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1 Introducció 

1.1 Objectius 
L’objectiu principal d’aquest treball és documentar el procés d’elaboració tan formal com polític de la nova 

llei de Serveis Socials de Catalunya de manera que en acabar hagi: 

� Conegut els tràmits, les etapes i la mecànica parlamentària. 

� Dut a terme l’aplicació d’aquests supòsits en el tràmit de la llei. 

� Investigat el posicionament i el comportament dels partits polítics en la tramitació de la llei. 

1.2 Metodologia 
En primer lloc, realitzaré una anàlisi bibliogràfica de les fonts jurídiques i polítiques relacionades amb la 

funció legislativa i el naixement d’una llei en el marc del Parlament de Catalunya. 

En segon lloc, lectura i anàlisi de les fonts materials del projecte (text de la llei, dictàmens, transcripcions 

dels debats i les sessions, compareixences...). 

Finalment, descriuré i investigaré, a partir del comportament dels agents que hi intervenen, com els grups 

parlamentaris se situen i pacten al voltant del text de la llei.  

Com que el tema del treball és d’actualitat política i parlamentària, es basarà, a banda del ja descrit, en 

entrevistes amb els protagonistes del procés (lletrats, experts, diputats i diputades dels diferents grups 

parlamentaris etc.) per analitzar la ideologia dels partits i veure com es reflexa en les esmenes i els pactes. 

També procuraré assistir a alguna sessió del Ple del Parlament de Catalunya, si pot ser, la de l’aprovació 

final de la llei de Serveis Socials. 

1.3 Motivacions 
Des de sempre, la política ha estat un tema que m’ha atret. A casa meva sempre se n’ha parlat, segurament 

pel fet que la meva mare treballa a l’administració i el meu pare ha estat en diversos llocs de responsabilitat 

pública. 

Essent el meu camp de vocació el dret, les ciències polítiques i les organitzacions, estic segura que fer 

aquest treball m’aproparà encara més a l’actualitat política de Catalunya. També podré veure com funcionen 

organismes com el Parlament de Catalunya i sobretot el diàleg entre els grups parlamentaris. 
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1.4 Problemes a l’hora de fer el treball de recerca 
� La complexitat del tema. Quan més he avançat en l’elaboració del treball més he entrat en la 

mecànica parlamentària i més m’ha agradat. 

� El procés d’aprovació que ha seguit aquesta llei ha estat difícil degut al trencament de govern que hi 

va haver un cop presentat el primer projecte de llei.  Una exemplificació d’aquest dificultat són les tres 

vegades que s’ha canviat de consellera durant el procés. 

� Aconseguir entrevistes amb els protagonistes. Els parlamentaris i lletrats tenen uns horaris molt poc 

flexibles i ha costat aconseguir dia i hora per les entrevistes sense que hagués de faltar a classes. 

� Aprendre’m a moure pel que fa el vocabulari legislatiu i el vocabulari tècnic dels serveis socials. 

� L’extensió del projecte costa de resumir amb els coneixements que tinc sobre aquests temes, a més a 

més´, és imprescindible fer referències literals de textos legals. Com a conseqüència, he hagut 

d’excedir el nombre de pàgines que se’ns havia proposat en un principi, tot mantenint un criteri de 

síntesi. 
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2 Les lleis com a font de drets 

2.1 Evolució històrica: de Montesquieu a l’estat social 
de dret 

Montesquieu (1689-1775), en el seu llibre L’ Esprit des Lois (1748), ja parla de la divisió de poders com un 

dels trets característics dels estats democràtics. La divisió de poders serà el fonament de l’estat liberal. 

Consisteix en separar els poders bàsics : el poder legislatiu que elabora les lleis, el poder executiu que fa que 

aquestes es compleixin i condueix l’administració i el poder judicial que imparteix justícia.  

L’estat liberal ha evolucionat  cap el que s’anomena estat del benestar, en el qual apareix a més a més de 

l’imperi de la llei i la divisió de poders, la filosofia del benestar social. Per tant, es diu que l’estat social de dret 

és l’últim graó fins el dia d’avui de l’evolució de l’estat liberal.  

El primer punt de l’article 1 de la Constitució espanyola (1978) ja ens diu que Espanya es constitueix en un 

Estat social i democràtic de Dret, que propugna com a valors superiors del seu ordenament jurídic la llibertat, 

la justícia, la igualtat i el pluralisme polític. Aquest article continua dient que la sobirania nacional resideix en el 

poble espanyol, del qual emanen els poders de l’Estat. El tercer punt  parla de la Monarquia parlamentària 

com a forma política de l’Estat espanyol. 

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat l’any 2006 és una altra mostra del marc jurídic que determina un 

estat social de dret. Des del títol preliminar d’aquest Estatut (Article 4. Drets i principis rectors), el Títol I. Drets 

i deures i principis rectors, completats entre altres pel Títol IV. De les competències , acaben de situar el que 

és l’estat social de dret a Catalunya. Així per exemple, l’article 4.3 ens diu que “ els poders públics de 

Catalunya han de promoure els valors de la llibertat, la democràcia, la igualtat, el pluralisme, la pau, la justícia, 

la solidaritat, la cohesió social, l’equitat de gènere i el desenvolupament sostenible”. D’aquesta voluntat 

genèrica se’n deriva l’article 24, ja en el Títol I. Dels drets i deures i principis rectors, que determina els drets 

en l’àmbit dels serveis socials. Evidentment, la Generalitat de Catalunya pot actuar plenament en aquest 

àmbit perquè en té competència exclusiva tal i com determina el Títol IV De les competències, marca en 

l’article 166. 

2.2 Definició jurídica de llei 
Si busquem la paraula llei al Diccionari General de la Llengua Catalana podrem adonar-nos de la gran 

quantitat de significats que pot arribar a tenir.  
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Parla de la llei com aquella regla d’acció establerta per al manteniment de la societat. És aquesta societat la 

que fa que a partir del compliment de les lleis aprovades pel Parlament, en el cas dels estats socials de dret, 

es  reconeguin els seus drets com a tal. 

També és de vital importància fer referència a la definició de la paraula llei segons el Diccionari Jurídic Català. 

Defineix llei de la següent manera: “ norma jurídica de caràcter general i obligatori, dictada pels òrgans 

estatals o autonòmics als quals la Constitució i els Estatus d’autonomia atribueixen el poder legislatiu, que és 

la font més important i alhora manifestació externa del dret i té per funció de regular la vida política, social i 

econòmica de la comunitat “. 

En aquesta definició torna a aparèixer una de les funcions principals de les lleis: la regulació de la vida social 

de la comunitat. La llei de Serveis Socials de Catalunya tindrà aquesta funció, procurar el bé per tota la 

comunitat i actuarà plenament com a font de drets nous que donen resposta a les necessitats de la societat 

catalana dels S XXI. 

3 El Parlament de Catalunya 

3.1 Història 
La institució parlamentària de Catalunya començà a l’Edat Mitjana. Els fonaments foren les assemblees de 

pau i treva. Aquestes assemblees van ser promogudes per l’estament eclesiàstic i assumides pel poder 

sobirà, els comptes de Barcelona, amb l’objecte de fer desaparèixer o, si més no, per intentar assegurar 

períodes d’interrupció de les contínues guerres entre senyors feudals i d’establir un sistema de garanties i 

indemnitats per al clergat i la població civil.  

La Cort comtal catalana es formà durant el segle XI. Era integrada per magnats civils i eclesiàstics, per alts 

consellers i per jutges. Tenia un caràcter mixt i actuà com a organisme col·laborador en la presa de decisions 

del sobirà referents a aspectes legislatius i fiscals. 

Més tard, durant el regnat de Jaume I el Conqueridor (1213-1276), la Cort comtal esdevingué Corts Generals 

de Catalunya, s’ampliaren notablement el nombre de membres convocats i es consolidà la incorporació de 

l’estament burgès. Ara bé, el pas decisiu el va fer Pere II el Gran (1276-1285), fill de Jaume I el Conqueridor. 

Pere II el Gran va establir el sistema de sobirania pactada característic del dret constitucional català medieval 

i modern. Segons aquest sistema, només eren vàlides les normes sorgides de les Corts per acord entre el 

sobirà i els estaments de la terra.  
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Durant el regnat de Pere III el Cerimoniós (1336-1387) es creà i es consolidà la institució de la Diputació 

General o Generalitat que amb el pas del temps va anar prenent autonomia i va acumular atribucions 

executives i governatives . 

Arran de la victòria de Felip V davant de l’arxiduc Carles d’Àustria i la caiguda de Barcelona l’any 1714, es 

redactà el  Decret de Nova Planta (1716) en el qual s’abolia tot el dret públic català i les institucions que 

l’encarnaven, la primera de les quals eren les Corts. 

Des de llavors, el poble català intentà recuperar les llibertats perdudes. Un primer pas fou La Mancomunitat 

de Catalunya (1914-1925) que constituí un primer pas institucional en la recuperació de l’autogovern però fou 

abolida per la Dictadura de Primo de Rivera. Un cop caiguda la dictadura i proclamada la Segona República 

Espanyola es constituí un govern català provisional (1931) que prengué el nom de Generalitat de Catalunya, 

en record a l’antiga institució d’autogovern. 

D’aquesta manera, es reprenia la tradició parlamentària a Catalunya. Les primeres eleccions al Parlament de 

Catalunya van tenir lloc el 20 de novembre de 1932 i el primer president del Parlament fou Lluís Companys. 

Malgrat els bons moments que es vivien, l’activitat parlamentària va ser interrompuda durant dos anys pel que 

rebé el nom de Bienni Negre (1934-1936). Finalment, la mateixa institució parlamentària fou abolida juntament 

amb els altres òrgans de la Generalitat pel triomf de la revolta contra la República Espanyola (1939). 

Durant el llarg període de dictadura franquista (1939-1975) es van malmetre les aspiracions del poble català a 

l’autogovern. En el procés de restabliment de la democràcia, Catalunya va poder recuperar la Generalitat i 

també retornà de l’exili el seu president Josep Tarradellas. Des d’aquell moment s’intensificà l’activitat 

parlamentària aprovant l’Estatut d’autonomia de Catalunya del 1979. Vint-i-set anys després de l’entrada en 

vigor de l’Estatut del 1979 i després d’haver estat tramitat a les Corts Generals fou referendat (8 de juny del 

2006) i acceptat un nou Estatut d’autonomia de Catalunya que entrà en vigor el nou d’agost del 2006. 

3.2 Posició institucional 
La Generalitat és el sistema institucional amb el qual s’organitza políticament l’autogovern de Catalunya. Els 

poders de la Generalitat emanen del poble de Catalunya i s’exerceixen d’acord amb el que estableix l’Estatut i 

la Constitució.  

L’Estatut configura la Generalitat com un ens complex integrat pel Parlament, la Presidència de la Generalitat, 

el Govern i altres institucions establertes per l’Estatut (Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes...).  
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El Parlament representa el poble de Catalunya i és la primera institució de la Generalitat de la qual neixen 

totes les altres. El Parlament de Catalunya té una sola cambra i és independent i inviolable. 

3.3 Funcions del Parlament 
� Funció legislativa: és aquella que permet aprovar les lleis. 

� Funció de creació, control i impuls de l’acció política  i de govern. 

� Funció electiva. 

� Funció integrativa i solidària. 

3.4 Estructura del Parlament 

3.4.1 Elecció 

El Parlament de Catalunya està constituït pels diputats. Aquests són elegits per sufragi universal, igual, lliure, 

directe i secret. El sistema electoral que estableix l’Estatut és proporcional és a dir, els escons del Parlament 

es reparteixen entre les llistes electorals en proporció als vots que cadascuna ha obtingut. Aquest sistema 

assegura la representació de totes les zones de Catalunya. 

El Parlament està constituït per cent trenta-cinc diputats dels quals vuitanta-cinc són elegits a la 

circumscripció de Barcelona, disset a la de Girona, quinze a la de Lleida i divuit a la de Tarragona.  

3.4.2 Dissolució 

El Parlament és renovat periòdicament cada quatre anys. 

Tot i que la durada d’aquesta legislatura és de quatre anys, com he dit anteriorment, hi ha dos casos en què 

pot ser inferior: 

�  Impossibilitat de formar una majoria parlamentària que permeti constituir el Govern. 

� Dissolució anticipada del Parlament decidida pel President o Presidenta de la Generalitat amb la 

deliberació prèvia del Govern. 

3.4.3 La seu 

La seu parlamentària és el Palau del Parlament situat al Parc de la Ciutadella de la ciutat de Barcelona. El 

Parlament, però, pot tenir sessions en altres indrets de Catalunya.  
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El Saló de Sessions és el lloc habitual on té les seves sessions el Ple del Parlament de Catalunya. Les 

butaques estan disposades en hemicicle davant la taula de la Mesa. Els seients estan agrupats per grups 

parlamentaris i s’anomenen escons.  

També hi ha sales de comissions. Aquestes són més petites que el Saló de Sessions i les butaques podent 

tenir disposicions diverses.  

3.4.4 Els òrgans del Parlament 
� Junta de Portaveus.  

� President i Mesa del Parlament.  

� Ple del Parlament. 

� Diputació del Parlament. 

� Comissions. 

� Grups Parlamentaris. 

3.4.5 Els grups parlamentaris 

Un grup parlamentari és una agrupació de diputats d’un mateix partit polític o coalició electoral que té la funció 

de convertir el seu programa polític en iniciatives parlamentàries i en programa de govern. Per fer un grup 

parlamentari cal tenir un mínim de cinc diputats o diputades que han de ser del mateix partit o coalició 

electoral. 

Si un partit o coalició no té més de cinc representants, els seus membres formen part del Grup Mixt. Si un 

diputat o una diputada se separa d’un grup també s’integra al Grup Mixt. 

En aquesta legislatura, al Parlament hi ha sis grups parlamentaris: 

� Grup Parlamentari Socialistes -Ciutadans pel Canvi: 37 representants. 

� Grup Parlamentari de Convergència i Unió: 48 representants. 

� Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya: 21 representats. 

� Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya:  14 representants. 

� Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa: 12 representants. 

� Grup Parlamentari Mixt: 3 representants. 

�  
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 Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 

 Grup Parlamentari de Convergencia i Unió. 

 Grup Parlamentari Socialistas-Ciutadans pel Canvi. 

 Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds- Esquerra Unida i Alternativa. 

 Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. 

 Grup Mixt. 

Distribució dels escons del Saló de Sessions. VIII legislatura. 

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  
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4 Tràmit d’una llei al Parlament de 
Catalunya1 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                      

 

1 Vegeu ANNEX 1: Tràmit d’una llei al Parlament de Catalunya. 

Govern 

Projecte de llei 

Grups parlamemtaris o 5 diputats- Òrgans polítics 
representatius de les demarcacions supramunicipals 
Ciutadania (iniciativa legislativa popular)- Municipis 

Proposició de llei 

Mesa del Parlament 

Junta de Portaveus 

Esmenes totalitat 

Debat de totalitat 

Comissió 

Compareixences 

Esmenes a l’articulat 

Informe de la ponència 

Comissió 

Dictamen de la Comissió 

Ple del Parlament (debat) 

LLEI APROVADA 

Iniciativa legislativa 

Publicació BOPC 

Publicació BOPC 

Publicació BOPC 

Publicació BOPC i DOGC Publicació en el BOE 



El naixement d’una llei                                                                                                   

- 10 - 

5 Tècnica legislativa 

5.1 Les normes de Montesquieu i Bentham 
Ja hem vist que Montesquieu en el seu llibre L’ Esprit des Lois planteja les bases de la divisió de poders i 

centra en les lleis la base de la sobirania popular. En altres textos de Montesquieu ell mateix diu com haurien 

de ser escrites les lleis: 

� L’estil ha de ser concís. 

� L’estil ha de ser simple. 

� És essencial que les paraules suggereixin a tots els homes les mateixes idees.  

� Ha d’evitar les expressions vagues i el llenguatge metafòric. 

� S’ha d’evitar l’excés de paraules. 

� No s’ha de canviar una llei sense raó suficient.  

� Les lleis han de ser eficaces. 

� Les lleis han de tenir sensibilitat.  

Aquest cànon es desenvolupa al llarg de la Il·lustració. “L’art de legislar ha de fer possible, segons 

Montesquieu, que cada legislador concret descobreixi la llei més convenient per la seva societat”(Bentham 

Jeremy, 2000, pàgina 43). 

L’evolució de l’art de legislar porta a un conjunt de normes que ajuden als parlamentaris en la seva tasca 

d’elaborar lleis. D’aquí n’esdevindrà el dret parlamentari.  

En l’obra de J.Bentham a l’Anglaterra del segle XIX s’hi troba una bona mostra de l’art de legislar. Entenem 

per nomografia l’art i la ciència mitjançant la qual es pot donar expressió o contingut de la llei de tal forma que 

condueixi en el màxim grau possible a l’obtenció dels fins. L’autor afirma que les paraules de la llei han de 

pesar com a diamants ja que afecten a la seguretat i llibertat dels ciutadans.  

5.2 Recomanacions actuals 
La fixació que tenien els il·lustrats a garantir la seguretat jurídica ha evolucionat amb el temps i la manera de 

governar. Virgilio Zapatero (pàg. 81) fa un contrapès de la Il·lustració tot dient que: 

� Les vaguetats no són sempre evitables. 

� Les vaguetats no són sempre dolentes. 

� Les paraules poden tenir significats oberts. 
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6 Els serveis socials 

6.1 Concepte de serveis socials 
Modernament es diu que els serveis socials són el quart pilar de l’estat del benestar, al costat de l’educació, la 

sanitat i les pensions. 

Un grup d’experts de Nacions Unides l’any 1959 considerà que eren “activitats organitzades amb l’objecte de 

contribuir a una d’adaptació mútua entre els individus i el medi social, mitjanant la utilització de tècniques i 

mètodes adreçats al fet que els individus, grups i comunitat puguin satisfer les seves necessitats i resoldre els 

seus problemes d’adaptació a una societat canviant, així com mitjançant una acció cooperativa per millorar les 

condicions econòmiques i socials”. 

“Els serveis socials encara no han arribat al punt de desenvolupament en què puguin ser descrits com un 

subsistema. (...) és com un aglomerat de professionals, necessitats, serveis, equipaments, marcs normatius, 

agents, recursos interrelacionats entre ells i la resta de subsistemes de benestar social, de forma aleatòria i 

poc estructurada. Es podria definir l’actual moment dels serveis socials com el de l’adolescència” (Serra 

Albert, 2000, pàgina 16). 

La redacció d’una nova llei de Serveis Socials ha de permetre que aquests assoleixin la seva maduresa. 

6.2 Antecedents jurídics i polítics 
Encara que la Constitució Espanyola es configura com un estat del benestar, allò que darrerament s’entén per 

serveis socials no hi té un reconeixement explícit. Així, tan l’article 14 com la secció primera i segona del 

capítol segon del Títol primer de la Constitució. Vinculen directament els poders públics mentre que deixa en 

un segon pla el capítol tercer “Dels principis rectors de la política social i econòmica” que encara que informen 

de l’actuació dels poders públics, només podran ser al·legats davant la Jurisdicció ordinària d’acord amb allò 

que disposin les lleis que els desenvolupen. Aquí hi trobem el que serien els serveis socials sense que se’ls 

esmenti directament: atenció als disminuïts, tercera edat, assistència i prestacions socials suficients en cas de 

necessitat, protecció a la família i a la infància etc. 

L’ Estatut d’Autonomia de Catalunya de 1979 fa un pas endavant quan reconeix competència exclusiva a la 

Generalitat en matèria de serveis socials. Això voldrà dir que el Parlament de Catalunya i el Govern de la 

Generalitat tindran cura del seu desenvolupament i execució. En la relació de competències exclusives que 

fixa  
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el Títol I de l’Estatut s’hi esmenta l’assistència social, terme utilitzat aleshores per referir-se als serveis socials.  

L’any 1985 el Parlament aprovà la Llei 26/1985 de 27 de desembre de Serveis Socials de Catalunya. Fou 

aprovada per unanimitat, fet que mostra la seva importància i el consens de tots els Grups Parlamentaris. La 

llei defineix el sistema de serveis socials, la distribució de competències, els sistemes de participació, 

estructura etc.  

L’any 1994 el Parlament de Catalunya tornà a legislar en el camp dels serveis socials. Aquest cop ho va fer 

per majoria i no per unanimitat, era la Llei 4/1994 de 20 d’abril d’Administració Institucional, Coordinació, 

Desconcentració i Descentralització dels serveis socials de Catalunya. 

Com assenyala Toni Vilà (2005 pàgina 409) “l’altre pilar normatiu que fonamenta els serveis socials catalans 

està constituït per la legislació del règim local: la Llei de bases del règim local i les lleis d’ordenació territorial 

catalanes de 1987. La primera delimita el camp d’actuació i estableix el règim competencial: tots els 

ajuntaments tenen competència en matèria de serveis socials i de promoció i reinserció social, i estan obligats 

a prestar-ne els que superin els 20.000 habitants. 

Amb el canvi polític produït l’any 2003 amb el nou govern fruït del Pacte del Tinell, PSC-CpC, ERC i ICV –

EUiA pacten el seu programa de govern. En aquest s’hi preveu “elaborar una nova llei de Serveis Socials de 

Catalunya (amb la participació del món local, els sectors professionals i les entitats d’iniciativa social) que 

permeti la universalització dels serveis socials”. El mateix acord defineix alguns dels elements que haurà de 

tenir la futura llei: 

� Indicadors de necessitats socials com a base per la planificació. 

� La cartera de prestacions socials. 

� Accions per promoure el civisme, la solidaritat i el voluntariat. 

� L’organització del Sistema de serveis socials. 

� Els nivells competencials. 

� Relació amb el tercer sector 

� Finançament etc.  

Arran d’aquest acord, d’un consens ampli del tercer sector, del món local i de la resta de partit es veu la 

necessitat de modernitzar els serveis socials. 

En paral·lel al procés participatiu de la llei de serveis socials, Catalunya inicià el procés del nou Estatut. La 

crisi política derivada, entre d’altres, de la tramitació estatutària porta a la dissolució del Parlament i la 
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convocatòria de noves eleccions. La llei de Serveis Socials no va poder ser aprovada en la legislatura del 

president Maragall tot i el seu avançat tràmit parlamentari. S’hauria d’esperar fins a la propera legislatura amb 

el president Montilla per tornar a ser tramesa al Parlament i llavors, aprovada.  

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006 contempla els serveis socials des d’un punt de vista molt més 

evolucionat. Com s’ha dit anteriorment, en el seu Article 24. Drets en l’àmbit dels serveis socials, determina el 

següent: 

� 1 Totes les  persones tenen dret a accedir en condicions d’igualtat a les prestacions de la xarxa de 

serveis socials de responsabilitat pública, a ésser informades sobre aquestes prestacions i a donar el 

consentiment per a qualsevol actuació que les afecti personalment, en els termes que estableixen les 

lleis.  

� 2 Les persones amb necessitats especials, per a mantenir l’autonomia personal en les activitats de la 

vida diària, tenen dret a rebre l’atenció adequada a llur situació, d’acord amb les condicions que 

legalment s’estableixen. 

� 3 Les persones o les famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda 

garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna, d’acord amb les condicions que 

legalment s’estableixen. 

� 4 Les organitzacions del tercer sector social tenen dret a complir llurs funcions en els àmbits de la 

participació i la col·laboració socials. 

L’Article 42. Cohesió i benestar socials, dins els principis rectors assenyala que: 

 

� 1 Els poders públics han de promoure polítiques públiques que fomentin la cohesió social i que 

garanteixin un sistema de serveis socials, de titularitat pública i concertada, adequat als indicadors 

econòmics i socials de Catalunya. 

� 2 Els poders públics han de vetllar per la plena integració social, econòmica i laboral de les persones i 

dels col·lectius més necessitats de protecció, especialment dels que es troben en situació de pobresa i 

de risc d’exclusió social.  

� 3 Els poders públics han de vetllar per la dignitat, la seguretat i la protecció integral de les persones, 

especialment de les més vulnerables.  

� 4 (...) 

� 5 Els poders públics han de promoure polítiques preventives i comunitàries i han de garantir la qualitat 

dels serveis socials que les lleis determinen com a bàsics.  
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En relació al règim local, l’Article 84 , assenyala com a competències locals: 

� m. La regulació i la prestació dels serveis d’atenció a les persones, dels serveis socials públics 

d’assistència primària i foment de les polítiques d’acolliment dels immigrants.  

�  

Finalment, l’Article 166. Serveis socials, voluntariat, menors i promoció de les famílies, ens assenyala les 

competències exclusives en matèria de serveis socials que inclou: 

� a. La regulació i l’ordenació de l’activitat de serveis socials, les prestacions tècniques i les prestacions 

econòmiques amb finalitat assistencial o complementàries d’altres sistemes de previsió pública. 

� b. La regulació i l’ordenació de les entitats, els serveis i els establiments públics i privats que presten 

serveis socials a Catalunya.  

� c. La regulació i l’aprovació dels plans i els programes específics dirigits a persones i col·lectius en 

situació de pobresa o de necessitat socials.  

� d. La intervenció i el control dels sistemes de protecció social complementària privats.  

�  

7 El procés d’aprovació de la llei de 
Serveis Socials 

7.1 De l’avantprojecte al projecte de llei 
L’origen de la proposta de l’elaboració de la nova llei de Serveis Socials es materialitza com una iniciativa del 

govern Tripartit nascut de les eleccions al Parlament de Catalunya de l’any 2003. En “l’acord per a un govern 

catalanista i d’esquerres a la Generalitat de Catalunya” de 14 de desembre del 2003 que signaren ICV-EUA, 

PSC-Ciutadans pel canvi i ERC, que ja s’ha citat.  

El Decret 305/2004 d’1 de juny, signat per Pasqual Maragall com a president i Anna Simó com a consellera de 

Benestar i Família, crea i regula la Comissió per a l’elaboració dels documents preparatoris de l’avantprojecte 

de llei reguladora de les actuacions, l’assistència i els serveis socials. 

 Es nomena un comitè directiu i un comitè d ‘experts que hauran d’elaborar els documents que serveixin per 

un ampli debat social que es conclogui amb l’elaboració de tots els documents previstos per la seva tramitació 

com a projecte de llei. 
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Fites Data Actuació 

Comitè d’experts Juny 2004 6 experts 

Document de Bases Novembre 2004 17 bases 

Procés participatiu 2004-2005 150 actes 

Portal Social.net 2004-2005 4000 documents 

Aportacions rebudes Juny 2005 1200 folis 

Text articulat Octubre 2005 108 articles 

Informes realitzats Desembre 2005 15 consells 

Cronograma de l’elaboració del projecte de llei. 

Els membres del comitè d’experts per l’avantprojecte foren Antoni Vilà, Júlia Montserrat, Ramon Nicolau, 

Glòria Rubiol, Sebastià Sarassa i Joan Ramon Marsal, totes elles persones de gran vàlua en el camp de la 

pedagogia, el dret i les polítiques socials. 

El comitè d’experts va elaborar les “Bases per a una nova Llei de Serveis Socials de Catalunya. Un document 

per al debat”. El document conté: un glossari per ajudar a interpretar els conceptes de la llei, els elements per 

al preàmbul o exposició de motius de la llei, disset bases amb la seva justificació i documents de treball per al 

debat (Notes per al disseny dels serveis socials del futur, Eixos del canvi i un exemple de cartera dels serveis 

socials). 

L’abast del procés participatiu del qual se n’anava informant a la Comissió de Política Social del Parlament no 

tenia precedents. Constituí un veritable model participatiu que va contribuir a la participació de tots els agents 

implicats, les dades exposades anteriorment en són una bona mostra. Finalment, l’avantprojecte de llei va 

obtenir el vistiplau dels organismes que l’havien d’informar (Comissió de Govern Local, Consell General de 

Serveis Socials, Consell Econòmic i Social etc.). 

El dia 17 de gener del 2006 l’avantprojecte de llei va ser aprovat pel Govern i passà a ser projecte de llei.  

7.2 Admissió a tràmit del primer projecte de llei 
Un cop el projecte de llei arribà al Parlament tingué lloc el seu debat a la totalitat. El grup parlamentari de CiU 

hi votà en contra, mentre que el PP s’abstingué.  

Tal i com s’ha dit, el debat sobre el nou Estatut de Catalunya portà a la convocatòria d’eleccions anticipades. 

El projecte no fou tramitat d’urgència i finalitzà així el seu tràmit parlamentari.  
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7.3 Nova aprovació de l’avantprojecte i admissió a 
tràmit 

El nou govern sorgit de les eleccions de l’any 2006, també d’Entesa dels grups d’esquerra, tornà a aprovar 

l’avantprojecte en la seva literalitat amb tots els documents adjunts.  

El dia 13 de desembre del 2006 es presentà la iniciativa al Parlament de Catalunya i es va admetre a tràmit 

sis dies més tard.  

7.4 Les esmenes i el debat a la totalitat 
Degut a la presentació d’una esmena a la totalitat per part de CiU,  va haver de celebrar-se el debat a la 

totalitat. Tingué lloc el dia 14/2/07 i durant el mateix dia fou retirada degut a la voluntat de diàleg de la 

consellera Carme Capdevila, nova consellera d’Acció Social i Ciutadania, abans Benestar i Família. Els diaris 

del 14/2/04 titllen la sessió “de tancament de cercle” respecte la legislatura passada ja que la llei fou “víctima 

col·lateral” del fracàs de la passada legislatura2. 

7.5 Les compareixences de les organitzacions i els 
grups socials 

El termini de propostes de compareixences s’allargà del 19/12/2007 fins el 6/3/2007, després de diverses 

sol·licituds de pròrroga.  

La gran importància de la llei de Serveis Socials i l’expectativa generada amb els treballs previs, havia fet que  

diverses institucions fossin citades a la Comissió de Política Social del Parlament de Catalunya, presidida per 

la que en la següent legislatura seria la consellera d’Acció Social i Ciutadania Carme Capdevila. Les entitats 

que comparegueren foren les següents: 

� Associació Catalana de Municipis (ACM). Sessió 45 del dia 16/5/2006. 

� Federació de Municipis de Catalunya (FMC). Sessió 45 del dia 16/5/2006. 

� Unió General de Treballadors (UGT). Sessió 45 del dia 16/5/2006. 

� Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CONC). Sessió 45 del dia 16/5/2006. 

� Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC). Sessió 45 del dia 16/5/2006. 

                                                      

 

2 Vegeu ANNEX 3: Recull de premsa. 
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� Càritas. Sessió 46 del dia 23/5/2006. 

� Federació D’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i a l’Adolescència (Fedaia). Sessió 46 del dia 

23/5/2006. 

� Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya (Fatec). Sessió 47 del dia 24/5/2006. 

� Fòrum de vida independent. Sessió 47 del dia 24/5/2006. 

� Associació de Familiars d’Alzheimer de Barcelona (AFAB). Sessió 47 del 24/5/2006. 

� Comitè Català de Representants de Minusvàlids. Sessió 47 del dia 24/5/2006. 

� Taula d’Entitats del Tercer Sector Social. Sessió 47 del dia 24/5/2006. 

7.6 Les esmenes a l’articulat i tramitació en Comissió 
El termini de presentació d’esmenes fou publicat el 12/3/2007. El període de presentació d’esmenes a 

l’articulat s’anà prorrogant fins que foren admeses a tràmit el 27/4/2007.  

La ponència fou designada el 20/3/2007. La composaven: Josep Lluís Cleries (CiU), Consol Prados (PSC-

CPC), Pere Bosch (ERC), Montserrat Nebrera (PPC), Laura Massana (ICV) i Antonio Robles (Partit de la 

Ciutadania) i publicada en el BOPC el 26/3/2007. 

D’entre aquests, Pere Bosch fou nomenat relator el dia 8/5/2007. El lletrat Pere Sol fou qui donà 

l’assessorament jurídic i logístic.  

El 13/9/2007 la Ponència acabà el seu informe i cinc dies més tard culminà amb l’elaboració del dictamen per 

part de la Comissió. Aquests documents varen ser publicats al BOPC el 27/9/2007. 

7.7 Tramitació final en el Ple3 
El dia 3/10/2007 s’aprova per unanimitat la llei de Serveis Socials al Parlament de Catalunya. Cap de les 

esmenes particulars dels grups parlamentaris fou acceptada. Es publica en el BOPC número 138 del 

10/10/2007. 
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8 Anàlisi ideològica a partir del procés de 
la llei 

8.1 Mètode 
En aquest apartat agafo el fil d’alguns dels temes més significatius, ja sigui per la seva importància o 

problemàtica. Procedeixo de la següent manera:  

� Analitzo les esmenes presentades. 

� Valoro la negociació política. 

� Faig l’anàlisi ideològica. 

8.2 Tractament del tema “família” 

8.2.1 Anàlisi de les esmenes 

El concepte de família ja formava part del projecte de llei inicial com a institució a protegir en la descripció que 

es feia de les necessitats en l’article 3.2 on es deia que s’entendran per necessitats socials totes aquelles que 

repercuteixen en la qualitat de vida familiar entre d’altres. Per això, el següent article de la llei en el 4c diu que 

són objectius de les polítiques de serveis socials el “ facilitar que les persones assoleixin l’autonomia personal 

i funcional en la unitat familiar o de convivència que desitgin”. D’alguna manera en el progressisme de la llei 

es mostra el reconeixement d’altres formes relacionals que no són només la família, tot i que la família apareix 

sovint (entre d’altres l’article 5, 7, 14 c, e). Per la seva importància, cal tenir en compte l’article 23.1 quan fixa 

els criteris d’intervenció en la cartera de serveis i es diu que “ el sistema públic de serveis socials ha d’ajustar 

la seva actuació a projectes o programes individuals, familiars, convivencials, de grup o comunitaris...” . 

En el projecte de llei, a l’article 5, s’assenyalen els principis rectors del sistema públic dels serveis socials. És 

curiós com en el punt j dedicat a la normalització dels serveis socials que fa referència a la família, es 

presenta una esmena d’addició per part dels partits que donen suport al govern en la qual s’afegeix el terme 

“convivencial” per no reconèixer només a la família “convencional” el monopoli relacional de la persona. La 

mateixa esmena es reproduirà en l’article 8 (drets d’accés als serveis socials) i 9 (drets específics dels usuaris 

de serveis residencials i diürn). També en l’article 10 en relació als deures de les persones s’hi fa la mateix 

esmena en el punt 1 i 2. El mateix en l’article 14e i f i l’article 23.1 quan parlen de qui pot ser destinatari de 

programes socials. 
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Tanmateix, s’observa una clara voluntat de consens en admetre les postures dels partits de l’oposició en una 

postura de defensa i incorporació més decidida de la protecció de la família. En aquest sentit, a l’article 6 que 

en el text original no esmentava la família com a un ens destinatari de serveis d’informació i diagnòstic, el 

PPC introdueix dues esmenes: una requerint assessorament familiar a més de l’individual i el comunitari i 

l’altra quan fa esmentar la família en la manca de cohesió. El mateix es constata en l’esmena que fa en 

l’article 14 quan es legisla que “correspon als serveis socials bàsics el detectar situacions de necessitat 

personal, familiar i comunitàries”.  

Una altra mostra de la voluntat de consens entre grups parlamentaris és tota la nova redacció de l’article 7. El 

text base ja esmentava la família en casos de delictes violents i situacions de desestructuració familiar 

vinculades a necessitat social. El text aprovat recull les esmenes de tots els grups parlamentaris. La família 

continua sent present, ajuntant-la en aquest cas amb la manca d’habitatge, com un exemple de necessitat 

social. També apareix en les situacions de violència masclista però ho tractaré en un altre apartat.  

En el decurs dels treballs de la ponència, els grups que donen suport al Govern, fan una esmena d’addició on 

amb tota naturalitat determinen que els infants atesos en centres residencials tinguin dret a un pla de retorn a 

la seva família (9.2). També en l’apartat g de l’article 14 introdueixen la unitat familiar com a beneficiària de 

serveis de suport igual que l’article 16f quan parlen dels serveis socials especialitzats i determinen que 

promouran la inserció familiar.   

8.2.2 Negociació política 

A part del tema d’afegir el concepte “convivencial” com una opció de vida a part de la família, no s’observen 

grans discrepàncies entre els partits. Així: 

� El projecte de llei ja recollia àmpliament el concepte i protecció de la família.  

� El G. P Socialistes- Ciutadans pel Canvi, G. P d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. D’Iniciativa 

per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa no s’oposen a les esmenes presentades pel G. P 

PPC, fins i tot n’afegeixen d’addició per millorar el text. 

� CiU sembla sentir-se còmode acceptant el text inicial i les esmenes presentades.  

� El PPC és el grup més insistent en clarificar el suport a la família.  

8.2.3   Marc ideològic 

A la vista dels continguts tractats, tots els grups polítics, tot i que amb diferents graus, donen suport a la 

família. Partits més conservadors com el PPC, ho fan amb especial èmfasi. Per altra banda, els partits més 



El naixement d’una llei                                                                                                   

- 20 - 

progressistes identifiquen altres tipus d’unitats relacionals, tal i com en diuen ells, convivencials. Al no haver-hi 

grans discrepàncies en aquest punt, és fàcil arribar a un consens.  

8.3 La dona 

8.3.1 Anàlisi de les esmenes 

Pel que fa aquest apartat, cal dir que en l’agenda parlamentària ja hi ha la previsió de la llei de violència de 

gènere, per tant, aquest text, només en recull les parts que tenen a veure amb els serveis socials. Deixant 

d’altra banda ben clara la llei que es considera una situació de necessitat quan es produeix discriminació per 

raó de sexe (article 7i). 

L’article 7 en el projecte de llei proposava com a situació de necessitat, en el seu apartat g, “violència de 

gènere i violència familiar”.  CiU presenta l’esmena de modificació següent: “ Situacions de Violència sexista o 

de gènere i les diverses manifestacions de violència familiar”. Aquesta esmena no és acceptada però sí en 

canvi, una de modificació dels grups de suport al govern que incorpora part del contingut plantejat. Quedarà 

així: “ Situacions de violència masclista i les diverses manifestacions de violència familiar”. 

En l’article 7n es produeix el curiós canvi de la paraula gènere per sexe en el context de la discriminació de 

les persones, tant homes com dones.  

L’altre punt que penso que és d’interès en aquest àmbit és com queda recollida la política en matèria de 

violència contra les dones. Com ja he dit abans, la previsió d’una futura llei fa que aquest tema sigui objecte 

de poques concrecions. Evidentment, aquest tema s’emmarca dins de les polítiques socials d’integració 

encara que per la seva importància requereixi una llei a banda. L’article 25, quan assenyala les competències 

del Govern de la Generalitat en matèria de serveis socials, li encarrega en el text original “ coordinar 

l’execució de les polítiques públiques en matèria de lluita contra la violència masclista, i aquesta afecta 

coordinar i impulsar les accions dels diferents departaments de la Generalitat, la col·laboració amb les 

administracions locals i amb les entitats d’iniciativa social vinculades amb l’àmbit de  protegir i donar suport a 

les dones víctimes de violència masclista”.  

Els únics partits que presenten esmenes són CiU i el Grup Mixt. Els dos grups, proposen canviar la paraula 

“masclista” per “ de gènere” insistint el Grup Mixt en matisar el suport a les dones “ víctimes de 

maltractaments físics i/o psíquics” i CiU en “víctimes de violència de gènere”. 

El text final no renuncia a la paraula “masclista” però només ho fa a principi del paràgraf acceptant l’esmena 

del Grup Mixt quan descriu que els maltractaments poden ser físics o psíquics i simplificant el final de l’article 
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eliminant la referència a la violència de gènere tot descrivint-la com “ donar suport a les dones que ens siguin 

víctimes”. 

8.3.2 Negociació política 

La discrepància principal en aquest apartat són les diferents visions i conceptualitzacions del fenomen general 

de la violència i el sexe. La violència familiar en canvi, no presenta cap ambigüitat. 

� El projecte de llei opta pel concepte de violència masclista (dos cops en l’article) i també pel concepte 

de violència de gènere en l’article 7g. 

� El G. P Socialistes- Ciutadans pel Canvi, G. P d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. D’Iniciativa 

per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa esmena, d’una forma paradoxal, el propi text del 

projecte posant violència masclista en lloc de violència de gènere en l’article 7g que passarà a ser 7h 

en el redactat final. En cap moment semblen estar predisposats al canvi de paraula, només admetran 

una simplificació en l’article 25. 

� CiU en l’article 7g qualifica el terme discutit de “Violència sexista o de gènere” que no és acceptada. En 

l’article 25 CiU substitueix el terme “violència masclista” del projecte pel terme “violència de gènere”. El 

concepte no és acceptat però se simplifica l’article amb una única referència. 

� El Grup Mixt defensa també el terme de “violència de gènere” i proposa simplificar l’article canviant 

l’expressió final de “violència masclista” per “dones víctimes de maltractaments físics i/o psíquics”. 

8.3.3 Marc ideològic 

L’emergència pública de la violència contra les dones (s’anomeni com s’anomeni), fa que les posicions 

ideològiques no estiguin ben formalitzades i s’observin discrepàncies i matisos en tot el tractament d’aquest 

tema.  

El govern, en el projecte de llei, utilitza indistintament “violència de gènere” i “violència masclista”. En el tràmit, 

s’unificaran els termes a favor de violència masclista. D’aquesta manera els grups progressistes tendeixen a 

identificar ben clarament la paraula masclista, sense emmascarar-la en el terme de gènere que malgrat que 

també es pugui donar el cas de violència contra els homes, és molt minoritària.  

CiU, definida en l’entrevista al seu portaveu com a partit de centre, opta pel qualificatiu “sexista” sense definir-

se respecte a l’opció en l’article 7g on l’esmena diu “sexista o de gènere” que es pot entendre no tant com una 

confusió sinó com una proposta. Més endavant, en l’article 25, CiU aposta clarament pel terme violència de 

gènere. 
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El Grup Mixt, opta en les esmenes a l’article 25 pel terme de “violència de gènere” que si bé es podria 

sobreentendre com un concepte de més ambigüitat que violència masclista, no tenen cap reparament en 

identificar clarament que estem parlant de “dones víctimes de maltractaments físics i/o psíquics” al final de 

l’article.  

En resum, sembla que s’estableix una gradació ideològica lligada amb els termes que utilitza cada partit. No 

obstant, les zones d’ambigüitat es gestionen de manera prou eficaç per arribar a l’acord. 

8.4 La religió 

8.4.1 Anàlisi de les esmenes 

Ens referim concretament a la pràctica religiosa en els serveis residencials i diürns tal i com es recull en 

l’article 9 del projecte. Es tracta del “ dret a la pràctica religiosa, respectant el funcionament normal de 

l’establiment i la llibertat de les altres persones”. Només dos grups proposen esmenes: CiU i PPC. 

CiU simplifica l’article establint com a únic límit a la pràctica religiosa la llibertat a les altres persones, obviant 

el funcionament del centre.  

El PPC proposa modificar l’article afegint-hi el reconeixement de “l’assistència espiritual i religiosa” més enllà 

de pràctica religiosa ja reconeguda.  

8.4.2 Negociació política 

No s’accepta l’esmena presentada pel PPC, i tot i que no s’accepti la de CiU literalment, sí que en text final es 

reflecteixen alguns canvis: es redacta de forma més positiva, canviant l’expressió “d’alterar el funcionament 

normal” que, evidentment, és una expressió negativa pel “respectar el funcionament normal” i se simplifica el 

text d’acord amb el plantejament de l’esmena de CiU. 

8.4.3 Marc ideològic 

No hi ha dubte que d’entrada la llei reconeix el dret a la pràctica religiosa en els centres. Les dues esmenes 

presentades ho són des de l’espectre del centre-dreta.  Tots dos són partits d’arrels cristianes. CiU no obliga 

als centres a haver de prestar assistència espiritual i religiosa com planteja el PPC. Segurament això passa 

perquè en la llei ja queda prou reconeguda la llibertat d’elecció de centre i s’entén que pots escollir-ne un de 

la teva confessionalitat. D’altra banda l’esmena del PPC podria entendre’s com a positiva en el punt que 

garanteix un dret per a les persones que desitgin aquesta assistència.  
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8.5 L’ordenació territorial 

8.5.1 Anàlisi de les esmenes 

Aquest és, segons l’opinió dels diputats, un dels temes més problemàtics de la llei de Serveis Socials. Ho és 

especialment perquè Catalunya està pendent de redactar una nova llei d’ordenació territorial. Això s’identifica 

clarament a la llei en la distribució de les competències de base territorial (articles 28, 29 i transitòria segona) i 

en l’organització territorial d’aquests serveis. Tant és així que en la disposició transitòria segona (apartat 3) es 

diu: “ Mentre no s’aprovi l’organització territorial de Catalunya, les funcions que aquesta llei atribueix a les 

entitats socials supramunicipals poden ésser assumides per les administracions locals i les administracions 

supramunicipals que es concreten en les diputacions provincials, els consells comarcals, les mancomunitats 

de municipis i els consorcis municipals”. El punt anterior encara fa més palesa la complexitat del tema quan 

estableix que “S’han de constituir comissions interadministratives de cooperació institucional entre la 

Generalitat i els ens locals competents de cada Vegueria...” L’article 83 de l’Estatut estructura l’organització 

territorial bàsica de Catalunya en municipis i vegueries i defineix un àmbit supramunicipal constituït per les 

comarques que haurà de regular una llei del Parlament. 

L’article 31 del projecte de llei defineix les àrees bàsiques de serveis socials que s’organitzen sobre una 

població mínima de 20.000 habitants. En l’apartat tercer de l’article, s’estableix que pels municipis inferiors a 

aquest nombre d’habitants, s’haurà de crear un ens associatiu per la gestió de l’àrea bàsica, o en el seu cas la 

comarca. Queda clara la pèrdua d’importància de la comarca. 

CiU presenta l’ esmena número 127  de modificació en la qual proposa que “ en el cas de municipis amb 

població inferior a la inclosa en l’apartat anterior (20.000 habitants), l’àrea bàsica els ha d’agrupar i la gestió 

correspon a la comarca”.  

La transacció en aquest punt és evident. El text final canvia l’ordre del projecte quedant redactat de la següent 

manera: “correspon a la comarca o a l’ens associatiu creat especialment a l’efecte”.  

Aquesta modificació té una repercussió directa en l’article 50 i 52 en el títol quart de la participació cívica en 

els serveis socials. Mentre que el projecte de llei deixava a iniciativa de l’entitat supramunicipal la creació de 

consells territorials de participació (en els àmbits que determini l’ordenació territorial de Catalunya), l’esmena 

de CiU proposa el canvi de l’entitat supramunicipal per la Generalitat de Catalunya i amb obligatorietat 

d’existència. S’accepta la part d’obligatorietat però no en canvi, passar a la Generalitat de Catalunya el 

caràcter d’entitat local. A l’article 52 CiU torna a esmenar el text de la llei per tal que la comarca tingui més 

importància que l’ens associatiu que es pugui crear. 
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El PPC proposa la supressió directa d’aquests dos articles. L’esmena no prosperà. 

La disposició transitòria segona clou el debat territorial. El text del projecte de llei proposava que les 

diputacions provincials assumissin les competències que la llei atribuïa a les entitats locals supramunicipals, 

això fins que no s’aprovés l’organització territorial de Catalunya. Es produeixen dos blocs d’esmenes: un dels 

partits que donen suport al govern i l’altre de CiU. Els primers, en l’esmena 244, concreten i amplien les 

entitats locals supramunicipals que pot haver-hi: diputacions provincials, consells comarcals, mancomunitats 

de municipis i consorcis municipals. CiU per la seva part proposa que mentre no s’aprovi la nova organització 

territorial de Catalunya “ els serveis territorials dels Departament de la Generalitat de Catalunya responsable 

dels serveis socials assumeixen les funcions que aquesta llei atribueix a les entitats locals supramunicipals”.  

El text aprovat recull literalment l’esmena dels grups que donen suport al govern, però hi afegeix “ en tot cas 

s’han de respectar les competències assumides pels ajuntaments i els consells comarcals en el moment 

d’entrada en vigor d’aquesta llei...” Aquesta transacció demostra que també es tenen en consideració les 

esmenes de l’oposició, en aquest cas, preservant les competències actuals de les comarques i donant-les-hi 

protagonisme com a entitat supramunicipal. 

8.5.2 Negociació política 

Tot el conjunt d’esmenes van lligades a la visió que es té del territori i a qui se li vol donar la importància 

política de la seva gestió. Tot això en el context d’una ordenació territorial pendent de ser elaborada.  

� CiU opta per mantenir sempre que pot la Generalitat de Catalunya excloent a les diputacions. Això es 

veu  en les esmenes dels articles 50, 52 que fan referència a la Generalitat de Catalunya i la disposició 

transitòria segona on es planteja que siguin els serveis territorials de la Generalitat els qui facin les 

funcions d’entitats locals supramunicipals. D’altra banda CiU defensa sempre l’àmbit comarcal en 

l’organització territorial (article 31 i 52). 

� El G. P Socialistes- Ciutadans pel Canvi, G. P d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. D’Iniciativa 

per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa enriqueixen el text de dues maneres: accepten la 

importància de la comarca en l’article 31 i 52 i sobretot especificant en la transitòria segona que les 

comarques no perdran les competències actuals. També detallen totes les possibilitats de gestió que 

ofereix el món local sense limitar-se a les diputacions. 
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8.5.3 Marc ideològic 

Un cop fet l’anàlisi del conjunt se n’extreu una primera conclusió: no hi ha discrepàncies sobre què s’ha de fer 

a cada nivell sinó sobre qui ho ha de fer en aquests nivells.  

CiU defensa el model que ella va crear quan era al govern: consells comarcals potents, eliminació de les 

diputacions i poder territorial de la Generalitat. És a dir, una visió més centralitzadora que la de del projecte de 

llei, blindant els poders que tenen les comarques en l’actualitat. Els partits que donen suport al govern, davant 

la inexistència de la vegueria, acaben optant per mantenir el sistema de descentralització territorial envers les 

diputacions però sense descartar ni les comarques ni altres formules jurídiques existents a Catalunya. 

Aquesta és, finalment, la base del consens.  

8.6 La cartera de serveis 

8.6.1 Anàlisi de les esmenes 

Una de les novetats més importants d’aquesta llei és donar contingut real al què són els serveis socials. Això 

s’aconsegueix explicitant a quins serveis pot accedir cada ciutadà per exercir els seus drets. El conjunt de 

prestacions de la xarxa pública de serveis socials s’anomena cartera de serveis (article 21). Les possibilitats 

d’anàlisi d’aquest tema són múltiples, en aquest estudi només s’estudiarà el tractament parlamentari de les 

esmenes fonamentals. 

L’article 21 incorporarà una primera esmena dels grups que donen suport al govern en el sentit que la cartera 

de serveis haurà d’incloure totes les prestacions de serveis econòmiques i tecnològiques millorant així el text 

inicial que semblava restringir-ho a prestacions garantides. Aquesta esmena es presentà a l’article 22.1 quan 

en realitat afectava al 21.2 tal i com assenyala el lletrat Pere Sol. S’incorpora pràcticament íntegra l’esmena 

102 de CiU que diu “ en tot cas ha de garantir l’accés amb suport de l’administració tenint en compte criteris 

de progressivitat en la renda de les persones usuàries”.  Aquesta esmena dona cabuda a una aspiració del 

conjunt dels partits polítics que és que les classes mitjanes tinguin accés als serveis socials i aquests siguin 

només vistos per sectors marginals.  

Una altra esmena a tenir en compte en l’article 21 és la presentada per CiU  que millora el text original fent 

referència al tema del copagament, però sense alterar l’objectiu del text inicial. Aquest és un tema bàsic i 

complicat en el procés d’universalització del dret als serveis socials: “ l’usuari pot haver de participar en el 

pagament del cost de les prestacions que comportin substitució de la llar, alimentació ...”  Es tracta de 
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reconèixer que l’Estat pot exigir una contribució per aquelles necessitats bàsiques que la persona cobreix 

ordinàriament quan aquesta deixa de fer-ho. 

La llei estableix el procediment per el desenvolupament de la cartera de serveis en el seu article 22. La 

cartera és aprovada per decret del govern de la Generalitat i la tipologia, població destinatària i prestacions 

garantides seran especificades cada any en la llei de pressupostos. Això responia a la necessitat d’elaborar 

una cartera de serveis complexa, donant al mateix temps garantia anual dels dreta garantits. La cartera té una 

vigència de quatre anys.  Un detall del catàleg i la cartera de serveis s’adjuntava en tota la documentació en 

tràmit. 

L’ esmena 245 de CiU pretenia que la llei ja incorporés una cartera de serveis en el moment de la seva 

aprovació. 

Finalment es consensua, a partir de l’esmena 250 dels grups que donen suport al govern, que es redacti el 

catàleg classificat de serveis i prestacions socials com a base prèvia a l’elaboració de la cartera de serveis 

que ha de fer el govern (Annex 1 de la llei). 

8.6.2 Negociació política 

Des d’un bon principi no hi havia dubte que la cartera de serveis era imprescindible en aquesta llei, però 

tothom estava d’acord en què la cartera havia de ser per aprovació del govern donada la seva extensió i 

necessitat d’actualització constant. Els partits que donen suport al govern, inicialment, li deixen la iniciativa al 

propi govern controlant-lo a través de la llei de Pressupostos que s’aprova cada any.  

CiU insisteix en què la llei ha de contenir la cartera de serveis. Com que això es veia tècnicament impossible, 

totes les forces polítiques arriben al consens de sí fer el catàleg de serveis que és l’enunciat de les 

prestacions possibles sense el seu desenvolupament. 

8.6.3 Marc ideològic 

S’observa un gran nivell de consens entre tots els grups parlamentaris per donar contingut real a la llei de 

Serveis Socials i que aquesta no neixi buida de continguts. El tema del copagament és acceptat per totes les 

forces menys el Grup Mixt que en l’esmena 15 demana la gratuïtat dels serveis socials bàsics. Aquesta 

esmena es va mantenir viva durant tot el tràmit però, finalment, no va ser aprovada al ple del Parlament, la 

qual cosa no va impedir el vot favorable del Grup Mixt en l’aprovació final de la llei.  
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9 Els protagonistes 

9.1 Les persones 
L’objecte d’aquest apartat és identificar aquelles persones fonamentals per a l’elaboració de la llei de Serveis 

Socials. Les he agrupat en cinc blocs: 

� Membres del govern que van tenir la iniciativa legislativa: la consellera que impulsà el primer projecte, 

Hble. Senyora Anna Simó i Rosa Cassà, responsable de relacions amb el Parlament del departament 

de Benestar i Família. 

� Integrants del comitè d’experts: Antoni Vilà, Ramon Nicolau  i Eugènia Sala com a secretària del comitè 

d’experts.  

� Parlamentaris ponents integrants de la comissió: Consol Prados (PSC-CPC), Pere Bosch (ERC), Laura 

Massana (ICV- EUiA), Josep Lluís Cleries (CiU), Montserrat Nebrera (PPC) i Antonio Robles (G. Mixt).  

� El lletrat Pere Sol, responsable de la ponència. 

� Conjunt de diputats, membres del govern i representants d’entitats socials presents en la sessió 

d’aprovació de llei, a la qual vaig assistir. Especialment amb Carme Capdevila, consellera actual 

d’Acció Cívica i Ciutadania i membres del comitè d’experts.  

Només s’adjunta la transcripció literal de les entrevistes als parlamentaris ja que la seva importància és 

determinant en la documentació de la part d’investigació.  

La resta de les entrevistes, inclosa la del lletrat Pere Sol, foren imprescindibles per l’elaboració i comprensió 

d’alguns aspectes però ja sigui per l’extensió o per tractar-se d’aspectes puntuals no han estat  transcrites 

com una entrevista. 

9.2 Ideologia i grups parlamentaris4  

9.2.1 Consol Prados. PSC-CPC  (Entrevista del dia 29/10/07) 

Definició ideològica: 

                                                      

 

4 Vegeu ANNEX 2: Transcripcions  de les entrevistes. 
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“La nostra ideologia és d’esquerres, som un partit progressista que volem transmetre els valors de la igualtat, 

la justícia social i de la igualtat d’oportunitats. Per a nosaltres és fonamental que si volem que el partit avanci 

ha d’avançar en base a la igualtat d’oportunitats de tothom”. 

El principal objectiu en l’elaboració de la llei: 

“Ha de ser un dret universal on hi siguin incloses les classes mitjanes, ha de ser el quart pilar de l’estat del 

benestar al costat de les pensions, l’educació i la salut. I l’altre és que s’havia de construir un veritable sistema 

de serveis socials que vol dir modernitzar, adaptar, definir bé les competències de cada administració i crear 

tota una xarxa de serveis que doni resposta tan a nivell personal de la gent com a nivell territorial”. 

Esmena fonamental: 

“La cartera de serveis o el catàleg de serveis. La cartera de serveis garanteix el dret als serveis socials i per 

tant ens hi identifiquem molt. A més, ha estat una demanda dels diferents sectors que treballen en l’àmbit dels 

serveis socials. Una altra esmena fonamental és el reconeixement de la xarxa d’iniciativa social que hi ha al 

nostre país i que fa temps que està treballant per poder dur diversos projectes a terme”. 

Contribució al consens: 

“La nostra aportació jo crec que ha estat de mà estesa, de diàleg d’entendre’ns i d’arribar a punts comuns”. 

El clima de la ponència: 

“Jo crec que hem ajudat a crear un bon clima de cordialitat i això és molt important a l’hora d’elaborar una llei. 

El fet que els grups de l’oposició també veiessin la importància d’aquest consens social també ha fet que se 

sumessin en aquest clima”. 

9.2.2 Pere Bosch. ERC (Entrevista del dia 3/7/07)  

Definició ideològica: 

“Tal i com indica el nom del partit, som  independentistes i d’esquerres. Dins del nostre projecte hi entra que 

Catalunya tingui un estat propi i frenar les injustícies socials”. 

El principal objectiu en l’elaboració de la llei: 

“Doncs fer un sal endavant. Un salt endavant a nivell de universalitzar els Serveis Socials vull dir el nostre 

país ha tingut diferents salts endavant en el que és la configuració de l’estat del benestar. En el seu moment 

es va universalitzar l’educació, d’altra banda es va universalitzar posteriorment les pensions, fa poc la sanitat i 
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ara ens faltava una última pota que és la dels serveis socials. En aquesta llei el que venim a dir és que 

tothom, al marge de la seva condició social, té dret als serveis socials i per tant, els estem universalitzant”. 

Esmena fonamental: 

“La més rellevant és la que estableix el catàleg de serveis. S’annexa a dintre de la llei un catàleg justificat de 

serveis i prestacions socials”. 

Contribució al consens: 

“Nosaltres intentem ser flexibles per buscar punts de trobada entre una posició i l’altra. Segurament els tres 

temes més complicats que hi ha en aquests moments són d’una banda, la configuració territorial, el tema de 

la cartera de serveis i el tercer tema seria el de presentacions pressupostàries”. 

El clima de la ponència: 

“El clima jo crec que és molt favorable. És un clima de respecte i com que no hi ha actes i cadascú pot aportar 

el que vulgui doncs crec que genera molta confiança”.  

9.2.3 Laura Massana. ICV-EUiA (Entrevista del dia 29/10/07) 

Definició ideològica: 

“Nosaltres som un grup d’esquerres i ecologista”. 

El principal objectiu en l’elaboració de la llei: 

“La universalització dels serveis socials considerada la quarta pota dels serveis del benestar i deixar aquesta 

pàtina de marginalitat que tenien fins ara”. 

Esmena fonamental: 

“N’hi ha diverses. Una mica hem anat lligats amb els altres dos grups que formem la majoria però jo del que 

em sento orgullosa és de com hem situat el tercer sector, com hem fet possible que els temes d’autonomia 

personal  siguin reflectits i puguin ser com els col·lectius ens demanen. Des del nostre grup també hem 

treballat molt el tema de prevenció de riscos”. 

Contribució al consens: 

“La prevenció de riscos i el catàleg de serveis. Tots plegats hem fet un bon treball de consens i hem 

possibilitat una bona llei”. 

El clima de la ponència: 



El naixement d’una llei                                                                                                   

- 30 - 

“Crec que entre tots hi ha hagut un molt bon clima. Quan hi ha hagut discrepàncies ens hem escoltat i en 

moments de dubte ens hem frenat. Tots hem participat  i també hem transaccionat molt”. 

9.2.4 Josep Lluís Cleries. CiU (Entrevista del dia 3/7/07)  

Definició ideològica: 

“La nostra ideologia és la d’una formació catalanista, per tant la nostra prioritat és Catalunya i la seva gent i 

seria una formació social demòcrata social cristiana i lliberal. Som un conglomerat de moltes coses que ens fa 

estar en el centre de la vida política de Catalunya i tranquem el model estatal de dretes i esquerres. A 

Catalunya les dretes i les esquerres no tenen sentit”. 

El principal objectiu en l’elaboració de la llei: 

“Aquesta nova llei ha de significar el que dèiem, un canvi en la universalització dels serveis i amb l’accés als 

serveis socials. Ara bé, jo sempre dic que les lleis són importants però després ve qui la gestiona, si la llei de 

Serveis Socials actual es gestiona com s’estan gestionant avui des del Tripartit els serveis socials doncs ja 

podem començar a córrer”. 

Esmena fonamental: 

“L’esmena a la totalitat que vam presentar inicialment tant en el projecte de llei la legislatura passada com ara 

en aquest projecte. Perquè ens trobem que aquesta llei no és la llei Montilla de serveis socials  sinó que és al 

llei Maragall de serveis socials perquè el projecte que han presentat és el mateix que la legislatura passada 

(...) i la cartera de serveis”. 

Contribució al consens: 

“Nosaltres així que va entrar la llei el 21 de desembre entregàvem al departament d’Acció Social i Ciutadania 

una carta on brindàvem un pacte per aquesta llei basat en cinc punts bàsics. Un seria que el dret als serveis 

socials fos universal i exigible , que es garantís. Dintre d’aquest primer punt, l’accés a les rendes mitjanes, és 

a dir, creiem que les rendes mitjanes no poden quedar excloses dels serveis socials que hi ha d’haver la 

participació dels agents socials a la llei: entitats sense afany de lucre, entitats mercantils que formen part de la 

xarxa de serveis social i després tot un apartat pel què fa l’administració local: donar més protagonisme a 

ajuntaments i consells comarcals  i no retornar poder a les diputacions”. 

El clima de la ponència: 



El naixement d’una llei                                                                                                   

- 31 - 

“Crec que el clima de la ponència és molt bo, hi ha molt bona relació entre els ponents i voluntat d’acord. Això 

em fa pensar que gràcies també a la sintonia personal entre membres de la ponència aconseguirem aprovar 

bona part de la llei per unanimitat”.  

9.2.5 Montserrat Nebrera. PPC (Entrevista del dia 3/7/07)    

 Definició ideològica: 

“Som un partit lliberal conservador que vol dir que en principi recolza la idea que la llibertat ha de ser principi 

d’actuació i tot el que comporta això: la responsabilitat de decidir de manera lliure i fomentar la iniciativa i 

conservador perquè entenc que determinats principis haurien de ser protegits en aquesta legislació perquè 

són les senyes d’identitat del partit, bàsicament el que fa referència al foment de la família i la protecció de les 

persones que es troben en situació més desfavorida en última instància i altres coses que tenen a veure amb 

l’economia com l’eficiència del servei en independència de qui sigui el titular del servei”. 

El principal objectiu en l’elaboració de la llei: 

“Jo entenc que és fonamental que com a mínim puguin accedir als serveis socials per part de tothom per tant 

aquesta universalitat em sembla bé perquè les classes mitjanes també en tenen dret a gaudir dels serveis 

socials que paguem entre tots però també penso que amb aquesta universalització dels serveis socials se 

n’ha anat en orris una idea que l’assistencialisme té de bona que què vol dir: doncs que en principi són altres 

instàncies que no pas el sector públic, el poder de l’estat el que hauria d’apaivagar la pobresa, l’exclusió. La 

iniciativa de les persones a nivell familiar, a nivell comunitari hauria d’estar per davant i per última instància hi 

hauria de ser l’estat. Això entenent que moltes vegades no es donava ara s’ha perdut. Jo entenc les raons per 

les quals s’ha perdut però no comparteixo que sigui bo”. 

Esmena fonamental: 

“Hi ha vàries esmenes importants, totes aquelles que tenen a veure amb la recuperació de la dimensió familiar 

que des del nostre punt de vista en el projecte originari estaven una mica diluïdes i aquelles que tenen a 

veure amb la idea de què més enllà de la persona individual que és el principi fonamental d’actuació, el cau 

en el que desenvolupa allò que és i hauria de tenir, el que hauria de protegir en primera instància, tot això que 

la llei vol preservar hauria de ser la família”. 

Contribució al consens: 

“Moltes, hem retirat esmenes, hem mantingut aquelles que ens semblava que formaven part dels trets 

d’identitat del grup des del punt de vista ideològic i que pensàvem que era necessari defensar. Sabem que 
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aquesta defensa serà en tot cas inútil perquè al cap i a la fi els números des del punt de vista de les votacions 

són els que són però volem que com a mínim que en l’àmbit del Ple es declari quina és la nostra posició i com 

ens agradaria que es fes aquesta llei”. 

El clima de la ponència: 

“A la ponència ens hem trobat amb sis persones amb voluntat d’entesa amb un llenguatge relativament proper 

que friccionem en aquells que són els punts que són la frontissa de les nostres ideologies però en general, 

gent amb molt bona fe, ganes de treballar amb austeritat a l’hora de dir això no ho podem fer però 

m’agradaria poder-ho fer. Això ha generat confiança i espero que no es trenqui fins al final”. 

9.2.6 Antonio Robles. Grup Mixt (Entrevista del dia 29/10/07) 

Definició ideològica: 

“Centroizquierda” 

El principal objectiu en l’elaboració de la llei: 

“ Un reconocimiento universal de los derechos sociales”. 

Esmena fonamental: 

“Esto es muy difícil porque es muy complejo y no depende de una enmienda sino que depende de un 

conjunto de propuestas”. 

Contribució al consens: 

“Pues que se ha cedido, y esto es muy importante, se ha cedido hasta el punto de aceptar ciertas 

terminologías que quieren resultar ambiguas pero que creemos que nos une a todos y hay que ir a un 

reconocimiento universal de los derechos sociales”. 

El clima de la ponència: 

“Ha habido un clima de armonía y es porque el objetivo es precisamente común”. 

9.3 L’opinió final dels experts 
Dels experts consultats, cito literalment l’opinió crítica de Toni Vilà per la seva autoritat en la matèria: “ el 

redactat és poc clar i confós. No parla de vegueries, té ambigüitats en el tema dels drets i la distribució 

competencial, és centralista i tampoc garanteix excessivament el finançament. D’altra banda (...) com 

aspectes positius destacaria: la unanimitat que fa pensar que és un projecte de la ciutadania, la modernitat i 
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enfortiment dels serveis socials establint drets subjectius, la concreció de prestacions i garanties, la 

consolidació de la xarxa de responsabilitat pública i la inclusió de la qualitat”.   

10 Experiència personal 

L’elaboració del treball de recerca no només m’ha servit per aprendre aspectes nous sobre el món de la 

política, sinó que m’ha enriquit personalment. 

Conèixer els protagonistes d’aquesta gran aventura legislativa ha estat ,sens dubte, la fase de la realització 

del projecte que més m’ha agradat. En l’àmbit polític, sovint  estem carregats de prejudicis fruit de comentaris 

o opinions externes que malgrat no estar ben fonamentades, marquen  amb gran part el nostre punt de vista 

sobre qüestions determinades. Amb l’elaboració d’aquest treball, he pogut rectificar, en alguns casos 

corroborar    i en ocasions canviar totalment d’opinió sobre la gestió política del nostre país. 

Malgrat que les ideologies es trobin en pols oposats, la voluntat i la condició dels representats de cada partit 

polític han estat per mi un exemple de bon saber fer personal i polític. En els mitjans de comunicació poques 

vegades havia trobat aquesta cara de la política. D’alguna manera, la llei em demostra l’esperit de 

col·laboració i servei de tots els partits: potser per la temàtica, potser pel debat social previ, potser per tractar-

se en la majoria dels casos de polítics novells en el Parlament o, simplement,  per la seva voluntat de millorar 

la societat i l’estat del benestar. 

D’altra banda, l’escenari on es produeix aquest diàleg parlamentari també m’ha impressionat: tant l’edifici, 

l’atmosfera, els procediments, i, sobretot, els professionals que donen suport a la tasca legislativa. Des del 

lletrat del Parlament als ordenances de l’edifici.  

En resum, aquest treball per mi ha estat constatar com el procés legislatiu és possible i imprescindible. Jo en 

soc testimoni. 
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11 Conclusions 

He vist clarament com, a partir d’una demanda de la societat, els partits polítics la recullen i la interpreten 

segons la seva ideologia i, mitjançant la tramitació parlamentària, els ciutadans poden gaudir de nous drets. 

És la importància de la llei com a font de drets. 

En aquest treball de recerca, he acompanyat tota la tramitació parlamentària de la llei de Serveis Socials. 

Penso que l’entrevista feta a la consellera de Benestar i Família que impulsà el projecte i actual parlamentària 

Anna Simó, és molt clara en la seva voluntat. La movia: “ La necessitat de completar i assegurar un increment 

sostingut (en el temps i en els creixements) i planificat, dels recursos dedicats a serveis socials amb una 

norma que fixés un canvi de paradigma de garantia de drets i d'organització i qualitat del sistema, fonamentat 

en els serveis públics”. Del resultat final de la llei, ella mateixa afirmava: “L'aprovació de la Llei de Serveis 

Socials és un començament, no un final; és un instrument, no un objectiu en si.  Podem dir que ara comença 

una nova fase, la de l'aplicació de la Llei. El resultat de la actuació conjunta de recursos econòmics i 

materials, planificació, normativa, participació, avaluació continuada i qualitat el podrem valorar a finals 

d'aquesta legislatura en primera instància, i el 2015 amb més perspectiva”. 

En segon lloc, voldria assenyalar la complexitat i riquesa de la vida parlamentària. He conegut a diferents 

diputats i diputades així com lletrats i tècnics, molts d’ells amb ideologies diferents. Més enllà de les 

discrepàncies entre partits he pogut constatar una voluntat per part de tots ells d’arribar al consens a l’hora de 

l’aprovació per unanimitat de la llei. L’anàlisi de les esmenes així ho demostra. Per damunt de tot hi havia la 

necessitat d’elaborar la nova llei de Serveis Socials. La majoria de diputats eren nous i estaven molt 

il·lusionats i implicats en el projecte. El bon clima de la ponència ha estat fonamental per a l’aprovació 

d’aquesta llei.  

En tercer lloc, l’elaboració d’aquest treball m’ha permès fer créixer el meu interès en la política i entendre el 

procés legislatiu. M’he adonat que no pots jutjar a les persones exclusivament per la seva ideologia, i que la 

majoria d’ideologies malgrat posicionar-se de forma diferent, tenien en aquest cas, el desig d’afavorir el poble 

de Catalunya.  

Finalment, tot i les dificultats a l’hora de fer el treball de recerca, haig de confessar que n’he gaudit prou i m’ha 

ajudat a clarificar l’opció del dret com a futur professional.  
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Tràmit d’una llei al Parlament de Catalunya 

1  La iniciativa legislativa 

La iniciativa legislativa és la capacitat que tenen certs organismes, entitats o persones per a poder proposar 

un avantprojecte de llei que si supera tota la tramitació dins del Parlament pot arribar a convertir-se en una 

llei. 

1.1 Subjectes als quals correspon la iniciativa legislativa 
Els col�lectius que poden tenir aquesta iniciativa legislativa són els següents: 

� El Govern que ho pot fer a través de la presentació d’un projecte de llei. 

� Els grups parlamentaris i membres del Parlament que hi poden participar mitjançant la presentació 

duna proposició de llei. 

� Els òrgans polítics representatius de les demarcacions supramunicipals de l’organització territorial de 

Catalunya que poden impulsar la seva iniciativa mitjançant també la presentació d’una proposició de 

la llei. 

� Els ciutadans que segons la iniciativa legislativa popular poden presentar una proposició de llei. 

� Els municipis. 

1.1.1 De l’avantprojecte al projecte de llei 

El primer pas a l’hora d’elaborar una llei és fer-ne l’avantprojecte. Aquest ha d’estar redactat pel subjecte que 

ha tingut la iniciativa legislativa.  

Juntament amb el text d’avantprojecte s’ha d’elaborar una memòria que expressi el marc normatiu d’inserció 

de la proposta, la justificació de la norma, el procés d’elaboració de la norma (consultes formulades, 

al�legacions recollides, etc.), informe econòmic en termes de cost-benefici, llista de disposicions afectades, 

taula de vigències i informe d’impacte de gènere. 

L’avantprojecte de llei és un text provisional que necessitarà passar uns tràmits interns al Govern abans de 

convertir-se en projecte de llei: 

� L’avantprojecte ha de tenir objecte material determinat i homogeni. 

� Eventual sotmetiment de l’avantprojecte de llei a informació pública o audiència d’entitats.  

Termini de quinze dies mínim. 

� Informe de l’Assessoria Jurídica del Departament. 

Termini de deu dies. 
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� Eventual sotmetiment a Informe del Gabinet Jurídic de la Generalitat. 

Termini un mes. 

� Eventual sotmetiment a Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, preceptiu quan l’Avantprojecte 

de llei és resultat de delegació legislativa. 

Termini dos mesos 

� El Consell Tècnic de la Generalitat dictamina l’Avantprojecte de llei. 

Set dies habitualment 

� A proposta del conseller/a, el Govern de la Generalitat aprova l’Avantprojecte de llei que esdevé 

projecte de llei. 

D’un a tres dies aproximadament. 

1.1.2 Requisits 

Tots els projectes i proposicions de llei han de complir uns requisits per tal de que siguin acceptats. 

En primer lloc, han de tenir un objecte material determinat i homogeni tot incloent-hi una explicació de motius i 

dels antecedents necessaris per a poder-s’hi pronunciar.  En segon lloc, totes les iniciatives legislatives han 

d’anar adreçades a la Mesa del Parlament i per últim, aquelles proposicions de lleis que han estat 

presentades per òrgans polítics supramunicipals i per iniciativa legislativa popular han de complir els requisits 

específics establerts per la legislació corresponent.  

1.1.3 Admissió a tràmit 

El secretari del Govern presenta a la Mesa del Parlament la certificació de l’Acord de Govern i Projecte de llei 

juntament amb l’exposició de motius i antecedents corresponents.  

La Mesa del Parlament ha de revisar i verificar el projecte i proposició de llei i determinar si compleixen els 

requisits necessaris per tal de ser admesos a tràmit. 

Si una proposició de llei no ha estat admès a tràmit, la Mesa ho ha de comunicar ràpidament als que han 

proposat la iniciativa legislativa per tal de que puguin sol�licitar la reconsideració. 

2 El procediment legislatiu comú 

2.1 Les esmenes i el debat a la totalitat 
Publicació de les iniciatives legislatives 

Un cop la Mesa del Parlament ha admès els projectes de llei a tràmit es publiquen al BOPC. A continuació, un 

cop escoltada la Junta de Portaveus la Mesa del Parlament designa la Comissió o les Comissions 

tramitadores i obre el termini de presentació d’esmenes a la totalitat. 
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Esmenes a la totalitat 

Reben el nom d’esmenes a la totalitat les propostes que poden presentar un grup parlamentari o un diputat o 

diputada amb la signatura de quatre membres més del Parlament demanant el retorn del projecte o als autors 

o es presenta un text articulat alternatiu.  

Els diputats i grups parlamentaris tenen deu dies per a presentar-les mitjançant un escrit adreçat a la mesa de 

la comissió. Aquest termini es pot allargar demanant una petició de pròrroga d’esmenes a la totalitat. 

Debat de totalitat 

Els projectes de llei i les proposicions de llei són objecte d’un debat de totalitat en el Ple sobre la valoració 

general del text, l’oportunitat, els principis i els criteris que informen la proposta i les eventuals esmenes a la 

totalitat presentades.  

El debat a totalitat s’inicia amb la presentació del projecte a càrrec d’un membre del Govern durant quinze 

minuts. Segueix amb el debat de les emenes (en el cas que se n’hagin presentat). Els grups parlamentaris 

que hagin presentat esmenes tenen un torn a favor de quinze minuts i hi ha un torn també de quinze minuts 

en contra per part d’un diputat o diputada d’un dels grups de suport del Govern. Tot seguit hi ha un torn de 

deu minuts per cadascun dels grups que encara no han intervingut per tal de fixar el seu posicionament sobre 

el text del projecte i sobre les esmenes a la totalitat. Acaba amb la votació de l’esmena a la totalitat. 

Si s’aprova la devolució del Projecte de llei es considera rebutjat i si s’aprova un text articulat alternatiu, 

s’ordena la seva publicació al BOPC com a Proposició de llei i es tramet a la Comissió.  

Si no s’han presentat esmenes a la totalitat no es produeix votació. 

Admès el Projecte de llei, i només en el cas que els grups ho sol�licitin prèviament, el Ple decideix si el 

projecte es tramitarà pel procediment de comissió en seu legislativa plena. 

2.2 Les compareixences de les organitzacions i els grups socials 

2.2.1 Sol�licitud i tramitació 

Un cop acabat el debat de totalitat en el Ple, els grups parlamentaris tenen un termini de cinc dies de 

presentar un escrit a la mesa de la comissió tot proposant la compareixença de les organitzacions i els grups 

socials interessats en la regulació de què es tracti. 

Els primers d’intervenir en la compareixença durant un temps de quinze minuts són els compareixents. A 

continuació els diferents grups parlamentaris poden formular preguntes o demanar aclariments. Finalment, si 

cal, els compareixents responen les preguntes. 

2.3 Les esmenes a l’articulat 
Tan bon punt el termini per sol�licitar les compareixences de les organitzacions i els grups socials s’ha acabat 

o ja han estat realitzades hi ha quinze dies hàbils per presentar esmenes a l’articulat dels projectes i 
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proposicions de llei. El termini s’obre un cop realitzades les compareixences per tal de donar sentit a les 

aportacions fetes i serveixin, si escau, per a l’elaboració de les esmenes.  

Les esmenes poden ser de supressió, modificació, addició, o de millora formal, d’acord amb les normes de 

tècnica legislativa.  

Si hi ha esmenes amb incidència pressupostària, cal la conformitat del Govern perquè siguin tramitades.  

2.4 La tramitació en Comissió 

2.4.1 Informe de la ponència i dictamen de la Comissió 

Un cop s’ha acabat  el període de presentació d’esmenes a l’articulat, la comissió encarrega a una ponència 

formada per un membre de la Comissió en representació de cada grup parlamentari o a un de sol la redacció 

d’un informe a la vista del projecte o de la proposició de llei i de les esmenes presentades.  

Els membres de la ponència designa, d’entre els seus membres, un relator o relatora. Aquest serà 

l’encarregat de coordinar els treballs de la ponència i també serà el portaveu en les discussions en comissió. 

L’informe de la ponència es considera acabat un cop ha estat firmat pel relator i publicat en el BOPC. A 

continuació, la Comissió elabora el dictamen del projecte de llei on es discuteixen i voten, article per article, tot 

l’articulat i les esmenes. A petició expressa de tots els  Grups Parlamentaris, la Comissió pot decidir assumir 

l’informe de la Ponència (si aquesta ha estat col�legiada) i elevar com a dictamen al Ple el text del projecte 

que s’hi proposa. 

2.4.2 Reserva d’esmenes i de vots particulars 

Si els grups parlamentaris no estan d’acord amb la decisió de les comissions, es poden formular vots 

particulars per a sostenir el text rebutjat. Passa el mateix amb les esmenes, si aquestes són rebutjades per la 

comissió els esmenants poden guardar-les per defensar-les més endavant al Ple. A continuació, la mesa de 

comissió presenta el dictamen al president o presidenta del Parlament juntament amb els vots particulars i 

esmenes reservades.  

2.5 Esmenes subsegüents als dictàmens del Consell Consultiu 
En el cas que s’hagués demanat un dictamen al Consell Consultiu de la Generalitat que és l’òrgan que vetlla 

per les garanties estatutàries, es pot obrir un termini per la presentació d’esmenes al text.  

2.6 Tramitació final en el Ple 

2.6.1 Debat 

Un cop dictaminat un projecte de llei en comissió, el debat comença amb la intervenció dels grups o diputats 

promotors del projecte de llei. A continuació, el diputat o diputada relator designat per la ponència té un temps 

de deu minuts per poder presentar els treballs de la ponència i comissió (de contingut tècnic). 
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Els grups parlamentaris poden expressar la seva posició tot defensant esmenes i vots particular. També 

poden pronunciar-se sobre les esmenes i vots particulars defensats pels altres grups parlamentaris. 

El Govern pot sol�licitar la retirada del Projecte de llei abans d’iniciar les votacions en el Ple. 

2.6.2 Votació 

Un cop ha finalitzat el debat, les votacions es fan article per article.  

El president o presidenta del Parlament per tal de facilitar el transcurs del debat pot ordenar i agrupar les 

votacions per matèries, grups d’articles o esmenes. 

2.6.3 Harmonització del text aprovat 

Quan algun punt del text aprovat resulta incongruent o obscur la Mesa del Parlament pot retornar el text a la 

Comissió perquè en prepari una redacció harmònica. Tenen un termini de quinze dies per a refer el text.  

2.6.4 Aprovació 

Un cop la Mesa del Parlament ha aprovat la llei, el President o Presidenta de la Generalitat la promulga i es 

publica al BOPC. La llei ha d’entrar en vigor vint dies després de la publicació. 
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Transcripcions de les entrevistes 

1  Consol Prados. PSC-CPC (entrevista del dia 29/10/07) 

Com definiria la ideologia del grup parlamentari  Socialistes- Ciutadans pel Canvi? 

La nostra ideologia és d’esquerra, som un partit progressista que volem transmetre els valors de la igualtat, 

justícia social i igualtat d’oportunitats. Per a nosaltres és fonamental que si volem que el partit avanci ha 

d’avançar en base a la igualtat d’oportunitats per tothom. 

En el programa electoral de les eleccions passades ja tenien pensat fer una llei 
com aquesta que s’està debatent? 

Sí, de fet suposo que per aquesta mateixa ideologia i els nostres valors tot el que és l’àmbit de les 

polítiques socials per nosaltres és prioritari per les raons que et deia: per la igualtat d’oportunitats, per 

treballar per la justícia social etc. Aleshores, ja existia una llei, la del 85 que també cal dir que des del 

nostre partit es va fer molt per tirar-la endavant i han passat els anys i les coses han canviat molt. Per 

nosaltres era fonamental fer una nova llei que recollís totes les demandes de la societat i les noves 

necessitats. A més a més d’aquesta nova llei que finalment hem aprovat, hem de tenir en compte dues 

coses bàsiques: una és que els serveis socials han de ser un dret universal on hi puguin participar les 

classes mitjanes, ha de ser el quart pilar de l’estat del benestar al costat de les pensions, l’educació i la 

salut. I l’altre és que s’havia de construir un veritable sistema de serveis socials que vol dir modernitzar, 

adaptar, definir bé les competències de cada administració i crear tota una xarxa de serveis que doni 

resposta tan a nivell personal de la gent com a nivell territorial. 

Quina creu que és l’esmena fonamental del seu grup, o que més l’identifica com a 
grup polític? 

La cartera de serveis o el catàleg de serveis. La cartera de serveis garanteix el dret als serveis socials i per 

tant ens hi identifiquem molt. A més, ha estat una demanda dels diferents sectors que treballen en l’àmbit 

dels serveis socials. La cartera de serveis d’alguna manera és la definició de tots els serveis al qual un 

ciutadà té dret i aquesta cartera de serveis ha de dir els destinataris, els costos, qui dona el servei etc. Una 

altra esmena fonamental  és el reconeixement de la xarxa d’iniciativa social que hi ha al nostre país i que 

fa temps que està treballant per poder dur diversos projectes a terme. 

 

 



 2 

Quina contribució han fet al consens? 

Per nosaltres era bàsic, però clar, l’hem aprovat ara però una llei l’aproves i després ve molta feina que és 

desplegar aquesta llei, tant en els instruments que marca la llei com en els recursos que s’han de posar. 

Per tant, creiem que el consens era bàsic. Per nosaltres era el consens social i el consens polític. La 

nostra aportació jo crec que ha estat la de mà estesa, de diàleg d’entendre’ns i d’arribar a punts comuns. 

Quina creu que és la diferència fonamental entre aquesta llei de Serveis Socials i la 
que es va elaborar l’any 1985? 

La principal diferència és el dret. Tot i que la llei del 85 ja parlava del dret als serveis socials no hi era com 

a dret objectiu. Crec que la cartera de serveis i la millor definició de competències són diferències 

fonamentals.  

Revisant les esmenes m’he adonat que no hi ha gaires discrepàncies entre els 
diferents partits, a què creu que és degut? 

Jo crec que ja l’any 2003 amb el govern tripartit es va començar un canvi molt important per les apostes de 

polítiques socials entre altres coses també perquè les demandes i les necessitats han augmentat. En 

aquest segon mandat del govern d’entesa, va continuar essent claríssima aquesta aposta  per les 

polítiques socials. Això vol dir que hem posat en el debat polític aquesta prioritat de les polítiques socials. 

Això ha ajudat a provar el consens que ens ha portat a l’aprovació per unanimitat de la llei de Serveis 

Socials. Després de vendre tant aquesta llei i de dir com n’és de necessària jo crec que els altres partits no 

han tingut més remei que sumar-s’hi.  

En el debat de la llei en què han cedit? 

Nosaltres hauríem anat una mica més enllà  en el que és la millor definició competencial  sobretot ens 

hauria agradat donar més competències i més recursos a nivell local.  

Què suposarà pels ciutadans l’aprovació d’aquesta nova llei? 

Primer de tot que és un dret i que malgrat que encara s’hagi de desplegar (trigarem vuit anys en 

desplegar-la tota) voldrà dir que llavors si una persona necessita una plaça de residència i l’administració 

no li dóna doncs anirà al jutjat. Després del dret també hi ha la qüestió del professional de referència.  

Creu que hi ha recursos necessaris per fer la llei efectiva? 

Es necessiten molts recursos. Crec que algun dia ens haurem de plantejar que no podrem tenir serveis 

públics com els països nòrdics per exemple amb impostos de països que paguen molt poc. Això sí, la gent 
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estaria disposada a pagar més impostos si veiés que li compensa és a dir, reben més. També el govern ha 

de prioritzar amb els serveis socials.  

Quin és el clima i què fa que hi hagi aquest clima dins la ponència? 

Jo crec que hem ajudat a crear un bon clima de cordialitat i això és molt important a l’hora d’elaborar una 

llei. El fet que els grups de l’oposició també veiessin la importància d’aquest consens social també ha fet 

que se sumessin en aquest clima. 

 

 

 

 

 

 

    

    

   Fotografia amb la diputada Consol Prados. 
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2 Pere Bosch. ERC (entrevista del dia 3/7/07) 

 
Com definiria la ideologia d’Esquerra Republicana de Catalunya? 

Tal i com indica el nom del partit, som  independentistes i d’esquerres. Dins del nostre projecte hi entra que 

Catalunya tingui un estat propi i frenar les injustícies socials. 

Quina creu que és l’esmena més rellevant que l’identifica com a grup polític? 

Home, més que identificar com a grup polític, la més rellevant és la que estableix el catàleg de serveis. 

S’annexa a dintre de la llei un catàleg justificat de serveis i prestacions socials.  

Com valora la col�laboració de la resta de grups parlamentaris a la ponència de la 
llei de Serveis Socials? 

Jo crec que és una actitud molt positiva ja que es vol aconseguir una llei el màxim de consensuada 

possible. 

Com a representant del grup d’Esquerra Republicana què creu que va fer que 
aquest partit impulsés la creació d’una nova llei de Serveis Socials? 

Doncs fer un sal endavant. Un salt endavant a nivell de universalitzar els serveis socials. El nostre país ha 

tingut diferents salts endavant en el que és la configuració de l’estat del benestar. En el seu moment es va 

universalitzar l’educació, d’altra banda es van universalitzar les pensions, fa poc la sanitat i ara ens faltava 

una última pota que és la dels serveis socials. 

En aquesta llei el que venim a dir és que tothom, al marge de la seva condició social, té dret als serveis 

socials. 

Quina diferència clau troba entre la llei que estan debatent en comissió i l’antiga 
llei de Serveis Socials de l’any 1985?  

Com ja he dit anteriorment, la universalització és la diferència primordial entre aquestes dues lleis. 

En el debat de la llei en què cedeixen o podrien arribar a cedir? 

Nosaltres intentem ser flexibles per buscar punts de trobada entre una posició i l’altra. Segurament els tres 

temes més complicats que hi ha en aquests moments són d’una banda, la configuració territorial, el tema 

de la cartera de serveis i el tercer tema seria el de presentacions pressupostàries. 
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Què suposarà pels ciutadans l’aprovació d’aquesta nova llei? 

Suposarà que tindran aquesta possibilitat d’accedir als serveis socials i de fer-ho amb independència dels 

seus ingressos.  

Creu que hi haurà recursos necessaris per fer la llei efectiva? 

Hem de fer el que sigui possible perquè aquest recursos arribin a tothom i crec que si s’administren bé no 

hi haurà problemes. 

Quin és el clima i què fa que hi hagi aquest clima dins la ponència? 

El clima jo crec que és molt favorable. És un clima de respecte i com que no hi ha actes i cadascú pot 

aportar el que vulgui doncs crec que genera molta confiança.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fotografia amb el diputat Pere Bosch. 
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3 Laura Massana. ICV-EUiA (entrevista del dia 29/10/07) 

 
Com definiria la ideologia del grup parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa? 

Nosaltres som un grup d’esquerres i ecologista. 

En el programa electoral de les eleccions passades ja tenien pensat fer una llei 
com aquesta que s’està debatent? 

Sí, nosaltres ho teníem i de fet la llei que hem fet ara ja ve recuperada de la legislatura passada. Tots els 

grups teníem clar que la societat ha canviat molt i per tant hem d’adaptar les lleis a les necessitats socials. 

Cal dir que era una llei molt esperada per diverses entitats i col�lectius i molt treballada.  

Quina creu que és l’esmena fonamental del seu grup, o que més l’identifica com a 
grup polític? 

N’hi ha diverses. Una mica hem anat lligats amb els altres dos grups que formem la majoria però jo del que 

em sento orgullosa és de com hem situat el tercer sector, com hem fet possible que els temes d’autonomia 

personal  siguin reflectits i puguin ser com els col�lectius ens demanen. Des del nostre grup també hem 

treballat molt el tema de prevenció de riscos.  

Quina contribució han fet al consens? 

Com ja he dit, la prevenció de riscos i el catàleg de serveis. Tots plegats hem fet un bon treball de consens 

i hem possibilitat una bona llei. 

Quina creu que és la diferència fonamental entre aquesta llei de Serveis Socials i la 
que es va elaborar l’any 1985? 

Jo crec que és la posada al dia i la universalització dels serveis socials considerada la quarta pota dels 

serveis del benestar. Es vol deixar aquesta pàtina de marginalitat que tenien fins ara.   

Revisant les esmenes m’he adonat que no hi ha gaires discrepàncies entre els 
diferents partits, a què creu que és degut? 

Al tipus de llei. És una llei social i jo crec que per molt que ens diferenciem de la manera com faríem les 

coses si que s’ha arribat a un consens. Ens ha afavorit molt el fet de la participació prèvia d’entitats 

col�lectives, federacions de municipis, ajuntaments etc. Ha estat tant consensuada que és molt difícil anar-

hi en contra. 
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En el debat de la llei en què han cedit? 

En el tema del copagament. De totes maneres vam arribar a l’acord que aniria augmentant 

progressivament tal i com es fa en els països més desenvolupats en matèria social de la Unió Europea.  

Què suposarà pels ciutadans l’aprovació d’aquesta nova llei? 

Suposarà que els serveis socials ja no seran una cosa marginada sinó que qualsevol persona ara podrà 

assentar-se i dir: tinc aquesta problemàtica i haurà de ser escoltada i atesa. La meva il�lusió és que en els 

municipis ja es comencin a veure els serveis socials com una política potent  de qualitat per a les 

persones.  

Creu que hi ha recursos necessaris per fer la llei efectiva? 

N’hi ha d’haver. 

Quin és el clima i què fa que hi hagi aquest clima dins la ponència? 

Crec que entre tots hi ha hagut un molt bon clima. Quan hi ha hagut discrepàncies ens hem escoltat i en 

moments de dubte ens hem frenat. Tots hem participat  i també hem transaccionat molt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia amb la diputada Laura Massana. 
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4 Josep Lluís Cleries. CiU (entrevista del dia 3/7/07) 

Com definiria la ideologia de CiU? 

La nostra ideologia és la d’una formació catalanista. Per tant la nostra prioritat és Catalunya i la seva gent. 

Seria una formació social demòcrata cristiana i lliberal. Som un conglomerat de moltes coses que ens fa 

estar en el centre de la vida política de Catalunya i tranquem el model estatal de dretes i esquerres. A 

Catalunya les dretes i les esquerres no tenen sentit. 

Quina creu que és l’esmena fonamental del seu grup o que més l’identifica com a 
grup polític? 

Bé, nosaltres creiem que el que ens va identificar més de les esmenes del nostre grup és l’esmena a la 

totalitat que vam presentar inicialment tant en el projecte de llei la legislatura passada com ara en aquest 

projecte. Perquè ens trobem que aquesta llei no és la llei Montilla de serveis socials  sinó que és la llei 

Maragall de serveis socials ja que el projecte que han presentat és el mateix que el de la legislatura 

passada. I en canvi, en aquest període de temps han passat coses importants, una d’elles seria l’aprovació 

de l’Estatut de Catalunya, l’estatut del 2006. La llei no en fa cap referència , encara parla de l’Estatut del 

79 i això es un greu error del govern tripartit de presentar una llei que no fa menció de la principal llei en  

què s’aguanta tot. Perquè és clar, si podem legislar sobre serveis socials és perquè tenim competències 

exclusives amb tot el que fa referència a serveis socials tan en l’Estatut del 79 com en el del 2006. Però en 

el del 2006 queda molt més explícit i és un dels apartats que queda més detallada tota la competència en 

serveis socials  que té la Generalitat. Després hi ha una llei antiestatut del 2006 i que ens envaeixi 

totalment les competències que és la llei de la Dependència Estatal. La llei de la Dependència Estatal és 

una llei que precisament determina moltes coses sobre serveis socials i que  fa menció i ara en el període 

d’esmenes hem d’estar fent un perxejat perquè hi ha questa invasió de competències i hem de fer quadrar 

la llei de Dependència amb la llei de Serveis Socials. Un altre oblit que es va aprovar el mes de desembre i 

és molt important  és la convenció sobre els drets de les persones amb discapacitats aprovat per les 

Nacions Unides . El nou projecte de llei no fa menció de cap d’aquests tres termes, per tant, aquestes són 

les grans mencacances. Nosaltres vam presentar una esmena a la totalitat perquè nosaltres creiem que 

era millor que el projecte retornes al govern i es tornés a presentar amb  tot el que havia de tenir. És una 

llei que ens parla de drets, que això trobem molt positiu, i això en el nostre programa electoral també ho 

dèiem però després pots agafar la llei del dret del revés o de la banda que vulguis i no trobaràs enlloc 

aquest do de dret , que és la cartera de serveis. Ara amb la pressió que hem fet hem aconseguit que hi 

hagi una esmena del tripartit, però clar, això qui ho ha d’elaborar és el govern i per tant el govern a través 

dels grups que li donen suport han presentat una esmena d’adició que és no una cartera de serveis sinó 
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un catàleg de serveis. Si puc ser més sincer, acaben aportant un índex de serveis que no arriba ni a 

cartera ni a catàleg.  

Quina contribució han fet al consens com a grup parlamentari ? 

Bé, nosaltres així que va entrar la llei el 21 de desembre entregàvem al parlament d’Acció Social i 

Ciutadania una carta on brindàvem un pacte per aquesta llei basat en cinc punts bàsics. Un seria que el 

dret als serveis socials fos universal i exigible , que es garantís. Dintre d’aquest primer punt, l’accés a les 

rendes mitjanes, és a dir, creiem que les rendes mitjanes no poden quedar excloses dels serveis socials. 

Hi ha d’haver la participació dels agents socials a la llei: entitats sense afany de lucre. entitats mercantils 

que formen part de la xarxa de serveis socials... Després tot un apartat pel què fa l’administració local, 

donar més protagonisme a ajuntaments i consells comarcals  i no retornar poder a les diputacions. Ho 

considerem retrocedir en la història de l’autogovern de Catalunya i apropar-nos al franquisme gairebé i 

això proposat per uns partits que es diuen d’esquerres és una cosa absolutament sorprenent. Malgrat que 

en la llei de la Dependència es fes un model català  d’atenció a la  dependència que no podien quedar 

supeditats a l’estat espanyol, quan amb això sempre hem tingut nosaltres absolut protagonisme i 

Catalunya havia estat, havia estat, avui ja no ho és, capdavantera amb servis socials, avui som  una 

ridícula comunitat autònoma que no se’n surt. L’últim punt seria la cartera de serveis.  

Quina creu que és la diferència  primordial entre aquesta llei de serveis socials i la 
que es va elaborar l’any 1985? 

La diferència primordial seria que aquella llei ja parlava de drets, el problema que tenia era que el model 

de finançament era molt més restringit que l’actual. L’actual model de finançament encara no s’està 

aplicant el model de l’estatut de l’any 2006, s’està aplicant el model pactat entre el govern de CiU i el 

govern del PP de l’any 2000. Això està donant que per exemple entre l’any 2003 i l’any 2007, el pressupost 

que ara s’acaba d’aprovar la setmana passada en aquest Parlament gairebé hem triplicat els ingressos de 

la Generalitat. Això fa possible que si el govern prioritza  la política social hi ha molts més recursos per 

aquesta política i el gran canvi és no deixar les prestacions limitades pel pressupost. Fins al canvi 

d’aquesta llei, la majoria de prestacions deien fins que hi hagi disponibilitat pressupostària per tant jo podia 

tenir dret a una residència però si s’acabaven els diners al mes de setembre fins al gener vostè no tenia la 

residència. El que estem fent amb aquest canvi legislatiu és que les persones si tenen dret a aquella 

prestació l’han de tenir i és un problema del govern si té els diners o no. És el gran canvi, que ens sembla 

molt positiu i després n’hi ha un altre que és que amb aquesta llei només es tindran en compte els 

ingressos de cada persona, no en sentit d’unitat familiar en sentit extens.  
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Com explica la presentació d’esmenes a la totalitat per part del seu grup 
parlamentari i la posterior retirada d’aquestes?  

Nosaltres el que vam voler fer veure amb l’esmena a la totalitat eren els punts de discordança. Això que he 

dit: que era una llei de dret sense especificar els drets, era una llei que retornava poder a les diputacions, 

una llei que no tenia en compte el nou estatut de Catalunya, una llei que no tenia en compte la llei de 

dependència estatal, una llei que ens envaeix les competències de la pròpia Generalitat etc. A últim 

moment la vam retirar demanant a la consellera i al govern si hi havia voluntat de diàleg. Amb moltes 

dificultats el govern va dir sí. Després nosaltres vam dir: com que el que volem és que la llei s’aprovi per 

unanimitat la retirem a última hora donant a entendre que treballarem per arribar a un consens.  

En el debat de la llei en què cedeix o podrien arribar a cedir? 

Nosaltres amb la majoria de temes de la llei estem molt oberts. Hi ha unes grans coincidències entre el 

Tripartit i Convergència i Unió amb l’universalitzar els serveis, amb el copagament, que les rendes mitjanes 

tinguin accés als serveis socials... Per tant, nosaltres creiem que en tots aquests temes hi pot haver un 

gran acord. També hi ha un tema de fons que  hi ha una part del Tripartit que ja s’avé ara, ara,  amb el que 

diu CiU com és la cartera de serveis. Veuen que hi ha de ser i també el tema del tercer sector i el que són 

les activitats mercantils per tant, jo crec que si amb aquest temes ens avenim i a les diputacions no retorni 

hi poder, per part nostre difícilment ens oposarem a aquesta llei ja que en el nostre programa electoral tan 

en la legislatura passada com aquesta teníem redactar i impulsar una llei de Serveis Socials. 

Què suposarà aquesta nova llei pels ciutadans de Catalunya? 

Aquesta nova llei ha de significar un canvi en la universalització dels serveis i amb l’accés als serveis 

socials. Ara bé, de tota manera jo sempre dic que les lleis són importants però després ve qui les gestiona. 

Si la llei de Serveis Socials actual es gestiona com s’estan gestionant avui des del Tripartit els serveis 

socials doncs ja podem començar a córrer. Perquè clar, ha disminuït la informació, hi ha unes oficines de 

Benestar i Família que ara haurien de ser d’Acció Social que se les ha quedat el departament de 

Governació. Podríem dir que legislativament fem un gran salt però si després en la gestió i pràctica no es 

posen les piles no servirà de res. 

Creu que hi haurà recursos necessaris per fer la llei efectiva? 

Recursos n’hi haurà, l’únic que caldrà és prioritzar. Els recursos han de venir de dos llocs,  el primer és del 

pacte de finançament que va aconseguir CiU i el segon si el govern de l’Estat del senyor Zapatero del 

talante doncs en lloc de tantes paraules passen a aplicar el que diu el nou estatut de Catalunya. Si s’aplica 

el que diu aquest hi haurà molts més recursos. Dependrà del govern que hi hagi una priorització de les 
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polítiques socials. Per CiU la política social és bàsica perquè creiem en una societat que generi riquesa a 

través de l’empresa i la indústria etc. Evidentment, també s’ha de preocupar de la gent que per una qüestió 

o una altra té dificultats per seguir. 

Com pot afectar aquesta  llei sobre les polítiques per eradicar la pobresa a 
Catalunya? 

Aquesta llei, com que és una llei transversal en tots els temes de serveis socials també tindrà un efecte en 

els temes de la pobresa. Hi ha una llei que ja es va aprovar la legislatura passada i on CiU hi va tenir un 

paper decisiu que va ser la llei de prestacions socials de caràcter econòmic que va significar un primer 

pas. Jo en una esmena de CiU pactada a darrere hora amb esquerra republicana pel trencament del 

govern. Vam aconseguir donar uns complements dignes perquè el que primer es proposava eren uns 

complements de la señorita pepi, era una cosa ridícula. Per tant per nosaltres ja hi ha una llei important per 

eradicar la pobresa que és la llei de prestacions i una altra ha de ser el pla d’inclusió social i el pla pobresa 

zero. Plans anunciats al començament de la legislatura passada i que avui encara no s’estan executant. 

Esperem que amb la nova llei de Serveis Socials sigui també un impuls perquè aquests aspectes que han 

de servir sobretot per questes persones que per la seva situació econòmica fan que quedin excloses de la 

societat doncs es facin i es donin els mecanismes per aquesta inclusió i participació activa. 

Quin és el clima i què fa que hi hagi aquest clima dins la ponència? 

Jo crec que el clima de la ponència és molt bo, hi ha molt bona relació entre els ponents, hi ha voluntat 

d’acord i en fer un bon diàleg. Això em fa pensar que gràcies també a la sintonia personal entre membres 

de la ponència aconseguirem aprovar bona part de la llei per unanimitat. Creiem que hi ha qüestions on 

s’ha de visualitzar la discrepància  política. 

En una llei de serveis socials quan hi ha grans acords de fons el que cal és tots fer un esforç perquè una 

llei d’aquest tipus tingui el màxim consens.  

 

 

 

 

 

 

Fotografia amb el diputat Josep Lluís 

Cleries. 
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5 Montserrat Nebrera. PPC (entrevista del dia 3/7/07) 

Com definiria la ideologia del grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya? 

Som un partit lliberal conservador que vol dir que en principi recolza la idea que la llibertat ha de ser 

principi d’actuació i tot el que comporta això: la responsabilitat de decidir de manera lliure i fomentar la 

iniciativa i conservador perquè entenc que determinats principis haurien de ser protegits en aquesta 

legislació perquè són les senyes d’identitat del partit, bàsicament el que fa referència al foment de la 

família i la protecció de les persones que es troben en situació més desfavorida en última instància i altres 

coses que tenen a veure amb l’economia com l’eficiència del servei en independència de qui sigui el titular 

del servei. 

Quina creu que és l’esmena fonamental del seu grup, o que més l’identifica com a 
grup polític? 

Hi ha vàries esmenes importants. Totes aquelles que tenen a veure amb la recuperació de la dimensió 

familiar que des del nostre punt de vista en el projecte originari estaven una mica diluïdes i aquelles que 

tenen a veure amb la idea que més enllà de la persona individual que és el principi fonamental d’actuació, 

el cau en el que desenvolupa allò que és i hauria de tenir, el que hauria de protegir en primera instància, 

tot això que la llei vol preservar hauria de ser la família. 

Quina contribució han fet al consens? 

Moltes. Hem retirat  esmenes, hem mantingut aquelles que ens semblaven que formaven part dels trets 

d’identitat del grup des del punt de vista ideològic i que pensàvem que era necessari defensar. Sabem que 

aquesta defensa serà en tot cas inútil perquè al cap i a la fi els números des del punt de vista de les 

votacions són els que són però que com a mínim que en l’àmbit del Ple es declari quina és la nostra 

posició i com ens agradaria que es fes aquesta llei. 

Quina creu que és la diferència fonamental entre aquesta llei de Serveis Socials i la 
que es va elaborar l’any 1985? 

Una que jo no crec que sigui especialment bona és que s’ha canviat el sentit assistencialista d’aquella llei 

per un sentit universalista. Jo entenc que és fonamental l’accés als serveis socials per part de tothom per 

tant aquesta universalitat em sembla bé perquè les classes mitjanes també en tenen dret a gaudir dels 

serveis socials que paguem entre tots però també penso que amb aquesta universalització dels serveis 

socials se n’ha anat en orris una idea que l’assistencialisme té de bona que què vol dir: doncs que en 

principi són altres instàncies que no pas el sector públic, el poder de l’estat el que hauria d’apaivagar la 

pobresa i l’exclusió. La iniciativa de les persones a nivell familiar, a nivell comunitari hauria d’estar per 
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davant i per última instància hi hauria de ser l’estat. Això entenent que moltes vegades no es donava ara 

s’ha perdut. Jo entenc les raons per les quals s’ha perdut però no comparteixo que sigui bo.  

Revisant les esmenes m’he adonat que no hi ha gaires discrepàncies entre els 
diferents partits, a què creu que és degut? 

Per dues raons. La primera és que els grups parlamentaris de l’oposició tenen més complicat per proposar 

una alternativa a la llei de serveis socials que hi ha. Dos: és molt difícil dir-li a la gent que en un sistema 

amb una filosofia que és la democràcia que diu que l’estat ha de sufragar qualsevol de les carències dels 

ciutadans en un àmbit del que anomenem l’estat del benestar no pot resoldre els problemes socials dels 

ciutadans. Ara bé, quines són les esmenes que finalment ens distingeixen? Les que tenen a veure amb un 

realisme respecte la sostenibilitat  del sistema, nosaltres creiem que el sistema si dius que tothom li 

donaràs tot allò que vulgui no és sostenible perquè no hi poden haver més recursos públics que els 

recursos econòmics que hi ha i en segon lloc aquelles que tenen a veure amb l’ideari  en el nostre cas per 

exemple la família, l’assistència espiritual o religiosa, tenir en compte aquesta idea de què la persona 

discapacitada pugui escollir les persones que l’ajuden etc... 

En el debat de la llei en què cedeixen o poden cedir? 

Ara mateix el que estem fent en ponència és justament explicar fins a on podem cedir cadascun de 

nosaltres i fins a on pot cedir el govern respecte les propostes que fem entre tots plegats. 

Nosaltres hem cedit molt mútuament, hem arribat per tant a un grau de consens molt elevat, ens queden 

algunes esmenes vives que marquen la tendència ideològica de cada grup i a partir d’aquí, ja veurem què 

accepta el govern del què el Parlament ha dit.   

Què suposarà pels ciutadans l’aprovació d’aquesta nova llei? 

Doncs menys del que pensen i probablement més del que havia estat la llei anterior perquè és veritat que 

el sistema es perfecciona, intenta ser més objectiu, intenta esbrinar més bé quines són les prestacions que 

es donaran. Ara bé, jo crec que la gent no pot somiar que això donarà resposta a qualsevol ciutadà li 

donarà resposta. Primer perquè jo crec que no és bo i en segon lloc perquè és impossible. Una cosa és el 

que diu que donarà i l’altra el que podrà donar. A la llarga si tot va bé acabarà sent la manera d’apaivagar 

la pobresa dels més desfavorits i una altra vegada passarà el que sol passar en un sistema d’aquest tipus i 

és que la classe mitjana continuarà pagant els serveis però no rebrà pràcticament cap d’aquests serveis. 
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Creu que hi ha recursos necessaris per fer la llei efectiva? 

No suficients, mai hi haurà recursos suficients. Això passa una mica com allò del nacionalisme i 

l’independentista, mai n’hi ha prou fins arribar a on, això és el mateix. El sistema des del punt de vista dels 

recursos és el que és i per tant els recursos públics no poden anar més enllà d’això.   

Quin és el clima i què fa que hi hagi aquest clima dins la ponència? 

Jo crec que la política una de les sorpreses que dóna és que les persones individuals independentment del 

grup que representen són més o menys capaces d’entendre’s per raons personals.  A la ponència ens hem 

trobat amb sis persones amb voluntat d’entesa amb un llenguatge relativament proper que friccionem en 

aquells que són els punts que són la frontissa de les nostres ideologies però en general, gent amb molt 

bona fe, ganes de treballar amb austeritat a l’hora de dir això no ho podem fer però m’agradaria poder-ho 

fer. Això ha generat confiança i espero que no es trenqui fins al final. 

 

En el programa electoral de les eleccions passades ja tenien pensat fer una llei 
com aquesta que s’està debatent? 

No hi era pas en el programa electoral, estava a l’anterior tripartit per tant ningú pensava que això 

s’hagués d’incorporar en un programa electoral, ja formava part de les prioritats. 

Jo soc partidària d’analitzar casos concrets i donar-los una solució, parlant en l’àmbit dels serveis socials, 

és tan difícil entendre servei social o què és cultura o què és educació. És a dir, què hi ha en els serveis 

socials que no formi part d’un altre àmbit?. No soc partidària de fer la gran llei que ho arreglarà tot perquè 

això genera una gran expectativa que després no dóna com a resultat el que es volia aconseguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia de la diputada Montserrat Nebrera. 
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6  Antonio Robles. Grup Mixt (entrevista del dia 29/10/07) 

Com definiria la ideologia del grup parlamentari de Ciutadans? 

Centroizquierda 

Quina creu que és l’esmena fonamental del seu grup, o que més l’identifica com a 
grup polític? 

Esto es muy difícil porque es muy complejo y no depende de una enmienda sino que depende de un 

conjunto de propuestas. 

Quina contribució han fet al consens? 

Pues que se ha cedido, y esto es muy importante, se ha cedido hasta el punto de aceptar ciertas 

terminologías que quieren resultar ambiguas pero que creemos que nos une a todos y hay que ir a un 

reconocimiento universal de los derechos sociales. 

Quina creu que és la diferència fonamental entre aquesta llei de Serveis Socials i la 
que es va elaborar l’any 1985? 

Pues fundamental, son los logros que a nivel estatal se nos han impuesto y que tienen un calendario 

estipulado que va a obligar a todas las comunidades autónomas, incluida la catalana,  al despliegue de la 

ley de dependencia. 

Revisant les esmenes m’he adonat que no hi ha gaires discrepàncies entre els 
diferents partits, a què creu que és degut? 

Vamos a ver, el estado del bienestar nos interesa a todo el mundo venga donde venga del partido político 

del que sea. 

En el debat de la llei en què han cedit? 

Es que es un articulado bastante completo dependiendo de que temas queremos hablar.  Nosotros 

hubiéramos preferido que la cartera de servicios hubiera sido definida con una dotación concreta 

presupuestaria.  

Què suposarà pels ciutadans l’aprovació d’aquesta nova llei? 

Pues si todos somos coherentes y somos responsables con lo pactado un gran avance.  

Si solamente queda en palabras pues lo siento pero habrá sido un gran engaño. 
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Creu que hi ha recursos necessaris per fer la llei efectiva? 

No, de hecho ya se están paralizando. 

Quin ha estat el clima i què ha fet que hi hagi hagut aquest clima dins la ponència? 

Ha habido un clima de armonía y es porque el objetivo es precisamente común. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia del diputat Antonio Robles. 
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