justicia en relación con 
la revisión del modelo de los CIE.

Lo digo porque no sé si recuerda que en la comisión 
del pasado 20 de noviembre se propuso precisamen-
te la participación de los distintos grupos en ese gru-
po de trabajo y yo me reservé el pronunciamiento del 
Grupo Parlamentario del Partido Popular en relación 
con nuestra participación.

Ahora, brevemente, estoy en condiciones, si usted me 
lo permite, de exponer los motivos, muy breves, por 
los que no participaremos en ese grupo de trabajo, pa-
ra dejar debida constancia. Es muy breve.

La presidenta

Li agrairia que ho deixéssim per al final...

Sergio Santamaría Santigosa

De acuerdo.

La presidenta

...de l’ordre del dia, atès que no estava previst.

Sergio Santamaría Santigosa

Ningún inconveniente.

La presidenta

Comencem per les votacions, i al final farem això.

Sergio Santamaría Santigosa

Perfecto.

La presidenta

Comencem, doncs, per les votacions del punt de l’or-
dre del dia que avui ens ha portat aquí, amb relació a 
la Llei del protectorat.

Començaríem, com deia, per les esmenes no recoma-
nades. Segons el lletrat em diu, vostès ja estan infor-
mats de l’estructuració de les votacions.

Començaríem per les no recomanades per la ponència; 
de tal manera que procediríem a la votació de l’única 
reservada d’Esquerra Republicana, que és la 71.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda rebutjada, doncs.

De les presentades pel Grup Parlamentari Socialista, 
faríem dos blocs de votació. El primer bloc serien les 
esmenes 3, 21, 23, 41, 48, 54, 57, 75, 76, 78, 85 i 95.

Vots a favor d’aquestes esmenes?

Tres.

Vots en contra?

Disset.

Queden rebutjades.

El segon bloc és la resta d’esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Cinc.

Vots en contra?

Quinze.

Queden, doncs, rebutjades les esmenes del grup parla-
mentari... (Veus de fons.)
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Abstenció? Perdó. (Veus de fons.) Pensava que havia 
aixecat el braç...

El lletrat

Jo també. Són catorze.

La presidenta

S’ha encadenat...

El lletrat

Ha estat una confusió; són catorze, els vots en contra.

La presidenta

Per últim, les presentades pel Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, que són les esmenes 4, 5, 49, 53 i 59.

Vots a favor?

Cinc vots a favor.

Vots en contra?

Abstencions?

També queden rebutjades.

I ara passem a la votació de tota la resta, que són es-
menes recomanades per la ponència, esmenes transac-
cionades i esmenes..., retirades no, perquè ja han estat 
retirades.

Per tant, si no hi ha cap objecció, passem a votar de 
forma conjunta les esmenes recomanades per la po-
nència i les esmenes transaccionades.

Vots a favor?

Unanimitat.

(Veus de fons.) Per tant, aprovem també..., procedim a 
votar la resta del dictamen de la ponència.

Vots a favor?

Unanimitat. Molt bé.

Ara passem al punt que plantejava el senyor Santa-
maría. Molt breument, senyor Santamaría... (Veus de 
fons.) Perdó, senyor Milà. (Pausa.) No l’havia vist. 
(Veus de fons.) Ah! (Veus de fons.) Senyor Pedret, Fer-
ran Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Molt bé. No, senzillament, a benefici d’inventari, per-
què quedi constància que ens reservem per mantenir 
vives al Ple les esmenes que han estat refusades.

La presidenta

Havíem entès això de tots els grups proposants.

Algú no manté esmenes? (Pausa.) Ningú. Per tant, 
s’entén que totes es reserven. Gràcies.

Senyor Santamaría, dos minuts.

Sergio Santamaría Santigosa

Sí, con la debida brevedad que reclama. Como decía 
anteriormente, queremos dejar constancia de que no 
participaremos en ese grupo de trabajo por razones de 
fondo y por razones de forma.

Por razones fundamentalmente de fondo..., afectan a 
que nosotros entendemos que la política que está lle-
vando a cabo el Ministerio del Interior en la materia 
que afecta a los centros de internamiento de extranje-
ros es plenamente transparente, es eficaz y está dando 
buenos resultados.

Además, de hecho, nos remitimos a la reciente apro-
bación del reglamento que afecta a la regulación  
de los centros de internamiento de extranjeros, publi-
cado en el Boletín Oficial del Estado de 15 de marzo 
de este año.

También, recientemente, la existencia de un convenio 
que ha suscrito el Ministerio del Interior con el Cole-
gio de Abogados de Barcelona para regular y facilitar 
la asistencia jurídica gratuita a las personas que allí se 
encuentran ingresadas.

Por tanto, entendemos que se están poniendo en mar-
cha los mecanismos que prevé ese reglamento; un re-
glamento que, hay que decirlo, ha sido elaborado,  
presentado, aprobado por el Partido Popular teniendo 
en cuenta el lapso de tiempo transcurrido entre la ley y 
el propio reglamento.

Y al mismo tiempo, como digo, por razones de forma. 
Entendemos, y quiero dejarlo claramente establecido, 
que este Parlamento no tiene competencia; no tiene 
competencia para entrar a regular o entrar de alguna 
forma a indicar cuestiones que en todo caso corres-
ponden, como digo, al Ministerio del Interior, como 
organismo dependiente del ejecutivo, y, en todo caso, 
lógicamente, a la cámara, en este caso al Congreso de 
los Diputados, que en definitiva es donde reside, ¿no?, 
la soberanía que afecta a las cuestiones relacionadas 
con esta materia.

Por tanto, mucho nos tememos que precisamente el 
instrumento de ese grupo de trabajo puede convertirse 
en un ariete para combatir de forma pública y notoria 
la política que en esta materia está llevando a cabo el 
Ministerio del Interior. Y, evidentemente, nosotros no 
vamos a participar en ningún caso de esa componenda.

Nada más.

Muchísimas gracias.

La presidenta

Bé, senyor Santamaría, jo li contesto com a presiden-
ta. Tenim dos elements a posar sobre la taula per, di-
guem-ne, contestar el seu argumentari.

El primer és que s’ha de complir una moció aprovada 
democràticament en el Ple del Parlament de Catalu-
nya. Per tant, nosaltres amb la creació d’aquest grup 
de treball donem compliment a un acord de ple.

Per tant, entenc que vostès el que estan dient és que no 
se senten vinculats per un acord de ple?
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Sergio Santamaría Santigosa

En cuanto que creemos que no tenemos competencias, 
lógicamente no.

La presidenta

Per tant, formalment, tampoc?

Sergio Santamaría Santigosa

En efecto.

La presidenta

Aquesta és la primera consideració.

La segona. Vostè mateix acaba de dir que s’ha subscrit 
un acord de col·laboració amb el Col·legi d’Advocats de 
Barcelona. Li recordo que és un col·legi professional 
ubicat a Barcelona, i, per tant, amb competències i 
mitjans propis de l’Administració catalana. I, per tant, 
li transmeto aquesta informació perquè reconsideri 
quin nivell d’implicació pot tenir la Comissió de Justí-
cia i Drets Humans d’aquest Parlament quan hi ha un 
col·legi professional d’aquest país vinculat amb un ser-
vei directe pel CIE.

Jo li demano que reconsiderin la seva posició, perquè 
entenc que, pel grup de treball i també pel servei que pot 
fer aquest Parlament, és important que vostès estiguin 
en aquest grup.

Sergio Santamaría Santigosa

Si me permite el matiz, entendemos que ese convenio 
se suscribe precisamente a instancias del Ministerio 

del Interior para facilitar la asistencia jurídica gratui-
ta, que en este caso es obvio y es lógico que la presten 
abogados colegiados en el lugar donde radica, en es-
te caso, el centro de internamiento de extranjeros. Pe-
ro eso, como digo, en nada obsta para que, a nivel de 
Parlamento en este caso de Cataluña, pues, asumamos 
unas competencias que no tenemos...

La presidenta

Bueno, pues, ya está...

Sergio Santamaría Santigosa

Es que el Ministerio del Interior está capacitado, y el 
colegio, para eso.

La presidenta

Jo li he fet aquestes dues reflexions en termes absolu-
tament institucionals. Vostè ja les ha rebatut. Queda 
informada la resta de grups parlamentaris.

Algun portaveu vol fer alguna consideració? (Pausa.) 
Doncs, ja està; ens donem per informats.

Sergio Santamaría Santigosa

Gracias.

La presidenta

Tanquem la sessió d’avui. Moltes gràcies.

La sessió s’aixeca a un quart de cinc de la tarda i dos 
minuts.
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