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la sessió s’obre a les quatre de la tarda i nou minuts. 
Pre sideix la Sra. cid i Pañella, acompanyada del vi-
cepresident, Sr. Recasens i guinot, i de la secretària, 
Sra. Massana Mas. Assisteix la Mesa la lletrada Sra. 
Andreu i Fornós.

Hi són presents les diputades i els diputats Sra. Alòs 
lòpez, Sr. cleries i gonzàlez, Sra. Figueras i Ibàñez, Sra. 
laïlla i Jou, Sra. Renom i Vallbona, Sra. Ribera i garijo 
i Sra. Ruiz i Isern, pel g. P. de convergència i Unió; Sra. 
Arcarons i Oferil, Sra. Bosch i codolà, Sr. chaib Akhdim, 
Sra. Figueras i Siñol, Sr. Martínez Medina i Sra. Prados 
Martínez, pel g. P. Socialistes - ciutadans pel canvi; Sr. 
Bosch cuenca, Sra. gomà i Pons i Sr. Quera i carré, pel 
g. P. d’esquerra Republicana de catalunya; Sr. lópez i 
Rueda i Sra. Rodríguez i Serra, pel g. P. del Partit Popu-
lar de catalunya; Sr. Miralles i conte, pel g. P. d’Iniciativa 
per catalunya Verds - esquerra Unida i Alternativa, i Sr. 
domingo domingo, pel g. Mixt.

Assisteix a aquesta sessió la presidenta de la taula 
d’entitats del tercer Sector Social de catalunya, Sra. 
Àngels guiteras Mestres, acompanyada del director 
general, Sr. toni codina i Filbà, i del membre de la Junta 
de la Federació d’entitats d’Assistència a la tercera edat 
(FeAte) i de la comissió de Seguiment de la guia de 
clàusules Socials Sr. Josep Serrano Márquez.

ORdRe del dIA de lA cOnVOcAtÒRIA

1. Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 200-00063/08). govern 
de la generalitat. debat i votació de les sol·licituds de 
compareixença (text presentat: BOPc 492, 29; esmenes 
a la totalitat: BOPc 531, 5)

1.1. Proposta de compareixença d’una representació de 
la comissió catalana d’Ajuda al Refugiat amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01546/08). grup 
Mixt. debat i votació de la proposta de compareixença.

1.2. Proposta de compareixença d’una representació 
de la taula d’entitats del tercer Sector amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01547/08). grup 
Mixt. debat i votació de la proposta de compareixença.

1.3. Proposta de compareixença d’una representació de 
càritas amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a catalunya (tram. 
352-01548/08). grup Mixt. debat i votació de la proposta 
de compareixença.

1.4. Proposta de compareixença d’una representació de  
la creu Roja amb relació al Projecte de llei d’acollida  
de les persones immigrades i les retornades a catalunya 
(tram. 352-01549/08). grup Mixt. debat i votació de la 
proposta de compareixença.

1.5. Proposta de compareixença d’una representació 
d’Òmnium cultural amb relació al Projecte de llei d’aco-
llida de les persones immigrades i les retornades a ca-
talunya (tram. 352-01550/08). grup Mixt. debat i votació 
de la proposta de compareixença.

1.6. Proposta de compareixença d’una representació de 
la Federació d’Associacions de Veïns d’Habitatge Social 
de catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de 
les persones immigrades i les retornades a catalunya 
(tram. 352-01551/08). grup Mixt. debat i votació de la 
proposta de compareixença.

1.7. Proposta de compareixença d’una representació de 
SOS Racisme amb relació al Projecte de llei d’acollida 
de les persones immigrades i les retornades a catalunya 
(tram. 352-01552/08). grup Mixt. debat i votació de la 
proposta de compareixença.

1.8. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Sociocultural Ibn Batuta amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01553/08). grup 
Mixt. debat i votació de la proposta de compareixença.

1.9. Proposta de compareixença d’una representació de 
la Federació d’entitats llatinoamericanes de catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a catalunya (tram. 352-
01554/08). grup Mixt. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.10. Proposta de compareixença d’una representa-
ció de la Federació d’entitats Peruanes de catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a catalunya (tram. 352-
01555/08). grup Mixt. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.11. Proposta de compareixença d’una representa-
ció de la coordinadora d’Associacions Senegaleses 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a catalunya (tram. 352-
01556/08). grup Mixt. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.12. Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de dones Xineses a catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i les retornades a catalunya (tram. 352-01557/08). grup 
Mixt. debat i votació de la proposta de compareixença.

1.13. Proposta de compareixença de la Federació d’As-
sociacions Americanes a catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a catalunya (tram. 352-01558/08). grup Mixt. 
debat i votació de la proposta de compareixença.

1.14. Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de cases Regionals i Provincials de 
catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les  
persones immigrades i les retornades a catalunya (tram. 
352-01559/08). grup Mixt. debat i votació de la proposta 
de compareixença.

1.15. Proposta de compareixença d’una representació 
d’Acció Social per les dones Immigrades amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01560/08). grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya, juntament 
amb un altre diputat del grup Parlamentari del Partit 
Popular de catalunya. debat i votació de la proposta de 
compareixença.
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1.16. Proposta de compareixença d’una representació 
d’AcceM-girona amb relació al Projecte de llei d’acolli-
da de les persones immigrades i les retornades a cata-
lunya (tram. 352-01561/08). grup Parlamentari del Partit 
Popular de catalunya, juntament amb un altre diputat del 
grup Parlamentari del Partit Popular de catalunya. debat 
i votació de la proposta de compareixença.

1.17. Proposta de compareixença d’una representació 
d’African Muslim Association amb relació al Projecte de  
llei d’acollida de les persones immigrades i les retor-
nades a catalunya (tram. 352-01562/08). grup Par-
lamentari del Partit Popular de catalunya, juntament 
amb un altre diputat del grup Parlamentari del Partit 
Popular de catalunya. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.18. Proposta de compareixença d’una representació 
d’Alter Orbis amb relació al Projecte de llei d’acollida de 
les persones immigrades i les retornades a catalunya 
(tram. 352-01563/08). grup Parlamentari del Partit Po-
pular de catalunya, juntament amb un altre diputat del 
grup Parlamentari del Partit Popular de catalunya. debat 
i votació de la proposta de compareixença.

1.19. Proposta de compareixença d’una representació 
d’Amazan - Promoció Sociocultural i desenvolupament 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les perso-
nes immigrades i les retornades a catalunya (tram. 
352-01564/08). grup Parlamentari del Partit Popular 
de catalunya, juntament amb un altre diputat del grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya. debat i 
votació de la proposta de compareixença.

1.20. Proposta de compareixença d’una representació 
d’AMIc-Ugt amb relació al Projecte de llei d’acollida de 
les persones immigrades i les retornades a catalunya 
(tram. 352-01565/08). grup Parlamentari del Partit Po-
pular de catalunya, juntament amb un altre diputat del 
grup Parlamentari del Partit Popular de catalunya. debat 
i votació de la proposta de compareixença.

1.21. Proposta de compareixença d’una representa-
ció d’Argentins Residents a esparreguera Associats 
(AReA) amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a catalunya (tram. 
352-01566/08). grup Parlamentari del Partit Popular 
de catalunya, juntament amb un altre diputat del grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya. debat i 
votació de la proposta de compareixença.

1.22. Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’associació Àrabs per la Pau amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01567/08). grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya, juntament 
amb un altre diputat del grup Parlamentari del Partit 
Popular de catalunya. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.23. Proposta de compareixença d’una representa-
ció de l’Associació catalanoveneçolana amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01568/08). grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya, juntament 
amb un altre diputat del grup Parlamentari del Partit 

Popular de catalunya. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.24. Proposta de compareixença d’una representació 
del centre Bolivià català amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades a 
catalunya (tram. 352-01569/08). grup Parlamentari del 
Partit Popular de catalunya, juntament amb un altre dipu-
tat del grup Parlamentari del Partit Popular de catalunya. 
debat i votació de la proposta de compareixença.

1.25. Proposta de compareixença d’una representa-
ció de l’Associació cultural Argentina amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01570/08). grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya, juntament 
amb un altre diputat del grup Parlamentari del Partit 
Popular de catalunya. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.26. Proposta de compareixença d’una representa-
ció de l’Associació cultural calli Mexica amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01571/08). grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya, juntament 
amb un altre diputat del grup Parlamentari del Partit 
Popular de catalunya. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.27. Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació cultural esportiva d’equatorians de Sant Fe-
liu de llobregat amb relació al Projecte de llei d’acollida 
de les persones immigrades i les retornades a catalunya 
(tram. 352-01572/08). grup Parlamentari del Partit Po-
pular de catalunya, juntament amb un altre diputat del 
grup Parlamentari del Partit Popular de catalunya. debat 
i votació de la proposta de compareixença.

1.28. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació cultural per colòmbia i Iberoamèrica 
(Aculco) amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a catalunya (tram. 
352-01573/08). grup Parlamentari del Partit Popular 
de catalunya, juntament amb un altre diputat del grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya. debat i 
votació de la proposta de compareixença.

1.29. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació cultural Social Inca-Perú amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01574/08). grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya, juntament 
amb un altre diputat del grup Parlamentari del Partit 
Popular de catalunya. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.30. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació cultural i esportiva Perú amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01575/08). grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya, juntament 
amb un altre diputat del grup Parlamentari del Partit 
Popular de catalunya. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.31. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Xilens a Barcelona amb relació al 



Sèrie c - núm. 664 dIARI de SeSSIOnS del PARlAMent de cAtAlUnYA 10 de novembre de 2009

5

SeSSIó núM. 38 cOMISSIó de BeneStAR I IMMIgRAcIó

Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01576/08). grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya, juntament 
amb un altre diputat del grup Parlamentari del Partit 
Popular de catalunya. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.32. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de ciutadans del Perai amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01577/08). grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya, juntament 
amb un altre diputat del grup Parlamentari del Partit 
Popular de catalunya. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.33. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’equatorians a catalunya amb relació al  
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01578/08). grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya, juntament 
amb un altre diputat del grup Parlamentari del Partit 
Popular de catalunya. debat i votació de la proposta 
de compareixença.

1.34. Proposta de compareixença d’una representa-
ció de l’Associació d’emigrants Retornats a catalunya 
(AeRc) amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a catalunya (tram. 
352-01579/08). grup Parlamentari del Partit Popular 
de catalunya, juntament amb un altre diputat del grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya. debat i 
votació de la proposta de compareixença.

1.35. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’estudiants llatinoamericans del tercer 
cicle grup Bcn amb relació al Projecte de llei d’acollida 
de les persones immigrades i les retornades a catalunya 
(tram. 352-01580/08). grup Parlamentari del Partit Po-
pular de catalunya, juntament amb un altre diputat del 
grup Parlamentari del Partit Popular de catalunya. debat 
i votació de la proposta de compareixença.

1.36. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de la comunitat Iberoamericana de ca-
talunya (AcIc) amb relació al Projecte de llei d’acollida 
de les persones immigrades i les retornades a catalunya 
(tram. 352-01581/08). grup Parlamentari del Partit Po-
pular de catalunya, juntament amb un altre diputat del 
grup Parlamentari del Partit Popular de catalunya. debat 
i votació de la proposta de compareixença.

1.37. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de la comunitat Marroquina de cerda-
nyola amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a catalunya (tram. 
352-01582/08). grup Parlamentari del Partit Popular 
de catalunya, juntament amb un altre diputat del grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya. debat i 
votació de la proposta de compareixença.

1.38. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Metges Peruans de catalunya (Am-
pecat) amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a catalunya (tram. 
352-01583/08). grup Parlamentari del Partit Popular 
de catalunya, juntament amb un altre diputat del grup 

Parlamentari del Partit Popular de catalunya. debat i 
votació de la proposta de compareixença.

1.39. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Panamà a catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01584/08). grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya, juntament 
amb un altre diputat del grup Parlamentari del Partit 
Popular de catalunya. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.40. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Paraguaians i Amics del Paraguai 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les perso-
nes immigrades i les retornades a catalunya (tram. 
352-01585/08). grup Parlamentari del Partit Popular 
de catalunya, juntament amb un altre diputat del grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya. debat i 
votació de la proposta de compareixença.

1.41. Proposta de compareixença d’una representació 
de Romanesos d’Alcarràs amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades a 
catalunya (tram. 352-01586/08). grup Parlamentari del 
Partit Popular de catalunya, juntament amb un altre dipu-
tat del grup Parlamentari del Partit Popular de catalunya. 
debat i votació de la proposta de compareixença.

1.42. Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació d’Uruguaians de telmo i Mate amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i les retornades a catalunya (tram. 352-01587/08). grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya, juntament 
amb un altre diputat del grup Parlamentari del Partit 
Popular de catalunya. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.43. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Uruguaians a catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01588/08). grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya, juntament 
amb un altre diputat del grup Parlamentari del Partit 
Popular de catalunya. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.44. Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació d’Uruguaians a lleida i Província amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i les retornades a catalunya (tram. 352-01589/08). grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya, juntament 
amb un altre diputat del grup Parlamentari del Partit 
Popular de catalunya. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.45. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació diversa amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades a 
catalunya (tram. 352-01590/08). grup Parlamentari del 
Partit Popular de catalunya, juntament amb un altre dipu-
tat del grup Parlamentari del Partit Popular de catalunya. 
debat i votació de la proposta de compareixença.

1.46. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació encuentro amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades a 
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catalunya (tram. 352-01591/08). grup Parlamentari del 
Partit Popular de catalunya, juntament amb un altre dipu-
tat del grup Parlamentari del Partit Popular de catalunya. 
debat i votació de la proposta de compareixença.

1.47. Proposta de compareixença d’una representa-
ció de l’Associació estrella del desert amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01592/08). grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya, juntament 
amb un altre diputat del grup Parlamentari del Partit 
Popular de catalunya. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.48. Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Família Avui amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades a 
catalunya (tram. 352-01593/08). grup Parlamentari del 
Partit Popular de catalunya, juntament amb un altre dipu-
tat del grup Parlamentari del Partit Popular de catalunya. 
debat i votació de la proposta de compareixença.

1.49. Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Fantasies Folklòriques Xilena amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01594/08). grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya, juntament 
amb un altre diputat del grup Parlamentari del Partit 
Popular de catalunya. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.50. Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Internacional de cultura llatinoamericana 
(Aicla) amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a catalunya (tram. 
352-01595/08). grup Parlamentari del Partit Popular 
de catalunya, juntament amb un altre diputat del grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya. debat i 
votació de la proposta de compareixença.

1.51. Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació llatina de Valls amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades a 
catalunya (tram. 352-01596/08). grup Parlamentari del 
Partit Popular de catalunya, juntament amb un altre dipu-
tat del grup Parlamentari del Partit Popular de catalunya. 
debat i votació de la proposta de compareixença.

1.52. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació llatinoamericana de dones Pachama-
ma amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per-
sones immigrades i les retornades a catalunya (tram. 
352-01597/08). grup Parlamentari del Partit Popular 
de catalunya, juntament amb un altre diputat del grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya. debat i 
votació de la proposta de compareixença.

1.53. Proposta de compareixença d’una representació  
de l’Associació llatinoamericana del garraf amb relació al  
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01598/08). grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya, juntament 
amb un altre diputat del grup Parlamentari del Partit 
Popular de catalunya. debat i votació de la proposta 
de compareixença.

1.54. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació llatinoamericana Mans Obertes al Món 
(AlMAM) amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a catalunya (tram. 
352-01599/08). grup Parlamentari del Partit Popular 
de catalunya, juntament amb un altre diputat del grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya. debat i 
votació de la proposta de compareixença.

1.55. Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació llatinoamericana noqanchec amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01600/08). grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya, juntament 
amb un altre diputat del grup Parlamentari del Partit 
Popular de catalunya. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.56. Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació llatinoamericana per a la Integració/cultura 
cambrils (Alpicc) amb relació al Projecte de llei d’acollida 
de les persones immigrades i les retornades a catalunya 
(tram. 352-01601/08). grup Parlamentari del Partit Po-
pular de catalunya, juntament amb un altre diputat del 
grup Parlamentari del Partit Popular de catalunya. debat 
i votació de la proposta de compareixença.

1.57. Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació llatinoamericana per a la Integració i cultura 
a cambrils amb relació al Projecte de llei d’acollida de 
les persones immigrades i les retornades a catalunya 
(tram. 352-01602/08). grup Parlamentari del Partit Po-
pular de catalunya, juntament amb un altre diputat del 
grup Parlamentari del Partit Popular de catalunya. debat 
i votació de la proposta de compareixença.

1.58. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Músics per la Pau i la Integració (AMPI) 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les perso-
nes immigrades i les retornades a catalunya (tram. 
352-01603/08). grup Parlamentari del Partit Popular 
de catalunya, juntament amb un altre diputat del grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya. debat i 
votació de la proposta de compareixença.

1.59. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació per a l’Ajut Mutu i la Solidaritat de Se-
negal amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a catalunya (tram. 
352-01604/08). grup Parlamentari del Partit Popular 
de catalunya, juntament amb un altre diputat del grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya. debat i 
votació de la proposta de compareixença.

1.60. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Perú Ritmes i costums amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01605/08). grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya, juntament 
amb un altre diputat del grup Parlamentari del Partit 
Popular de catalunya. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.61. Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Sociocultural general eloy Alfaro amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i les retornades a catalunya (tram. 352-01606/08). grup 
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Parlamentari del Partit Popular de catalunya, juntament 
amb un altre diputat del grup Parlamentari del Partit 
Popular de catalunya. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.62. Proposta de compareixença d’una representa-
ció de l’Associació Solidaritat amb l’Amazònia Peruana 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a catalunya (tram. 352- 
01607/08). grup Parlamentari del Partit Popular de ca-
talunya, juntament amb un altre diputat del grup Parla-
mentari del Partit Popular de catalunya. debat i votació 
de la proposta de compareixença.

1.63. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Unió d’emigrants Kawral amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01608/08). grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya, juntament 
amb un altre diputat del grup Parlamentari del Partit 
Popular de catalunya. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.64. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Peruans a l’estranger amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01609/08). grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya, juntament 
amb un altre diputat del grup Parlamentari del Partit 
Popular de catalunya. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.65. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Atlàntida amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades a 
catalunya (tram. 352-01610/08). grup Parlamentari del 
Partit Popular de catalunya, juntament amb un altre dipu-
tat del grup Parlamentari del Partit Popular de catalunya. 
debat i votació de la proposta de compareixença.

1.66. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Atzavara-Arrels amb relació al Projec-
te de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a catalunya (tram. 352-01611/08). grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya, juntament 
amb un altre diputat del grup Parlamentari del Partit 
Popular de catalunya. debat i votació de la proposta 
de compareixença.

1.67. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Averroes amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades a 
catalunya (tram. 352-01612/08). grup Parlamentari del 
Partit Popular de catalunya, juntament amb un altre dipu-
tat del grup Parlamentari del Partit Popular de catalunya. 
debat i votació de la proposta de compareixença.

1.68. Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Benestar i desenvolupament amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01613/089). grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya, juntament 
amb un altre diputat del grup Parlamentari del Partit 
Popular de catalunya. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.69. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Boliviana per a la Integració, el desen-
volupament i la cultura amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades a 
catalunya (tram. 352-01614/08). grup Parlamentari del 
Partit Popular de catalunya, juntament amb un altre dipu-
tat del grup Parlamentari del Partit Popular de catalunya. 
debat i votació de la proposta de compareixença.

1.70. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació catalana de Residents Senegalesos 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les perso-
nes immigrades i les retornades a catalunya (tram. 
352-01615/08). grup Parlamentari del Partit Popular 
de catalunya, juntament amb un altre diputat del grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya. debat i 
votació de la proposta de compareixença.

1.71. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació catalana de Solidaritat i Ajut als Re-
fugiats amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a catalunya (tram. 
352-01616/08). grup Parlamentari del Partit Popular 
de catalunya, juntament amb un altre diputat del grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya. debat i 
votació de la proposta de compareixença.

1.72. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació cultural Amics de l’Àfrica amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01617/08). grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya, juntament 
amb un altre diputat del grup Parlamentari del Partit 
Popular de catalunya. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.73. Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació cultural cristiana i Social conesti amb rela-
ció al Projecte de llei d’acollida de les persones immigra-
des i les retornades a catalunya (tram. 352-01618/08). 
grup Parlamentari del Partit Popular de catalunya, 
juntament amb un altre diputat del grup Parlamentari 
del Partit Popular de catalunya. debat i votació de la 
proposta de compareixença.

1.74. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació cultural Islàmica Arrachat amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01619/08). grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya, juntament 
amb un altre diputat del grup Parlamentari del Partit 
Popular de catalunya. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.75. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació cultural Islàmica Iqra amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01620/08). grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya, juntament 
amb un altre diputat del grup Parlamentari del Partit 
Popular de catalunya. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.76 Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació cultural Romanesa de Reus amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01621/08). grup 
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Parlamentari del Partit Popular de catalunya, juntament 
amb un altre diputat del grup Parlamentari del Partit 
Popular de catalunya. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.77. Proposta de compareixença d’una representa-
ció de l’Associació cultural Sant gaietà amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01622/08). grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya, juntament 
amb un altre diputat del grup Parlamentari del Partit 
Popular de catalunya. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.78. Proposta de compareixença d’una representa-
ció de l’Associació d’Africans d’Alguaire amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01623/08). grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya, juntament 
amb un altre diputat del grup Parlamentari del Partit 
Popular de catalunya. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.79. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de dones del Solsonès amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01624/08). grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya, juntament 
amb un altre diputat del grup Parlamentari del Partit 
Popular de catalunya. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.80. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de dones Immigrants Subsaharianes de 
granollers amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a catalunya (tram. 
352-01625/08). grup Parlamentari del Partit Popular de  
catalunya, juntament amb un altre diputat del grup Par-
lamentari del Partit Popular de catalunya. debat i votació 
de la proposta de compareixença.

1.81. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Famílies Senegaleses de Blanes 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a catalunya (tram. 352- 
01626/08). grup Parlamentari del Partit Popular de ca-
talunya, juntament amb un altre diputat del grup Parla-
mentari del Partit Popular de catalunya. debat i votació 
de la proposta de compareixença.

1.82. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Marroquins per la Pau amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01627/08). grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya, juntament 
amb un altre diputat del grup Parlamentari del Partit 
Popular de catalunya. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.83. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Romanesos d’Alguaire amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01628/08). grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya, juntament 
amb un altre diputat del grup Parlamentari del Partit 
Popular de catalunya. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.84. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’emigrants i Retornats de catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a catalunya (tram. 352- 
01629/08). grup Parlamentari del Partit Popular de ca-
talunya, juntament amb un altre diputat del grup Parla-
mentari del Partit Popular de catalunya. debat i votació 
de la proposta de compareixença.

1.85. Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació d’Immigrants Malaians Bikandi amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i les retornades a catalunya (tram. 352-01630/08). grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya, juntament 
amb un altre diputat del grup Parlamentari del Partit 
Popular de catalunya. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.86. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació diomira amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades a 
catalunya (tram. 352-01631/08). grup Parlamentari del 
Partit Popular de catalunya, juntament amb un altre dipu-
tat del grup Parlamentari del Partit Popular de catalunya. 
debat i votació de la proposta de compareixença.

1.87. Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació ed amb relació al Projecte de llei d’acollida 
de les persones immigrades i les retornades a catalu-
nya (tram. 352-01632/08). grup Parlamentari del Partit 
Popular de catalunya, juntament amb un altre diputat del 
grup Parlamentari del Partit Popular de catalunya. debat 
i votació de la proposta de compareixença.

1.88. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació gambiana Amics de les Franqueses amb 
relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immi-
grades i les retornades a catalunya (tram. 352-01633/08). 
grup Parlamentari del Partit Popular de catalunya, junta-
ment amb un altre diputat del grup Parlamentari del Partit 
Popular de catalunya. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.89. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació guineana de conacry amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01634/08). grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya, juntament 
amb un altre diputat del grup Parlamentari del Partit 
Popular de catalunya. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.90. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Intersectorial de Recuperadors i empre-
ses Socials de catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades a 
catalunya (tram. 352-01635/08). grup Parlamentari del 
Partit Popular de catalunya, juntament amb un altre dipu-
tat del grup Parlamentari del Partit Popular de catalunya. 
debat i votació de la proposta de compareixença.

1.91. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Islàmica cultural la cala amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01636/08). grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya, juntament 
amb un altre diputat del grup Parlamentari del Partit 
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Popular de catalunya. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.92. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Jamtam amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades a 
catalunya (tram. 352-01637/08). grup Parlamentari del 
Partit Popular de catalunya, juntament amb un altre dipu-
tat del grup Parlamentari del Partit Popular de catalunya. 
debat i votació de la proposta de compareixença.

1.93. Proposta de compareixença d’una representa-
ció de l’Associació Magribina de Rubí amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01638/08). grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya, juntament 
amb un altre diputat del grup Parlamentari del Partit 
Popular de catalunya. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.94. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació ndimbeul amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades a 
catalunya (tram. 352-01639/08). grup Parlamentari del 
Partit Popular de catalunya, juntament amb un altre dipu-
tat del grup Parlamentari del Partit Popular de catalunya. 
debat i votació de la proposta de compareixença.

1.95. Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació ñodema Kafo amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades a 
catalunya (tram. 352-01640/08). grup Parlamentari del 
Partit Popular de catalunya, juntament amb un altre dipu-
tat del grup Parlamentari del Partit Popular de catalunya. 
debat i votació de la proposta de compareixença.

1.96. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació per al desenvolupament Beni Snasen de 
catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a catalunya (tram. 
352-01641/08). grup Parlamentari del Partit Popular 
de catalunya, juntament amb un altre diputat del grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya. debat i 
votació de la proposta de compareixença.

1.97. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació per la Promoció i la Inserció Professio-
nal amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per-
sones immigrades i les retornades a catalunya (tram. 
352-01642/08). grup Parlamentari del Partit Popular 
de catalunya, juntament amb un altre diputat del grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya. debat i 
votació de la proposta de compareixença.

1.98. Proposta de compareixença d’una representa-
ció de l’Associació per la Recerca i l’Acció comunitària 
eInA amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a catalunya (tram. 
352-01643/08). grup Parlamentari del Partit Popular 
de catalunya, juntament amb un altre diputat del grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya. debat i 
votació de la proposta de compareixença.

1.99. Proposta de compareixença d’una representa-
ció de l’Associació per la Solidaritat i el desenvolupa-
ment dels emigrants a Manlleu-Osona amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 

les retornades a catalunya (tram. 352-01644/08). grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya, juntament 
amb un altre diputat del grup Parlamentari del Partit 
Popular de catalunya. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.100. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Reintegra amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades a 
catalunya (tram. 352-01645/08). grup Parlamentari del 
Partit Popular de catalunya, juntament amb un altre dipu-
tat del grup Parlamentari del Partit Popular de catalunya. 
debat i votació de la proposta de compareixença.

1.101. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Romanesa de catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01646/08). grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya, juntament 
amb un altre diputat del grup Parlamentari del Partit 
Popular de catalunya. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.102. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Salut i Família amb relació al Projecte de  
llei d’acollida de les persones immigrades i les retor-
nades a catalunya (tram. 352-01647/08). grup Parla-
mentari del Partit Popular de catalunya, juntament amb 
un altre diputat del grup Parlamentari del Partit Popular 
de catalunya. debat i votació de la proposta de com-
pareixença.

1.103. Proposta de compareixença d’una representa-
ció de l’Associació Senegalesa de Reus amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01648/08). grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya, juntament 
amb un altre diputat del grup Parlamentari del Partit 
Popular de catalunya. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.104. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Servei Solidari amb relació al Projecte de  
llei d’acollida de les persones immigrades i les retorna-
des a catalunya (tram. 352-01649/08). grup Parlamen-
tari del Partit Popular de catalunya, juntament amb un 
altre diputat del grup Parlamentari del Partit Popular 
de catalunya. debat i votació de la proposta de com-
pareixença.

1.105. Proposta de compareixença d’una representa-
ció de l’Associació Social Andròmines amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01650/08). grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya, juntament 
amb un altre diputat del grup Parlamentari del Partit 
Popular de catalunya. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.106. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació taarof bi salam amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les re-
tornades a catalunya (tram. 352-01651/08). grup Par-
lamentari del Partit Popular de catalunya, juntament 
amb un altre diputat del grup Parlamentari del Partit 
Popular de catalunya. debat i votació de la proposta de 
compareixença.
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1.107. Proposta de compareixença d’una representa-
ció de l’Associació tapís amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades a 
catalunya (tram. 352-01652/08). grup Parlamentari del 
Partit Popular de catalunya, juntament amb un altre dipu-
tat del grup Parlamentari del Partit Popular de catalunya. 
debat i votació de la proposta de compareixença.

1.108. Proposta de compareixença d’una representació 
de Bages per tothom amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades a 
catalunya (tram. 352-01653/08). grup Parlamentari del 
Partit Popular de catalunya, juntament amb un altre dipu-
tat del grup Parlamentari del Partit Popular de catalunya. 
debat i votació de la proposta de compareixença.

1.109. Proposta de compareixença d’una representació 
de Braval - Iniciatives de Solidaritat i Promoció amb rela-
ció al Projecte de llei d’acollida de les persones immigra-
des i les retornades a catalunya (tram. 352-01654/08). 
grup Parlamentari del Partit Popular de catalunya, 
juntament amb un altre diputat del grup Parlamentari 
del Partit Popular de catalunya. debat i votació de la 
proposta de compareixença.

1.110. Proposta de compareixença d’una representació 
de la cambra de comerç del Perú a espanya amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i les retornades a catalunya (tram. 352-01655/08). grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya, juntament 
amb un altre diputat del grup Parlamentari del Partit 
Popular de catalunya. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.111. Proposta de compareixença d’una representació 
de càritas diocesana amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades a 
catalunya (tram. 352-01656/08). grup Parlamentari del 
Partit Popular de catalunya, juntament amb un altre dipu-
tat del grup Parlamentari del Partit Popular de catalunya. 
debat i votació de la proposta de compareixença.

1.112. Proposta de compareixença d’una representació 
de la casa de Bolívia amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades a 
catalunya (tram. 352-01657/08). grup Parlamentari del 
Partit Popular de catalunya, juntament amb un altre dipu-
tat del grup Parlamentari del Partit Popular de catalunya. 
debat i votació de la proposta de compareixença.

1.113. Proposta de compareixença d’una representa-
ció del casal de l’Amistat amb cuba de Badalona amb  
relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a catalunya (tram. 352-
01658/08). grup Parlamentari del Partit Popular de ca-
talunya, juntament amb un altre diputat del grup Parla-
mentari del Partit Popular de catalunya. debat i votació 
de la proposta de compareixença.

1.114. Proposta de compareixença d’una representació 
de comissions Obreres amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades a 
catalunya (tram. 352-01659/08). grup Parlamentari del 
Partit Popular de catalunya, juntament amb un altre dipu-
tat del grup Parlamentari del Partit Popular de catalunya. 
debat i votació de la proposta de compareixença.

1.115. Proposta de compareixença d’una representació 
del centre d’Harmonització i dinamització Intercultural 
de catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de 
les persones immigrades i les retornades a catalunya 
(tram. 352-01660/08). grup Parlamentari del Partit Po-
pular de catalunya, juntament amb un altre diputat del 
grup Parlamentari del Partit Popular de catalunya. debat 
i votació de la proposta de compareixença.

1.116. Proposta de compareixença d’una representa-
ció del centre UneScO de catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01661/08). grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya, juntament 
amb un altre diputat del grup Parlamentari del Partit 
Popular de catalunya. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.117. Proposta de compareixença d’una representació 
del centre Bolivià català amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades a 
catalunya (tram. 352-01662/08). grup Parlamentari del 
Partit Popular de catalunya, juntament amb un altre dipu-
tat del grup Parlamentari del Partit Popular de catalunya. 
debat i votació de la proposta de compareixença.

1.118. Proposta de compareixença d’una representació 
del centre cultural de treballadors Immigrants Magri-
bins amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per-
sones immigrades i les retornades a catalunya (tram. 
352-01663/08). grup Parlamentari del Partit Popular 
de catalunya, juntament amb un altre diputat del grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya. debat i 
votació de la proposta de compareixença.

1.119. Proposta de compareixença d’una representa-
ció del centre llatinoamericà de Reus amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01664/08). grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya, juntament 
amb un altre diputat del grup Parlamentari del Partit 
Popular de catalunya. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.120. Proposta de compareixença d’una representació 
del centre Pablo neruda amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades a 
catalunya (tram. 352-01665/08). grup Parlamentari del 
Partit Popular de catalunya, juntament amb un altre dipu-
tat del grup Parlamentari del Partit Popular de catalunya. 
debat i votació de la proposta de compareixença.

1.121. Proposta de compareixença d’una representació 
del centre Peruà de Barcelona amb relació al Projecte de 
llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a catalunya (tram. 352-01666/08). grup Parlamentari del 
Partit Popular de catalunya, juntament amb un altre dipu-
tat del grup Parlamentari del Partit Popular de catalunya. 
debat i votació de la proposta de compareixença.

1.122. Proposta de compareixença d’una representa-
ció de la comissió de defensa dels drets de la Perso-
na del col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01667/08). grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya, juntament 
amb un altre diputat del grup Parlamentari del Partit 
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Popular de catalunya. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.123. Proposta de compareixença d’una representació 
de la comissió catalana d’Ajuda al Refugiat amb relació al  
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01668/08). grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya, juntament 
amb un altre diputat del grup Parlamentari del Partit 
Popular de catalunya. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.124. Proposta de compareixença d’una representació 
de la comissió Immigració i Interculturalitat amb relació al  
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01669/08). grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya, juntament 
amb un altre diputat del grup Parlamentari del Partit 
Popular de catalunya. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.125. Proposta de compareixença d’una representació 
de la comunitat de Professionals a l’estranger Bolívia 
espanya catalunya (cPeB) amb relació al Projecte de 
llei d’acollida de les persones immigrades i les retorna-
des a catalunya (tram. 352-01670/08). grup Parlamen-
tari del Partit Popular de catalunya, juntament amb un 
altre diputat del grup Parlamentari del Partit Popular 
de catalunya. debat i votació de la proposta de com-
pareixença.

1.126. Proposta de compareixença d’una representació 
de la comunitat Igbo nigeriana amb relació al Projecte de  
llei d’acollida de les persones immigrades i les retor-
nades a catalunya (tram. 352-01671/08). grup Parla-
mentari del Partit Popular de catalunya, juntament amb 
un altre diputat del grup Parlamentari del Partit Popular 
de catalunya. debat i votació de la proposta de com-
pareixença.

1.127. Proposta de compareixença d’una representació 
de la comunitat Islàmica de Martorell amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01672/08). grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya, juntament 
amb un altre diputat del grup Parlamentari del Partit 
Popular de catalunya. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.128. Proposta de compareixença d’una representació 
del consell d’Iniciativa ciutadana de catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei d’acollida de les persones immigra-
des i les retornades a catalunya (tram. 352-01673/08). 
grup Parlamentari del Partit Popular de catalunya, 
juntament amb un altre diputat del grup Parlamentari 
del Partit Popular de catalunya. debat i votació de la 
proposta de compareixença.

1.129. Proposta de compareixença d’una representació 
de convivim (Fundació Privada Viarany) amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01674/08). grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya, juntament 
amb un altre diputat del grup Parlamentari del Partit 
Popular de catalunya. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.130. Proposta de compareixença d’una representació 
de la coordinadora d’Associacions de Senegalesos de 
catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a catalunya (tram. 
352-01675/08). grup Parlamentari del Partit Popular 
de catalunya, juntament amb un altre diputat del grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya. debat i 
votació de la proposta de compareixença.

1.131. Proposta de compareixença d’una representació 
de la creu Roja amb relació al Projecte de llei d’acollida de  
les persones immigrades i les retornades a catalunya 
(tram. 352-01676/08). grup Parlamentari del Partit Po-
pular de catalunya, juntament amb un altre diputat del 
grup Parlamentari del Partit Popular de catalunya. debat 
i votació de la proposta de compareixença.

1.132. Proposta de compareixença d’una representa-
ció de dar Salam Multicultural garrotxa amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01677/08). grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya, juntament 
amb un altre diputat del grup Parlamentari del Partit 
Popular de catalunya. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.133. Proposta de compareixença d’una representació 
d’espíritu de Santa cruz de la Sierra amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01678/08). grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya, juntament 
amb un altre diputat del grup Parlamentari del Partit 
Popular de catalunya. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.134. Proposta de compareixença d’una representació 
de Fasamcat amb relació al Projecte de llei d’acollida de 
les persones immigrades i les retornades a catalunya 
(tram. 352-01679/08). grup Parlamentari del Partit Po-
pular de catalunya, juntament amb un altre diputat del 
grup Parlamentari del Partit Popular de catalunya. debat 
i votació de la proposta de compareixença.

1.135. Proposta de compareixença d’una representació 
de Fedelatina amb relació al Projecte de llei d’acollida de  
les persones immigrades i les retornades a catalunya 
(tram. 352-01680/08). grup Parlamentari del Partit Po-
pular de catalunya, juntament amb un altre diputat del 
grup Parlamentari del Partit Popular de catalunya. debat 
i votació de la proposta de compareixença.

1.136. Proposta de compareixença d’una representa-
ció de la Federació d’Associacions d’Immigrants del 
Vallès amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a catalunya (tram. 
352-01681/08). grup Parlamentari del Partit Popular 
de catalunya, juntament amb un altre diputat del grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya. debat i 
votació de la proposta de compareixença.

1.137. Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació Akwaba amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades a 
catalunya (tram. 352-01682/08). grup Parlamentari del 
Partit Popular de catalunya, juntament amb un altre dipu-
tat del grup Parlamentari del Partit Popular de catalunya. 
debat i votació de la proposta de compareixença.
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1.138. Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació Ared amb relació al Projecte de llei d’aco-
llida de les persones immigrades i les retornades a cata-
lunya (tram. 352-01683/08). grup Parlamentari del Partit 
Popular de catalunya, juntament amb un altre diputat del 
grup Parlamentari del Partit Popular de catalunya. debat 
i votació de la proposta de compareixença.

1.139. Proposta de compareixença d’una representació 
de la fundació Babel Punto de encuentro amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01684/08). grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya, juntament 
amb un altre diputat del grup Parlamentari del Partit 
Popular de catalunya. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.140. Proposta de compareixença d’una representa-
ció de la Fundació catalana de l’esplai amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01685/08). grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya, juntament 
amb un altre diputat del grup Parlamentari del Partit 
Popular de catalunya. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.141. Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació Innovació per l’Acció Social amb relació al  
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01686/08). grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya, juntament 
amb un altre diputat del grup Parlamentari del Partit 
Popular de catalunya. debat i votació de la proposta 
de compareixença.

1.142. Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació Migrastudium amb relació al Projecte de  
llei d’acollida de les persones immigrades i les retor-
nades a catalunya (tram. 352-01687/08). grup Par-
lamentari del Partit Popular de catalunya, juntament 
amb un altre diputat del grup Parlamentari del Partit 
Popular de catalunya. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.143. Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació Oscobe amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades a 
catalunya (tram. 352-01688/08). grup Parlamentari del 
Partit Popular de catalunya, juntament amb un altre dipu-
tat del grup Parlamentari del Partit Popular de catalunya. 
debat i votació de la proposta de compareixença.

1.144. Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació Social Sant Ignasi de loiola amb relació al  
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01689/08). grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya, juntament 
amb un altre diputat del grup Parlamentari del Partit 
Popular de catalunya. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.145. Proposta de compareixença d’una representa-
ció de la Fundació Andina Pachamama amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01690/08). grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya, juntament 
amb un altre diputat del grup Parlamentari del Partit 

Popular de catalunya. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.146. Proposta de compareixença d’una representa-
ció de la Fundació catalunya Amèrica amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01691/08). grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya, juntament 
amb un altre diputat del grup Parlamentari del Partit 
Popular de catalunya. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.147. Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació Joan Pau II amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades a 
catalunya (tram. 352-01692/08). grup Parlamentari del 
Partit Popular de catalunya, juntament amb un altre dipu-
tat del grup Parlamentari del Partit Popular de catalunya. 
debat i votació de la proposta de compareixença.

1.148. Proposta de compareixença d’una representació 
del grup d’educadors per a la Integració de les Persones 
en Perill d’exclusió Social amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades a 
catalunya (tram. 352-01693/08). grup Parlamentari del 
Partit Popular de catalunya, juntament amb un altre dipu-
tat del grup Parlamentari del Partit Popular de catalunya. 
debat i votació de la proposta de compareixença.

1.149. Proposta de compareixença d’una representació 
de grups Associats pel treball Sociocultural amb relació al  
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01694/08). grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya, juntament 
amb un altre diputat del grup Parlamentari del Partit 
Popular de catalunya. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.150. Proposta de compareixença d’una representa-
ció d’Iniciativa Integración Social y desarrollo Solidario 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les perso-
nes immigrades i les retornades a catalunya (tram. 
352-01695/08). grup Parlamentari del Partit Popular 
de catalunya, juntament amb un altre diputat del grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya. debat i 
votació de la proposta de compareixença.

1.151. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Institut de Reinserció Social amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les re-
tornades a catalunya (tram. 352-01696/08). grup Par-
lamentari del Partit Popular de catalunya, juntament 
amb un altre diputat del grup Parlamentari del Partit 
Popular de catalunya. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.152. Proposta de compareixença d’una representació 
d’Interculturalitat i convivència amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les re-
tornades a catalunya (tram. 352-01697/08). grup Par-
lamentari del Partit Popular de catalunya, juntament 
amb un altre diputat del grup Parlamentari del Partit 
Popular de catalunya. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.153. Proposta de compareixença d’una representació 
de JARc amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
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persones immigrades i les retornades a catalunya (tram. 
352-01698/08). grup Parlamentari del Partit Popular 
de catalunya, juntament amb un altre diputat del grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya. debat i 
votació de la proposta de compareixença.

1.154. Proposta de compareixença d’una representació 
de latincat amb relació al Projecte de llei d’acollida de 
les persones immigrades i les retornades a catalunya 
(tram. 352-01699/08). grup Parlamentari del Partit Po-
pular de catalunya, juntament amb un altre diputat del 
grup Parlamentari del Partit Popular de catalunya. debat 
i votació de la proposta de compareixença.

1.155. Proposta de compareixença d’una representació 
de nuevos colectivos amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades a 
catalunya (tram. 352-01700/08). grup Parlamentari del 
Partit Popular de catalunya, juntament amb un altre dipu-
tat del grup Parlamentari del Partit Popular de catalunya. 
debat i votació de la proposta de compareixença.

1.156. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Observatori deSc amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades a 
catalunya (tram. 352-01702/08). grup Parlamentari del 
Partit Popular de catalunya, juntament amb un altre dipu-
tat del grup Parlamentari del Partit Popular de catalunya. 
debat i votació de la proposta de compareixença.

1.157. Proposta de compareixença d’una representació 
de Pimec amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a catalunya (tram. 
352-01703/08). grup Parlamentari del Partit Popular 
de catalunya, juntament amb un altre diputat del grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya. debat i 
votació de la proposta de compareixença.

1.158. Proposta de compareixença d’una representació 
de Runa Pacha amb relació al Projecte de llei d’acollida de  
les persones immigrades i les retornades a catalunya 
(tram. 352-01704/08). grup Parlamentari del Partit Po-
pular de catalunya, juntament amb un altre diputat del 
grup Parlamentari del Partit Popular de catalunya. debat 
i votació de la proposta de compareixença.

1.159. Proposta de compareixença d’una representació 
del Ballet Folclórico Boliviano Sayariy-urus amb relació al  
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01705/08). grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya, juntament 
amb un altre diputat del grup Parlamentari del Partit 
Popular de catalunya. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.160. Proposta de compareixença d’una representació 
de Sentimiento Andino Internacional Humano Artísti-
co amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per-
sones immigrades i les retornades a catalunya (tram. 
352-01706/08). grup Parlamentari del Partit Popular 
de catalunya, juntament amb un altre diputat del grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya. debat i 
votació de la proposta de compareixença.

1.161. Proposta de compareixença d’una representació 
del taller de cultura, Folklore i Art takillaqta amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 

i les retornades a catalunya (tram. 352-01707/08). grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya, juntament 
amb un altre diputat del grup Parlamentari del Partit 
Popular de catalunya. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.162. Proposta de compareixença d’una representa-
ció de la taula del tercer Sector Social de catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les perso-
nes immigrades i les retornades a catalunya (tram. 
352-01708/08). grup Parlamentari del Partit Popular 
de catalunya, juntament amb un altre diputat del grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya. debat i 
votació de la proposta de compareixença.

1.163. Proposta de compareixença d’una representa-
ció de la Unió general de treballadors amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01709/08). grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya, juntament 
amb un altre diputat del grup Parlamentari del Partit 
Popular de catalunya. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.164. Proposta de compareixença d’una representació 
d’Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei d’aco-
llida de les persones immigrades i les retornades a cata-
lunya (tram. 352-01710/08). grup Parlamentari del Partit 
Popular de catalunya, juntament amb un altre diputat del 
grup Parlamentari del Partit Popular de catalunya. debat 
i votació de la proposta de compareixença.

1.165. Proposta de compareixença d’una representa-
ció d’Unió de la comunitat Senegalesa amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01711/08). grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya, juntament 
amb un altre diputat del grup Parlamentari del Partit 
Popular de catalunya. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.166. Proposta de compareixença d’una representa-
ció d’Unió Professional Iberoamericana de catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les perso-
nes immigrades i les retornades a catalunya (tram. 
352-01712/08). grup Parlamentari del Partit Popular 
de catalunya, juntament amb un altre diputat del grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya. debat i 
votació de la proposta de compareixença.

1.167. Proposta de compareixença d’una representació 
de Vents de l’Àfrica negra amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades a 
catalunya (tram. 352-01713/08). grup Parlamentari del 
Partit Popular de catalunya, juntament amb un altre dipu-
tat del grup Parlamentari del Partit Popular de catalunya. 
debat i votació de la proposta de compareixença.

1.168. Proposta de compareixença d’una representa-
ció la Xarxa comunitària de Sant Antoni amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01714/08). grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya, juntament 
amb un altre diputat del grup Parlamentari del Partit 
Popular de catalunya. debat i votació de la proposta de 
compareixença.
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1.169. Proposta de compareixença d’una representa-
ció de l’Associació catalana de Municipis i comarques 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a catalunya (tram. 352-
01715/08). grup Parlamentari Socialistes - ciutadans 
pel canvi, grup Parlamentari d’esquerra Republicana de 
catalunya, grup Parlamentari d’Iniciativa per catalunya 
Verds - esquerra Unida i Alternativa. debat i votació de 
la proposta de compareixença.

1.170. Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Municipis de catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a catalunya (tram. 352-
01716/08). grup Parlamentari Socialistes - ciutadans 
pel canvi, grup Parlamentari d’esquerra Republicana 
de catalunya, grup Parlamentari d’Iniciativa per ca-
talunya Verds - esquerra Unida i Alternativa. debat i 
votació de la proposta de compareixença.

1.171. Proposta de compareixença d’una representació 
de la diputació de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les re-
tornades a catalunya (tram. 352-01717/08). grup Par-
lamentari Socialistes - ciutadans pel canvi, grup Par-
lamentari d’esquerra Republicana de catalunya, grup 
Parlamentari d’Iniciativa per catalunya Verds - esquerra 
Unida i Alternativa. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.172. Proposta de compareixença d’una representa-
ció de la Unió general de treballadors amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01718/08). grup 
Parlamentari Socialistes - ciutadans pel canvi, grup Par-
lamentari d’esquerra Republicana de catalunya, grup 
Parlamentari d’Iniciativa per catalunya Verds - esquerra 
Unida i Alternativa. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.173. Proposta de compareixença d’una representació 
de comissions Obreres amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades a 
catalunya (tram. 352-01719/08). grup Parlamentari Socia-
listes - ciutadans pel canvi, grup Parlamentari d’esquerra 
Republicana de catalunya, grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per catalunya Verds - esquerra Unida i Alternativa. 
debat i votació de la proposta de compareixença.

1.174. Proposta de compareixença d’una representació 
de Foment del treball nacional amb relació al Projecte de  
llei d’acollida de les persones immigrades i les retor-
nades a catalunya (tram. 352-01720/08). grup Parla-
mentari Socialistes - ciutadans pel canvi, grup Par-
lamentari d’esquerra Republicana de catalunya, grup 
Parlamentari d’Iniciativa per catalunya Verds - esquerra 
Unida i Alternativa. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.175. Proposta de compareixença d’una representació de  
Pimec Sefes amb relació al Projecte de llei d’acollida  
de les persones immigrades i les retornades a catalu-
nya (tram. 352-01721/08). grup Parlamentari Socialis-
tes - ciutadans pel canvi, grup Parlamentari d’esquerra  
Republicana de catalunya, grup Parlamentari d’Inicia-

tiva per catalunya Verds - esquerra Unida i Alternativa. 
debat i votació de la proposta de compareixença.

1.176. Proposta de compareixença d’una representació 
de Joves Agricultors i Ramaders de catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a catalunya (tram. 352-
01722/08). grup Parlamentari Socialistes - ciutadans 
pel canvi, grup Parlamentari d’esquerra Republicana de 
catalunya, grup Parlamentari d’Iniciativa per catalunya 
Verds - esquerra Unida i Alternativa. debat i votació de 
la proposta de compareixença.

1.177. Proposta de compareixença d’una representació 
d’Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei d’acolli-
da de les persones immigrades i les retornades a catalu-
nya (tram. 352-01723/08). grup Parlamentari Socialistes -  
ciutadans pel canvi, grup Parlamentari d’esquerra Re-
publicana de catalunya, grup Parlamentari d’Iniciativa 
per catalunya Verds - esquerra Unida i Alternativa. de-
bat i votació de la proposta de compareixença.

1.178. Proposta de compareixença d’una representa-
ció de la comissió catalana d’Ajuda al Refugiat amb 
relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a catalunya (tram. 352-
01724/08). grup Parlamentari Socialistes - ciutadans 
pel canvi, grup Parlamentari d’esquerra Republicana 
de catalunya, grup Parlamentari d’Iniciativa per ca-
talunya Verds - esquerra Unida i Alternativa. debat i 
votació de la proposta de compareixença.

1.179. Proposta de compareixença d’una representació 
de la taula d’entitats del tercer Sector Social de ca-
talunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de 
les persones immigrades i les retornades a catalunya  
(tram. 352-01725/08). grup Parlamentari Socialistes -  
ciutadans pel canvi, grup Parlamentari d’esquerra Re-
publicana de catalunya, grup Parlamentari d’Iniciativa 
per catalunya Verds - esquerra Unida i Alternativa. de-
bat i votació de la proposta de compareixença.

1.180. Proposta de compareixença d’una representa-
ció de càritas diocesana de Barcelona amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01726/08). grup 
Parlamentari Socialistes - ciutadans pel canvi, grup Par-
lamentari d’esquerra Republicana de catalunya, grup 
Parlamentari d’Iniciativa per catalunya Verds - esquerra 
Unida i Alternativa. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.181. Proposta de compareixença del coordinador au-
tonòmic de la creu Roja espanyola a catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a catalunya (tram. 352-
01727/08). grup Parlamentari Socialistes - ciutadans 
pel canvi, grup Parlamentari d’esquerra Republicana de 
catalunya, grup Parlamentari d’Iniciativa per catalunya 
Verds - esquerra Unida i Alternativa. debat i votació de 
la proposta de compareixença.

1.182. Proposta de compareixença d’una representació 
d’Òmnium cultural amb relació al Projecte de llei d’acolli-
da de les persones immigrades i les retornades a catalu-
nya (tram. 352-01728/08). grup Parlamentari Socialistes -  
ciutadans pel canvi, grup Parlamentari d’esquerra Re-
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publicana de catalunya, grup Parlamentari d’Iniciativa 
per catalunya Verds - esquerra Unida i Alternativa. debat 
i votació de la proposta de compareixença.

1.183. Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions de Veïns d’Habitatge So-
cial de catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida 
de les persones immigrades i les retornades a catalunya 
(tram. 352-01729/08). grup Parlamentari Socialistes -  
ciutadans pel canvi, grup Parlamentari d’esquerra Re-
publicana de catalunya, grup Parlamentari d’Iniciativa 
per catalunya Verds - esquerra Unida i Alternativa. de-
bat i votació de la proposta de compareixença.

1.184. Proposta de compareixença d’una representa-
ció de la Fundació Servei gironí de Pedagogia Social 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a catalunya (tram. 352-
01730/08). grup Parlamentari Socialistes - ciutadans 
pel canvi, grup Parlamentari d’esquerra Republicana de 
catalunya, grup Parlamentari d’Iniciativa per catalunya 
Verds - esquerra Unida i Alternativa. debat i votació de 
la proposta de compareixença.

1.185. Proposta de compareixença d’una representació 
de SOS Racisme catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’acollida de les persones immigrades i les retor-
nades a catalunya (tram. 352-01731/08). grup Parla-
mentari Socialistes - ciutadans pel canvi, grup Par-
lamentari d’esquerra Republicana de catalunya, grup 
Parlamentari d’Iniciativa per catalunya Verds - esquerra 
Unida i Alternativa. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.186. Proposta de compareixença d’una representa-
ció del col·legi Oficial de diplomats en treball Social i 
Assistents Socials de catalunya amb relació al Projec-
te de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a catalunya (tram. 352-01732/08). grup 
Parlamentari Socialistes - ciutadans pel canvi, grup Par-
lamentari d’esquerra Republicana de catalunya, grup 
Parlamentari d’Iniciativa per catalunya Verds - esquerra 
Unida i Alternativa. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.187. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de treballadors Pakistanesos de cata-
lunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a catalunya (tram. 
352-01733/08). grup Parlamentari Socialistes - ciuta-
dans pel canvi, grup Parlamentari d’esquerra Republi-
cana de catalunya, grup Parlamentari d’Iniciativa per 
catalunya Verds - esquerra Unida i Alternativa. debat i 
votació de la proposta de compareixença.

1.188. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Sociocultural Ibn Batuta amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01734/08). grup 
Parlamentari Socialistes - ciutadans pel canvi, grup Par-
lamentari d’esquerra Republicana de catalunya, grup 
Parlamentari d’Iniciativa per catalunya Verds - esquerra 
Unida i Alternativa. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.189. Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’entitats llatinoamericanes de cata-

lunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a catalunya (tram. 
352-01735/08). grup Parlamentari Socialistes - ciuta-
dans pel canvi, grup Parlamentari d’esquerra Republi-
cana de catalunya, grup Parlamentari d’Iniciativa per 
catalunya Verds - esquerra Unida i Alternativa. debat i 
votació de la proposta de compareixença.

1.190. Proposta de compareixença d’una representa-
ció de la Federació d’entitats Peruanes a catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a catalunya (tram. 352-
01736/08). grup Parlamentari Socialistes - ciutadans 
pel canvi, grup Parlamentari d’esquerra Republicana de 
catalunya, grup Parlamentari d’Iniciativa per catalunya 
Verds - esquerra Unida i Alternativa. debat i votació de 
la proposta de compareixença.

1.191. Proposta de compareixença d’una representació 
de la coordinadora d’Associacions Senegaleses de 
catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de 
les persones immigrades i les retornades a catalunya 
(tram. 352-01737/08). grup Parlamentari Socialistes -  
ciutadans pel canvi, grup Parlamentari d’esquerra Re-
publicana de catalunya, grup Parlamentari d’Iniciativa 
per catalunya Verds - esquerra Unida i Alternativa. de-
bat i votació de la proposta de compareixença.

1.192. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de dones Xineses a catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a catalunya (tram. 352-
01738/08). grup Parlamentari Socialistes - ciutadans 
pel canvi, grup Parlamentari d’esquerra Republicana de 
catalunya, grup Parlamentari d’Iniciativa per catalunya 
Verds - esquerra Unida i Alternativa. debat i votació de 
la proposta de compareixença.

1.193. Proposta de compareixença d’una representació 
de taghrast - espai Amazic amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades a 
catalunya (tram. 352-01739/08). grup Parlamentari Socia-
listes - ciutadans pel canvi, grup Parlamentari d’esquerra 
Republicana de catalunya, grup Parlamentari d’Iniciativa 
per catalunya Verds - esquerra Unida i Alternativa. debat 
i votació de la proposta de compareixença.

1.194. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Romanesa de catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01740/08). grup 
Parlamentari Socialistes - ciutadans pel canvi, grup Par-
lamentari d’esquerra Republicana de catalunya, grup 
Parlamentari d’Iniciativa per catalunya Verds - esquer-
ra Unida i Alternativa. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.195. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de treballadors Marroquins a catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a catalunya (tram. 352-
01741/08). grup Parlamentari Socialistes - ciutadans 
pel canvi, grup Parlamentari d’esquerra Republicana de 
catalunya, grup Parlamentari d’Iniciativa per catalunya 
Verds - esquerra Unida i Alternativa. debat i votació de 
la proposta de compareixença.
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1.196. Proposta de compareixença d’una representa-
ció del centre Filipí de Barcelona amb relació al Pro-
jecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01742/08). grup 
Parlamentari So cialistes - ciutadans pel canvi, grup Par-
lamentari d’esquerra Republicana de catalunya, grup 
Parlamentari d’Iniciativa per catalunya Verds - esquerra 
Unida i Alternativa. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.197. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació dominicana de catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01743/08). grup 
Parlamentari Socialistes - ciutadans pel canvi, grup Par-
lamentari d’esquerra Republicana de catalunya, grup 
Parlamentari d’Iniciativa per catalunya Verds - esquer-
ra Unida i Alternativa. debat i votació de la proposta de 
compareixença.

1.198. Proposta de compareixença d’una representa-
ció de la Federació d’entitats Bolivianes de catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a catalunya (tram. 352-
01744/08). grup Parlamentari Socialistes - ciutadans 
pel canvi, grup Parlamentari d’esquerra Republicana de 
catalunya, grup Parlamentari d’Iniciativa per catalunya 
Verds - esquerra Unida i Alternativa. debat i votació de 
la proposta de compareixença.

1.199. Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions equatorianes a catalu-
nya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les perso-
nes immigrades i les retornades a catalunya (tram. 352-
01745/08). grup Parlamentari Socialistes - ciutadans pel 
canvi, grup Parlamentari d’esquerra Republicana de 
catalunya, grup Parlamentari d’Iniciativa per catalunya 
Verds - esquerra Unida i Alternativa. debat i votació de 
la proposta de compareixença.

1.200. Proposta de compareixença de Ricard Zapata-
Barrero amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a catalunya (tram. 
352-01746/08). grup Parlamentari Socialistes - ciuta-
dans pel canvi, grup Parlamentari d’esquerra Republi-
cana de catalunya, grup Parlamentari d’Iniciativa per 
catalunya Verds - esquerra Unida i Alternativa. debat i 
votació de la proposta de compareixença.

1.201. Proposta de compareixença d’eduardo Rojo tor-
recillas amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a catalunya (tram. 
352-01747/08). grup Parlamentari Socialistes - ciuta-
dans pel canvi, grup Parlamentari d’esquerra Republi-
cana de catalunya, grup Parlamentari d’Iniciativa per 
catalunya Verds - esquerra Unida i Alternativa. debat i 
votació de la proposta de compareixença.

1.202. Proposta de compareixença de guillem lópez 
casasnovas amb relació al Projecte de llei d’acollida de 
les persones immigrades i les retornades a catalunya 
(tram. 352-01748/08). grup Parlamentari Socialistes -  
ciutadans pel canvi, grup Parlamentari d’esquerra Re-
publicana de catalunya, grup Parlamentari d’Iniciativa 
per catalunya Verds - esquerra Unida i Alternativa. de-
bat i votació de la proposta de compareixença.

1.203. Proposta de compareixença de Jordi Sánchez 
Picanyol amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a catalunya (tram. 
352-01749/08). grup Parlamentari Socialistes - ciuta-
dans pel canvi, grup Parlamentari d’esquerra Republi-
cana de catalunya, grup Parlamentari d’Iniciativa per 
catalunya Verds - esquerra Unida i Alternativa. debat i 
votació de la proposta de compareixença.

1.204. Proposta de compareixença de Maria Helena 
Bedoya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a catalunya (tram. 
352-01750/08). grup Parlamentari Socialistes - ciuta-
dans pel canvi, grup Parlamentari d’esquerra Republi-
cana de catalunya, grup Parlamentari d’Iniciativa per 
catalunya Verds - esquerra Unida i Alternativa. debat i 
votació de la proposta de compareixença.

1.205. Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’entitats Pakistaneses de catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a catalunya (tram. 352-
01751/08). grup Parlamentari de convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del grup Parlamentari  
de convergència i Unió. debat i votació de la proposta de  
compareixença.

1.206. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació catalana de Solidaritat i Ajuda als Re-
fugiats amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a catalunya (tram. 
352-01752/08). grup Parlamentari de convergència i 
Unió, juntament amb un altre diputat del grup Parla-
mentari de convergència i Unió. debat i votació de la 
proposta de compareixença.

1.207. Proposta de compareixença d’una representació 
d’Adib Biladi amb relació al Projecte de llei d’acollida de 
les persones immigrades i les retornades a catalunya 
(tram. 352-01753/08). grup Parlamentari de conver-
gència i Unió, juntament amb un altre diputat del grup 
Parlamentari de convergència i Unió. debat i votació de 
la proposta de compareixença.

1.208. Proposta de compareixença d’una representació 
d’Amical d’Immigrants Marroquins a catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a catalunya (tram. 352-
01754/08). grup Parlamentari de convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del grup Parlamentari  
de convergència i Unió. debat i votació de la proposta de  
compareixença.

1.209. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació catalanoveneçolana amb relació al Pro-
jecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a catalunya (tram. 352-01755/08). grup Par-
lamentari de convergència i Unió, juntament amb un al-
tre diputat del grup Parlamentari de convergència i Unió. 
debat i votació de la proposta de compareixença.

1.210. Proposta de compareixença d’una representa-
ció de l’Associació cultural garraf Plural amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01756/08). grup 
Parlamentari de convergència i Unió, juntament amb un 
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altre diputat del grup Parlamentari de convergència i 
Unió. debat i votació de la proposta de compareixença.

1.211. Proposta de compareixença d’una representa-
ció de l’Associació d’Artistes equatorians a catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a catalunya (tram. 352-
01757/08). grup Parlamentari de convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del grup Parlamentari  
de convergència i Unió. debat i votació de la proposta de  
compareixença.

1.212. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de ciutadans de costa d’Ivori amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i les retornades a catalunya (tram. 352-01758/08). grup 
Parlamentari de convergència i Unió, juntament amb un 
altre diputat del grup Parlamentari de convergència i 
Unió. debat i votació de la proposta de compareixença.

1.213. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’equatorians del Maresme amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i les retornades a catalunya (tram. 352-01759/08). grup 
Parlamentari de convergència i Unió, juntament amb un 
altre diputat del grup Parlamentari de convergència i 
Unió. debat i votació de la proposta de compareixença.

1.214. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació general de dones empresàries Xineses 
i espanyoles amb relació al Projecte de llei d’acollida de 
les persones immigrades i les retornades a catalunya 
(tram. 352-01760/08). grup Parlamentari de conver-
gència i Unió, juntament amb un altre diputat del grup 
Parlamentari de convergència i Unió. debat i votació de 
la proposta de compareixença.

1.215. Proposta de compareixença d’una representa-
ció de l’Associació cultura Popular Xinesa catalana 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a catalunya (tram. 352-
01761/08). grup Parlamentari de convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del grup Parlamentari 
de convergència i Unió. debat i votació de la proposta 
de compareixença.

1.216. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de la comunitat dominicana a catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a catalunya (tram. 352-
01762/08). grup Parlamentari de convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del grup Parlamentari 
de convergència i Unió. debat i votació de la proposta 
de compareixença.

1.217. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Zhzjiang a catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01763/08). grup 
Parlamentari de convergència i Unió, juntament amb un 
altre diputat del grup Parlamentari de convergència i 
Unió. debat i votació de la proposta de compareixença.

1.218. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Hispanollatina del Vallès amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01764/08). grup 

Parlamentari de convergència i Unió, juntament amb un 
altre diputat del grup Parlamentari de convergència i 
Unió. debat i votació de la proposta de compareixença.

1.219. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Panamà-catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a catalunya (tram. 352-01765/08). grup Par-
lamentari de convergència i Unió, juntament amb un al-
tre diputat del grup Parlamentari de convergència i Unió. 
debat i votació de la proposta de compareixença.

1.220. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació per a la Integració de la nova ciutadania 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a catalunya (tram. 352-
01766/08). grup Parlamentari de convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del grup Parlamentari  
de convergència i Unió. debat i votació de la proposta de  
compareixença.

1.221. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació UMMI - Unió de dones Marroquines 
Immigrants amb relació al Projecte de llei d’acollida de 
les persones immigrades i les retornades a catalunya 
(tram. 352-01767/08). grup Parlamentari de conver-
gència i Unió, juntament amb un altre diputat del grup 
Parlamentari de convergència i Unió. debat i votació de 
la proposta de compareixença.

1.222. Proposta de compareixença d’una representació de 
Barcelona All Filipino Sports commission amb relació al  
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01768/08). grup 
Parlamentari de convergència i Unió, juntament amb un 
altre diputat del grup Parlamentari de convergència i 
Unió. debat i votació de la proposta de compareixença.

1.223. Proposta de compareixença d’una representació 
de la casa de Mendoza a espanya amb relació al Pro-
jecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a catalunya (tram. 352-01769/08). grup Par-
lamentari de convergència i Unió, juntament amb un al-
tre diputat del grup Parlamentari de convergència i Unió. 
debat i votació de la proposta de compareixença.

1.224. Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació casa del tibet amb relació al Projecte de 
llei d’acollida de les persones immigrades i les retorna-
des a catalunya (tram. 352-01770/08). grup Parlamenta-
ri de convergència i Unió, juntament amb un altre diputat 
del grup Parlamentari de convergència i Unió. debat i 
votació de la proposta de compareixença.

1.225. Proposta de compareixença d’una representació 
del casal Argentí de Sabadell amb relació al Projecte de 
llei d’acollida de les persones immigrades i les retorna-
des a catalunya (tram. 352-01771/08). grup Parlamenta-
ri de convergència i Unió, juntament amb un altre diputat 
del grup Parlamentari de convergència i Unió. debat i 
votació de la proposta de compareixença.

1.226. Proposta de compareixença d’una representa-
ció del club Atlètic Rosario central de catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a catalunya (tram. 352-
01772/08). grup Parlamentari de convergència i Unió, 
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juntament amb un altre diputat del grup Parlamentari 
de convergència i Unió. debat i votació de la proposta 
de compareixença.

1.227. Proposta de compareixença d’una representació 
de colòmbia Viu catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades a 
catalunya (tram. 352-01773/08). grup Parlamentari de 
convergència i Unió, juntament amb un altre diputat del  
grup Parlamentari de convergència i Unió. debat i vo-
tació de la proposta de compareixença.

1.228. Proposta de compareixença d’una representació del 
consell d’Advocacia catalana amb relació al Projecte de  
llei d’acollida de les persones immigrades i les retorna-
des a catalunya (tram. 352-01774/08). grup Parlamenta-
ri de convergència i Unió, juntament amb un altre diputat 
del grup Parlamentari de convergència i Unió. debat i 
votació de la proposta de compareixença.

1.229. Proposta de compareixença d’una representació 
de la coordinadora d’Associacions Senegaleses de 
catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les  
persones immigrades i les retornades a catalunya (tram. 
352-01775/08). grup Parlamentari de convergència i 
Unió, juntament amb un altre diputat del grup Parla-
mentari de convergència i Unió. debat i votació de la 
proposta de compareixença.

1.230. Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions Americanes a catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a catalunya (tram. 352-
01776/08). grup Parlamentari de convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del grup Parlamentari  
de convergència i Unió. debat i votació de la proposta de  
compareixença.

1.231. Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions d’Immigrants del Vallès 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a catalunya (tram. 352-
01777/08). grup Parlamentari de convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del grup Parlamentari 
de convergència i Unió. debat i votació de la proposta 
de compareixença.

1.232. Proposta de compareixença d’una representa-
ció de la Federació d’entitats Peruanes a catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a catalunya (tram. 352-
01778/08). grup Parlamentari de convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del grup Parlamentari  
de convergència i Unió. debat i votació de la proposta de  
compareixença.

1.233. Proposta de compareixença d’una representació 
de Kalipi amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a catalunya (tram. 
352-01779/08). grup Parlamentari de convergència i 
Unió, juntament amb un altre diputat del grup Parla-
mentari de convergència i Unió. debat i votació de la 
proposta de compareixença.

1.234. Proposta de compareixença d’una representa-
ció de la llum del nord amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 

a catalunya (tram. 352-01780/08). grup Parlamentari de 
convergència i Unió, juntament amb un altre diputat del  
grup Parlamentari de convergència i Unió. debat i vo-
tació de la proposta de compareixença.

1.235. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Professionals dominicans a catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a catalunya (tram. 352-
01781/08). grup Parlamentari de convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del grup Parlamentari 
de convergència i Unió. debat i votació de la proposta 
de compareixença.

1.236. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Professionals estudiants a catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a catalunya (tram. 352-
01782/08). grup Parlamentari de convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del grup Parlamentari  
de convergència i Unió. debat i votació de la proposta de  
compareixença.

1.237. Proposta de compareixença d’una representació de 
la comunitat de Professionals a l’estranger Bolívia - espa-
nya - catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida 
de les persones immigrades i les retornades a catalunya 
(tram. 352-01783/08). grup Parlamentari de convergència 
i Unió, juntament amb un altre diputat del grup Parlamen-
tari de convergència i Unió. debat i votació de la proposta 
de compareixença.

1.238. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Arquitectes llatinoamericans a espa-
nya i europa amb relació al Projecte de llei d’acollida de 
les persones immigrades i les retornades a catalunya 
(tram. 352-01784/08). grup Parlamentari de conver-
gència i Unió, juntament amb un altre diputat del grup 
Parlamentari de convergència i Unió. debat i votació de 
la proposta de compareixença.

1.239. Proposta de compareixença d’una representa-
ció de l’Associació d’Advocats Bolivians a catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a catalunya (tram. 352-
01785/08). grup Parlamentari de convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del grup Parlamentari  
de convergència i Unió. debat i votació de la proposta de  
compareixença.

1.240. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Asociación cultural Rumbo amb relació al Projecte de  
llei d’acollida de les persones immigrades i les retorna-
des a catalunya (tram. 352-01786/08). grup Parlamenta-
ri de convergència i Unió, juntament amb un altre diputat 
del grup Parlamentari de convergència i Unió. debat i 
votació de la proposta de compareixença.

1.241. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Asociación crear Mundos amb relació al Projecte de 
llei d’acollida de les persones immigrades i les retorna-
des a catalunya (tram. 352-01787/08). grup Parlamenta-
ri de convergència i Unió, juntament amb un altre diputat 
del grup Parlamentari de convergència i Unió. debat i 
votació de la proposta de compareixença.
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1.242. Proposta de compareixença d’una representació 
del centre Bolivià català amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a catalunya (tram. 352-01788/08). grup Parlamentari de 
convergència i Unió, juntament amb un altre diputat del  
grup Parlamentari de convergència i Unió. debat i vo-
tació de la proposta de compareixença.

1.243. Proposta de compareixença d’una representa-
ció de la Federació Internacional de Professionals a 
catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de 
les persones immigrades i les retornades a catalunya 
(tram. 352-01789/08). grup Parlamentari de conver-
gència i Unió, juntament amb un altre diputat del grup 
Parlamentari de convergència i Unió. debat i votació de 
la proposta de compareixença.

1.244. Proposta de compareixença d’una representa-
ció de la Federació Associació de Metges Peruans a 
catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de 
les persones immigrades i les retornades a catalunya 
(tram. 352-01790/08). grup Parlamentari de conver-
gència i Unió, juntament amb un altre diputat del grup 
Parlamentari de convergència i Unió. debat i votació de 
la proposta de compareixença.

1.245. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Uruguaians a catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01791/08). grup 
Parlamentari de convergència i Unió, juntament amb un 
altre diputat del grup Parlamentari de convergència i 
Unió. debat i votació de la proposta de compareixença.

1.246. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Paraguaians a Barcelona amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01792/08). grup 
Parlamentari de convergència i Unió, juntament amb un 
altre diputat del grup Parlamentari de convergència i 
Unió. debat i votació de la proposta de compareixença.

1.247. Proposta de compareixença d’una representació 
l’Associació casa guatemala amb relació al Projecte de 
llei d’acollida de les persones immigrades i les retorna-
des a catalunya (tram. 352-01793/08). grup Parlamenta-
ri de convergència i Unió, juntament amb un altre diputat 
del grup Parlamentari de convergència i Unió. debat i 
votació de la proposta de compareixença.

1.248. Proposta de compareixença d’una representació 
del col·lectiu guinea equatorial amb relació al Projecte de  
llei d’acollida de les persones immigrades i les retorna-
des a catalunya (tram. 352-01794/08). grup Parlamenta-
ri de convergència i Unió, juntament amb un altre diputat 
del grup Parlamentari de convergència i Unió. debat i 
votació de la proposta de compareixença.

1.249. Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació d’equatorians a catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a catalunya (tram. 352-
01795/08). grup Parlamentari de convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del grup Parlamentari  
de convergència i Unió. debat i votació de la proposta de  
compareixença.

1.250. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de cubans a catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01796/08). grup 
Parlamentari de convergència i Unió, juntament amb un 
altre diputat del grup Parlamentari de convergència i 
Unió. debat i votació de la proposta de compareixença.

1.251. Proposta de compareixença d’una representació 
del Saló Perú amb relació al Projecte de llei d’acollida de 
les persones immigrades i les retornades a catalunya 
(tram. 352-01797/08). grup Parlamentari de conver-
gència i Unió, juntament amb un altre diputat del grup 
Parlamentari de convergència i Unió. debat i votació de 
la proposta de compareixença.

1.252. Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Municipis de catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a catalunya (tram. 352-
01798/08). grup Parlamentari de convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del grup Parlamentari  
de convergència i Unió. debat i votació de la proposta de  
compareixença.

1.253. Proposta de compareixença d’una representa-
ció de l’Associació catalana de Municipis i comarques 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a catalunya (tram. 352-
01799/08). grup Parlamentari de convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del grup Parlamentari  
de convergència i Unió. debat i votació de la proposta de  
compareixença.

1.254. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Ajuntament de Badalona amb relació al Projecte de 
llei d’acollida de les persones immigrades i les retorna-
des a catalunya (tram. 352-01800/08). grup Parlamenta-
ri de convergència i Unió, juntament amb un altre diputat 
del grup Parlamentari de convergència i Unió. debat i 
votació de la proposta de compareixença.

1.255. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Ajuntament de Sant cugat del Vallès amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01801/08). grup 
Parlamentari de convergència i Unió, juntament amb un 
altre diputat del grup Parlamentari de convergència i 
Unió. debat i votació de la proposta de compareixença.

1.256. Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació Bayt Al-thagafa amb relació al Projecte de  
llei d’acollida de les persones immigrades i les retorna-
des a catalunya (tram. 352-01802/08). grup Parlamenta-
ri de convergència i Unió, juntament amb un altre diputat 
del grup Parlamentari de convergència i Unió. debat i 
votació de la proposta de compareixença.

1.257. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Sociocultural Ibn Batuta amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01803/08). grup 
Parlamentari de convergència i Unió, juntament amb un 
altre diputat del grup Parlamentari de convergència i 
Unió. debat i votació de la proposta de compareixença.
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1.258. Proposta de compareixença d’una representació 
de Pimec Sefes amb relació al Projecte de llei d’acollida de  
les persones immigrades i les retornades a catalunya 
(tram. 352-01804/08). grup Parlamentari de conver-
gència i Unió, juntament amb un altre diputat del grup 
Parlamentari de convergència i Unió. debat i votació de 
la proposta de compareixença.

1.259. Proposta de compareixença d’una representació 
del casal Argentí a Barcelona amb relació al Projecte de 
llei d’acollida de les persones immigrades i les retorna-
des a catalunya (tram. 352-01805/08). grup Parlamenta-
ri de convergència i Unió, juntament amb un altre diputat 
del grup Parlamentari de convergència i Unió. debat i 
votació de la proposta de compareixença.

1.260. Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió general de treballadors amb relació al Pro-
jecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a catalunya (tram. 352-01806/08). grup Par-
lamentari de convergència i Unió, juntament amb un al-
tre diputat del grup Parlamentari de convergència i Unió. 
debat i votació de la proposta de compareixença.

1.261. Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alum-
nes d’ensenyament Secundari de catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i les retornades a catalunya (tram. 352-01807/08). grup 
Parlamentari de convergència i Unió, juntament amb un 
altre diputat del grup Parlamentari de convergència i 
Unió. debat i votació de la proposta de compareixença.

1.262. Proposta de compareixença d’una representació 
de creu Roja catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a catalunya (tram. 352-01808/08). grup Parlamentari  
de convergència i Unió, juntament amb un altre diputat del  
grup Parlamentari de convergència i Unió. debat i vo-
tació de la proposta de compareixença.

1.263. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de treballadors i Immigrants Marroquins 
a catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de 
les persones immigrades i les retornades a catalunya 
(tram. 352-01809/08). grup Parlamentari de conver-
gència i Unió, juntament amb un altre diputat del grup 
Parlamentari de convergència i Unió. debat i votació de 
la proposta de compareixença.

1.264. Proposta de compareixença d’una representació 
de Foment del treball nacional amb relació al Projecte de  
llei d’acollida de les persones immigrades i les retorna-
des a catalunya (tram. 352-01810/08). grup Parlamenta-
ri de convergència i Unió, juntament amb un altre diputat 
del grup Parlamentari de convergència i Unió. debat i 
votació de la proposta de compareixença.

1.265. Proposta de compareixença d’una representació 
del centro Filipino tuluyan San Benito amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01811/08). grup 
Parlamentari de convergència i Unió, juntament amb un 
altre diputat del grup Parlamentari de convergència i 
Unió. debat i votació de la proposta de compareixença.

1.266. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Romanesa de catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01812/08). grup 
Parlamentari de convergència i Unió, juntament amb un 
altre diputat del grup Parlamentari de convergència i 
Unió. debat i votació de la proposta de compareixença.

1.267. Proposta de compareixença d’una representació 
del grup de Recerca i Actuació amb Minories culturals 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a catalunya (tram. 352-
01813/08). grup Parlamentari de convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del grup Parlamentari  
de convergència i Unió. debat i votació de la proposta de  
compareixença.

1.268. Proposta de compareixença d’una representació 
de la confederació d’Associacions de Veïns de cata-
lunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a catalunya (tram. 
352-01814/08). grup Parlamentari de convergència i 
Unió, juntament amb un altre diputat del grup Parla-
mentari de convergència i Unió. debat i votació de la 
proposta de compareixença.

1.269. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de treballadors Pakistanesos de cata-
lunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les  
persones immigrades i les retornades a catalunya (tram. 
352-01815/08). grup Parlamentari de convergència i 
Unió, juntament amb un altre diputat del grup Parla-
mentari de convergència i Unió. debat i votació de la 
proposta de compareixença.

1.270. Proposta de compareixença d’una representació de 
la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes 
de catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de 
les persones immigrades i les retornades a catalunya 
(tram. 352-01816/08). grup Parlamentari de convergència 
i Unió, juntament amb un altre diputat del grup Parlamen-
tari de convergència i Unió. debat i votació de la proposta 
de compareixença.

1.271. Proposta de compareixença d’una representació 
de càritas diocesana de Barcelona amb relació al Pro-
jecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a catalunya (tram. 352-01817/08). grup Par-
lamentari de convergència i Unió, juntament amb un al-
tre diputat del grup Parlamentari de convergència i Unió. 
debat i votació de la proposta de compareixença.

1.272. Proposta de compareixença d’una representa-
ció de càritas catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a catalunya (tram. 352-01818/08). grup Parlamentari de 
convergència i Unió, juntament amb un altre diputat del  
grup Parlamentari de convergència i Unió. debat i vo-
tació de la proposta de compareixença.

1.273. Proposta de compareixença d’una representació 
de Joves Agricultors i Ramaders de catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a catalunya (tram. 352-
01819/08). grup Parlamentari de convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del grup Parlamentari 



Sèrie c - núm. 664 dIARI de SeSSIOnS del PARlAMent de cAtAlUnYA 10 de novembre de 2009

21

SeSSIó núM. 38 cOMISSIó de BeneStAR I IMMIgRAcIó

de convergència i Unió. debat i votació de la proposta 
de compareixença.

1.274. Proposta de compareixença d’una represen-
tació de SOS Racisme amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a catalunya (tram. 352-01820/08). grup Parlamentari  
de convergència i Unió, juntament amb un altre diputat del  
grup Parlamentari de convergència i Unió. debat i 
votació de la proposta de compareixença.

1.275. Proposta de compareixença d’una representació 
de comissions Obreres amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a catalunya (tram. 352-01821/08). grup Parlamentari de 
convergència i Unió, juntament amb un altre diputat del  
grup Parlamentari de convergència i Unió. debat i vo-
tació de la proposta de compareixença.

1.276. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’equatorians a catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i les retornades a catalunya (tram. 352-01822/08). grup 
Parlamentari de convergència i Unió, juntament amb un 
altre diputat del grup Parlamentari de convergència i 
Unió. debat i votació de la proposta de compareixença.

1.277. Proposta de compareixença d’una representa-
ció d’Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a catalunya (tram. 352-01823/08). grup Parlamentari 
de convergència i Unió, juntament amb un altre diputat 
del grup Parlamentari de convergència i Unió. debat i 
votació de la proposta de compareixença.

1.278. Proposta de compareixença d’una representa-
ció de la Federació d’Associacions de Veïns d’Habitat-
ges Socials a catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a catalunya (tram. 352-01824/08). grup Parlamentari de 
convergència i Unió, juntament amb un altre diputat del  
grup Parlamentari de convergència i Unió. debat i vo-
tació de la proposta de compareixença.

1.279. Proposta de compareixença d’una representa-
ció de l’Associació de Residents Xinesos a catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a catalunya (tram. 352-
01825/08). grup Parlamentari de convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del grup Parlamentari  
de convergència i Unió. debat i votació de la proposta de  
compareixença.

1.280. Proposta de compareixença d’una representació 
de la comissió catalana d’Ajuda als Refugiats amb 
relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a catalunya (tram. 352-
01826/08). grup Parlamentari de convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del grup Parlamentari  
de convergència i Unió. debat i votació de la proposta de  
compareixença.

1.281. Proposta de compareixença d’una representa-
ció d’Òmnium cultural amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a catalunya (tram. 352-01827/08). grup Parlamentari 
de convergència i Unió, juntament amb un altre diputat 

del grup Parlamentari de convergència i Unió. debat i 
votació de la proposta de compareixença.

1.282. Proposta de compareixença d’una representa-
ció de la Fundació Servei gironí de Pedagogia Social 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a catalunya (tram. 352-
01828/08). grup Parlamentari de convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del grup Parlamentari  
de convergència i Unió. debat i votació de la proposta de  
compareixença.

1.283. Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’entitats llatinoamericanes de cata-
lunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a catalunya (tram. 
352-01829/08). grup Parlamentari de convergència i 
Unió, juntament amb un altre diputat del grup Parla-
mentari de convergència i Unió. debat i votació de la 
proposta de compareixença.

1.284. Proposta de compareixença d’una representació 
de la coordinadora d’Associacions Senegaleses de 
catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les  
persones immigrades i les retornades a catalunya (tram. 
352-01830/08). grup Parlamentari de convergència i 
Unió, juntament amb un altre diputat del grup Parla-
mentari de convergència i Unió. debat i votació de la 
proposta de compareixença.

1.285. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació taghrast - espai Amazic amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01831/08). grup 
Parlamentari de convergència i Unió, juntament amb un 
altre diputat del grup Parlamentari de convergència i 
Unió. debat i votació de la proposta de compareixença.

1.286. Proposta de compareixença d’una representació 
d’Unescocat amb relació al Projecte de llei d’acollida de 
les persones immigrades i les retornades a catalunya 
(tram. 352-01832/08). grup Parlamentari de conver-
gència i Unió, juntament amb un altre diputat del grup 
Parlamentari de convergència i Unió. debat i votació de 
la proposta de compareixença.

1.287. Proposta de compareixença d’una representa-
ció de l’Associació catalana de Municipis i comarques 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a catalunya (tram. 352-
01833/08). grup Parlamentari de convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del grup Parlamentari  
de convergència i Unió. debat i votació de la proposta de  
compareixença.

1.288. Proposta de compareixença d’una representació 
de la diputació de Barcelona amb relació al Projecte de 
llei d’acollida de les persones immigrades i les retorna-
des a catalunya (tram. 352-01834/08). grup Parlamenta-
ri de convergència i Unió, juntament amb un altre diputat 
del grup Parlamentari de convergència i Unió. debat i 
votació de la proposta de compareixença.

1.289. Proposta de compareixença d’una representació 
de la taula d’entitats del tercer Sector Social de ca-
talunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les  
persones immigrades i les retornades a catalunya (tram. 
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352-01835/08). grup Parlamentari de convergència i 
Unió, juntament amb un altre diputat del grup Parla-
mentari de convergència i Unió. debat i votació de la 
proposta de compareixença.

1.290. Proposta de compareixença d’una representa-
ció de la Federació d’Associacions de Veïns d’Habitat-
ge Social de catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a catalunya (tram. 352-01836/08). grup Parlamentari de 
convergència i Unió, juntament amb un altre diputat del  
grup Parlamentari de convergència i Unió. debat i vo-
tació de la proposta de compareixença.

1.291. Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de dones Xineses a catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i les retornades a catalunya (tram. 352-01837/08). grup 
Parlamentari de convergència i Unió, juntament amb un 
altre diputat del grup Parlamentari de convergència i 
Unió. debat i votació de la proposta de compareixença.

1.292. Proposta de compareixença de Ricard Zapata-
Barrero amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a catalunya (tram. 
352-01838/08). grup Parlamentari de convergència i 
Unió, juntament amb un altre diputat del grup Parla-
mentari de convergència i Unió. debat i votació de la 
proposta de compareixença.

1.293. Proposta de compareixença d’eduardo Rojo 
torre cillas amb relació al Projecte de llei d’acollida de 
les persones immigrades i les retornades a catalunya 
(tram. 352-01839/08). grup Parlamentari de conver-
gència i Unió, juntament amb un altre diputat del grup 
Parlamentari de convergència i Unió. debat i votació de 
la proposta de compareixença.

1.294. Proposta de compareixença de guillem lópez 
casasnovas amb relació al Projecte de llei d’acollida de 
les persones immigrades i les retornades a catalunya 
(tram. 352-01840/08). grup Parlamentari de conver-
gència i Unió, juntament amb un altre diputat del grup 
Parlamentari de convergència i Unió. debat i votació de 
la proposta de compareixença.

1.295. Proposta de compareixença de Jordi Sánchez 
Picanyol amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a catalunya (tram. 
352-01841/08) grup Parlamentari de convergència i 
Unió, juntament amb un altre diputat del grup Parla-
mentari de convergència i Unió. debat i votació de la 
proposta de compareixença.

1.296. Proposta de compareixença de Maria Helena 
Bedoya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a catalunya (tram. 
352-01842/08) grup Parlamentari de convergència i 
Unió, juntament amb un altre diputat del grup Parla-
mentari de convergència i Unió. debat i votació de la 
proposta de compareixença.

1.297. Proposta de compareixença d’una representació 
de comissions Obreres amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a catalunya (tram. 352-01843/08). grup Mixt. debat i 
votació de la proposta de compareixença.

1.298. Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió general de treballadors amb relació al Pro-
jecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a catalunya (tram. 352-01844/08). grup Mixt. 
debat i votació de la proposta de compareixença.

1.299. Proposta de compareixença d’una representació 
de la comissió de defensa dels drets de la Persona del 
col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les re-
tornades a catalunya (tram. 352-01845/08). grup Mixt. 
debat i votació de la proposta de compareixença.

1.300. Proposta de compareixença d’una representació 
de la cecot amb relació al Projecte de llei d’acollida de 
les persones immigrades i les retornades a catalunya 
(tram. 352-01846/08). grup Mixt. debat i votació de la 
proposta de compareixença.

1.301. Proposta de compareixença d’una representació 
del consell de treball econòmic i Social amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a catalunya (tram. 352-01847/08). grup 
Mixt. debat i votació de la proposta de compareixença.

1.302. Proposta de compareixença d’una representació 
del col·legi d’educadores i educadors Socials de ca-
talunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a catalunya (tram. 
352-01848/08). grup Mixt. debat i votació de la proposta 
de compareixença.

2. Projecte de llei que regula l’accés a l’entorn de les 
persones amb discapacitats usuàries de gossos d’as-
sistència (tram. 200-00057/08). govern de la genera-
litat. elaboració del dictamen. (text presentat: BOPc 
398, 63)

3. Proposta de resolució sobre la posada en funciona-
ment d’un centre d’atenció integral i interdisciplinària per 
a les persones majors de sis anys amb discapacitat que 
doni servei a Montcada i Reixac, cerdanyola del Vallès i 
Ripollet (Vallès Occidental) (tram. 250-02244/08). grup 
Parlamentari de convergència i Unió, juntament amb 
un altre diputat del grup Parlamentari de convergència 
i Unió. debat i votació de la proposta de resolució i de 
les esmenes presentades. (text presentat: BOPc 522, 
23; esmenes: BOPc 559, 25)

4. Proposta de resolució sobre la construcció d’una re-
sidència, centre de dia i menjador extern per a la gent 
gran amb dependència a Sant Vicenç dels Horts (Baix 
llobregat) (tram. 250-02257/08). grup Parlamentari de 
convergència i Unió, juntament amb un altre diputat 
del grup Parlamentari de convergència i Unió. debat 
i votació de la proposta de resolució i de les esmenes 
presentades. (text presentat: BOPc 531, 24; esmenes: 
BOPc 559, 27)

5. Proposta de resolució sobre la creació d’un centre 
d’excel·lència en sordceguesa (tram. 250-02260/08). 
grup Parlamentari de convergència i Unió, juntament 
amb un altre diputat del grup Parlamentari de conver-
gència i Unió. debat i votació de la proposta de resolució 
i de les esmenes presentades. (text presentat: BOPc 
531, 26; esmenes: BOPc 559, 27)
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6. Sol·licitud de compareixença de representants d’Icà-
ria Iniciatives Socials davant la comissió de Benestar 
i Immigració perquè expliquin les activitats d’aquesta 
entitat (tram. 356-00532/08). Sr. Josep lluís cleries  
i gonzàlez, del grup Parlamentari de convergència i  
Unió, Sra. consol Prados Martínez, del grup Parlamen-
tari Socialistes - ciutadans pel canvi, Sr. Pere Bosch 
cuenca, del grup Parlamentari d’esquerra Republica-
na de catalunya, Sr. Rafael lópez i Rueda, del grup 
Parlamentari del Partit Popular de catalunya, Sr. Jordi 
Miralles i conte, del grup Parlamentari d’Iniciativa per 
catalunya Verds - esquerra Unida i Alternativa, Sr. Al-
bert Rivera díaz, del grup Mixt. debat i votació de la 
sol·licitud de compareixença.

7. compareixença de representants de la taula d’entitats 
del tercer Sector Social de catalunya davant la comissió 
de Benestar i Immigració per a presentar la publicació 
El valor afegit del Tercer Sector en la prestació de ser-
veis públics. Guia pràctica de clàusules socials en la 
contractació pública de serveis socials i d’atenció a les 
persones (tram. 357-00341/08). comissió de Benestar i 
Immigració. compareixença.

La presidenta

Senyores i senyors diputats, iniciaríem la sessió. En tot 
cas, disculpin el to de veu, però els canvis de temps ja 
comencen a afectar-nos.

Bé, miraríem de ser àgils en tot el procediment que 
tenim a la primera part de la sessió. En tot cas, abans 
de començar, donar la benvinguda a les persones con-
vidades –en aquest cas, m’ha passat el llistat el senyor 
Cleries– i que ens acompanyen durant aquesta sessió. 
Doncs, que siguen benvinguts a aquesta comissió.

I, com deia, donaríem inici a l’ordre del dia. Saben vos-
tès que tenim tot el que són les peticions de comparei-
xences pel que fa al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya.

Propostes de compareixença
relatives al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Ca-
talunya (tram. 352-01830/08, 352-01833/08 
i 352-01836/08) (retirades)

Hi ha un escrit del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió pel que fa a retirar tres propostes de compareixen-
ça, que semblava que estaven repetides –senyor Cleries, 
oi? (pausa) –, que farien referència als punts 1.284, 
1.287 i 1.290, eh? I, en tot cas, per al seu coneixement 
i perquè consti en acta, doncs, queden esmentades.

Alteració de l’ordre del dia

El procediment a seguir a continuació seria votar aques-
tes compareixences, que, com vostès saben, fan un bon 
nombre, un nombre important de compareixences que 
s’han demanat, i que, per tant, miraríem, sense caure 

en massa embolic, de mirar de fer el que serien alguns 
blocs per a la seva votació, eh?

Em permets? Sí? (Pausa.)

Bé, doncs, si els sembla, com hi ha compareixences sol-
licitades per tots els grups, algunes per alguns grups, 
algunes només per algun grup en concret, primer vo-
taríem aquelles peticions de compareixença que estan 
signades pels tres grups que donen suport al Govern, pel  
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya,  
pel Grup de Convergència i Unió i pel Grup Mixt. I que, 
en tot cas, si tots els portaveus han rebut aquest escrit..., 
sí? (Veus de fons.) Ah, no l’ha imprès el senyor Cleries, 
ni ningú més l’ha imprès. En tens alguna còpia més, si 
us plau? Perquè ens seria més fàcil poder fer la... (Veus 
de fons.) I fins i tot potser per a vostès després els pot 
servir també per...

Doncs bé, com veuen, hem posat els grups que donen 
suport al Govern amb el nom en vermell, el Partit Po-
pular de Catalunya que té el blau..., en colors diferents 
també perquè els sigui més fàcil de seguir. Llavors, se-
guint aquest llistat... (veus de fons), m’hauran permès la 
llicència, només pretenia facilitar-los la feina.

Propostes de compareixença
acumulades relatives al Projecte de llei d’aco-
llida de les persones immigrades i les retor-
nades a Catalunya (tram. de 352-01546/08 a 
352-01549/08, 352-01554/08, 352-01556/08, 
352-01656/08, 352-01659/08, 352-01668/08, 
352-01675/08, 352-01676/08, 352-01680/08, 
352-01708/08, 352-01709/08, 352-01718/08,  
352-01719/08, de 352-01724/08 a 352-01727/08, 
352-01735/08, 352-01737/08, 352-01775/08, 
352-01806/08, 352-01808/08, 352-01817/08, 
352-01821/08, 352-01826/08, 352-01829/08,  
352-01835/08, 352-01843/08 i 352-01844/08)

En definitiva, el que voldríem en una primera votació és 
reunir aquelles compareixences a què tots els grups han 
donat..., o han fet la petició, eh? I llavors, per exemple, 
seguint el llistat que tenen aquí, serien els representants 
de Comissions Obreres, tindríem també els represen-
tants de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, hi 
serien els representants de la Taula d’Entitats del Tercer 
Sector Social de Catalunya, el representant de Càritas 
Diocesana de Barcelona, el coordinador autonòmic de 
la Creu Roja espanyola a Catalunya, també seria aquí 
el representant de la Federació d’Entitats Llatinoame-
ricanes de Catalunya, el representant de la Coordina-
dora d’Associacions Senegaleses de Catalunya..., i em 
sembla que fins aquí. Ai, perdó, me n’he deixat alguna? 
(Pausa.) Ah, sí, perdó, i els representants de la Unió 
General de Treballadors.

Si els sembla que fem aquesta... (Veus de fons.) Sí, 
després farem..., n’aniran sortint, suposo, d’altres. De 
totes maneres, repassarem l’ordre del dia, o sigui, l’ac-
ta d’avui la podrem repassar tots, i si ens haguéssim 
deixat algun nom d’alguna entitat la recuperaríem a la 
propera reunió.
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Aquestes que estan presentades per tots els grups es 
poden votar per unanimitat? (Pausa.) D’acord? (Pau-
sa.) Molt bé.

(Les propostes de compareixença són aprovades per 
unanimitat.)

Propostes de compareixença
acumulades relatives al Projecte de llei d’aco-
llida de les persones immigrades i les retor-
nades a Catalunya (tram. de 352-01715/08 a 
352-01717/08, 352-01720/08, 352-01730/08, 
352-01733/08, 352-01739/08, 352-01741/08, 
de 352-01746/08 a 352-01750/08, 352-
01754/08, 352-01798/08, 352-01799/08, 
352-01810/08, 352-01815/08, 352-01828/08, 
352-01831/08, 352-01834/08 i de 352-
01838/08 a 352-01842/08)

Passaríem a la següent votació, les presentades pel Partit 
dels Socialistes de Catalunya, les presentades per Es-
querra Republicana, per Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa i per Convergència i Unió. 
I aquí tenen els representants de l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques, els representants de la Fe-
deració Catalana de Municipis, els representants de la 
Diputació de Barcelona, hi ha també els representants 
de Foment del Treball, hi ha aquí els representants de la 
Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social, també hi 
hauria la de representants de l’Associació de Treballa-
dors Pakistanesos de Catalunya, els representants..., no, 
aquests..., n’hi ha alguna més?, perdó. Ja està. Jo diria..., 
no, hi ha els representants de l’Associació Taghrast -  
Espai Amazic i representants de l’Associació de Treba-
lladors Marroquins a Catalunya, el senyor Ricard Zapata- 
Barrero, el senyor Eduard Rojo Torrecillas, el senyor 
Guillem López Casasnovas, el senyor Jordi Sánchez 
Picanyol i la senyora Maria Helena Bedoya. I aquí tinc 
un interrogant als representants de l’Associació Domi-
nicana de Catalunya, que és que em sembla que el nom 
era diferent, i per tant, aquest no hi aniria ara, sinó que 
ja sortirà en un altre moment. D’acord? (Pausa.)

Doncs, vots a favor d’aquestes compareixences?

Per unanimitat dels presents quedarien aprovades.

Propostes de compareixença
acumulades relatives al Projecte de llei d’aco-
llida de les persones immigrades i les retor-
nades a Catalunya (tram. 352-01646/08, 
352-01698/08, 352-01703/08, 352-01710/08, 
de 352-01721/08 a 352-01723/08, 352-
01740/08, 352-01804/08, 352-01812/08, 
352-01819/08 i 352-01823/08)

Ara passaríem a un bloc on a aquests grups parlamenta-
ris que hem dit ara s’afegiria el Grup del Partit Popular 
de Catalunya. D’acord? I aquí tenim els representants de  
Pimec Sefes, els representants de JARC, els represen-
tants de la Unió de Pagesos de Catalunya..., vejam, que 
no me’n deixi cap. (Veus de fons.) Els representants 

de l’Associació Romanesa de Catalunya, que també és 
coincident. (Veus de fons.) Sí, han demanat noms di-
ferents, per tant, aquí després ho farem això. I ja està, 
aquests serien els coincidents. D’acord? (Pausa.)

Vots a favor d’aquestes compareixences?

Doncs, també per unanimitat quedarien aprovades.

Propostes de compareixença
acumulades relatives al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. de 352-
01550/08 a 352-01553/08, 352-01555/08, 
352-01557/08, 352-01728/08, 352-01729/08, 
352-01731/08, 352-01734/08, 352-01736/08, 
352-01738/08, 352-01778/08, 352-01803/08, 
352-01820/08, 352-01824/08, 352-01827/08 
i 352-01837/08)

I ara em sembla que hauríem de passar..., un, dos, tres..., 
a les que són del Grup Socialistes, Esquerra Republi-
cana, Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, són també de Convergència i Unió i del 
Grup Mixt. I en aquest cas el Grup del Partit Popular 
de Catalunya no sortia en aquestes, eh? I concretament 
són... –he de canviar el blau pel color... (veus de fons), 
lo color, sí, lo color... Són els representants de l’Associ-
ació Òmnium Cultural –en seria una–, els representants 
de la Federació d’Associacions de Veïns d’Habitatge 
Social de Catalunya, seria també el representant de 
SOS Racisme Catalunya, els representants de l’Asso-
ciació Sociocultural Batuta... (veus de fons) –ah, m’he 
deixat Ibn, perdó, Ibn Batuta, m’he deixat l’abreviació. 
I aquí també els representants de l’Asociación de Muje-
res, representants de la Federació d’Entitats Peruanes a 
Catalunya..., i em sembla que no n’hi ha cap més.

Vots a favor d’aquestes compareixences?

Doncs, també quedarien aprovades per unanimitat, 
d’acord?

I ara aniríem a aquelles compareixences que són pròpi-
ament d’algun dels grups parlamentaris en concret.

Bé, primer, si els sembla, hi ha una qüestió que crec  
que ja paga la pena que l’enllestim ara, que és aquelles que  
tenim un cert dubte, perquè el nom amb què s’ha de-
manat la compareixença és diferent, fa referència se-
gurament a la mateixa procedència, per entendre’ns, 
però que no són exactament iguals. Per exemple, els re-
presentants de l’Associació Dominicana de Catalunya, 
que ha estat sol·licitada pels grups d’Esquerra, Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
i pel Partit dels Socialistes de Catalunya, Convergèn-
cia i Unió té una sol·licitud, que és la 1762... (veus de 
fons), /8, eh?, si... A l’ordre del dia ho podran seguir... 
1.216 –1.216–, que Convergència i Unió..., proposta de 
compareixença de l’Associació de la Comunitat Domi-
nicana a Catalunya. Llavors, jo, clar, una cosa és l’As-
sociació Dominicana de..., l’associació no tenia molt 
clar si estaven fent referència a la mateixa entitat o són 
dos col·lectius diferents. (Veus de fons.) Són diferents. 
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Doncs, llavors, entendríem que els hem de votar per 
separat, m’entenen? (Pausa.)

Un altre que hauríem... (veus de fons) Bé, ho dèiem a 
efectes que..., sembla que hi han dos associacions dife-
rents, el que no sé és si vostès es referien a la mateixa 
o no, d’aquí el dubte –d’aquí el dubte–, m’entén? Si els 
sembla, doncs, les sotmetrem a votació i després, en tot 
cas, si resulta que és coincident, és coincident, però si 
no, ja ho esbrinarem. Perquè, clar, el títol de l’entitat no 
és la mateixa.

N’hi ha una altra, que són els representants de la Fede-
ració d’Associacions Equatorianes a Catalunya, que el 
tenen a continuació, un parell més avall, que no coin-
cideix tampoc el nom en la que han presentat els grups 
que donen suport al Govern, la que ha presentat el Partit 
Popular de Catalunya i la que ha presentat Convergèn-
cia i Unió. I també hauríem d’esbrinar si són la mateixa 
o són diferents i fem votacions diferents. (El Sr. López i 
Rueda demana per parlar.) Digui’m, senyor López.

El Sr. López i Rueda

En principi, senyora presidenta, existeix una Associació 
d’Equatorians de Catalunya i una Federación de Asoci-
aciones Ecuatorianas. Són diferents, per tant, entenem 
que són diferents.

La presidenta

D’acord. Per tant..., això és el que volem esbrinar, 
m’entenen? Llavors, entenem que la Federació d’Asso-
ciacions Equatorianes de Catalunya és... (veus de fons), 
eh?, i l’altra és la federació i l’altra és una associació. 
Entenem que els grups que donen suport al Govern 
han presentat la federació, entenem que Convergència 
i Unió, en tot cas, senyor Cleries... (Veus de fons.) Sí, 
la tenen posada..., la de vostès és 1.249, la de vostès, la  
de Convergència i Unió. (Veus de fons.) Ordre del dia, 
1.249, sí.

Clar, la federació d’associacions és una i hi ha una 
asociación... (Veus de fons.) D’acord, o sigui, vostès 
mantindran també aquesta, que la votarem per sepa-
rat, d’acord? I el Partit Popular de Catalunya, que és 
la 1.000, perdó, no sé si deu ser la... (veus de fons), 
1.33? És molt curtet això, eh? (Veus de fons.) 1.33, deu 
ser de les primeres. (Pausa.) D’acord, seria la mateixa 
que la de Convergència i Unió, per entendre’ns, eh? 
D’acord.

I no sé si en teníem cap més amb algun altre dubte. No. 
(Veus de fons.) Sí, quina més, senyora Consol Prados, 
quina més?

La Sra. Prados Martínez

No, ja ho hem comentat abans d’entrar, va haver-hi un 
error de picatge... (veus de fons), no hi hem arribat en-
cara a aquesta? Perdó.

La presidenta

Si em permeteu, si anem per ordre i així acabarem més 
aviat.

Propostes de compareixença
acumulades relatives al Projecte de llei d’aco-
llida de les persones immigrades i les retor-
nades a Catalunya (tram. 352-01742/08, 352-
01743/08, 352-01744/08 i 352-01745/08)

Bé, doncs, llavors, ara, en tot cas, passaríem a votació 
d’aquelles que correspondrien només als grups que do-
nen suport al Govern, eh? I llavors, amb el llistat que 
tenim a la mà –que ja no són gaires–, hi ha els represen-
tants de l’Asociación de Mujeres... (veus de fons), ah, 
ja està, perdó, que continua al darrere, perdoneu, eh? 
Aquest també..., ah, una n’hi ha aquí, representants de 
la Federació d’Entitats Bolivianes de Catalunya, en se-
ria una, i em sembla que no n’hi ha cap més, no? (Veus 
de fons.) Aquí, representants del Centre Filipí de Bar-
celona, seria la segona, representants de l’Associació 
Dominicana de Catalunya, que és la que hem esbrinat 
que eren diferents, representants de la Federació d’As-
sociacions Equatorianes a Catalunya, que aquesta també 
seria diferent. I no n’hi ha cap més que faci referència 
als grups que donen suport al Govern.

Per tant, ara votem només aquestes.

Vots a favor de les compareixences?

Mol bé, doncs, per unanimitat.

D’acord, ara hauríem de passar a aquelles que fan refe-
rència només a Convergència i Unió...

Propostes de compareixença
acumulades relatives al Projecte de llei d’aco-
llida de les persones immigrades i les retor-
nades a Catalunya (tram. 352-01732/08 i 
352-01848/08)

(El Sr. Bosch Cuenca demana per parlar.)

El Sr. Bosch Cuenca

Senyora presidenta...

La presidenta

Sí?

El Sr. Bosch Cuenca

Per comentar una qüestió. Hi han algunes compareixen-
ces en les quals coincidim els tres grups que formen, 
diguem-ne, el pacte de govern, Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Partit dels Socia-
listes de Catalunya - Ciutadans pel Canvi i Esquerra 
Republicana, i que també coincideixen amb alguna pro-
posta, si no vaig errat, del Grup Mixt.

La presidenta

Ja les hem fet.

El Sr. Bosch Cuenca

No, ho dic perquè n’hi ha una que no l’hem votat...
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La presidenta

No les hem fet?

El Sr. Bosch Cuenca

...que precisament és una a la qual voldríem fer referèn-
cia, perquè hi ha un error de picatge, a la qual...

La presidenta

No, no, no l’hem votat, té raó.

El Sr. Bosch Cuenca

Precisament es tracta de la proposta 1732, que fa refe-
rència al Col·legi d’Educadors i Educadores Socials de 
Catalunya. En aquesta coincidim amb el Grup Mixt, no 
sé si hi ha hagut un error de picatge en el cas del Grup 
Mixt, en el nostre sí, i nosaltres voldríem demanar a la 
resta de grups si s’afegeixen a una substitució que el 
que planteja és que en comptes del Col·legi d’Educadors 
i Educadores Socials sigui el Col·legi de Treballadors i  
Treballadores Socials de Catalunya. És substancialment 
diferent.

La presidenta

Senyor Bosch, a veure, la petició de compareixença és 
idèntica la que ha presentat el Grup Mixt a la que han 
presentat els grups que donen suport al Govern?

El Sr. Bosch Cuenca

Sí, almenys en el llistat que apareix aquí la tenim ab-
solutament idèntica.

La presidenta

D’acord. Llavors, em diu que el picatge que apareix 
aquí és «representant del Col·legi d’Educadors i Edu-
cadores Socials de Catalunya».

El Sr. Bosch Cuenca

Exactament.

La presidenta

I vostès havien presentat un altre títol diferent?

El Sr. Bosch Cuenca

Apareix dintre de la taula que ens han elaborat, és a 
la pàgina 6, «representant del Col·legi d’Educadors i 
Educadores Socials», correspon a la 1732 per part dels 
tres grups que donem suport al Govern i a la 1848 per 
part del Grup Mixt. És una que no hem substanciat, que 
coincideix amb el Grup Mixt i que en el nostre cas vol-
dríem fer, si ho accepten la resta de grups parlamentaris, 
una esmena per estalviar-nos de tornar-la a presentar i 
tornar a fer una altra proposta.

La presidenta

És que tenim un problema formal de Reglament, eh?

El Sr. Bosch Cuenca

Si no, incorporem una nova compareixença, vull dir 
cap... Si la gent hi estigués...

(Remor de veus.)

La presidenta

Clar, llavors, jo aquí la reflexió que els faig és la se-
güent. (Veus de fons.) Sí, un moment. A nosaltres el 
que ens consta a la petició de compareixença és el Col-
legi d’Educadors i d’Educadores, si és que hi ha una 
errada a l’entrar la sol·licitud de compareixença, no 
de reflectir-ho aquí, llavors, clar, el que no podem fer 
és canviar-ne una per una altra, perquè no ha seguit el 
procediment...

El Sr. Bosch Cuenca

Doncs, en tot cas, la retiraríem i demanaríem a la resta 
de grups si la podem entrar conjuntament tots els grups 
parlamentaris, i més específicament el Grup Mixt, per-
què...

La presidenta

Si ho volen fer tots, que ho facin (rialles), amb el que 
costa arribar-hi.

El Sr. Bosch Cuenca

No hauria d’haver-hi res que es pogués interposar da-
vant de la unanimitat.

La presidenta

Els reglaments, senyor Bosch, són els reglaments. 
Però jo entenc el que em demanen, és a dir, fer decaure 
aquesta i afegir-hi per unanimitat la que se sol·licita, a 
fi i efecte de poder escoltar l’opinió del Col·legi de Tre-
balladors i Treballadores Socials envers aquesta llei. Ho 
entenc perfectament i jo crec que in voce, si la proposta 
es dóna per unanimitat, la podríem incloure.

(El Sr. Domingo Domingo demana per parlar.) Di-
gui’m, digui’m.

El Sr. Domingo Domingo

Sí, el que podem fer és..., em sembla que són diferents 
educadors de treballadors...

La presidenta

Sí, sí, sí...

El Sr. Domingo Domingo

Llavors, mantenir-ne les dues, educadors i treballadors, 
podem votar les dues.

La presidenta

Jo crec que això, si m’ho permeten, satisfaria segura-
ment la petició del Grup Mixt i solucionaria el problema 
de la resta. D’acord? O sigui, els sembla bé que votem 
i aclarim, per tant, això, aquestes dues qüestions? Ho 
votem, que hi hagi la compareixença dels educadors i 
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educadores, del Col·legi d’Educadors i Educadores So-
cials de Catalunya, i també la compareixença pel que 
fa als treballadors i treballadores socials?

Es pot aprovar? (Pausa.)

Doncs, per unanimitat aprovaríem aquestes dues.

Propostes de compareixença
acumulades relatives al Projecte de llei d’aco-
llida de les persones immigrades i les retor-
nades a Catalunya (tram. de 352-01560/08 
a 352-01645/08, de 352-01647/08 a 352-
01655/08, 352-01657/08, 352-01658/08, 
de 352-01660/08 a 352-01667/08, de 352-
01669/08 a 352-01674/08, 352-01677/08, 
352-01678/08, de 352-01681/08 a 352-
01697/08, 352-01699/08, 352-01700/08, 352-
01702/08, de 352-01704/08 a 352-01707/08 
i de 352-01711/08 a 352-01714/08)

Ara, jo diria que amb això acabaríem amb aquelles 
que tenen alguna coincidència i entraríem pròpiament 
a aquelles propostes de compareixença..., que comen-
çaríem per les que fan referència al Partit Popular de 
Catalunya, que si li sembla al seu portaveu, el senyor 
López, votar-les en bloc, aquelles que estan presentades 
pel Partit Popular de Catalunya. A la pàgina 10 d’això 
que els han passat, veuran que n’hi ha tot un seguit que 
són totes del Partit Popular de Catalunya que no són 
coincidents amb cap més altra.

Llavors, podem agrupar-les o algun grup vol que fem 
alguna distinció? (Pausa.) No.

Doncs, les votem en bloc.

Vots a favor d’aquestes compareixences?

Vots en contra?

Doncs, llavors –si has pres nota...–, quedarien rebutja-
des per 12 vots en contra i 10 vots a favor. D’acord.

I ara aniríem al bloc que fa referència a les presentades 
per Convergència i Unió..., i que arriben des de la pà-
gina 28, des de la Federació d’Entitats Pakistaneses de 
Catalunya, fins a la 34. D’acord? Algun portaveu vol 
alguna votació separada al respecte?

Propostes de compareixença
acumulades relatives al Projecte de llei d’aco-
llida de les persones immigrades i les retor-
nades a Catalunya (tram. 352-01558/08, 
352-01679/08 i 352-01776/08)

(El Sr. Bosch Cuenca demana per parlar.)

El Sr. Bosch Cuenca

Sí, moltes gràcies, senyora presidenta, si em dóna la 
paraula.

La presidenta

Sí, perquè em demani com a portaveu votació sepa-
rada.

El Sr. Bosch Cuenca

Exactament. Per fer una consideració respecte a les pro-
postes de compareixença que ha presentat el Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, demanaríem votació 
separada de la 1776, que correspon als representants de 
la Federació d’Asociaciones Americanas en Cataluña 
(Fasamcat).

La presidenta

D’acord.

El Sr. Bosch Cuenca

Que si no vaig errat, també coincideix amb algun altre 
grup parlamentari, el que passa que no sé el número 
exacte. Si no vaig errat, del Partit Popular. Suposo que 
el senyor López la buscarà amb molta més agilitat que el  
que jo buscaria, però, en tot cas, en aquestes dues hi 
votaríem a favor. Desconec si coincideix amb alguna 
del Grup Mixt, si coincidís...

La presidenta

També, sí, hi coincideix.

El Sr. Bosch Cuenca

...hi estaríem d’acord, votaríem aquesta.

Faig també un aclariment, tot i que probablement no 
correspondria, no hem votat la resta perquè considerem 
que aquelles que ja presentem els tres grups que donem 
suport al Govern, algunes de les quals coincideixen amb 
altres grups parlamentaris, són prou representatives i 
que cap de les altres hi afegeix, diguem-ne, res de no-
table que ens permeti, doncs, copsar opinions diferents 
a les que es poden copsar a través de les opinions que 
rebrem en les compareixences que haurem sotmès ja 
a votació.

La presidenta

Molt bé. En tant que el senyor Bosch feia referència a 
una votació que, a més, senyor López...

El Sr. López i Rueda

De totes formes, considerar que procediment..., agafant 
el procediment a la mà ja s’ha votat la nostra, la que és 
la 134. De totes formes, considerar que és aquesta, la 
1.134, la que correspon al Fasamcat.

La presidenta

En tot cas, llavors el que faríem és treure-la del llistat 
de les de Convergència. No hi ha cap problema, su-
poso, senyor... (veus de fons) No, però la tornarem a 
votar, senyor Cleries, la tornarem a votar. D’acord.

(El Sr. Domingo Domingo demana per parlar.)

Digues-me...
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El Sr. Domingo Domingo

Senyora presidenta, coincideix amb l’1.13 de les pro-
postes del Grup Mixt, també, que és Fasamcat.

La presidenta

D’acord, doncs, aquesta, que ha estat presentada pel 
Grup Parlamentari del Partit Popular, que ha estat pre-
sentada per Convergència i Unió i que ha estat presen-
tada pel Grup Mixt i no ha estat presentada pels grups 
que donen suport al Govern, s’aprovaria per unanimitat, 
entenc. D’acord? (Pausa.) Bé.

Propostes de compareixença
acumulades relatives al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades 
i les retornades a Catalunya (tram. de 
352-01751/08 a 352-01753/08, de 352-
01755/08 a 352-01774/08, 352-01777/08, 
de 352-01779/08 a 352-01797/08, de 352-
01800/08 a 352-01802/08, 352-01805/08, 
352-01807/08, 352-01809/08, 352-01811/08, 
352-01813/08, 352-01814/08, 352-01816/08, 
352-01818/08, 352-01822/08, 352-01825/08 
i 352-01832/08)

Doncs, passant ara a les de Convergència i Unió, traient 
aquesta que ja hem aprovat, com també la trauré del 
llistat del Grup Mixt, perquè també ja l’hem aprovat, 
vots a favor de les propostes de compareixença que ha 
presentat el Grup de Convergència i Unió...

Vots a favor?

Vots en contra?

Sí, doncs, haurien estat rebutjades per 12 vots en contra 
i 10 vots a favor.

I ens quedarien... (El Sr. Cleries i Gonzàlez demana per 
parlar.) Sí, senyor Cleries, té la paraula, disculpi.

El Sr. Cleries i Gonzàlez

En tot cas, seria la resta que no s’han votat abans. Ho 
dic perquè si consta en acta, són la resta de... (Veus de 
fons.) No, ho dic més que res perquè, si no, sembla que 
no se n’hagi aprovat cap...

La presidenta

Els agraeixo l’ajuda, semàntica també, perquè és una 
mica..., que quedi tot clarificat. La resta de les que ha 
presentat Convergència i Unió, que hem votat en aquest 
bloc, eh?, com dèiem, han estat rebutjades per 12 vots 
en contra i 10 vots a favor.

Propostes de compareixença
acumulades relatives al Projecte de llei d’aco-
llida de les persones immigrades i les retor-
nades a Catalunya (tram. 352-01559/08, 352-
01845/08, 352-01846/08 i 352-01847/08)

I ara ens quedarien les quatre últimes, que fan refe-
rència a la resta de les del Grup Mixt, que no han estat 
sotmeses fins ara a votació, eh?, perquè algunes han 
estat agrupades.

Vots a favor de les compareixences del Grup Mixt que 
resten?

Vots en contra?

Doncs, aquestes haurien estat rebutjades per 12 vots en 
contra i 10 vots a favor.

I amb això tindríem el llistat de quines són les compa-
reixences que haurem de mantenir en aquesta comissió, 
previ a tot el que serà la feina de la ponència posterior, 
pel que fa a la Llei d’acollida de les persones immigra-
des i les retornades a Catalunya.

Projecte de llei
que regula l’accés a l’entorn de les perso-
nes amb discapacitats usuàries de gossos 
d’assistència (elaboració del dictamen) (tram. 
200-00057/08)

Doncs bé, passaríem al punt segon de l’ordre del dia, 
és el que fa referència al Projecte de llei que regula l’ac-
cés a l’entorn de les persones amb discapacitats usuàries 
de gossos d’assistència.

Si em permeten algunes consideracions, i després ja do-
naria la paraula. Aquesta Presidència ha rebut la petició 
de tramitar una proposta, que estaria signada per tots 
els grups parlamentaris, en què es demana la constitució 
d’una comissió de treball en l’àmbit governamental pel 
que fa als animals de teràpia.

Ja he dit en algun moment en què s’ha consultat que 
no podíem avui aprovar això, perquè, evidentment, s’ha 
d’entrar, s’ha de tramitar, etcètera, però, en tot cas, jo 
entenia que per als grups parlamentaris era important 
que avui a l’acta, juntament amb aquest dictamen, tam-
bé constés aquest acord a què s’ha arribat durant la tra-
mitació d’aquest procés legislatiu, no?

Per tant, la Presidència es dóna per assabentada i ja 
farem, no?, des de la Mesa la tramitació que se’ns ha 
demanat, i en tot cas, el que ara sotmetríem a votació, 
atenint-nos a l’article 109.8 del Reglament..., el que 
faríem seria votar el dictamen i els grups parlamentaris 
ja manifestaran, o no, la voluntat de mantenir les seves 
esmenes a tramitar durant el plenari, si els sembla cor-
recte. Entenem que amb aquesta aprovació que fem del 
dictamen s’estan acceptant les correccions lingüístiques 
d’aquest, que també ens demanen que ho fem constar.

M’he expressat... Sí? (Pausa.) Doncs, els ho agraeixo. 
Molt bé. Els ho agraeixo.
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Doncs, sotmetem a aprovació el dictamen i l’acceptació 
de les correccions lingüístiques que aquest ha sofert en 
bon estil, diríem, durant la seva tramitació.

Vots a favor del dictamen?

Vots en contra?

Abstencions?

Doncs, hauria estat aprovat per 21 vots a favor i 1 abs-
tenció.

I llavors, ara donaríem la paraula de major a menor, 
evidentment, i, per tant, la senyora Laïlla, en nom de 
Convergència i Unió, té la paraula.

La Sra. Laïlla i Jou

Gràcies, presidenta. Només per dues coses: una per ex-
plicar el que vostè hi ha fet referència al principi de la 
intervenció d’aquesta proposta de resolució, a la qual 
hem arribat conjuntament tots els membres de la po-
nència, tots els grups parlamentaris, per tal que, ja que 
en aquesta llei no vam arribar a l’acord que recollís 
també la regulació d’accés als gossos de teràpia igual 
que la que es regula, que sí que es regula, que és la dels 
gossos d’assistència..., vam entendre que, com que, a 
més a més, era un tema molt més ampli, que transcendia 
purament els gossos, sinó que també segurament caldria 
estudiar altres animals de teràpia, doncs, des del Govern 
s’impulsés la creació d’un grup de treball.

I, per tant, és en aquest sentit que nosaltres també do-
nàvem suport a aquest dictamen, entenent que no dei-
xem de banda tot aquest col·lectiu que fa referència als 
gossos de teràpia i que havien demanat també, doncs, 
la regulació del seu àmbit.

I en segon lloc, només, precisament perquè també cons-
ti així a l’acta, doncs, el manteniment de les nostres 
esmenes al Ple, com ja ha dit vostè, però que també 
que constés en acta.

La presidenta

Gràcies, senyora Laïlla. En nom dels grups que donen 
suport al Govern, el senyor Bosch té la paraula.

El Sr. Bosch Cuenca

Gràcies, senyora presidenta. En primer lloc, per agrair 
a la resta de grups parlamentaris, fins i tot a aquells que 
s’hi han abstingut, que espero que en el Ple, doncs, hi 
puguin votar a favor, la seva disponibilitat a arribar a 
un acord en aquesta llei.

Com bé anunciava la portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, hem arribat a un acord en un 
dels dos temes probablement que han suscitat més debat 
al voltant d’aquest projecte de llei. Un dels temes era 
els requeriments que havíem de demanar als centres 
d’ensinistrament i l’altre era precisament el tema dels 
animals de teràpia, tot i que hi havia una referència en el 
preàmbul, incorporada a través d’una esmena dels grups 
que donem suport al Govern, una referència als gossos 
de teràpia, enteníem que era bo que hi hagués un com-
promís entre tots els grups parlamentaris per tal d’instar 
el Govern a crear aquest grup de treball i començar els 

treballs, diguem-ne, que haguessin de conduir o no a 
alguna reglamentació específica, perquè això haurem de 
veure-ho, doncs, de cara a la seva evolució.

En tot cas, entenem que és una solució satisfactòria, o 
almenys a nosaltres ens satisfà, que com a mínim ens 
permet, doncs, arribar a aquest acord.

Per la nostra banda, doncs, res més. Nosaltres no re-
servem cap esmena, perquè no n’hi ha cap que es man-
tingui viva, totes han estat incorporades. Però, en tot 
cas, ens felicitem que finalment en el proper Ple aquest 
projecte de llei ja es pugui aprovar.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, senyor López, té la paraula.

El Sr. López i Rueda

Sí, gràcies, senyora presidenta. Primer per dir que nos-
altres ens reservarem totes les esmenes que encara es 
mantenen vives, i després, com ha dit tant la portaveu de 
Convergència i Unió com el portaveu del tripartit, que 
parlava en nom dels tres grups que suporten el Govern, 
doncs, nosaltres... (remor de veus), o que donen suport 
al Govern... (rialles i veus de fons); és cert, el Govern 
l’hem de suportar tots. Però, bé, uns el suportem amb 
resignació cristiana i altres amb una certa alegria –al-
tres amb una certa alegria. (Veus de fons.) Cristianisme 
militant, molt bé. (Algú diu: «Ateisme.») Ah, ateisme, 
uns amb ateisme i altres cristianisme militant, que per 
alguna cosa la nostra cultura prové d’on prové.

Doncs, com els deia, senyora presidenta, nosaltres en 
aquest àmbit vostè sap molt bé que nosaltres hem fet, 
i dintre de la ponència, i ho saben també els altres po-
nents, batalla d’aquest tema. Crèiem que la llei havia 
de contenir també els gossos de teràpia, perquè és una 
realitat flagrant. I agraeixo –agraeixo–, per tant, també 
la disponibilitat del relator de la llei de fer una solució 
de compromís que ens permet, primer, donar solució a 
la situació dels gossos d’assistència, que es troben ac-
tualment..., amb la qual cosa ja podrem dir que tindrem 
llei dintre de poc, i després també fer una garantia i un 
compromís, tot pregant que aquest compromís es com-
pleixi, per regular els gossos i els altres, i la resta d’ani-
mals de teràpia.

Per tant, felicitant-nos i sumant-nos a la proposta de re-
solució com a cosignataris, doncs, ens n’alegrem i, per 
tant, l’únic que ens queda dir, com hem dit al principi, 
és que mantindrem les esmenes vives en el Ple.

Gràcies.

La presidenta

En nom del Grup Mixt, i per expressar el seu posicio-
nament, té la paraula.

El Sr. Domingo Domingo

Moltes gràcies, senyora presidenta. Únicament per fer 
expressió del manteniment de les esmenes per al Ple. 
(Veus de fons.)
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La presidenta

Bé, doncs, ja farem constar la substitució, ho dic perquè 
jo abans he vist el llistat i no em constava que avui ens 
acompanyés. D’acord.

Bé, un cop ja fixats els posicionaments i havent fet cons-
tar en acta el manteniment de les esmenes que aniran al 
plenari, passaríem al punt número 3 de l’ordre del dia.

Proposta de resolució
sobre la posada en funcionament d’un cen-
tre d’atenció integral i interdisciplinària per a 
les persones majors de sis anys amb disca-
pacitat que doni servei a Montcada i Reixac, 
Cerdanyola del Vallès i Ripollet (Vallès Occi-
dental) (tram. 250-02244/08)

És una proposta de resolució sobre la posada en funcio-
nament d’un centre d’atenció integral i interdisciplinària 
per a les persones majors de sis anys amb discapacitat 
que doni servei a Montcada i Reixac, a Cerdanyola del 
Vallès i Ripollet (Vallès Occidental).

Ha estat presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, i en tot cas, per a la seva exposició, el 
senyor Cleries té la paraula.

El Sr. Cleries i Gonzàlez

Bé, moltes gràcies, senyora presidenta. En primer lloc, 
saludar els representants de l’entitat Adimir, que avui 
ens acompanyen, i que precisament pel seu interès que 
tenen en aquest tema, i que ells ens van proposar i que 
nosaltres vam dir que ho presentaríem com a proposta 
de resolució, en una compareixença que l’associació 
Adimir va fer en aquesta comissió fa uns mesos...

Ells ens explicaven la realitat de l’atenció dels infants 
de zero a sis anys, que ja gaudeixen de determinats cen-
tres, però ells proposaven la creació d’un centre pilot 
per atendre aquests nens i nenes; i que precisament ells 
demanaven que donés servei als municipis de Montca-
da i Reixac, Cerdanyola del Vallès i Ripollet, que fos 
un centre atès per un equip interdisciplinari, amb un 
tutor de referència per a cada família, i que es basi en 
una actuació en els àmbits d’educació i sensibilització, 
normalització i rehabilitació, accessibilitat, suport a fa-
mílies i associacions i inserció laboral.

I, a més a més, que la Generalitat precisament, el Go-
vern de la Generalitat per realitzar aquesta prova pilot 
comptés amb Adimir i també amb altres entitats que han 
vingut a comparèixer a aquesta comissió, com l’entitat 
Aprenem i Espiral, que també van proposar la creació 
de centres similars.

I per això, doncs, que es fes aquesta prova pilot, que ja 
dic, com que era un compromís que nosaltres vam pre-
sentar quan ells van venir a comparèixer, avui el defen-
sem. I creiem que..., als diferents grups parlamentaris 
els demanem que hi donin suport, perquè el Govern 
faci i tiri endavant aquesta prova pilot, i que si després 
fun cionés bé, veure com ha d’anar, i que després s’es-
tengués a altres localitats d’arreu de Catalunya.

Per tant, esperem que els diferents grups parlamentaris 
hi donin suport.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Cleries. Certament, sí que recordem 
l’entitat quan va comparèixer en aquesta comissió i la 
proposta que va fer al respecte.

Hi ha una esmena presentada, i per a la seva exposició 
té la paraula el senyor Bosch.

El Sr. Bosch Cuenca

Moltes gràcies, senyora presidenta. En primer lloc, lògi-
cament, donar la benvinguda a tots els representants de 
l’entitat que ens visiten pocs mesos després, doncs, que 
poguessin comparèixer, tal com ha estat documentat en 
una altra intervenció, en aquesta mateixa comissió.

Els grups que donem suport al Govern, no que «supor-
tem» el Govern, sinó que donem suport al Govern, hem 
presentat una esmena que el que planteja és remetre’s a 
la programació territorial dels recursos d’atenció social 
especialitzada del període 2008-2012. Però jo no vol-
dria defensar aquesta esmena, aniré una miqueta més 
enllà, encara que pugui semblar contradictori.

Nosaltres, igual que la resta de grups parlamentaris, 
quan es va produir la compareixença ens vàrem mani-
festar, lògicament, doncs, satisfets, amb un reconeixe-
ment per la tasca que estava fent l’entitat i, lògicament, 
pel projecte que ens venia a presentar.

I voldria recordar allò que vàrem comentar per part del 
nostre grup parlamentari, que estic convençut que as-
sumeixen també la resta de grups que donem suport al 
Govern, en aquella ocasió. Vàrem dir: «Nosaltres no ens 
podem comprometre que es pugui aprovar o no algu-
na proposta de resolució d’aquesta permanent» –volia 
dir d’aquesta comissió, s’entén– «però sí que voldríem 
servir de plataforma perquè la seva veu pugui arribar 
al Govern, fer de mitjancer per tal que aquest projecte, 
que entenem que és molt interessant, pugui arribar per 
via directa a algun representant, si és possible, al màxim 
representant del departament.»

Entenem, en tot cas, que la via per tal que això pugui 
fructificar, que és el que desitgem, entenc, tots els grups 
parlamentaris, no ha de ser la via que un grup agafi 
aquesta proposta i la presenti sense haver-ho comentat 
a la resta de grups parlamentaris, cosa que em sembla 
absolutament respectable, lloable i em guardaré bé prou 
de criticar-ho. Entenem que la via, en tot cas, és donar 
un marge de temps suficient per tal que el Govern pugui 
escoltar la veu de l’entitat, pugui trobar-se amb aquesta 
entitat, i a partir d’aquí, lògicament, que cadascú pren-
gui les determinacions que siguin convenients.

En aquest sentit, tenim coneixement que el 20 de no-
vembre –data fàcil de recordar per tots plegats– es 
produirà una trobada entre el màxim responsable del 
departament en comarques barcelonines, el senyor Jor-
di Gonzàlez-Cambray, i l’entitat, trobada que m’han 
confirmat per part de representants de l’entitat avui 
mateix.
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I, per tant, la conclusió de tot plegat és que demanaríem 
al grup proposant que o bé retirés aquesta proposta o 
la deixéssim al congelador fins que es produís aquesta 
reunió o fins que ens donéssim un període de marge 
per tal que es pogués arribar a un acord, que entenem 
probablement no en els termes que es plantegen a la 
proposta de resolució, però que sí que es podria arribar 
a un acord.

Sense retreure..., sense treure capacitat al grup propo-
sant, doncs, per liderar aquest projecte, per nosaltres el 
tema més interessant és que finalment la veu d’Adimir 
pugui arribar al Govern i que d’alguna forma o altra  
es pugui arribar a algun tipus d’acord.

I és en aquest sentit, ho reitero, que demanaríem que 
o bé es retirés o bé es posposés per a una altra comis-
sió, deixant marge, doncs, per veure com evolucionen 
aquests contactes entre l’entitat i el Govern, i perquè 
realment ens doldria, i ho dic en representació dels tres 
grups que donem suport, haver-hi de votar en contra 
quan compartim bona part dels arguments que aparei-
xen, com a mínim, a la part, diguem-ne, de justificació. 
Probablement matisaríem algunes coses, però sí que ho 
compartim, ho repeteixo, igual que compartíem la com-
pareixença que es va produir el 16 de juny en aquesta 
cambra.

La presidenta

Senyor López, per fixar..., la senyora Eva..., García.

La Sra. García i Rodríguez

Moltes gràcies, honorable presidenta...

La presidenta

Benvinguda.

La Sra. García i Rodríguez

Moltes gràcies.

La presidenta

Té la paraula.

La Sra. García i Rodríguez

Gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors dipu-
tats..., bé, la veritat és que en primer lloc m’agradaria,  
i com no podria ser d’una altra manera, doncs, saludar i 
donar la benvinguda a tots els membres de l’associació 
Adimir, així com també a la regidora de temes socials 
de l’Ajuntament de Montcada i Reixac, que tot i ser 
d’un partit determinat, doncs, al final resulta que aquest 
tema el liderem tots els partits, i després m’hi referiré i 
explicaré el motiu, no?

Bé, nosaltres, des del Partit Popular de Montcada, sem-
pre hem donat suport a aquesta associació, aquesta enti-
tat; creiem que fan una tasca exemplar i, de fet, demos-
tren amb programes i amb iniciatives, doncs, la tasca 
que fan. Fa pocs mesos van visitar aquest Parlament, 
van tenir ocasió de presentar davant d’aquesta comis-
sió algunes de les iniciatives, alguns dels programes 

que porten a terme, i en aquest sentit, els volíem fer un 
reconeixement a la seva tasca.

Bé, jo crec que l’exposició de motius de la iniciativa 
explica perfectament, doncs, la realitat que tenen avui 
en dia els nens de zero a sis anys amb algun tipus de 
discapacitat, que després quan sobrepassen aquesta edat 
tenen problemes per accedir a un altre tipus de forma 
de vida. I, en aquest sentit, la iniciativa per crear aquest 
centre d’atenció integral interdisciplinària per a perso-
nes amb discapacitat a partir dels sis anys com a prova 
pilot, i en el cas que donés resultat, poder-ho, doncs, 
ampliar a altres municipis, creiem que és una iniciativa 
molt positiva, no?

I tan positiva és que no fa ni dues setmanes al Ple de 
l’Ajuntament de Montcada i Reixac, tots els grups mu-
nicipals que hi estem representats, des del Partit So-
cialista, Convergència i Unió, Esquerra Republicana, 
Iniciativa per Catalunya i, evidentment, el Partit Popu-
lar, vàrem presentar una moció a la junta de portaveus 
unànime, en la qual, doncs, donàvem suport a les inicia-
tives parlamentàries orientades a posar en funcionament 
un centre d’atenció integral i interdisciplinari per a les 
persones amb discapacitat per als municipis de Mont-
cada, Cerdanyola i Ripollet, no?

Per tant, aquesta iniciativa, presentada avui per Conver-
gència i Unió davant d’aquesta comissió, no és més que 
una còpia literal de la moció que vàrem subscriure tots 
els grups municipals a l’Ajuntament de Montcada. I per 
això, estic convençuda que després de la intervenció del 
portaveu d’Esquerra, doncs, hi haurà una segona inter-
venció, precisament subscrivint allò que els seus grups 
municipals a l’Ajuntament de Montcada varen signar.

La presidenta

Bé, doncs, en nom del Grup Mixt, té la paraula.

El Sr. Domingo Domingo

Muchas gracias, señora presidenta. Para manifestar el 
apoyo a la propuesta de resolución en los términos plan-
teados, primero, por su claridad y su bondad, en el sen-
tido de lo oportuno de la misma, y no dejar de manifes-
tar mi sorpresa ante los argumentos que han presentado 
aquí los grupos que dan apoyo al Gobierno.

Entender y defender aquí la demora de la propuesta de 
resolución, el aplazamiento porque no se han producido 
unos determinados contactos con la asociación, pues me 
parece especialmente peculiar.

En todo caso, con independencia de la aceptación o no 
que haga el grupo titular propietario de la propuesta de 
resolución, en los términos planteados damos apoyo a 
la misma, y reiterar mi sorpresa ante los términos que 
han planteado el Gobierno, los grupos que dan apoyo 
al Gobierno en este acto.

La presidenta

Gràcies, senyor Domingo. Senyor Cleries, per posi-
cionar-se respecte de l’esmena o de les propostes i ar-
guments dels grups que donen suport al Govern, té la 
paraula.
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El Sr. Cleries i Gonzàlez

Moltes gràcies, senyora presidenta. Bé, en primer lloc, 
nosaltres vàrem dir aquell dia, el mes de juny, que pre-
sentaríem la proposta de resolució, i el que van escoltar 
les orelles de Convergència i Unió ho han escoltat les 
orelles de tots els altres grups, i, per tant, tothom tenia la 
possibilitat de presentar una proposta de resolució, i des 
de la llibertat que tenim tots els grups i des del nostre 
compromís polític en l’àmbit social, ho hem presentat. 
I ens mantenim en la proposta que hem presentat.

Recordar, com deia la representant del Partit Popular, 
i aquí tenia la moció que ha aprovat l’Ajuntament de 
Montcada i Reixac, que diu exactament «donar suport 
a les iniciatives parlamentàries». Es veu que pels re-
presentants dels partits allà els sembla bé que hi hagi 
iniciatives parlamentàries i en el Parlament no els sem-
bla bé, sembla. Bé, vull dir, doncs, per això estem, per 
presentar iniciatives parlamentàries.

I quina casualitat, des del mes de juny, i a més a més 
Adimir és una entitat que es mou molt, que fa molta 
campanya a través d’internet, del Facebook i de tot 
arreu, resulta que ara es veuran amb el representant 
del Departament d’Acció Social i Ciutadania, que ens 
sembla molt bé, i també és legítim que ho facin, i no 
serem pas nosaltres qui ho critiquem; tot el contrari, 
el que desitgem de tot cor des de Convergència i Unió  
és que el 20 de novembre hi hagi un acord, perquè avui 
ja veig que no el voldran fer, del director dels serveis 
territorials de les comarques de Barcelona amb referèn-
cia que aquest centre pilot vagi endavant.

Però no podem renunciar a aquest Parlament, perquè 
si hi renunciem ja ens en podem anar a casa. I en un 
moment en què hi ha crisi política dir: «No, és que, es-
colti, retirem això...», no, nosaltres ho mantenim. I si 
vostès fossin conseqüents podríem matisar de dir: «Es-
colti, ara ho estudiarà el Govern, podem entrar en algun 
matís», però citant aquest centre. Perquè l’esmena que 
vostès han presentat diu, que això vostè no ho ha acabat 
de llegir, diu: «la programació territorial dels recursos 
d’atenció social especialitzada a Catalunya 2008-2012 
pel que fa a les places de residència per a persones amb 
discapacitat menors de divuit anys», quan aquí no estem 
parlant de places de residència; estem parlant d’un cen-
tre pilot que precisament el que fa és durant el dia, a la 
nit estaran a casa seva amb els seus pares i mares.

Per tant, nosaltres estaríem en disposició, de la proposta 
de resolució, de buscar un redactat intermedi, però fent 
menció exacta d’aquest centre i no divagacions, perquè 
creiem que aquí estem, doncs, i se’ns paga el sou per 
a això, per comprometre’ns amb la gent i per fer polí-
tica. Si vostès ho volen votar, ho voten; si no ho volen 
votar, no ho votin.

Nosaltres creiem que hi ha un compromís dels repre-
sentants que vostès tenen en el municipi de Montcada, 
i que nosaltres també tenim, i en aquest cas hi ha la 
regidora de Serveis Socials que en pot donar fe, doncs, 
d’aquest acord, d’aquesta moció que es va fer en el Ple 
de l’Ajuntament de Montcada i Reixac, i nosaltres el 
que els demanem, que en conseqüència vostès també 
es comprometin.

Nosaltres avui ens podem comprometre com a grup que 
som a l’oposició fent una proposta de resolució, el que no  
ens poden demanar és que a sobre renunciem al nostre 
paper en aquest Parlament. Nosaltres això ho seguirem 
fent, seguirem fent propostes de resolució, i vostès, evi-
dentment, tenen el dret de votar-les o no votar-les, però 
nosaltres tenim tot el dret de proposar-les i de fer un ser-
vei a la societat, de vegades toca fer-lo des del Govern, 
ara ens toca fer-lo des de l’oposició.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Cleries. Em demanava la paraula, se-
nyor Bosch, per...

El Sr. Bosch Cuenca

Per contradiccions...

La presidenta

Trenta segons, si us plau, perquè no caldria...

El Sr. Bosch Cuenca

Seran trenta segons.

La presidenta

...entrar en un diàleg, eh?

El Sr. Bosch Cuenca

Jo no vull fer un míting polític. El nostre objectiu, l’ob-
jectiu dels tres grups que donem suport al Govern és 
estrictament que el projecte arribi al Govern i que s’es-
tudiï. Si realment hi ha la possibilitat de buscar alguna 
fórmula intermèdia, afegint a dintre de la proposta de 
resolució que presenta el Grup de Convergència i Unió 
la paraula «estudiar», nosaltres hi donarem suport. Per-
què, ho repeteixo, el que volem és que d’aquest Parla-
ment no en surti una tancada de porta en els morros, 
sinó que en surti alguna solució o com a mínim una via 
per canalitzar aquesta proposta de resolució. Que, ho 
repeteixo, en compartim bona part dels arguments, però 
el que entenem és que, lògicament, això ha de formar 
part d’un treball conjunt entre Govern i entitat, al qual 
ens afegim.

Si el grup proposant accepta incloure in voce aquesta 
esmena, que seria afegir-hi «estudiar» i tota la resta: «El 
Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a estudiar la creació del centre...» i després tota la 
resta, nosaltres en aquest supòsit hi donaríem suport.

La presidenta

Em sembla, si em permet, senyor Cleries, i ara vostè 
intervindrà, és l’única possibilitat que hi veig; és això, 
ho estàvem mirant, si hi ha una transaccional in voce, 
i que, en tot cas, vostè té la paraula per manifestar el 
seu posicionament.
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El Sr. Cleries i Gonzàlez

Bé, en aquest cas, com que hi ha emparaulada una reu-
nió, i que nosaltres ja saben que en el verb estudiar no 
hi creiem, perquè porten temes que els porten estudi-
ant des que eren joves, no? Aleshores, jo crec que aquí 
(remor de veus) –tu ets molt jove, sí– el que en tot cas 
hauríem de posar és «a reunir-se i estudiar en el termi-
ni màxim de...», vull dir, posant-hi un termini. Home, 
reunir-se, si ja tens data del 20 de novembre...

El Sr. Bosch Cuenca

No, no podem fer-ho, primera perquè és que el que ha 
dit aquest diputat en la seva anterior intervenció és es-
trictament, literalment, allò que ha dit vostè en la seva 
última intervenció. Vostè cada vegada hi afegeix coses 
noves. (Remor de veus.) Vostè ha comentat que accep-
taríem estudiar-ho, nosaltres en aquest supòsit sí que 
hi estaríem d’acord; ara, marcar terminis quan resulta 
que encara s’han de trobar per primera vegada les dues 
parts, em sembla que seria una temeritat per part de 
tothom.

Jo crec que si hi ha voluntat per part del grup que ha 
proposat d’arribar a un acord, que em sembla que és el 
que està esperant l’entitat que hi ha, doncs, en aquesta 
sala, em sembla que acceptaran perfectament una pro-
posta que significa, ni més ni menys, que obrir la porta, 
a través d’aquestes negociacions, per tal que el projecte 
pugui tirar endavant.

El Sr. Cleries i Gonzàlez

Posarem «a reunir-se i a estudiar». Reunir-se i estudi-
ar, no?, no ho faran amb el comandament a distància. 
(Veus de fons.)

La presidenta

Bé, doncs, llavors, si els sembla (veus de fons), sí, si 
els sembla, posaria: «El Parlament de Catalunya ins-
ta el Govern de la Generalitat a reunir-se i estudiar la 
creació...», no, a reunir-se el Govern de la Generalitat, 
no, en tot cas...

El Sr. Bosch Cuenca

Faríem un matís, ho dic perquè lingüísticament..., la 
lletrada, que és experimentada en esmenes de caire lin-
güístic...

La presidenta

...«estudiar la creació del centre...

El Sr. Bosch Cuenca

Podríem afegir al final de tot...

La presidenta

...prèvia reunió», no?

(Veus de fons.)

Sí, «prèvia reunió amb l’Associació Adimir...» Els sem-
bla bé que faci una proposta la lletrada al respecte?, que 

segurament ha recollit quina és la intencionalitat de la 
proposta. (Pausa.)

Amb aquesta esmena acceptada, ho hem de sotmetre 
igual a votació.

Vots a favor?

Doncs, quedaria aprovat per unanimitat.

Proposta de resolució
sobre la construcció d’una residència, centre 
de dia i menjador extern per a la gent gran 
amb dependència a Sant Vicenç dels Horts 
(Baix Llobregat) (tram. 250-02257/08)

Bé, ara passaríem al següent punt de l’ordre del dia, 
és el número 4, és una proposta de resolució sobre la 
construcció d’una residència, centre de dia i menjador 
extern per a la gent gran amb dependència a Sant Vicenç 
dels Horts, al Baix Llobregat.

Ha estat presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, el senyor Cleries té la paraula per a la 
seva presentació.

El Sr. Cleries i Gonzàlez

Molt bé, moltes gràcies, senyor presidenta. Bé, aquesta 
proposta de resolució és, al municipi de Sant Vicenç 
dels Horts, la creació d’una residència assistida, centre 
de dia i menjador extern per a gent gran amb depen-
dència. Jo aquest registre no l’utilitzo, però hi ha un 
conveni signat per l’aleshores consellera senyora Carme 
Figueras i l’alcaldessa de Sant Vicenç dels Horts, la se-
nyora Amparo Piqueras, per fer, doncs, una residència, 
que a hores d’ara no s’ha fet res, vull dir, i a més hi 
passo sovint, per Sant Vicenç, perquè hi visc a prop.

I, per tant, doncs, estaria bé que al que era un com-
promís signat el 28 de setembre de 2006 es posés fil a 
l’agulla i, per tant, s’iniciessin aquestes obres de forma 
immediata, i esperem que no s’hagi d’estudiar.

Gràcies.

La presidenta

Bé, doncs, per presentar o per explicar l’esmena que ha 
estat presentada pels grups que donen suport al Govern, 
el senyor Miralles té la paraula.

El Sr. Miralles i Conte

Bé, gràcies, presidenta. Crec que la primera cosa que 
hem de constatar, que el fet d’aquest equipament és una 
necessitat, una necessitat i un compromís del Govern, 
de l’Ajuntament de Sant Vicenç, dels grups municipals, 
i també del Consell de la Gent Gran i de les entitats de 
la gent gran del municipi de Sant Vicenç dels Horts. Per 
tant, aquesta és la primera afirmació.

La segona afirmació, el senyor Cleries diu que viu al 
Baix Llobregat, a Vallirana, jo visc a Castelldefels, i, per 
tant, passo a prop de Sant Vicenç, però jo avui mateix 
he parlat amb la gent de Sant Vicenç, i per tant, no és 
només passar-hi, sinó relacionar-te amb aquells que da-



10 de novembre de 2009 dIARI de SeSSIOnS del PARlAMent de cAtAlUnYA Sèrie c - núm. 664

34

cOMISSIó de BeneStAR I IMMIgRAcIó SeSSIó núM. 38

vant d’una proposta, doncs, t’il·lustren i et donen algun 
argument més que ens permet fer-hi aquesta esmena.

I és que, partint d’aquesta necessitat, hi ha un element 
necessàriament que han de resoldre Govern i ajunta-
ment, en el sentit de trobar les fórmules administra-
tives, que som coneixedors que aniran al ple d’aquest 
mes. I, per tant, tenint en compte que vostès parlen 
d’urgència, el que nosaltres plantegem és que aquests 
contactes entre ajuntament i Govern arribin a bon port 
per aconseguir aquesta solució administrativa d’aquest 
equipament necessari i el model de gestió, i, per tant, 
que puguem donar resposta i una solució a allò que 
compartim els grups d’aquesta cambra, el Consell de 
la Gent Gran, l’Ajuntament de Sant Vicenç i el Govern 
de Catalunya.

Per tant, els demanaríem que no és un problema d’es-
tudiar, sinó canviar la urgència per acabar els contac-
tes que portin a bon port la necessitat d’aquest equi-
pament.

Moltes gràcies.

La presidenta

Bé, doncs, la senyora Eva García té la paraula, en 
nom del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya.

La Sra. García i Rodríguez

Moltes gràcies, presidenta. Bé, nosaltres també dona-
rem suport a aquesta iniciativa, i ho farem sobretot i 
bàsicament per dos motius. En primer lloc, doncs, per la 
necessitat que hi ha, per la necessitat que té el municipi 
de Sant Vicenç dels Horts de construir aquest centre de 
dia, residència i menjador per a gent gran, atès sobretot 
el retard que porta. I, en segon lloc, per donar compli-
ment a un compromís adquirit per aquest Govern, no?

Per tant, per aquests dos motius el Partit Popular de 
Catalunya donarà suport a la iniciativa.

La presidenta

Senyor Domingo, en nom del Grup Mixt.

El Sr. Domingo Domingo

Muchas gracias, señora presidenta. Nuestro grupo dará 
apoyo a la propuesta de resolución en los términos plan-
teados.

La presidenta

D’acord. Doncs, senyor Cleries, per manifestar-se en-
vers l’esmena proposada pels grups que donen suport 
al Govern, té la paraula.

El Sr. Cleries i Gonzàlez

Sí, bé, moltes gràcies, presidenta. Bé, el que deia el 
representant dels grups que donen suport al Govern, 
home, jo hi passo i hi vaig sovint, a Sant Vicenç, no li 
explicaré els motius, però hi vaig sovint. Aleshores, a 
part d’això, dir-li que, clar, li digui a la senyora alcal-
dessa i a tots els grups que vostès es poden seguir reu-

nint, però en el pressupost de la Generalitat 2010 no hi 
ha ni un euro per a Sant Vicenç dels Horts per fer una 
residència; 2007, 2008, 2009, 2010, quatre anys des que 
es va signar el conveni, farà.

Per tant, vostès es poden seguir reunint i fent contactes, 
però, home, potser que aprofitin les reunions, perquè, 
clar, si es van reunint i en quatre anys encara no hi ha 
ni en el pressupost una previsió pressupostària per a 
aquesta residència, doncs, vol dir que això no va.

I aquí hi ha el compromís. Que jo vaig llegir, relle-
gir, mirar, he parlat amb la gent gran, i, per tant, jo li 
demanaria que quan vagi a Sant Vicenç dels Horts en 
una d’aquestes visites els digui als del Consell de la 
Gent Gran que el tripartit no posarà ni un euro per a 
la residència.

I alhora li diu a la senyora Piqueras que aquell pamflet 
que han fet que el president Montilla inaugura equi-
paments..., els recordi que l’hospital de dia i el centre 
cívic de què parlen en aquell pamflet, doncs, els va fer 
el Govern anterior i que la gran feinada del tripartit va 
ser tallar la cinta, que devien quedar esgotats, no?

Vull dir, per tant, escolti, nosaltres demanem que es 
voti, i que sobretot aquesta esmena, evidentment, no 
l’acceptem.

Gràcies.

La presidenta

D’acord. Doncs, senyor Cleries, clar, com vostè a part 
de parlar de la residència se’ns n’ha anat per altres co-
ses, hauré de donar la paraula al representant..., al se-
nyor Miralles, no?, també per clarificar o, bé... Té la 
paraula per trenta segons, si us plau, i cenyint-mos a 
la proposta.

El Sr. Miralles i Conte

Nosaltres mantindrem aquesta esmena, en el sentit que 
crec que això que es diu aquí l’avantatge que tenim és 
que es transcriu, i, per tant, tothom ho farem arribar a 
les entitats de la gent gran. I les entitats de la gent gran 
a Sant Vicenç coneixen el grup que ha fet aquesta pro-
posta i la persona que l’ha defensat i el que es pot fer en 
quatre anys i el que no s’ha fet en vint-i-tres.

La presidenta

Bé, el que dèiem, passarem a votació.

Vots a favor de la proposta de resolució?

Vots en contra?

Bé, doncs, ha estat rebutjada per 9 vots a favor i 12 
vots en contra.

Proposta de resolució
sobre la creació d’un centre d’excel·lència en 
sordceguesa (tram. 250-02260/08)

Passaríem a l’última proposta de resolució de l’ordre 
del dia, sobre la creació d’un centre d’excel·lència en 
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sordceguesa, presentada pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, i que per a la seva exposició té la 
paraula el senyor Cleries. Doncs, endavant.

El Sr. Cleries i Gonzàlez

Moltes gràcies, senyora presidenta. Bé, ja podria suposar 
el que em diran, no?, perquè aquesta proposta de resolu-
ció també respon a una compareixença que vàrem tenir 
en aquesta comissió, precisament, de l’Associació Ca-
talana de Persones Sordcegues. I una de les aspiracions 
que té aquesta entitat, precisament per les condicions de  
les persones sordcegues, és la necessitat de crear un cen-
tre d’excel·lència en sordceguesa per totes les condicions 
específiques que tenen les persones que tenen aquest ti-
pus de discapacitat.

Aleshores, el que pretenem amb aquesta iniciativa és 
instar el Govern a crear aquest centre, i aleshores també 
afegir tots els coneixements que hi ha de centres fran-
cesos, n’hi ha un a Poitiers, centres danesos, etcètera. 
Doncs, que aquest equipament es posi en marxa, per-
què, ja ho dic, són unes persones que tenen unes neces-
sitats molt especials quant a la seva autonomia personal, 
les seves condicions de salut, etcètera.

I, per tant, doncs, es tractaria d’impulsar aquest centre 
des del Govern de la Generalitat, atès que en dues oca-
sions ens ho han manifestat, i creiem que seria conve-
nient impulsar un equipament d’aquest tipus.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Cleries. Hi ha una esmena presentada, 
i que per a la seva exposició, i en nom dels grups que 
donen suport al Govern, que és qui l’han presentat, té 
la paraula el senyor Martínez.

El Sr. Martínez Medina

Gràcies, senyora presidenta. Malgrat que el senyor Cle-
ries ja plantejava que ja sabia el que li respondríem, li 
respondré, perquè penso que és com s’ha de fer, però, 
vaja, no va desencaminat.

En primer lloc, permetin-me més que res agrair, agrair 
sobretot a la..., un reconeixement, no?, per part de tots 
els grups a l’Associació Catalana de Persones Sordce-
gues, que han treballat en l’àmbit d’aquesta pluridefi-
ciència, que és la pluridiscapacitat, no?, bé, més acurat. 
Perquè és una feina força important, no?, sobretot per 
la feina que fan a les famílies, el que fan els voluntaris  
en mediació i sobretot també el que fan els voluntaris en  
traducció, que és una feina extraordinària, que els per-
met ajudar i viure de forma independent, que és al final 
el que desitgem tots plegats, tant per la tasca des de 
l’oposició que proposen, com per la tasca del Govern, 
que tira endavant aquests projectes. I donar suport a 
les famílies.

Els haig de dir –els haig de dir– que en l’actualitat el 
Departament d’Acció Social i Ciutadania no té prevista 
la creació de cap recurs exclusiu per a persones sord-
cegues, amb pluridiscapacitat. També els haig de dir 
que, malgrat això, de cara a la propera programació 

territorial, s’estudiarà la possibilitat de crear un servei 
d’aquestes característiques, d’acord amb les necessitats 
que abans el senyor Cleries ens especificava, i que és 
cert –és cert–, vull dir, és necessari, no?

I, per tant, proposàvem aquesta esmena, que diu textual-
ment que «el Parlament de Catalunya insta el Govern a 
estudiar en la propera programació territorial la creació 
d’un centre d’excel·lència en sordceguesa».

Moltes gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Bé, per fixar el posicionament del Partit Popular de Ca-
talunya, la senyora Eva García té la paraula.

La Sra. García i Rodríguez

Moltes gràcies, presidenta. Bé, nosaltres donarem su-
port a la iniciativa en els termes presentats, doncs, per-
què creiem que el Govern de la Generalitat ha d’im-
pulsar amb la màxima urgència possible aquest centre 
d’excel·lència en sordceguesa.

Gràcies.

La presidenta

Senyor Domingo, en nom del Grup Mixt...

El Sr. Domingo Domingo

Muchas gracias, señora presidenta. Nuestro grupo dará 
apoyo a la propuesta de resolución en los términos pre-
sentados.

La presidenta

Gràcies. Doncs, senyor Cleries, per manifestar el seu 
posicionament respecte de l’esmena presentada, té la 
paraula.

El Sr. Cleries i Gonzàlez

Moltes gràcies. Bé, tenint en compte que el Govern ja 
ho estudiarà, perquè el tema l’interessa molt, ara pre-
senta aquesta esmena, però fins ara no s’ha reunit i no 
ho ha estudiat. Doncs, nosaltres no l’acceptem, perquè 
creiem que en aquesta comissió hauríem d’aconseguir 
una mica d’acords una mica més elevats que estudiar 
només.

Per tant, si es busca un altre redactat, podríem entrar-
hi, però amb «estudiar» no. I, per tant, nosaltres ens 
mantenim en la creació d’aquest centre d’excel·lència en 
sordceguesa, i també, com dic, per responsabilitat res-
pecte a l’Associació Catalana de Persones Sordcegues, 
que també en aquella comissió ens vam comprometre a 
presentar-ho i a intentar, doncs, tirar-ho endavant.

Nosaltres creiem que és la nostra missió fer-ho, i, 
per tant, estudiar-ho no, però esperem que el Govern, 
s’aprovi o no s’aprovi, tingui la capacitat fins i tot d’es-
tudiar-ho.

Gràcies.
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La presidenta

Bé, doncs, passaríem a votació.

Vots favorables a la proposta de resolució?

Vots en contra?

Doncs, ha estat rebutjada per 9 vots a favor i 12 vots 
en contra.

Sol·licitud de compareixença
de representants d’Icària Iniciatives Socials 
perquè expliquin les activitats d’aquesta en-
titat (tram. 356-00532/08)

Bé, i ara el punt sisè de l’ordre del dia és una sol·licitud 
de compareixença de representants d’Icària Iniciatives 
Socials, davant d’aquesta comissió, perquè ens expli-
quin les seves activitats. I ha estat presentada per tots 
els grups parlamentaris; per tant, la presidència enten-
dria o aquesta Mesa entendria que es pot aprovar per 
assentiment. (Pausa.)

Doncs, quedaria aprovat.

I, en tot cas, abans de passar al punt següent, que és la 
compareixença de la Taula d’Entitats del Tercer Sector 
Social de Catalunya, i per tal de rebre’ls i ubicar-nos a 
la taula correctament, per uns tres, quatre minuts, si els 
sembla, suspenem la sessió.

la sessió se suspèn a les cinc de la tarda i catorze 
minuts i es reprèn a un quart de sis i deu minuts.

La presidenta

Senyores i senyors diputats, reprendríem la sessió per 
tal de donar pas a l’últim punt de l’ordre del dia d’avui, 
que és la compareixença dels representants de la Taula 
d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, davant 
d’aquesta comissió, per a presentar la publicació El 
valor afegit del Tercer Sector en la prestació de ser-
veis públics. Guia pràctica de clàusules socials en la 
contractació pública de serveis socials i d’atenció a 
les persones, que, bé, vostès eren coneixedors de la 
presentació quan es va produir i n’havíem rebut també 
informació i que també ara ens han facilitat.

Compareixença
de representants de la Taula d’Entitats del 
Tercer Sector Social de Catalunya per a pre-
sentar la publicació El valor afegit del Tercer 
Sector en la prestació de serveis públics. 
Guia pràctica de clàusules socials en la con-
tractació pública de serveis socials i d’atenció 
a les persones (tram. 357-00341/08)

Aquesta és una compareixença, cal deixar també dit, 
que ha estat sol·licitada i signada per tots els grups par-
lamentaris, i que, per tant, vostès ja saben que les seves 
aportacions a aquesta comissió són regulars i en més 
d’un aspecte, i que els donem les gràcies, doncs, tant 

a la senyora Àngels Guiteras Mestres, presidenta de la 
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, 
al senyor Toni Codina, director general de la mateixa 
entitat, i al senyor Josep Serrano Márquez, membre de 
la Junta de la Federació d’Entitats d’Assistència a la 
Tercera Edat i de la Comissió de Seguiment de la Guia 
de Clàusules Socials, que avui ens acompanyen, junta-
ment amb la senyora Belén Castán Salinas, que també 
li agraïm la seva presència.

Bé, sense més dilació i per un temps –ja saben com 
funciona– màxim d’uns vint minuts, doncs, jo els dono 
la paraula perquè ens puguin fer la seva exposició al 
respecte del motiu de la compareixença. Endavant.

(L’exposició dels oradors és acompanyada d’una pro-
jecció de xarts, els quals poden ésser consultats a l’ex-
pedient de la comissió.)

La Sra. Àngels Guiteras Mestres (presidenta de la tau-
la d’entitats del tercer Sector Social de catalunya)

Bé, bona tarda, moltes gràcies. En primer lloc, doncs, 
agrair a la comissió que puguem també..., hàgiu de-
manat aquesta compareixença i puguem estar aquí en 
representació de la Taula del Tercer Sector Social de 
Catalunya amb motiu d’aquesta publicació, que, com 
molt bé diu, alguns de vostès ja la coneixen, alguns de 
vosaltres ja la coneixeu.

Jo parlaré breument, encara que també hem treballat, 
doncs, aquesta és la Comissió de Benestar i d’Immi-
gració i, per tant, amb molts de vosaltres treballem 
d’una manera molt propera, com no pot ser d’altra 
manera, no?

Però deixeu-me, doncs, dir dues paraules de la Taula 
del Tercer Sector Social i ubicar una mica aquesta en-
titat, aquesta plataforma, única a l’Estat espanyol, i, per 
tant, poder-vos explicar que és una plataforma de tercer 
nivell, per tant, de rang de federacions, que agrupem, 
com sabeu, en aquests moments vint-i-set organitza-
cions de segon nivell, que alhora apleguen més de tres 
mil entitats de base que treballen en diferents àmbits 
d’atenció a les persones.

Aquesta és una representació molt àmplia de les entitats 
organitzades i també una manera de fer amb la qual hem 
pogut anar i estem fent dia a dia..., enfortint i vertebrant 
el tercer sector social.

La nostra missió, com sabeu, és en aquestes dues grans 
línies. Per una banda, incidir en el fet que cada cop hi 
hagin més i millors polítiques socials, i això nosaltres 
ho fem des de la taula, cadascú ho fa evidentment des 
del seu lloc, en aquest cas nosaltres des de la Taula del 
Tercer Sector. I per tant, doncs, amb aquest objectiu 
de procurar que cada vegada puguem tenir millors po-
lítiques per atendre les persones més vulnerables i els 
col·lectius amb majors dificultats.

Bé, en aquest moment, que encara estem en creixement, 
malgrat que aglutinem la majoria d’entitats del que som 
aquest tercer sector, a la Taula del Tercer Sector tenim 
aquestes vint-i-set entitats que aquí us figuren en el 
powerpoint i que no totes són de segon nivell, hi han en-
titats, com Càritas també i Creu Roja, singulars, que tam-
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bé estan agrupades sota el paraigua de la taula. I veieu 
que..., moltes les coneixeu, l’heterogeneïtat d’aquestes 
entitats tant per àmbits com pel seu temps de constitució 
i la seva mida també, però aquesta heterogeneïtat el que 
fa en tot cas és fer-nos més forts també quant a represen-
tativitat i quant a poder aplegar, doncs..., treballar pels 
mateixos objectius amb aquest fet d’anar plegats.

Sabeu que al juliol, perquè alguns de vosaltres vau po-
der també assistir-hi, vam presentar la nova junta direc-
tiva, la taula d’entitats, doncs, neix el 2003, en aquest 
moment ja portem sis anys de recorregut, som molt jo-
ves; hem fet molt, estem contents del nostre balanç, 
però també alhora veiem molts reptes i molt treball a 
fer en el futur. Avui us presentem una part d’aquest 
treball, que és de present i de futur, perquè..., ja us ex-
plicarà també el director general tot el que hem de fer 
amb aquesta guia.

La junta directiva... –si em passeu l’anterior–, que està 
formada per onze d’aquestes vint-i-set entitats, hem in-
corporat en aquesta etapa de juliol per a aquests propers 
tres anys una renovació amb tres noves entitats, que és 
la Federació Catalana d’Alzheimer, Fedelatina, amb tot 
el tema d’immigració, que també, doncs, sabeu que és 
molt important tenir-lo amb objectius propis, i també 
s’ha incorporat la Fundació Sant Joan de Déu.

Veieu que tenim cinc vicepresidències i cada una d’elles, 
per primer cop són vicepresidències temàtiques, per tant,  
han d’impulsar i han de treballar un pla d’actuació per 
vicepresidències, que anirà alineat amb el Pla d’actua-
ció de la Taula del Tercer Sector 2010-2012, que apro-
varem al desembre a la nostra assemblea general.

En aquestes vicepresidències Cocarmi es fa càrrec dels 
temes de promoció de l’autonomia i de la dependència; 
Creu Roja, dels temes d’estratègia; ECAS, d’inclusió i 
pobresa; Fundació Catalana de l’Esplai té la vicepresi-
dència dels temes del desplegament de la Llei de serveis 
socials, i Pere Tarrés dels temes del seguiment del pla 
de suport, que sabeu que ha aprovat la Generalitat de 
Catalunya i que nosaltres, com a taula, doncs, en farem 
un seguiment.

Si em passes, si us plau... Bé, unes dades molt bàsiques 
de sector, però que ens agrada molt poder-vos-les pas-
sar, perquè també té a veure amb una part de la guia, 
que és la solvència social del sector, el pes, què repre-
sentem. La Taula del Tercer Sector ha publicat un anuari 
també el 2009 i bianualment tenim el compromís d’anar 
tenint aquestes dades a l’actualitat.

Llavors, ara aquí és una breu foto en la qual podeu veu-
re la tendència i el creixement i qui som, segons les 
dades que hem tret amb aquest estudi ampli de camp 
el 2009, què representa i què som el tercer sector so-
cial a Catalunya avui. Veieu que hem passat de 5.600 
entitats a més de 7.500, que estàvem a l’1 per cent del 
PIB català i ara estem al voltant, a prop d’aquest 3 per 
cent del PIB català, que hem quasi duplicat el nombre 
de persones contractades per atendre els serveis a les 
persones, de 52.000 el 2003 a més de 100.000 el 2009, 
que també el nombre de voluntaris ha passat de 155.000 
a més de 245.000 voluntaris que apleguem les dife-
rents entitats del tercer sector. I que també, si arribàvem  

a 1 milió de persones destinatàries, en aquest moment 
arribem a més d’1.700.000 persones destinatàries amb 
les diferents activitats que fem des de la Taula del Tercer 
Sector i des del tercer sector social, que no només és, 
com sabeu, assistencial, sinó també de sensibilització, 
d’informació, etcètera.

Bé, per tant, doncs, un tercer sector social en creixe-
ment i cada cop més organitzat. La taula, doncs, vè-
iem que d’aquest univers de 7.500 agrupa les princi-
pals entitats i més de 3.000 entitats de Catalunya. Amb 
el convenciment que junts podrem arribar a fer molt 
més, a aconseguir molt més la nostra missió de servei 
a l’atenció social.

Bé, aquí veieu també els diferents col·lectius, que són 
diversos, en l’atenció a les persones, i transversals molts 
d’ells, de gent gran, d’addiccions, de persones amb dis-
capacitat, quart món, dones, salut, persones immigra-
des, infància i joventut, i amb les dades aquestes reco-
llides el 2009, què representa proporcionalment cada un 
d’aquests col·lectius d’atenció en la globalitat.

Una mica també per concloure la meva introducció i 
poder passar a la intervenció del Toni Codina, el que ens 
plantegem amb la guia bàsicament és aquest valor so-
cial que tots coneixem i que tots en parlem tant, aquest 
capital social que les entitats d’iniciativa social apor-
tem, que és en termes de generar valor, de detecció de 
noves necessitats socials. Sabeu que moltes vegades les 
nostres entitats de seguida veuen pel lloc de proximitat 
on estan què està passant i quines necessitats i com 
hem d’anar canviant els recursos, tenint aquesta facilitat 
de poder detectar a peu del canó aquestes necessitats, 
també el tercer sector social incrementa la cohesió i la 
inclusió social i és una eina de participació.

Això que tots veiem, el que hem volgut és poder donar 
una eina pràctica i facilitar que d’alguna manera la in-
versió en polítiques socials, que forma part del desen-
volupament social i econòmic del país, aquesta inversió 
en polítiques socials el que nosaltres volem és fomentar 
que, mitjançant el treball que fem tots plegats amb la 
guia, inclogui, tingui en compte i contempli la inclusió 
de clàusules socials en la contractació pública per tal de  
fer uns serveis socials, uns serveis d’atenció a les per-
sones molt més eficients i, doncs, que siguin molt més 
de qualitat. Això, aquest valor afegit, va més enllà fins 
i tot de la qualitat, que és un valor que es pot tenir en 
moltes altres organitzacions, i és..., nosaltres volem tre-
ballar uns indicadors del valor afegit específic del tercer 
sector social.

Jo sense més, i agraint també la vostra presència, passo 
la paraula al director general, o no ho sé... Gràcies.

La presidenta

Doncs, li passem la paraula i endavant.

El Sr. Toni Codina i Filbà (director general de la taula 
d’entitats del tercer Sector Social de catalunya)

Bona tarda. Faig una petita introducció d’on sorgeix 
aquesta guia de clàusules socials, com s’ha elaborat i la 
feina que estem fent actualment per donar-la a conèixer 
a diversos nivells, no?
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Bé, d’una banda, aquesta guia sorgeix per posar en valor 
tot allò que aporta el tercer sector social a la societat i 
posar-ho en valor en els processos de contractació pú-
blica. Perquè, com ja acaba d’expressar la presidenta, el 
tercer sector social és molt més que entitats que presten 
serveis, molt més i principalment molt més que això.  
I fruit d’aquests valors afegits que el sector no lucratiu, 
el tercer sector, té i aporta a la societat..., això es tradueix 
en uns beneficis molt tangibles que aporta tant als usuaris 
del serveis, com a les administracions públiques, com al 
conjunt de la societat, i del que es tracta és que aquests 
beneficis cada vegada puguin ser més considerats, mesu-
rats i puntuats en els processos de contractació.

Aquests beneficis, ara no ens entretindrem a explicar-
los, però son sobradament coneguts per tots i totes vo-
saltres, i, per tant, aquí n’hi ha alguns exemples. Doncs, 
per exemple, l’usuari pot rebre una atenció més integral 
en rebre també d’altres serveis de la mateixa entitat, 
perquè una característica de les entitats del tercer sec-
tor és que es preocupen tant per la persona que sovint 
o gairebé sempre acaben generant serveis addicionals 
quan detecten necessitats dels seus usuaris que no estan 
cobertes, i, per tant, van ampliant el seu radi d’actuació 
per donar el màxim servei possible a aquests ciutadans 
i ciutadanes amb aquestes carències, no?; o beneficis 
per les administracions públiques, en la mesura que el 
sector no lucratiu reinverteix els seus beneficis en la so-
cietat, en el territori o contracta principalment persones 
en risc d’exclusió, suposen per a l’Administració un 
estalvi molt important de recursos, i això l’Administra-
ció n’és conscient, però s’ha de també posar en valor 
aquest estalvi que indirectament genera el tercer sector, 
no? I per al conjunt de la societat és un element clau de 
participació i de cohesió social, i són aspectes sense els 
quals la nostra societat no seria el que és.

Per què aquesta guia de clàusules socials? Doncs bé, 
perquè, com és lògic, el tercer sector ha estat tradicio-
nalment el principal aliat dels poder públics en l’aten-
ció a les persones, però ho vol continuar sent en el 
futur, evidentment, no? Però no sempre les inèrcies 
institucionals, les eines disponibles, la legislació, et-
cètera, faciliten que això pugui ser així i, a més a més, 
a vegades entre aquesta voluntat política i la pràctica 
quotidiana en l’àmbit de la contractació hi ha una dis-
tància que no està ben resolta, no? I no està ben resolta 
perquè manquen instruments perquè aquesta voluntat 
política es pugui traduir.

Aleshores la guia aporta un innovador sistema d’indica-
dors per mesurar i puntuar els valors afegits del tercer 
sector. Es tracta d’objectivar els intangibles, que tots 
reconeixem que té el sector no lucratiu i que aporta a la 
societat, i traduir-los en unes clàusules socials que es 
puguin introduir i tenir en compte a les diferents fases 
del procés de contractació.

I una característica molt important d’aquesta tasca que 
hem fet, que és molt innovadora a Catalunya i a Espa-
nya i a Europa, valgui dir-ho, perquè fins ara, doncs, 
coneixeu que hi ha altres propostes i guies i experièn-
cies i trajectòria en clàusules socials, però bàsicament 
relacionades amb la contractació de col·lectius amb es-
pecials dificultats, la novetat d’aquesta guia és que no 

es refereix a això, que està molt bé i on ja hi ha molta 
tradició, sinó a posar en valor el que aporta el sector no 
lucratiu en termes generals i no per la contractació d’un 
servei de jardineria o de..., etcètera, sinó per l’atenció a 
les persones, que és l’àmbit primordial d’actuació del 
sector no lucratiu.

Doncs bé, amb relació a això, des del primer moment 
que ens vam proposar elaborar aquesta guia, es va pro-
posar de fer-ho amb el màxim consens i treball compar-
tit amb les principals administracions públiques del país 
i els principals sindicats, que teniu en els agraïments 
de la publicació els noms i les administracions que hi 
han col·laborat, també hi ha els logotips, i estem molt 
satisfets de les aportacions que hem rebut i del nivell 
de participació que hem obtingut, i aquest és un valor 
que també és important que conegueu, no?

I com farem que aquesta sigui una eina pràctica i no 
es quedi en els calaixos dels despatxos de les admi-
nistracions? Doncs bé, en primer lloc, estem recollint 
aportacions en tot el procés de donar a conèixer aquesta 
guia de totes les persones a qui ho donem a conèixer, 
perquè ens interessa molt el feedback, el retorn, de com 
estan veient les propostes que aquí fem, propostes de 
millora, d’ampliació, perquè estem pensant ja en una 
segona edició en el futur que hauria, doncs, d’anar afi-
nant i fent més pràctiques i viables les propostes que 
aquí plantegem, no?

Però després també perquè estem desenvolupant un es-
pai de difusió, adreçat en primer lloc als partits polítics 
i responsables polítics, especialment del món local, les 
administracions públiques, a través de l’Escola d’Ad-
ministració Pública, a través del Col·legi d’Interventors i 
Secretaris i altres canals com la Federació de Municipis, 
l’Associació de Municipis, etcètera, i de les mateixes 
entitats del tercer sector, perquè és molt important que 
també les entitats d’aquest teixit de 7.500 entitats faci 
seves aquestes propostes, aquests indicadors, i els uti-
litzi en la contractació pública.

Però també tenim previst i hem començat una sistemàti-
ca de visites individualitzades a tots els ajuntaments de 
més de vint mil habitants, que d’aquí al mes de març els 
volem visitar per explicar-los personalment a casa seva 
aquesta guia en companyia dels tècnics de contractació, 
serveis jurídics, interventors, secretaris, de tal manera 
que puguem tenir un diàleg al més ampli i ric possible 
sobre l’aplicació de les propostes que aquí fem.

I després una web, que posarem en marxa a partir del 
mes de gener, per aquest procés viu que vol ser aquesta 
guia, doncs, a través d’aquesta pàgina web que pugui 
anar quedant reflectit.

Sense més preàmbuls, dono la paraula a en Josep Serra-
no, que entrarà pròpiament en el contingut de la publi-
cació.

La presidenta

Gràcies, senyor Codina. I té més de cinc minuts, en tot 
cas, perquè el senyor Serrano ens faci les seves apor-
tacions.
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El Sr. Josep Serrano Márquez (membre de la Junta de 
la Federació d’entitats d’Assistència a la tercera edat i 
de la comissió de Seguiment de la guia de clàusules 
Socials)

Gràcies, i bona tarda. Com a representant d’una entitat 
proveïdora de serveis..., farem un preàmbul, què sig-
nifica per a les entitats que la taula hagi promogut una 
guia com la que tenim entre les mans. Ens arriba en un  
moment clau, en el qual..., si em permeten, farem  
un parèntesi anterior. Les entitats normalment apareixen 
per cobrir unes necessitats que no estan ben cobertes 
pel sistema públic; s’organitzen, capten recursos dels 
familiars, de donants, d’aportacions privades, capten 
després subvencions per funcionar. Quan aquests ser-
veis estan prou establerts, l’Administració els fa seus, 
hi inverteix, fa infraestructures, i, finalment, tot això 
acaba en una mercantilització dels serveis i les entitats 
estem en perill de desaparició. Històricament ha estat 
així. En aquest moment, també.

I ens trobem que la Llei de serveis socials, que impulsa 
i desenvolupa l’atenció social més enllà del que era fins 
ara i universalitza la seva estandardització, fa que es 
mercantilitzi i que allò que estàvem fent les entitats es-
tigui en risc de deixar de fer-ho, com ja està passant de 
fet, i entrin entitats que inverteixen amb un bon fi, que 
és guanyar diners, en nínxols de mercats que ara estan 
de moda i hi ha una aportació de diners públics molt 
important. I aquelles entitats històriques, centenàries 
algunes d’elles, que prestaven un servei que ningú no 
feia i ocupaven un lloc, doncs, que els pertocava, estan 
sent expulsades del sistema.

Bé, què hem de fer? Ens diuen: «Poseu-vos les piles. 
Sigueu professionals» –que no ho érem?–, «professio-
nalitzeu els sistemes de gestió», estem professionalit-
zats, ocupem més de cent mil persones a Catalunya, 
som un 2,8 del PIB. A veure, hi ha coses que no se’ns 
han de dir.

Però tot i així nosaltres acceptem el repte i juguem a 
parlar amb l’Administració amb les mateixes normes 
que ens posen. Hem d’anar a un sistema de contractació 
pública, posem en valor el que nosaltres sempre diem i 
sempre se’ns tira a la cara –i disculpeu que us ho digui 
d’aquesta manera–, que ja se sap que les entitats del ter-
cer sector ho fem bé, que som altruistes, que retornem 
a..., però mai no es mesura això, i ens trobem que en els 
sistemes de contractació pública no se’ns valora aquesta 
situació i anem a plecs estandarditzats de compres de 
qualsevol tipus de serveis, d’obres, de vehicles, i això 
a nosaltres encara no ens agafava..., no sabíem valorar 
realment aquestes coses.

Amb aquesta guia les entitats, que ens hi posem per 
treballar conjuntament amb totes les nostres adminis-
tracions contractants, tenim la possibilitat i els instru-
ments per posar en valor allò que fem habitualment, 
el que hem estat fent des d’algunes entitats centenars 
d’anys i la majoria desenes d’anys, que és l’atenció a 
les persones i cobrir les necessitats de la societat de 
Catalunya.

I el que tenim bàsicament són unes eines molt clares de 
com podem posar en valor i explicar a les administra-

cions que ens volen contractar, que abans ens subvencio-
naven i ara ens contracten, què han de fer per mesurar 
allò que fem nosaltres i que no fa ningú altre, la cohesió 
social, l’atenció a les persones que no tenen recursos, la 
reinversió en activitat social en el nostre territori, cobrir 
les necessitats que a vegades se’ns demana que cobrim 
desinteressadament, perquè és la nostra missió, des de 
les administracions, que es posi en valor que atenem 
persones sense sostre d’un dia per a l’altre, tinguin o no 
tinguin recursos, perquè ens toca, com aquella institució 
vinculada a un ajuntament o a un territori perquè era 
l’antic hospici del poble.

Tot això ho continuarem fent, però ara necessitem que 
se’ns valori. I aquesta eina a les nostres entitats ens dóna 
fins a trenta-quatre indicadors, que són fàcilment assoli-
bles per totes les entitats a través de les seves memòries, 
que, a més, per altra banda, estem obligats a fer.

És una eina molt pràctica, i podem parlar i trobar aquells 
punts que per a les nostres entitats són punts forts en 
el moment de seure a parlar de la contractació pública. 
I hem d’anar a la contractació? Anem-hi, però deixeu-
nos i impulseu que el mecanisme de contractació dels 
serveis socials tingui en compte aquests punts que per 
a nosaltres són forts. No podrem parlar de magnituds 
econòmiques i potser algunes entitats no estaran en si-
tuació d’invertir grans quantitats de diners, però ens heu 
de valorar el que fa molts anys que fem. I si ho teniu 
en compte, que és fàcil, perquè a més la llei us empara, 
que és que introduïu les clàusules socials, si ho hem 
aconseguit amb les clàusules mediambientals, ho po-
dem aconseguir amb les clàusules socials...

Què és el més important per a les nostres entitats? 
Doncs, que ens convideu a estar en la fase de contrac-
tació, que l’hem identificat amb nou episodis, al més 
aviat millor. És a dir, no ens pregunteu quan ja esteu 
fent la licitació, no tenim capacitat de reaccionar, que-
darem fora, expulsats del sistema de serveis socials, 
perquè vindran entitats amb una maquinària concursal 
impressionant que ens guanyaran el terreny. (Sona el 
senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps 
d’intervenció.) Si em deixes un minut? (Pausa.)

Bé, disposareu d’aquesta informació, i la guia és molt 
extensa, el que per a les entitats ens serveix és que ens 
dóna a tots una orientació molt clara de com és un pro-
cés de contractació pública, de quines són les clàusules 
que a nosaltres ens van molt bé com a entitats poder 
aprofitar-nos-en per ser ben puntuades en els plecs de 
licitació; i ens intenta deixar clar també en quin moment 
hem de seure a parlar amb l’Administració per veure 
com s’ha de contractar un servei.

Si només les clàusules socials estan tingudes en compte 
com a condició d’execució, estarem igual que ara, no 
avançarem. Nosaltres proposem i propugnem que les 
clàusules socials siguin aplicades ja només en la fase 
de definició del contracte de la prestació del servei de 
què es tracti, perquè aquí sí que som fonamentalment 
diferents en la prestació dels serveis, en la definició 
que diu la Llei de contractes de la necessitat de la con-
tractació, després podem parlar de les altres nou fases. 
Però si d’entrada ja es parla que hi ha serveis que per 
la seva naturalesa les entitats del tercer sector podem 
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prestar d’una manera diferenciada, és el moment de 
seure i parlar-ne.

Hi ha espai, i hi haurà serveis que voldran ser definits en 
altres vegades, però per a nosaltres és fonamental que tot 
allò que fèiem ho puguem continuar fent. Que ha de ser 
via contractació? Com ens demani l’Administració, no 
ens hi oposem. Si hem de canviar el que històricament 
era una donació, una subvenció, ara una contractació, 
fem-ho, però que això no impliqui que les nostres enti-
tats estiguin en perill, com està passant, que estan sent 
expulsades del sistema.

Moltes gràcies.

La presidenta

Bé, doncs, després de l’exposició que ens han fet els 
representants de la Taula d’Entitats del Tercer Sector 
Social de Catalunya i també el senyor Serrano, com a 
representant d’una de les entitats, doncs, donaríem pa-
raula a les intervencions..., donaríem pas a les interven-
cions dels diferents grups parlamentaris, començant per 
Convergència i Unió, i té la paraula el senyor Cleries.

El Sr. Cleries i Gonzàlez

Molt bé, moltes gràcies, senyora presidenta. Agrair la 
compareixença de la Taula del Tercer Sector, també do-
nar la benvinguda a la nova presidenta, que em sembla 
que és la primera vegada que compareix com a tal en 
aquesta comissió, i en Toni Codina, el senyor Serrano, 
la Belén, etcètera, que els acompanyen.

Clar, d’aquest tema n’hem parlat i n’hem parlat diverses 
vegades i alguns dels que estem en aquesta comissió 
vàrem participar el dia que vau presentar el llibre, si no 
m’equivoco, a l’Escola d’Administració Pública, i ja 
us vàrem felicitar per aquesta iniciativa. Perquè és cert 
que moltes vegades es troba a faltar en les persones que 
estan a l’Administració, especialment potser encara més 
en l’Administració local, doncs, aquest coneixement 
d’unes clàusules socials que prioritzin que les entitats del  
tercer sector social puguin tenir un paper destacat en la 
gestió del serveis socials.

Com es deia, una de les coses més importants en l’àmbit 
dels serveis socials és la qualitat humana dels serveis, i 
moltes vegades són aquests intangibles, el fer una feina 
que tingui en compte la dignitat de les persones, doncs, 
a vegades, sent el més important dels serveis socials, 
moltes vegades en els concursos és el que queda més 
tapat.

I també dir que moltes vegades els concursos passen a 
ser subhastes i que sembla que l’únic que importa és 
el preu, quan s’han de valorar altres factors, doncs, que 
precisament puguin decantar molt clarament la balan-
ça cap a entitats que, com molt bé dèieu, heu estat la 
punta de llança dels serveis socials en el nostre país, 
quan no hi havia lleis de serveis socials, però ens hem 
de remuntar a abans dels anys vuitanta, doncs, hi havia 
unes entitats socials molt arrelades a Catalunya que fe-
ien aquesta tasca, és cert, des d’un punt de vista més 
assistencial, però ja es feia.

I, per tant, ara que tenim lleis, ja en vam tenir l’any 85 
i es va aprovar per unanimitat d’aquest Parlament, en 
tenim una del 2007, però el que és important és que des-
prés aquestes lleis quan s’apliquin es tinguin en compte 
aquests factors. Perquè no es tracta només de donar drets 
socials, sinó que aquests drets tinguin, a l’hora que la  
persona rep aquell servei determinat, la qualitat que tam-
bé el facin realitzar com a persona. No és només una 
prestació d’un servei, sinó que també es tracta de fer un 
servei de prevenció, un servei de reinserció, un servei 
d’inclusió. Per tant, que no només sigui atendre, sinó 
que hi hagi tot el que té a veure amb la promoció de la 
persona. I aquest evidentment és un dels objectius que 
millor que ningú poden fer les entitats que vosaltres re-
presenteu en tot el sector social de Catalunya.

Per tant, és un sector amb tradició i és un sector que 
ara en aquest moment, doncs, hem de vetllar perquè no 
desaparegui. Perquè sí que és preocupant i és cert que 
hi ha empreses mercantils que fan bé la seva feina –tam-
poc ho oblidem, n’hi ha que ho fan bé–..., però també hi 
ha hagut una entrada de les grans empreses, que moltes 
vegades estaven vinculades al sector de la construcció i 
que ara han volgut passar del totxo a les persones, que 
ja està bé, però moltes vegades es fa només per ocupar 
aquest sector i el dia que el tinguin ocupat, doncs, ja 
hi haurà una puja de preus perquè hauran entrat i hau-
ran –amb perdó de l’expressió– escombrat el que són 
aquestes entitats que tenen una tradició al nostre país. 
I, per tant, en això hem de vigilar i és important que les 
administracions estiguin amatents.

I, per tant, tan important com haver fet aquesta guia és 
que no sigui una guia de prestatgeria, sinó que sigui una 
guia útil per a les administracions. I aquesta tasca que 
esteu fent de difusió, la que heu comentat amb els ajunta-
ments, amb les formacions polítiques, perquè els respon-
sables polítics i, el que és més important, els que estan a 
l’Administració com a regidors, com a alcaldes o alcal-
desses, doncs, coneguin tot aquest sistema, i jo crec que 
aquests indicadors, tot el que vosaltres heu detallat, és 
el que el fa important, no?, i el que ha de ser. A més heu  
triat la paraula, ja hi heu posat «guia pràctica», jo crec 
que al posar la paraula «pràctica» heu volgut dir: «Comp-
te, no la deixeu a la prestatgeria.» El que sigui pràctica 
vol dir això, que s’ha d’utilitzar i s’ha d’aplicar.

I realment si volem fer polítiques socials de qualitat 
humana jo crec que l’efecte que hi hagi entitats com la 
vostra que, per exemple, en un projecte molt ben portat 
per persones contractades, remunerades, professionals, 
doncs, també hi hagi voluntaris bons professionals que 
enriqueixen aquell projecte, sense en cap cas treure els 
llocs de treball que corresponen, que això sempre s’ha 
de deixar ben clar, mai un voluntari o una voluntària 
ha de treure aquests llocs de treball.

Però, en canvi, és en entitats com la vostra que té sentit 
des de l’associacionisme que hi hagi voluntariat i que 
també sigui un factor que doni aquest plus de qualitat 
humana a aquella persona que està en un hospital, que 
està en una residència i sap que té un voluntari que també 
l’acompanya, a part de tots els professionals que neces-
sita per tenir una atenció de qualitat.
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Per tant, enhorabona per la feina, i enhorabona per  
la difusió que n’esteu fent, perquè també crec que és la 
part més important.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Cleries. En nom del Partit dels Socia-
listes de Catalunya - Ciutadans pel Canvi, té la paraula 
la senyora Figueras.

La Sra. Figueras i Siñol

Sí, moltes gràcies, senyora presidenta. Jo també afegir-
me, doncs, primer a la felicitació per la nova junta i a la 
seva presidenta, tot i que ja ho hagi fet personalment el 
dia que va ser elegida. Però en tot cas, doncs, donar-li 
la benvinguda per primera vegada com a tal en aquesta 
comissió, que de ben segur que no serà l’última, i a la 
resta de persones que l’acompanyen.

Partint de la base, i sempre ho hem dit, que el tercer 
sector és clau en un sistema de benestar, i com més 
avançat sigui el sistema de benestar més important  
és aquest sector, però que encara ho és més precisament 
en moments, així, de crisi econòmica, en moments, 
doncs, de més complexitat, i que en aquest sentit jo 
crec que el Govern de Catalunya ho té molt en primer 
terme. Tant és així que jo crec que per part del ter-
cer sector s’ha fet una feina molt gran d’estructura, de 
fer el seu propi pla estratègic –això ho coneixem molt  
bé els diputats també d’aquesta cambra. I també, doncs, 
el Govern amb aquest Pla de suport al tercer sector, que 
vostès ja han esmentat i que també, doncs, ha de donar 
possibilitats de seguir impulsant, com deia, un sector 
clau que amb les xifres és evident, amb les xifres que 
ens diuen de la quantitat de gent que hi ha contractada, 
el valor econòmic que s’hi mou... I això en definitiva és 
un benefici per al conjunt de la societat.

I entrant en concret a l’eina que avui ens presenten, 
doncs, dir que no podem més que valorar-la com una 
eina molt útil, que de fet, com bé diuen, a darrere estan 
implicades administracions, que ara el que han de fer és 
aplicar-la, han fomentat que es faci aquesta feina. Jo els 
volia felicitar per la feina feta, perquè penso que és una 
feina, i que si, a més a més, aquesta voluntat de mante-
nir-la viva i d’anar-la cada vegada millorant, doncs..., 
pot ser sempre una guia de futur molt important, no? 
Perquè és un instrument.

Perquè és veritat que a l’hora de complir la legalitat, a 
l’hora de contractar, la mateixa Administració, doncs, 
el primer que ha de fer és complir la legalitat. També és 
veritat que les lleis darrerament permeten també entrar 
més a fons a poder aplicar clàusules socials. La mateixa 
Llei de contractes de l’any 2007 ha obert moltes portes, 
també les normatives comunitàries, que vostès ja en fan 
esment a la guia, i això també dóna possibilitat a sortir 
d’aquest atzucac en què moltes vegades s’han trobat 
moltes administracions, que tot i volent, doncs, que 
continués o que pogués..., o preferint que una entitat 
sense ànim de lucre fos qui portés a terme aquell servei, 
s’han trobat amb la impossibilitat i haver-ho d’adjudicar 
a una empresa privada, que amb tota legitimitat té dret 

a presentar-s’hi, perquè hi ha la lliure concurrència i 
aquesta és una norma fonamental.

Per tant, guia de clàusules que es poden posar complint 
escrupolosament la llei per tal de poder tenir en compte 
no només el valor econòmic o el servei en si, com es 
pensa portar a terme el servei, sinó també tot aquest 
valor associat que s’hi afegeix, i això poder-ho valorar, 
doncs, és un instrument que jo crec que ha de ser molt 
útil per a la mateixa Generalitat i per al conjunt de les 
administracions locals.

Per tant, jo penso que..., encoratjar-los a aquest esforç 
que estan fent, comprometre’ns també nosaltres, el nos-
tre mateix grup parlamentari, doncs, a aquesta difusió 
i a aquest esforç, que aquest instrument s’utilitzi. I jo 
crec que ja serà bo, eh?, i que de totes maneres, vull 
dir, ja hi han molts ajuntaments, moltes administracions 
que porten fent-ho i, de fet, si ha anat creixent el tercer 
sector és també perquè les administracions donen la..., 
han buscat la manera de fer-ho, però jo crec que amb 
això serà més fàcil.

I sobretot el que ha de facilitar és la feina dels tèc-
nics, perquè la voluntat política pot ser-hi, pot ser-hi 
o no, però normalment, sobretot quan parlem d’Ad-
ministració local, ja interessa que les mateixes entitats 
vinculades a la proximitat, al territori, al barri, puguin 
tenir la seva sortida, no?, amb serveis en concret. Però 
a vegades el problema està en com tècnicament això es 
porta a terme.

Jo els voldria fer una pregunta, que és: l’Escola d’Ad-
ministració Pública de Catalunya, que també fa d’escola 
a tota l’Administració local, però l’escola de tots els 
tècnics, funcionaris a tots els nivells, sobretot els fun-
cionaris que estan vinculats a la contractació i tal, quina 
difusió o com tenen pactada la difusió també d’aquestes 
guies, d’aquestes clàusules, també de formació de l’àm-
bit tècnic, doncs, perquè aquestes clàusules es donin a 
conèixer, no? I jo crec que..., i siguin d’aplicació i so-
bretot el coneixement, perquè una vegada es coneixen, 
doncs, l’aplicació..., ja hi ha la voluntat política, i d’això 
també, com dèiem, ens n’hem d’encarregar tots plegats. 
Però jo penso que és un tema important i a veure si 
tenen algun tipus d’acord en aquest sentit.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora Figueras. En nom d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, senyor Bosch, té la paraula.

El Sr. Bosch Cuenca

Moltes gràcies, senyora presidenta. Lògicament donar 
la benvinguda als representants de la taula, que no és 
la primera vegada que compareixen ni serà l’última. 
Avui mateix feliçment hem aprovat una altra sol·licitud 
de compareixença amb referència a la Llei d’acollida, 
que, a més a més, em plau dir que ha estat assumida 
per tots els grups parlamentaris, o sigui ha estat de les 
poques sol·licituds de compareixença que tots els grups 
parlamentaris hem coincidit que era absolutament ne-
cessària per a aquesta llei.
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Felicitar-los, doncs, també per la trajectòria i lògicament 
perquè al capdavall estan heretant, d’ençà del 2003,  
un bagatge prou intens i prou potent, i els que ho hem 
pogut seguir d’ençà d’aquella data en som conscients. 
Pràcticament amb periodicitat anual hem tingut conei-
xement d’alguna notícia o bé referent al Govern o bé 
referent a la taula en el sentit que ens marquen que la 
línia és positiva. I vull assenyalar, doncs, per exemple, 
el Pla de qualitat, vull assenyalar també el Pla estratègic 
de suport al tercer sector, vull assenyalar també final-
ment aquesta guia que avui ens presenten.

En tot cas jo voldria anar al gra, perquè jo crec que 
l’interessant avui és que ens donin detalls i a més a més 
propiciar que la intervenció del senyor Serrano, que ha 
quedat partida per la meitat, doncs..., pugui acabar-la, 
perquè em semblava que era prou interessant. I, per 
tant, una part de la intervenció ha d’anar destinada que 
es pugui completar aquesta.

Però voldria entrar al gra amb el tema precisament 
d’aquest document. Jo crec que és un document que 
té una vessant molt pràctica, com no podria ser d’al-
tra forma, perquè al capdavall l’objecte principal ha de 
ser canviar les pràctiques, canviar el paradigma lògi-
cament que hi ha en aquests moments en el conjunt de 
l’Administració i sobretot canviar les pràctiques. Per-
què moltes vegades ens trobem que, tot i la voluntat 
política que hi ha –i estic parlant com a persona que ha 
estat a l’Administració local–, moltes vegades et trobes 
amb obstacles..., no els vull concretar, doncs, en figures, 
diguem-ne, de l’Administració, però sí que a vegades 
et trobem amb obstacles derivats d’una..., diguem-ne, 
d’unes inèrcies i d’uns dubtes per part moltes vegades 
del personal, del funcionari de torn que pugui haver-hi 
a l’Administració.

I, per tant, em sembla que és un element prou impor-
tant, que va en el sentit de justificar, de creure absolu-
tament oportú allò que explicaven a nivell del pla de 
difusió, i és no només d’entrar de ple en allò que són 
els responsables polítics, sinó també en els secretaris i 
interventors de l’ajuntament; ens sembla absolutament 
clau que sigui així.

Jo voldria en tot cas fer tres preguntes. La primera, de-
manar que ampliïn aquesta anàlisi que estaven fent de 
tota la fase de contractació, des del moment en què 
es pren la decisió de començar a debatre les clàusules 
fins al moment que es fa l’adjudicació, o sigui que ens 
completés aquesta primera.

La segona, un tema que m’ha copsat l’atenció a l’hora 
de llegir, doncs, de forma en diagonal aquesta guia, que 
és el tema de la contractació reservada. Vostès hi fan una 
referència un momentet en una taula amb referència a 
la contractació reservada per part de l’Administració de 
la Generalitat, mostren una evolució favorable, des del 
2003 fins al 2007, però el 2008 hi ha un cert canvi, i vos-
tès ho atribueixen al fet que hi ha una interpretació res-
trictiva de la Llei de contractació pública en el sentit que 
només es tenen en compte contractes de menys de divuit 
mil euros. Voldria que m’acabessin de matisar això, si 
realment és així, en quina mesura és així, perquè és una 
dada, doncs, que m’ha sorprès i que voldria que vostès 
en la seva intervenció l’acabessin de ratificar.

I l’última pregunta, que aniria en el sentit del tema del 
comportament que hi ha a nivell de l’Administració 
local. És evident que un dels agents importants aquí 
són els ajuntaments, consells comarcals. I jo voldria 
saber, d’ençà que vostès estan treballant a fons a nivell 
d’ampliar la difusió de bones pràctiques en el tema de 
les contractacions per part de l’Administració local, si 
hi ha hagut algun canvi, o sigui, si perceben que en els 
últims anys, o com a mínim en els últims temps, hi ha 
hagut un cert canvi, hi ha hagut una major consciencia-
ció i això s’ha reflectit en aquelles pràctiques que apa-
reixen al final d’aquesta guia, en el sentit, doncs, que 
s’han ampliat i que, per tant, allò que abans eren pràc-
tiques de pocs ajuntaments en aquest moment, doncs, 
són pràctiques esteses.

En definitiva serien aquestes tres preguntes. Ho repetei-
xo, ampliació d’aquest seguiment de la fase de contra-
ctació, en segon lloc, aquest element de la contractació 
reservada, aquesta dada que m’ha sorprès i, per últim, si 
hi ha hagut un canvi en el comportament dels ens locals 
respecte a la contractació.

I en tot cas acabar amb una valoració. Jo que vaig estar 
de ponent, igual que moltes altres persones d’aquesta 
taula, de la Llei de serveis socials, tinc el ferm conven-
ciment que en aquell moment tots plegats, al marge, 
diguem-ne, d’allò que es recollís en el preàmbul, te-
níem la convicció que estàvem obrint una etapa en la 
qual volíem –i em sembla que va quedar prou explicitat 
en el contingut de la llei– que el tercer sector tingués 
un paper, jo no diré, diguem-ne, preponderant, perquè 
probablement em molestaria, o algun altre sector, però 
que tingués un paper capdavanter. I la prova és que re-
cordo que pocs mesos després d’aprovar la llei vaig 
tenir oportunitat d’assistir, justament amb algun altre 
membre d’aquesta comissió, a alguna taula rodona i 
se’ns retreia precisament que la llei era excessivament 
favorable al tercer sector. Ho dic perquè notem moltes 
vegades la contradicció que significa, no?

Jo en tot cas voldria manifestar des d’aquí el conven-
ciment que en aquesta etapa que s’obre a nivell dels 
serveis socials al nostre país no només jugarà un pa-
per preponderant el tercer sector, sinó que a més a més 
aquest paper anirà perfectament en consonància amb 
el paper històric que ha jugat, que, ho repeteixo, l’Ad-
ministració de la Generalitat el té molt clar al nostre 
entendre i que estic convençut que més enllà d’aspec-
tes de dificultats que hi puguin haver, doncs, el seguirà 
jugant en el futur.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Bosch. El senyor López, en nom del 
Partit Popular de Catalunya, té la paraula.

El Sr. López i Rueda

Gràcies, senyora presidenta. Donar la benvinguda als re-
presentants de la Taula del Tercer Sector Social i als 
acompanyants. Gràcies per les seves explicacions, de 
nou, després de retrobar-nos en una primera presentació 
de la guia pràctica, en la qual els diferents partits ja van 
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poder fer un primer esment, una primera reflexió, sobre 
el que significaven les clàusules socials que vostès ens 
presentaven, un document molt elaborat, diguem-ne, 
un dels més elaborats dels últims temps. I també com 
ha representat l’evolució de les clàusules socials en el 
temps, aquest és un salt qualitatiu important, no només 
quantitatiu, és un salt qualitatiu important, i, per tant, 
és una novetat i una..., amb visió de novetat dintre del 
sector públic.

Jo sempre he dit i mantinc que la societat civil a casa 
nostra ha estat molt rica, de fet ha estat la pionera mol-
tes vegades quan parlem de l’àmbit social i de l’àmbit 
de serveis d’interès públic, i posem interès públic amb 
tot l’accent. Vostès com a entitats privades saben molt 
bé que a Catalunya el que va crear la diferència amb la 
resta d’Espanya va ser que la societat civil va tenir una 
iniciativa sempre molt rica en aquest àmbit, àmbit edu-
catiu, àmbit social i àmbit, per exemple, sanitari.

Per tant, estem davant d’un sector molt consolidat, que 
avui en dia podem parlar i hem vist les dades que ha 
passat de l’1 per cent del PIB al 3 per cent del PIB; un 
3 per cent del PIB és un sector no només emergent per 
la seva evolució, sinó a més és un sector clau dintre de 
l’economia, per tant, estem parlant d’un sector econò-
mic clau. I és important fer..., i refermar que és un sector 
econòmic sense afany de lucre i que un sector econòmic 
sense afany de lucre és un sector econòmic clau.

Per tant, moltes vegades sí que hi ha..., és cert, abans 
ens deia el senyor Serrano: «És que ens deien que ens 
havíem de professionalitzar.» És cert, perquè el tercer 
sector és molt plural i molt ric, hi havia tercer sector 
que no havia fet els deures, hi havia tercer sector que sí 
que havia fet els deures. I això els passa, per exemple, 
a les empreses, hi han empreses que, quan vénen reno-
vacions econòmiques, fan els deures i n’hi han que no 
fan els deures. I veiem, per exemple, els conflictes en 
les reconversions industrials que han passat en tota la 
història econòmica.

I és més, no només des del punt de vista privat que han 
iniciat i han tingut aquesta iniciativa, sinó moltes ve-
gades aquesta iniciativa ha sorgit des del punt de vista 
social, des de l’àmbit social. I, per tant, un reconeixe-
ment a tota la tasca que han fet.

Segon punt, moltes vegades, el segon pas quin era? Ve-
nia l’Administració i ho reinventava tot. I moltes vega-
des ens trobàvem que una tasca que havia fet el sector 
social, el tercer sector, la iniciativa social, venia l’Ad-
ministració i començava a fer –si em permeteu l’expres-
sió– una competència moltes vegades des del punt de 
vista de la necessitat d’ampliar els serveis, i era positiu, 
però havia succeït. Després quan aquesta havia vist que 
no era suficient i que la iniciativa pública no ho podia 
abastar tot, el que es feia era les famoses, doncs, exter-
nalitzacions, per ser, diguem-ne, suaus, que era donar 
al sector privat una preponderància important.

Ens trobem en un moment clau on els àmbits dels ser-
veis socials s’han pluralitzat des dels diferents opera-
dors, perquè ens trobem operadors privats, tercer sector 
i ara també veiem, per exemple, que estan sorgint em-
preses públiques que també fan tasques importants des 

del punt de vista de l’àmbit social, sobretot en aquells 
col·lectius, en aquells territoris on no pot haver-hi, 
doncs, una iniciativa privada o una iniciativa social, que 
ha provocat certes friccions també amb el tercer sector, 
perquè entenem que moltes vegades és complicat, però 
en aquest panorama és en el qual ens movem.

Contextualitzem, tenim un sector privat important, un 
sector social important i unes empreses públiques que 
cada cop estan sorgint més en certes comarques de Ca-
talunya que també s’afegeixen a la prestació de serveis. 
Per tant, tenim un panorama complex, que hi hem de 
donar resposta.

És cert, l’eficiència social no és l’eficiència econòmica, 
però moltes vegades l’eficiència econòmica es confon. 
Jo, que sóc un ferm defensor de l’àmbit privat i de la 
iniciativa privada, tinc dos convenciments. Primer, a 
l’àmbit privat se l’ha de deixar que faci la seva feina. 
Ara bé, si és contractat per l’Administració pública, 
l’Administració pública ha de posar condicions, això 
està clar, i l’àmbit privat decideix si hi juga o no hi 
juga.

Perquè moltes vegades ens trobem amb una contra-
dicció, que posem més «clàusules», entre cometes, a 
l’àmbit privat pur que a l’àmbit privat que està con-
tractat per l’Administració, i això ho veiem moltes ve-
gades en l’àmbit, per exemple, dels serveis socials. No 
pot ser que actualment hi hagi, doncs, treballadors, per 
exemple, de l’àmbit de les residències que estan cobrant 
el que estan cobrant quan són contractats o quan són 
concertats, si em permeten, per l’Administració públi-
ca; això és impensable. Perquè és al que anava, moltes 
vegades l’eficiència econòmica dintre de l’àmbit social 
no es pot mesurar, primer, en la pèrdua de qualitat, inac-
ceptable; segon, en una pèrdua de relació amb el client, 
és a dir, una pèrdua del que significa l’atenció al client; i  
tercer, una pèrdua de les condicions dels treballadors, 
això no pot ser eficiència, en cap cas pot ser eficiència 
econòmica en l’àmbit social.

Per tant, hem de millorar la qualitat, per descomptat, i 
hem de millorar també la participació que tenen el ter-
cer sector social. (Sona el senyal acústic que indica que 
s’ha exhaurit el temps d’intervenció.) Ja se m’ha acabat 
el temps? Deixi’m un minut, senyora presidenta.

Ja ho vaig dir i ho repeteixo, hem millorat les clàusules 
socials. Fa poc temps parlàvem de les clàusules soci-
als, parlàvem del percentatge que havíem de destinar a 
treballadors amb unes certes discapacitats, avui en dia 
això ja no té sentit, s’ha d’ampliar; no té sentit o sí, per-
què no es compleix. És a dir, si no complim això, hem 
de complir –i és on anava– el compromís. I ho deia el 
representant de Convergència i Unió, és un document 
pràctic, si tenim un compromís de tots els grups par-
lamentaris, el que hem de fer és donar-hi sortida. Serà 
complicat? Sí, serà complicat. I no vull fer d’advocat 
del diable, serà complicat, primer, per les inèrcies que 
comentava el representant d’Esquerra Republicana i, 
segon, perquè, com deia al principi, en aquesta plura-
lització de serveis, moltes vegades hem de parlar amb 
tot el sector que treballa en aquest àmbit.
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Per tant, nosaltres..., ja tenen el compromís del nostre 
partit a nivell municipal, i és un tema que hem de parlar 
i que continuarem parlant a nivell municipal, perquè 
és important, senyora presidenta, però també a nivell 
autonòmic d’exigir el compliment o exigir una primera 
posada en marxa d’aquestes clàusules socials.

I segon, doncs, felicitar-los perquè vostès han donat..., 
no només pel que significa aquest pas tan enorme de 
l’1 per cent al 3 per cent, que són un sector clau a l’eco-
nomia catalana i ens ho hem de començar a creure, sinó 
a més perquè han fet un salt qualitatiu en les condicions 
i en les clàusules socials d’aquest país.

Gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Bé, doncs, li tocaria el torn al Grup d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Senyor 
Miralles, té la paraula.

El Sr. Miralles i Conte

Bé, gràcies, presidenta. Jo donaré dues opinions a les 
informacions que ens donen i, per tant, també una que 
té a veure amb la concepció que jo tinc del..., o tenim la 
nostra coalició dels temes dels serveis públics.

En primer lloc, tot el que suposi clàusules, siguin labo-
rals, mediambientals o socials, sí, benvingudes, perquè 
això vol dir garanties. I en els moments també que ens 
toca viure, tot el que siguin clàusules són garanties.

Si a més estem parlant de serveis a les persones, vol dir 
garanties més drets. Per tant, vol dir que és una suma 
molt important per poder abordar, doncs, allò que té a 
veure amb la feina en què vostès i les entitats que re-
presenten actuen, i les dades que ens han donat, doncs, 
són prou evidents, no?

Des d’aquest punt de vista, la nostra coalició troba per-
fecte que hagin pogut materialitzar aquest binomi de 
garanties, amb la lògica del que vostès ens han expres-
sat amb les feines que impulsen des del punt de vista 
social, que això atén bàsicament el que són les persones. 
En aquest sentit, doncs, una valoració molt positiva, en 
farem estudi i allà on estiguin responsabilitzant-se gent 
de la nostra coalició en l’àmbit de les administracions, 
doncs, serà sens dubte una eina de treball, no?

Però, dit això, abans el senyor Serrano utilitzava l’ex-
pressió «mercantilització». Si hi ha mercantilització és 
perquè abans s’han produït altres coses. Per tant, la mer-
cantilització no és la causa, és la conseqüència. I arribar 
a la mercantilització, i jo vaig en la línia contrària del 
senyor López, encara que utilitzaré una de les matei-
xes paraules que ell ha dit..., semblava socialment més 
assumible, que era l’externalització, que han fet bona 
part o una part de les administracions públiques, i el que 
era menys assumit des del punt de vista de l’ús del llen-
guatge era directament la privatització. Per tant, això és 
el que ha passat a nivell del que avui és majoritari en 
la societat en la qual estem vivint, la societat europea, 
part de les directives de serveis també, no?, que estan 
sortint de la Unió Europea.

Bé, nosaltres som de l’opinió que caldria avançar en el 
sentit invers, que seria recuperar gestió directa. I aquí 
sens dubte és un posicionament polític i segurament 
ideològic diferent d’alguns altres grups de la cambra. El 
que no treu, perquè no som..., no caiem d’una figuera, 
és que hi ha una realitat existent i, per tant, tot el que su-
posi clàusules de garanties socials, doncs, és no només 
molt important, sinó que ho acompanyarem.

On està dit i escrit que un servei públic, per exemple, 
eh?, en l’àmbit de l’ensenyament, escoles bressol, on 
està dit que una gestió directa que es pugui exercir des 
d’un ajuntament sigui menys pedagògic i menys de qua-
litat que una externalització, que a vegades ens porta 
no a una visió de l’etapa infantil zero a tres com una 
etapa educativa i pedagògica, sinó com un guarderia, 
ho faci teòricament una entitat sense afanys de lucre, 
o directament hi hagi una realitat privada d’un servei 
que no està garantit.

Per tant, jo crec que hi han dos aspectes, i en aquest 
sentit és una reflexió, no tant una pregunta a la feina 
que vostès fan, sinó una reflexió que tot el que sigui 
recuperar servei públic i control democràtic –les dues 
coses, servei públic i control democràtic–, això s’exer-
ceix, bàsicament, no dic únicament, però bàsicament 
des de les administracions i els servidors públics, enca-
ra que hi hagi alguna realitat que hem conegut aquests 
dies que no ens agrada i ens ha colpejat.

Bé, aquest és un plantejament segurament, com deia 
abans, polític i ideològic que manté i defensa la nostra 
coalició, i el que no treu, al contrari, és que en la situació 
de present és imprescindible..., igual que en algun mo-
ment nosaltres hem plantejat, i ha costat, no?, que calia 
incorporar clàusules mediambientals en temes de la con-
tractació o clàusules laborals a l’hora de la contractació i 
no caure en les subcontractacions, que després encadena-
ven empreses rere empresa i això independentment que 
fos una obra privada, i a vegades havia de marcar amb 
les clàusules en l’obra pública.

Jo crec que és molt important i per això felicitar-los per 
aquesta guia, i que sens dubte per a nosaltres serà també 
una guia de bones pràctiques en els serveis socials i en 
la feina que vostès fan allà on actuen.

Moltes gràcies.

La presidenta

Donaríem per finalitzades les intervencions amb aquest 
torn dels grups parlamentaris. I ara sí, si la senyora Àn-
gels Guiteras vol prendre la paraula, jo els diria que te-
nen uns deu minuts més o menys, si se’ls volen repartir, 
si no, per anar responent a les inquietuds o preguntes 
que han pogut sorgir durant aquest debat.

La Sra. Àngels Guiteras Mestres

Gràcies, presidenta. Primer, doncs, totes les reflexions 
que s’han fet a mi m’han aportat molt i les trobo sum-
mament interessants. Primer una reflexió, no?, que em 
faig, o sigui, estic..., clar, vosaltres ho trobeu normal, 
però penso que el nivell de coneixement de les perso-
nes que esteu en aquesta comissió del tema d’atenció 
a les persones, del tema del tercer sector social, doncs, 
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és molt alt i exhaustiu, no?, i això per les intervencions 
que feu, i de les clàusules i de com plantegeu el tema i 
tal, i això a mi, com que estem tot el dia explicant què 
és el tercer sector social i tal, i a vegades, doncs, a les 
administracions, i que penses..., sempre diem: «No do-
nem per sabut perquè és que no...» I, no, no se sap, hem 
d’anar fent aquesta tasca. Clar, pensar que vosaltres a 
aquest nivell també aneu fent conjuntament aquesta tas-
ca, doncs, em fa molta satisfacció, perquè ja estem en 
un punt important tots plegats.

S’han dit moltes coses, no sé si les podrem contestar a 
totes, però sí que hi ha algunes reflexions que no vol-
dria perdre l’oportunitat de poder fer també des de la 
taula.

Una és que es deia el tema de, en algun moment, que 
si el del tercer sector social, les entitats d’assistència 
social, protagonistes o no protagonistes o paper més 
favorable, tal. No, no, nosaltres és que pensem que hem 
de ser protagonistes en aquesta etapa i en el desplega-
ment de les noves lleis de serveis socials i de promoció 
a les persones, hem de ser protagonistes, és que hem de 
ser-ho i això no..., és que no, no, no passa res.

El que estem parlant és de plecs de condicions, els plecs 
de condicions són les regles del joc. El que no pot ser  
és que no només..., no és favorable o desfavorable, no, és  
que les regles del joc en la contractació pública ens 
posin en una posició desfavorable, perquè algú estigui 
dient que estem o no estem en una situació favorable, o 
d’un posicionament determinat. És que hi hem de ser, 
és que estem parlant d’atenció a les persones més vul-
nerables, és que estem parlant de serveis de marginalitat 
extrema, d’immigració, de tal, de... Clar que hem de ser 
protagonistes, malament si no fos així, malament.

Però no podem estar..., no podem sortir en unes situa-
cions desfavorables a altres. En aquest sentit penseu 
que això és així –és així– i que és, penso jo, una feina 
de tots, doncs, mirar de canviar-ho.

En aquest sentit, el 19 de novembre sabeu molts de vo-
saltres que tenim la jornada d’IVA, que té a veure amb 
clàusules de contractació, i que arran d’aquesta nova 
interpretació de la Llei de contractes del sector públic, 
doncs, a Catalunya, que no a tot arreu –a Catalunya–, 
ens situa en una situació un 7 i un 16 per cent desfavora-
ble a l’hora d’executar un servei i també quant a valorar 
la contractació. Se’ns valora, se’ns fa l’oferta pel net i 
no s’adjudica moltes vegades a l’econòmicament més 
avantatjosa, perquè l’Administració ha de sumar-hi a 
aquest cost un 7 o un 16 per cent més.

I això sempre se’ns ha dit: «Oh, és que això no es pot 
fer d’una altra manera. Oh, és que les clàusules aquestes 
que dieu tampoc es poden aplicar. Oh, que...» Nosaltres 
portem ja un temps amb aquest no. Doncs bé, ho hem 
estudiat i hem vist que sí –que sí–, que no és veritat 
que no, que sí que es pot fer i que necessitem aquesta 
voluntat política, però després també que a la pràctica 
ho puguem anar vehiculant amb el que ens explica i ens 
diu la guia, no?, i definir molt bé l’objecte del contracte, 
què vol fer l’Administració, i definir aquestes clàusules 
socials que avui en portem sis de definides, però que 
evidentment això és un inici de moltes més.

S’estan fent subhastes i s’està anant a preu, encara avui, 
i fins i tot administracions locals grans i amb pràcti-
ca de molta inclusió de clàusules socials ho estan fent 
així, i hi han licitacions i no tenen voluntat, però està 
passant així en l’aplicació. Fa quinze dies hi han hagut 
licitacions molt properes a aquí, locals, que s’ha adjudi-
cat..., han fet fora entitats d’iniciativa social que estaven 
prestant els serveis i han entrat altres entitats amb una 
puntuació tècnica menor. Menor vull dir que la que ha 
fet fora tenia un nou sobre deu i la que ha entrat tenia un 
u sobre deu, per exemple, això són dades que el sector 
està recollint. Això sí, a preu, per un preu més econò-
mic, però un tant per cent econòmic que no compensa 
ningú i que tots sabem que l’eficiència és eficàcia partit 
per cost, i, per tant, si no hi ha eficàcia, sigui quin sigui 
el cost, l’eficiència és zero. Això està passant aquí i això 
ho han de saber.

El que passa és que nosaltres hem de fer una tasca 
d’anar-ho explicant, molt pedagògica. En aquest sen-
tit, doncs, estem també programant una difusió amb 
interventors i amb tècnics, perquè sabeu que no sem-
pre van a l’una. I aquesta tasca ha de ser, això, molt 
pedagògica per aconseguir realment aquesta inclusió 
de clàusules socials.

Jo..., des de la taula, que som apartidistes, com sabeu, 
però també fem una manera de fer, no compartim el 
tema de l’externalització de serveis en el sentit que ho 
plantejaves, però també m’agradaria poder-te explicar 
el què i el com. Des de la nostra perspectiva, tots..., 
hi ha una coresponsabilitat i tots estem fent servei pú-
blic i tots som iguals, o sigui, el que passa..., en aquest 
sentit, que estem defensant l’interès general, nosaltres, 
les entitats del tercer sector, estem defensant l’interès 
general, igual que fa l’Administració. El que passa, que 
nosaltres pensem que, en tot cas si és un debat que evi-
dentment s’ha produït altres vegades i que s’ha d’anar 
tancant i veient i aprofundint, haurem de veure –això 
no és el paper nostre d’avui– quin és el paper que juga 
l’Administració i quin és el paper del segon i tercer 
sector, perquè, clar, nosaltres som el tercer, sabem que 
hi ha el segon també, el segon i el tercer sector, i aquest 
primer sector que també vol tenir voluntat de prestador 
de serveis.

En aquest sentit, doncs, nosaltres pensem que som, 
doncs..., estem també per fer aquest servei públic, el 
que passa, que hauríem de veure això. I també nosaltres 
pensem que l’Administració proveeix serveis i externa-
litza i es fa una producció de serveis que el que sí s’ha 
de fer, i a vegades no es fa suficientment, és una bona 
planificació, però després també un bon seguiment i una 
bona execució. I que en tot cas com ens organitzem tots 
socialment haurà de ser per tenir els serveis més propers 
i que responguin a les necessitats reals, més eficaços i 
més rendibles en aquest nivell social, no?

Llavors, clar, això també depèn políticament, jo ja ho 
sé, jo estic amb una altra banda, no?, de fer..., mirar-
ho des de la perspectiva del tercer sector, però haurem 
de veure també, suposo, cadascú de nosaltres com ens 
imaginem el funcionariat, l’Administració, com ens ima-
ginem tal..., i el paper de cadascú. Això és tot un..., hi 
ha molta cosa a fer.
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Nosaltres és cert també que en el tema de consorcis i en 
el tema del paper de l’Administració pública també es-
tem, doncs, com a tercer sector, veient què passa i molt 
ocupats en el tema, perquè, bé, pensem que hem de fer 
un posicionament clau també, perquè creiem que les en-
titats d’iniciativa social que treballin correctament, amb 
tots els reptes que tenim de transparència, de vocació de 
servei, de qualitat, doncs, hem de jugar un paper molt 
important en els propers anys en el desenvolupament 
dels serveis d’atenció a les persones.

La presidenta

Queden dos minuts i mig aproximadament. En tot cas, 
el senyor Serrano té la paraula.

El Sr. Josep Serrano Márquez

Gràcies. Contestar-li una miqueta la inquietud del se-
nyor Bosch. La guia el que ens aporta és identificar..., 
ho hem fet amb assessors externs coneixedors de la rea-
litat de la contractació, s’han analitzat diferents models 
i hem arribat a establir que un procés de contractació té 
fins a nou fases. I el que hem intentat fer amb aquesta 
guia, i hi està recollit, és que aquells indicadors que 
hem assolit, que són, em sembla, més de quaranta-tres 
o quaranta-quatre indicadors de les clàusules, podem 
identificar cadascun d’aquests indicadors on és aplica-
ble en cada moment de la fase de contractació. I faci-
litem així a les entitats que allà on reconeguin i vegin 
que són fortes, puguin parlar des d’un inici, que en el 
procés del disseny i la identificació de les necessitats 
pugui ser un factor clau que es tingui en compte que 
hi ha alguns dels indicadors que són propis del tercer 
sector que siguin inclosos en aquesta fase prèvia, que 
és molt tècnica, aquí no és el treball ni de la interven-
ció, ni de la secretaria, sinó del departament que ha de 
fer l’encàrrec, que ha de confeccionar primer l’informe 
d’identificació de necessitats. A partir d’aquí s’obre tot 
l’expedient de contractació.

Clar, nosaltres com a..., és veritat que tenim un recorre-
gut com a entitats a ser forts, que és a intentar conèixer 
i ser molt especialistes en el tema de la contractació 
pública. Bé, ja ens hi posarem, amb aquesta guia hi te-
nim una base, no ho sabrem tot, no serem coneixedors 

d’un dia per a l’altre. Però facilitem a les entitats que  
puguin identificar en quin moment poden seure. I en el 
moment que una administració s’adreça a una entitat i 
diu: «Allò que estàs fent m’interessa molt, m’interessaria 
fer-ho a més llocs», que puguem identificar que allò no 
sigui l’obertura d’un procés de contractació en el qual 
podem quedar exclosos amb posterioritat per desconei-
xement i no per una mala intenció, sinó perquè en un 
procés típic de contractació no se’ns tindrà en compte 
més que en el moment que presentem els sobres a, b i c 
si és possible i s’obrin.

Llavors, no, hi ha un treball previ i els facilitem totes 
aquestes feines a les entitats. I són fàcils, eh?, o sigui, 
no entrarem en el detall, però són coses molt fàcils, 
com parlar de quina manera volem que es presti aquell 
servei. Si l’Administració vol contractar un servei, pri-
mer ha de pensar de quina manera vol que es presti, 
i normalment això es pensa a posteriori, fa una de-
terminació, que és abast econòmic, etcètera, i després 
agafa un plec, que normalment ve rebotat d’un altre, 
d’un altre, d’un altre, i es van canviant coses. I des del 
moment de la identificació, que és el bàsic per crear un 
servei públic, s’ha de tenir en compte que hi ha serveis 
que són propis i inherents a les entitats del nostre tercer 
sector, i que hauríem de continuar sent-ho en la resta de 
la definició del model.

La presidenta

Bé, doncs, hi ha alguna qüestió més per part dels por-
taveus dels grups parlamentaris? (Pausa.)

Doncs, si no és així, agrairíem una vegada més la pre-
sència en aquesta comissió dels representants de la Tau-
la d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, les 
seves aportacions. Felicitar-los pel magnífic treball que 
sempre ens porten a la nostra consideració. I, com ja 
els han anunciat, no tardarem segur que gaires dies a 
tornar-nos a trobar, en aquest cas, doncs, per parlar d’un 
espai també que vostès coneixen perfectament a través 
de les seves entitats.

Moltes gràcies, i s’aixeca la sessió.

la sessió s’aixeca a dos quarts de set del vespre i un 
minut.
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