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SUMARI 

Sobre la sessió a un quart d’onze del mati i tretze minuts. 
Sessib informativa amb 1”. Sr. Conseller de Justicia sobre la situació actual, els propbits i els programes d’actuació, en l’hm- 
bit de les cornpetkncies del Departament de Justicia (Punt Únic de I’ordre del dia.) 

Se suspkn la sessió a tres quarts de dotze dei migdiu i es r e p h  a tres quarts d’una i deu minuts. 
Exposicik : H. Sr. Conseller de Justicia (P. 1352). 
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Preguntes subsegüents a l'exposició de 1". Sr. Conseller 
Sobre la cunstruccib dea mbduls separats per als presos droguaddictes (G. p. Popular) 

Resposta : H Sr. Conseller (p. 1360). 
Repregunta : I. SK Pujol i Folcrix (P) (pa 1360). 
Segona resposta : N. SK Conseller (p. 1360). 

Resposta : H Sr. Conseller (p. 1360). 

Resposta : H. Sp: Conseller (,u. 1361). 
Repregunta : 1. Sra. Barenys (SI (D. 1361). 
Segona resposta H. SK Conseller (o. 1361). 

Resposta : H SL Conseller (p. 3361). 
Repregunta : I. Sr. Vendrell (CiU) b. 13611. 
Segona reposta : H. Sr. Conseller (,a 1362). 

. Resposta ft Sr. Conseller @. 1362). 

Resposta : H SK Conseller (D. 1362). 

Suhre el treballpenitenciari i la reeducacid deis inferns (G. pa de Convergkncia i UpIib) 

Sobre la coordimcib en fre instituciom en la política d'iniciatives sobre menors (G. Sociaiistu) 

Sobre el compliment de la Disposiciti Transithriu Primera de la Llei de Proteccib de Meplors (I, Sr. Vendre& G. p. de Cunverg?nciu i Unid 

Sobre I 'increment de la plunti/la defuncioPlarjs~rzitenciaris (1. SK Pérez-Moreno, G. p .  de Con vergknaiu i Unib) 

Sobre l'imement de la dotaciu del capítol 11 delpressupost del Departarnmi (1. SK Camps i Val/&, G. p .  de Convergkncia i Unid 

Sobre e b  centres penitenciaris per a presos preventius a Barcelona 0. Sr. Muntal, G. a. de Cunvert-kncia i Unió) 
Resposta : H. Sr. Conseller @. 1362). 
Replica : 1. SE Muntal (CiU) 0. 1362). 

Resposta H Sr. Conseller (u. 1.363). 
Repregunta : I. SK Oliart (SI (D. 13631. 
Segona resposta : H. SE Conseller 6. 1363). 

Sobre la construccib de nous centres penitenciaris (I. SK Oliart, G. Socialista) 

$ 

Sobre e/ prophsit de capteniment del Consell Execuriu pel quefa als traspassos de competkncies de Mdmi 
G. Socialista) 

Resposta : H SE Conseller (D. 1364). 
Repregunta : I. Sr. Casares (S) ~. J3641. 
Segona resposta : H, Sr. Conseller (b. 1365). 

istració de .Iusticia 0. Sr. Casares, 

Sobre les dotacions econimiques per a la concessi6 de nous centres penitenciaris i llur reforma (I. Sr, Oliart, G. Sucialisia) 
Resposta : H. Sr. Conseller (17. 1365). 
Repregunta : I. Sp: UEiart 6) (D. 1365). 
Segona resposta : H. Sr: Conseller (o. 1365). 

Sobre unes mun!'festuciunsfetesr I'H. Sr. Conselier eH el sentit que cal rdamar compethncies en materia processal i penal (I. Sr. Casares, 
G, Socialista) 

Resposta : H. SE Conseller (p. 1366). 
Repregunta : 1. Sr. Casares (SI ~. 1366). 
Segona resposta H. SE Conseller 6. 1366). 

Resposta : ff. SK Conseller (p. 13661. 
Repregunta : 1. Sr. Orriols (CiU) (D. 1366). 
Segona resposta : H. Sr. Conseller (u. 1366). 

Resposta : H. Sr. Conseller (o. 1367). 

Resposta ; H SL Conseller 6. 1367). 

Resposta : H .  SE ConseIler (D. 1367). 
RBplica : 1. SK Ticb (CiU) 6. 1368). 

Sobre el recurs present ut per la Generalitat contra el Reia! Decret dei 23 de maig de S 984 (I. S,: Urriols, G. p. de Convergkncia i Unió) 

Sobre l'assumpcib de les competencies en mutkria dYdminismcib de Justicia (J. Sr. Dalmau, G. p. de Convergknciu i Unid 

Sobre la normalitzaciti lingüística alsjutjats (1. Sr. Moliner, G. p. de Convergknciu i Unió) 

Sobre l"aplicacib a les fundacions de I'impost sobre societats (1. Sr. Ticb, G. p.  de Convergincia i Unio) 

Sobre li@/itació dels triarnits burocrirtics i Ja reduccib de despeses imputables als serveis centrals (I. Sr. Jomiquer, G. p. de Convergkncia i 
Unib) 

Resposta : H. Sr. Conseller (D. 13681. 
L 'H. Sr. Conseller inter v i  per fer uns aclariments (D. 1368). 

S 'aixeca la sessiu a les dues de la farda i dos minuts. 
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S’obre Iu sessió u dos quarts de cinc de la tarda i deu minuts. 
Preguntes (Punt primer de i’ordre del dia.) 
Pregunta al Consell Exautiu sobre la tramwa de tres projectes de liei sohw dret civil caiaiir al Parlamení 

Formulacib : I. Sr. Casares (S) (D. 1369). 
Resposta : H. Sr. Conseller dcJusticia .(p. 1370). 
Repregunta I. SK Casares (S) (p. 1371). 
Segona resposta : h! Sr. Conseller de Justícia (p. 13 72). 
L% SK Casares (SI intervé per a una qüsritj dbrdre (p. 1373). 

Pseguiites al Consell f iccut iu sobre fa mos/ d’un mmor acollit a la guardaria Santa Teresifu, de Sabadell, i sobre ihifí?rnamen/ d l w  menor 
acollit a la guarderia Santa Teresito, de Sabadell 

Formulacib : I. Sra. Bartlnys (S) (p, 1373). 
Intervenen per a una qiiestid d’wdre I’H. Sr. ConsellEr dp Justícia (p 1374) i i% Sc Casares (S) (p. 1374). 

Preguntes al Consell &ecutiil sohm els respunsables de Ja mort d’un menor a la guarderia Santa Teresitu, de Sabudell, sohw les mesures u 
prendre per fosoldre /es desatencions PH e/ tractarnen? de menors j sobrí> les responsabilifa fs que /lema PxiRh’pw ILI mort di4t7 tnmw actdfil a 
la guarderb Santa Teresitu, de Sabadell 

Formulació : i, Sr. Casares (S) (o. 13741. 
Resposta conjunta : H. SK Conseller de Justicia (p. 13 75). i 

Intervenen per a una qiiesíib d’ordre I”. Sr. Conseller de Justícia (p 13 76) i I ‘I. Sr. Casares (SI  fi^. I3 761. 

L% St: President k g e h  I’article 95 del Rpgtument de la Cambra (p. 1376). 
Resposta : Sra. R~spnsable de 1 ’irmbii sanitari & /u Direccib General de Pruiecciu i Tufela de Mmors (p. 13 76). 
I,% Sr. Casares 6) in/ervé per a una qiiestib d’ordre (o. 13 76). 
Resposta : H. SE Conseller de Jushk  (p. i3 7h). 
Repreguntes : I. Sra. Barenys (S) (/I. 13771 i 1. St: Casuses (S) (pa 1378). 
Segona resposta : H. Sr. Conseller de Justicia (p. 13 79), Sra. Respunsable de l’íirnbií sanitari de la Direccio G e n c w l d ~  I~rotí3ccih i 
Tutela de Menors b. 13T9) i H  Sr. Conseller. de Justícia (p. I3 791, 

La sesLG se susjiep~ a dos qtm-7 de sis de la [ardu i vuit minuts i es repren a tres quarts de sis i tretze minuts, 

Proposició no de Llei sobre la Promoc% de la Dona (Punt segon de I’ordre del dia.) 
Esmena del G. p Populur (nhm. 1, de modificació) 

Torn a favor : I. Sr. Esteve i Oriol @‘) (D. 1380). 
Votació de la Proposició amb i’esmena incorporada : apsovadu per unanimitat (p. 1380). 

Presentació : 1. St: Casares (SI (p. 1380). 

Torn a favor : I. Sr. Esteve i Oriol (PS (u, 1381). 
Posició dels grups no esrnenants : 1. Sr. Morriafia (CiU) @a 1382). 
Posici6 del grup presentant : 1. SE Casares 6) (p. 1382). 
Intervenen per a una qiiestib d’wdre i% Sr. Camps i Vallejo (CiU) (pm 1383) i I% Sr. Pojol i Folcrb (PI 6. 1383). 
Votacib de la Proposició amb les esmenes incorporades : rebutjada per 8 vots a-fh’vor; I I en contra i cap abstenció fil. ISSSl. 

Proposicio no de Llei sobre 1’Any Internacional de la Pau (Fmt tercer de l’ordre del dia.) 

Esmenes del G. 1-1. Popular (núm. I ,  d’addició i de supressió, i núm. 2, de supressió) 

I 

S’aixeca lu sessib f i  dos quurts de se/ de fu turdo i beu minuts. 
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La sessió informativa amb I’H. SE Conseller de Justicia sobre la 
situació acrual, els pmpbsits i els progromes ducruació, en I’cimbit 
dc les compe íincies de/ Departament de Justicia constitueix I’linic 
punt de lbrdre del diu d’aquesta sessió, la qual s’inicia CF uy1 quart 
dÓnze del muti i tretze minuts. Presideix ¡a sessi6 I %  Sr. Albiol, 
mompunyat dei Vice-president, 1. SK Oliart, i del Secp.etari, I. Sp: 
Ticci. Assisteix la Mesa elllerrur Sr. de AIJbnso. 

Hi sbn presents les d@umdes i eis dbutats membres de la Comis- 
sib 1, Sr. Moliner, I. SL Camps i Vallejo, I. Sr. Phz-Moreno, I. 
Sr. Dalmau, 1. SK Urrids, 1. Sr. Vendrell, 1. Sr. Joaniquet, i. Sr. 
Mop.ltí& 1. Sr. Muntcal, 1. SI: Mariinez i Ibáñez (en substitució de 
1% SI: Custellnou), pel G. p. de Converghia i Unici; I. Sr. Casa- 
res, 1. Sra. Barenys, I. Sra. Viardiu, l. SK Codina i Torres, I, SK 
Cigurrh (en substiiucici de I %  SL Soto), pel G. Socialisra, i I% SK 
Pujd i Fdcra, pel G. p. Popular. 

En aquesta sessib, hom compfa amb Iizssistkncia de 1’H. Sr. Con- 
seller de JmÍcia, Joaquim Xicoy. 

Ordre dei dia 

Punt h i c .  : Sessib iqformtrtiva amb I ’H. Sr. Conseller de Jusficia 
sobre la situació actual, els prophsits i els programes d hctuacib, en 
1 Zmbii de les cumpetkncies del Depurtument de Justicia. 

EL Sr. PRESIDENT : CornenFa la sessib. 
Són, en aquests moments, dos quarts d’oonze menys clos 

minuis, i iniciarem la sessió informativa sotlicitada per 1”. Sr. 
Conseller de Justicia referent a la situacicj, als prbposits i als 
programes d’actuacib, en I’hmbit de les cornpetkncies del De- 
partament de Justicia. 

Com totes les senyores diputades i diputats saben, aquesta 
sessió que esti regulada per I’article 131 del Reglament de la 
Cambra, s’inicia amb I’exposició per part de t’i-Ionorable 
senyor Conseller; posteriorment la suspendrem per un m2ixim 
de quaranta cinc minuts i, aleshores, com sempre s’ha fet en 
aquesta Comissib, clemanem a les senyores i als senyors dipu- 
tats que presentin les preguntes per escril durant els trenta pri- 
niers minuts, peryuc el senyor Conseiler pugui mar-se orde- 
nant ics rcsposies ci’aquestes preguntes i després, doncs, s’ani- 
ricn responent tes preguntes que se li  hagin fet anib opcib a 
rc preg LI 11 tar. 

En fiincib del temps, cn principi, i per I’experiencia que cn 
tenim, doncs, atorgaríem alguna pregunta a fer per cada senyo- 
ra o scnyor diputat. Si eventualment hi haguks més temps, es 
podrien fcr més preguntcs, pero, en principi, eis preguem que, 
pcr escrit, ens hcin arribar una pregunta, corn it miixini, per 
cadn senyora O senyor diputat. 

Per tant, doncs, 16 la paraula 1’Honorable senyor Conseller 
de Justicia. 

El Sr. CONSELLER DE JUSTiCIA (Joaquim Xicoy) 
Senyor Prcsident, senyores i scnyors diputats, aquest Con- 
scllcr creu en la divisió de poders, perqui: estA en la Constitució 
de I’Estar er;panyol de l’any 1978 E, per consegüent, 8s molt 
consuien1 CIC la [unció del poder legislatiu, perfectament dife- 
reticiada de la de I’executiu, i no diguem ja del poderjudicial. 

I pcr aixo el iiicu primer acte, la meva primera decisib, des- 
pres de IwenL-1i-c possessih del Departament, va ser dirigir-me al 
President CIC Iu Cambra Ecgislaíiva catalana per sol*licitar-li una 
sessii, i tiformaíiva per exposar el  LI programa, les línies 

mestres del que jo penso fer en el Departament que m’ha estat 
confiat. 

Crec que amb aixb compleixo un deure, quc es el de facilitar 
a la cambra legislativa, al Parlament de Catalunya, doncs, la 
funció de control que l i  atorguen les nocnies fonamentnls quc a 
tots ens regulen. 

Jo no voldria, doncs, que csperessin massa els il~lustres dipu- 
tats i diputades cl’aqucsta exposicib, per u n  motiu : jo he pres 
possessió del chrrec d’un Departament i m’he trobat els prcssu- 
postos ci’ayucst any ja fets, pricticumcnt. J ~ I  s’cstiiva e i  eis 
Últims triniiis de debat i d’aprovaci6 al Parlarnenr.i, sortosa- 
ment per a mi, shn uns pressupostos en eis quals no hi ha 
bagul ni una sola estnena a la totalitat; Ili havia -si mal no 
recordo- yuutre esmenes puntuals, scnse major transcenrten- 
cia i ,  per consegbent, jo haig de suposar que sbti uns pressupos- 
tos que mereixen, pt‘iicticarnent, la conformitat uninime de 
tots els grups parlamentaris. 

hixb m’anima, perque vol d i r  que, almenys per a aquest any 
1986, doncs, tindré el suport -si 6s que faig el yuc diuen els 
pressupostos- dels grups parlamentaris que componen la 
nostra Cahi bra. 

Exposaré, doncs, sepuracianient, cada una de ics irees de cu- 
mpetcncies que té el incu Departament, cornenGant, doncs, 
polser per un ordrc que no és de prioritals, sinb qiic ser i  1111 

ordre cronologic pel que fa a la data que es van fcr les transf‘e- 
rkncics”de I’Estat a la nostru comunitat. 

Per tant, comciyaré pels tnenors. Objcctius que em proposo 
aconseguir : en primer lloc, actuar en funció del miixim re- 
specte als clrcts del menor i vetllar per les garanties jurídiques i 
socials del menor. En segon lloc, adrcpr el tractament cap a 
I’actuacib eclucativa i no purameni de cmtcncih; aFworir, pcr 
tant, la formació del menor per poder-li assegurar - i  poso un 
especial emfasi aqui- un futur prdessional. Tercer, ~itiliizar 
les mesures d’lnternamcnt com a darrer recurs i potenciar els 
aitres rdcLirsos en ei niaieix tsiecii sociai dei menor. Quart, per- 
sonalitzar el tractumcnt a les ciscuiiistimcics especials clc cada 
nen; reatilzar una observució hicia1 i completa B cada nieiior 
sota la responsabilitat del Departamen1 i ,  si cs possible, abans 
de la decisió judicial que pugui rccaure, i sempre abans, natu- 
ralment, sempre, abans de I’inici de tot tractaliient. En cincluk 
lloc, eomarcalització deis scrveis; territorialització dels recur- 
sos, cl’acord amb el potencial de iiienors a Iractar, procuran1 
oferir una ganinia sencera de recursos a cada zona geogrifica i 
comarcal. 1, finalmcnt, en sisi: lloc, acornplimenl fidel i pun- 
tual dels acords judicials; corn es Iogic, nosaltres heni cle ser ab- 
solutameni respectuosos amb el poder judicial, poclcr i ndepsn- 
dent, i nosaltres hem de complir al peu de la lletra les decisions 
judici a 1s. 

Jo, en fer-me &rec de la Conselleria, fa pocs dies vaig tcnir 
la satisfacciil d’assist ir als actcs comiiicmmoratiLis, als quals 
crec que van ser conviciats tots els comparients ct’acluesta CO- 

missió, els actes comniemnioratius del cinque aniversari del 
traspis de incnors per i’Estat, i em va complaure en aquell acte 
escoltar el que va dir el magistrat scnyor Ferrer Mora sobre la 
diferencia eiitrc I’<<abans )> i el <(desprcs H, abans dels traspas- 
sos i després dels iraspassos; va pintar en colors -jo no dirc dc 
color de rosa-, pcrb si que va destacar extrao~.dinr‘lriaiiicri t la 
millora que en la proteccib I tutela CIC nienors hi ha hagut des 
dels traspassos a la Generalitat --sense nierit meu, nat~zral- 

. I  
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ment, perquk aixb 6s tasca passada i desenvolupada pels meus 
antecessors en el cArrec, 

1, ara, exposaré els projectes a curt termini. Aquí sí que ja hi 
entro jo amb tota la responsabilitat. En primer lloc, promocio- 
nar les sortides laborals dels menors amb edats superiors als 
quinze anys; enviar els menors a escoles de formació professio- 
nal en sectors de futur; crear mesures per afavorir Iu contracta- 
cib d’aquests nienors, que surtin de la direcció de l’educació ge- 
neral biisica, i buscur subvencions, beques, ajudes fiscals, etck- 
tera, que afavoreixin la contractació labora! el dia que surtin de 
li-1 nostra protecció. Evidentment, és una preocupacib del Con- 
seller que quan aquests nois i noies arribin a la majoria d’edat 
puguin ser acollits per la societat, perque si en aquest moment 
desapareix tota protecció i tota tutela i els enviem, 11 pit desco- 
bert, a buscar un lloc de treball, evidentment, si els que no han 
tingut o tenen la protecció d’una phtria potestat, d’una família 
que els ha donat suport, doncs, troben dificultats pes trobar tre. 
ball, q u e  no seria o qu& no seri ci’aqucsts als quals manca 
aquesta protecció. I ,  pes consegüent, crec jo molt important 
aquesta tasca que j a  s’lia iniciat, pero jo la penso intensificar : 
que en el moment que la Generalitat, la Direccib General 
deixi de tenir la responsabilitat, perque han arribat a la majoria 
d’cdat, ~QIICS, puguin trobar un lloc en cl nión laboral i, en de- 
finitiva, per a realitzar-se personalment. 

En segon lloc, en el camp del medi obert tinc previst conti- 
nuar amb una política de creació o recolzi-lment de cursos de 
durada limitada que, a rnks de ser un niit.iA de treball per als 
professionals del servei, també ho sigui per als altres professio- 
nals socials dels barris i poblacions. Per consegüent, organitzar, 
directament O en coblaboracii, amb altres entitats, tallers de 
forrnaci6 i esplai, cursos, concerts, competicions esportives, 
casals, estades de vacances a la muntanya o al mar, camps cl’a- 
prenentatge, etcetera. 

Tercer. Desenvolupament deis projectes dc treball sobre els 
quals s’ha demanat un ajut al Fons Social Europeu. Vostcs con-’ 
eixen ja aquests programes, que comprenen ensenynment i 
prictiques de tccniyues agrícoles, forestals i ramaderes, ense- 
nyamen t i pricliques de diferents oficis, cnscnyiimen t i prict i - 
ques dc tecniques de pesca i marineria i formacib d’eclucadors i 
tutors. Jo no se com quedaran aquests ajuts del fons social des- 
prks de la sentkncia dictada pel Tribunal europeu, en  materia 
de pressupost; no sé si ens afectarii CE no ens afectarli. En aquest 
moment, .jo no estic en condicions de contestar aquesta pre- 
gunta i crec que molt poca gent CIC tot 1’Estat esta en condicions 
de contestar-la. 

Quart. Política de suport tkcnic i impuls, initjancant subven- 
cions i altres criteris per tal de consolidar la cooperació en el 
camp de la prcvcncib i dtres mesures complernen t i r ies en trc 
totes aquelles inslitucions, tant piibliques com privades, que 
puguin donar serveis als menors. Especial ment, aquestes sub- 
vencions aniran :i parar als ens locals i possibilitaran l’existen- 
ciri de recursos per a la prevenció en la mateixa localitat on 
vi u’cn els menors. 

Cinque. Augmentar les estades clcls menors en centres co- 
i.laboradors fins arribar a unes qunntitats, que a mi em semblen 
escasses les actuals; i jo em proposo arribar durant el curs del 
meu mandat fins al voltant de les 1.500 pesseles menor/dia. 

sise. Reditració d’un estudi tkcnic per quantificar i avaluar 
cl volum de necessitats que, tcbricament, hauria d’atcndre la 

’ 

Direccib General i per crear un sistenia de control de I‘eiickia 
dels serveis amb criteris objectius. 1 aixo lm penso desenvolu- 
par amb la col-laboració del Centre d’Estudis i Foriiiacib, on ja 
s’estan realitzant i nvesligucions per anal i lzur l’eíiciicia dels rc- 
cursos propis. Estudis sobre I’avaluaciÓ de les aclivitats i iinlilisi 
dels tipus, diagnosis utilitzades en I’observacib, tnvcstigacih 
sobre els tipus de tallers niés adients per a catla menor, 
et ce t e ra. 

Sete. Potenciar i millorar In coordinació instituciorial per 
atendre millor els nienors des de cadw 4rea o compelencia, 
tenint present cls criteris quc m m a  la Llei I 1/85, cle Protcccii) 
de Menors, i ,  en aquesta linia, potencinr el Consell Assessor 
de Protecció de Menors, corii n brgan de coordinació cntre iols 
els estaments que sbn implicats en aquest iimbit. I-ia comenqat 
a funcionar aquest Consell Assessor, pero és evident que s’liu 
de potenciar i jo crn proposo impulsar al mixi  ni I’actuacib d’a- 
quest Consell. 

Vuile. Desplegament de la Llei cle Menors I eis seus rcglíi- 
ments per aplicar i fer complir tot allb establert cn aquestes 
normes legals. En especial, dur N íerme el registre d’insiituci- 
ons de proteccib de menors i el reglament sobre acollinient li\- 
miliar, institució a la qual penso donar un gran impuls, l’auolli- 
ment fkrn¡liara 

Nove. Potenciar la formació i el reciclatge clel personal. En 
aquesta linia, ja són pre ik tos en els centres d’estuclis i forma- 
cib tot un  conjunt de cursos per a l  personal rlc la Dircccih Ge- 
neral quc es realitzaran durant aquest any i el programa inclou 
tant*cursos monogitics com cursos de i’wmaci6 general. 

Des&. Completar i desenvolupiir la intbrmatització dels cx- 
pedients dels menors en totes Ics seves utilitzacions, i també la 
inforniatització dels serveis centrals dc la Direcció General. 

Onze. Acduiilitzar constancment els tractaments actuals en 
funció de la realitat i problemes socials que sbn vigencs en cada 
moment, per i l ixo existeix una conskml preocupacib per adap- 
tar els programes a seguir, tenir present problemes com les dro- 
gues, la mendicitat infantil, ei i‘raciis escolar, ctcetera. 

Dotze. En I’aspectc sanitari ja s’ha signat un  conveni amb 
I’lnslitut Catali de la Salut, pcr !al quc tots cis menors que no 
linguin cartilla d’assisthcia de la Scguretat Social, puguin 
gaudir dels mateixos beneficis que els que possecjxen aquesta 
ciir t i I la. 

El projecte, cn l’hmbit sanitari, suposa arribar que tols els 
mcnors accedeixin i-l les xtirxes normals d’assistcncia sanitiiria, 
amb les mateixes condicions quc la resta de nois i noies dc 
Catalunya. 

Tretze. Reforqar els recursos pes a la preparació de les fimili- 
es acollidores -abans he parlat de I’emfrisi que posava en 
aquesta institució cte E’ucolliment f imil i iw-  i, per conscgiienl, 
hcm de procurar preparar aquestes í:iniÍlics, formar-les de 
manera adient, perqui: els nienors que siguin confiats a aquesta 
instituci6, puguin rebre lu formació millor possible. 

Aquí, naturdmenl, estem una mica supeditats, perb de toia 
manera --i jo no penso esperar que I’acoliiment sigui fremit- 
hem d’cspcrar el que resulta de la Llei d’Aclopci6 d’imibit esta- 
tal que, per ra0 dc la dissolució de les Corts Gencrsls, clc>ncs, 
h a  quedar sense efecte; hauri de ser presentada novament 
-aixb va lligat amb si hi haurii aciopcib plena o no plcnu, elce- 
tera, i unli serie de qüestions que hi estan iniplicadcs. Pero, no 
obstant uixb, jo no esperaré, no frenaré per res la tnarxii de I’a- 
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colliment familiar esperant aquesta llei estatal. 
Catorze. Potenciar els equips tecnics d’observació en noves 

con tractacions (I ’especiai istes. 
Quinze. llesplegarncnt i ampliació de I’experikncia de se- 

guiment de joves cntre setze i divuit anys, en siluació.de lliber- 
tat provisional; aquest seguiment ja esta en marxa 8 Lleida, i 
ara cal ampliar-lo a lesvaltres províncies, o als al trcs indrets, 

Setze. Dotar el Servei d’InspecciÓ perque pugui complir de 
manera satisf‘actbria tes seves funcions. 

1 ara un capítol de tipus econbmic, perque és on potser, fins 
ara, doncs, potser m’he mogut en el terreny de les bones inten- 
cions, pcrb ara, doncs, parlo d’inversions previstes ja. 

ks imminent la compra ci’una finca cici terme municipal dc 
Barcclona per destinar-lo a ccntre d’observacib i on es trasllada- 
ria cl centre que actualment cxisteix a Mollet. Llavors Mollet 
quedaria per a una funció de reforma. 

Compra d’una finca i construcció d’un complex centre d’ob- 
servacii) i ccntrc dc reror~na a Tarragona. Realitzacib de les 
obres per li la construcció d’un centre d’observacib i reforma al 
barri de Montilivi a Girona. Construcció d’un centre per a fina- 
listcs i aules-taller a Mollcrussa, Lleida --no cal aclarir-ho. 
Obertura al carrer del Cister, de Barcelona, cl’un centre de re- 
rorma pes a nois i noies compresos entre els clcu i tretze anys, 
quc serii cedit --aquest cdifici, aquest local- per l’orde dei 
Bon Pastor, es a dir, les antigues escoles Vélez. Aquestes són 
les inversions previstes ja a curt termini. 

Llavors, 6s imminent ;arn b@ I’obei*tura d’una comissaria ju- 
venil a Barcelona, concretament a la seu dels Mossos d’Es- 
quadra. Amb aquesta cxperiencia volem arribar a crear una 
xarxa de comissaries especials per a menors, en qub el Departa- 
ment de Justícia orerirh tots cls recursos necessaris per a I’assis- 
tcncia dels menors, cn col.laboraei6 amb les altres institucions 
quc tcnen cornpetencia en aquest Arnbit. 

Preocupa liquest Conseller que, en algunes ocasions, s6n uti- 
likkts els menors detinguis -i jo no vuldria aqui acusar ningii, 
ni cap institucib ni cap cos armat- ,  perb cls interrogatoris que 
es fa als mcnors, doncs, serveixen no perque s’autoacusin els 
menors, sino perque acusin als majors que estan relwionats 
amb ells, cicktera. Em sembla quc es una mala manera d’inves- 
iigaci6. ks una v~i~neració cie drets dei menor pels quals crec 
que ha de vet I lar lu Conseller ¡a. 

A nivcll de noves contractacions per a aquesl any, penso am- 
pliar el nombre actual dc dclcgats d’assistencia al menor per 
reduir Ics taxes dc saturació que en aquest momeiit estun su- 
portant i que, si segueix així, es podria rebaixar el nivell de 
yunlilat actual. Després, contractar també personal especialit- 
zat per als centres coI.laboradors. 

I aquí ja jo dono per acabada I’exposiciÓ en materia de 
menors i passaríem seguidameni als serveis penitenciaris i de 
rehabilitació social. 

En primer lloc, aciuar en la millora de les condicions de vida 
dels reclusos. Aquí jo he dc continuar necessiriamcnt la políti- 
ca ja endegada, que 6s la reparació i remodelrició dcls actuals 
centres, per aconseguir d’adaptar-los a les creixents necessiiats 
i mantenir-los en un estat digne. Han de tenir en compte que, 
de l’my 84 tins ii aqucst rnomenl, priicticamenl s’ha rnult,iplicat 
per tres el nombre de prcsos cn Ics presons catalanes, i tenim 
CES mateixos centres que I’any 84. 

Aquestes obres de millora de les condicions de vida dels re- 

. 

clusos vull detallar-ics, perquli: crec que és d’interks dels 
il-lustres diputats i diputades. 

Al centre penitenciari d’homes dc Barceiona, penso ampliar 
i posar a punt la xarxa electrica del centre que té actuulmcrit de- 
ficiencies; millorar les condicions de seguretat del pati del 
taller, que també té deficiencies; rehabilikaciii de Ea fleca qiic 
existeix en el centre i rehabilitació de I’oticina dt: regim que 
tambc estil en condicions preciries. 

Quant al centre penitenciari Lleicia-1 : obres de millora a Ics 
instal-lacions del servei del centre i obres de rehdJilitaciÓ a la 
infermeria, cuina i menjadors, 

En el centre penitenciari de Tarragona : crcacció dc tdlcrs; 
rehabilitació d’espnis coniuns --delicients actualimcnt -; mil- 
lora de la seguretat en el centre i millora dc les instal-lacions 
dels serveis del centre. 

En el centre penitenciari dc Figueres que, per ceri, en 
aquests moments cstii sobrcsaturat, degui que hi v m  haver de 
traslladar els CIC la prcsó de Girona, per les obres de condiciona- 
ment, prklicunieiit de rcmodelatgc total, que algun dels seny- 
ors diputats va estar preseiit a Ir-\ inauguració; el que passa és 
que en a4uests moments encara no puc iilieugerir Figueres, 
perque no puc irasllaclar presos a Girona, malgrat que les obres 
estan acabades i els funcionaris estan esperant els presos, 
perque el senyor Governador Civil de Girona no em I’acilita 
guardia civil per ;i la cusibdia. És un problema que estil a nivell 
superior : cl Governador Civil --crec que no els haig d’arnagiir 
res als representants de la sobirania popular- em diu que és 
problema del Ministeri, i jo m’he dirigit, doncs, al Conseller de 
Governacib -perque em consta quc estB en relaci6 constant 
ani b el senyor Barrionuevo- pcrquc em solucioni aquest pro- 
blema quc, vult dir, es swchstic, que tenint una presó a punt de 
rebrc uns presos que estan malanient a Figueres, doncs, que 
no puguin ocupar una presb, que Bs francament decent, a 
Girona. 

Figueres : un cop s’ hagi allcugerit la saturacib actual, doncs, 
unes obres d’ampliacib amb la cscacid, d’uii iio~i rnbclul que 
iiiclou novcs cel-Ics d’csbarjo d’üs comú, nienjaclors, inferme- 
ria i escola. 

Lleida-2 : obres d’adaptació del tercer modul en mbdul de 
compliment de prirncr gmu. 

Arn b aixb s’aconscguiran unes conclicions físiques mes adi- 
ents, tant pel que LI a la millora del tracte als interns, com a I’a- 
gumcnt de la scgurelal dels nostres centrcs. 

També he de destacar en aqucsl capílol de rnillora de les con- 
dicions de vida dels reclusos, t’acci6 en I’assistcncia saniliiria, 
on cal continuar clecididament I’esrorC que ja  s’ha vingut ient 
en aquests darrcrs temps. En aquest sentit vull dir que j;i s’ha 
incrementat, i s’incrementari, el persmal sanitari; s’han incre- 
mentat els credits pressuposiuris relxionats amb l’atencih sani- 
t h k ;  s’han completat els equips medics amb sis tnctges al 
cenire penitenciari ci’iiomes clc Barcelona i ’dos nietges per il la 
resta de cadascun dels centres peiiiteiiciaris clc Catalunya. Hi 
ha un notnbrc semblant d’assistents socials a cadascun dels 
centres penitenciaris. I en aquest darrer triruestrc espero dispo- 
sar cl’auxiliars de clínica, de tots els necessaris, a caclascun dcls 
cent rcs. 

Al conveni que se signi iiin b I’Hospiial Clínic de Barcelona i 
que ja ha comeqat  D clunar bons resultats esperem que es 
podrii afegir iin convcni d’actuació conjunta amb la Diputacili 
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de Barcelona pel que fa a I'assistencia psiquiitrica. En aquest 
sentit cal dir que ja en aquests moments s'ha iniciat una co1.h- 
boracib provisional; perb jo em proposo que aquesta colhbora- 
ciÓ no estigui presidida, doncs, per una provisionalitat o una 
precarietat, sinó per un conveni solemne i formal que esta- 
bleixi exactament les prestacions que s'han de prestar. 

S'esth duent n terme la prevenció i el tractament de la luber- 
culosi, de la SIDA i de les malalties veneries en col-laboració 
amb el Departament de Sanitat i Seguretat Social; coElaboraci6 
quejo espero que s'intensifiqui durant e! meu mandat. 

S'estan fent les primeres passes -i em proposo continuar 
decididanient per aquest camí- en la implanlació d'un sistema 
d'atenció i tractarncn t als drogaaddictes dels centres en col.la- 
boració intima -com és normal- amb el Departament de Sa- 
nitat, diris del pla de la lluita contra la droga. 

A les infermeries ja reformades del centre penitenciari d'ho- 
mes de Barcelona i Girona, i al centre penitenciari de dones de 
Barcelona, s'afcgirh la reforma de  la infermeria de Figueres 
que actualment est i  en obres; posteriormenl s'hi afegiran les 
reformes, també de tipus sanitari, de Tarragona i Lleida- 1. 

Em proposo també incrementar la formació dels professio- 
nals sanitaris, i la implantació, la construcció d'un pavelld, hos- 
pitalari, penitenciari, que en aquests moments esta en una filse 
d'estudi en col.iaboraciÓ amb els serveis del Departament de  
Sanitat -concretament en els terrenys de la mancomunitat 
Sabadell-Terrassa-, que s'esth construint un hospital per la 
Conselleria de Sanitat, i construiriem allh un mbclul penitenci- 
ari que, per tant, gaudiria de tots els serveis sanitaris, de tots 
els més avanc;ats i els reclusos, naturalment, només estarien 
en el mbdul en les fases que no fossin de tractanien t. 

Dinire de la millora de les condicions de vida dels reclusos, 
cal parlar de la millora de l'alimcntació. Aquí voldria recordar 
que el juliol del 1984, i el maig del 1986, es van fer increments 
superiors als índexs de preus de Ics assignacions per aquest 
concepte. Tinc previst per al juliol d'aquest any --el mes que 
ve- un increment semblant als que es van fer en els exercicis 
precedents. 

En aquest moment, tot just s'ha acabat el remodelatge de les 
cuines de les presons de Figueres i Girona, que cornenpran a 
donar servei al llarg d'iaquesls mesos. A aixo s'afcgcix ..., cal dir 
que s'han coniractat cuiners professionals per a tots cls centres 
penitenciaris, la quaf cosa f'arii que ai llarg d'aquest any es vagi 
augmentant, encara més, la qualitat de I'alimentaci6 dels 
inierns. 

S'han f'ct cursets de manipulació d'aliments per a tot el per- 
sonal de cuina, per augmentar el nivell sanitari dei lractament 
dels aliments. 

I, finalment, hi liaura la millora de  la cuinii de Lleida, que 
penso que es cornenpran les obres d'un moment a I'al tre. 

1 ara, evidentment, haig de fer referkncia ii la construcció 
dels nou centres, perquk naturalment amb eis que tenim 
estem amb un dkficil de places extraordinari; deficit de places 
que s'agreuja a causa que la DirecciG General de Presons cle 
]'Estat no en pot ..., haig de suposar que no pot donar acollida 
sobretot als presos de complimen1 que no caben en les presons 
de Catalunya. Per consegüent, doncs, estem cn converses, 
perquk liem de cobris aquest parentesi fins que s'inaugurin els 
nous centres, pero no sóc massa optimista respecte ii aixb; co- 
mprenc que tarnbk deuen tenir problemes de saturació alli, 

pero naturalment mentre no puguem lenir UIES inslalhcions 
suficients per a les necessitats de Cr-llalunya, serh desitjable es- 
tablir una niena de vasos comunicanis entre Ics nostres institu- 
cions i les generals de 1'Estal. Ho intenlaré, per0 -ho 
repeteixo- no sóc massa optimista. 

Nous centres penitenciaris, Ja ho heu llegit a la premsa, perb 
el proper mes, doncs, es posen en niarxa Ics obres del centre 
penitenciari del Valles Oriental; ja esth en I'asc de coiicurs, de 
pre-seleccio per al projecle tkcnic, per a la construccib de Can 
Brians, al Baix Llobregat, eh?, concretament, ii San1 Estevc 
Sesrovires, i espero desencallar, descncallar el centre peniten- 
ciari del VulI&s Occidental, Sabeu que han sorgit els problemes 
entre els municipis de Rubí i Castellbisbal, i es tracta, doncs, 
de veure si s'arriba a UIIH soluci6 salisfictorin. Jo hi confio, eh'? 
Hi confio, perquk en1 sembla que la voluntut de les autoritkits 
d'aquestes poblacions, doncs, cm sembla que ks sincera; per 
altra part, l'opinió pública jo crec que ha niadurat extraordiniu-i- 
ament, quant a la sensibililzacib per a aquests problemes i, per 
consegiient, crec jo que sense massa dificulíats resoldré aquest 
problema. 

En el capÍtol de reeducació i reinserció social, pel que f'a a la 
promoció del rkgim obert, cal dir quc ja estan en marxa equips 
específics de regim obert a Llcida i a Barcelona, i que les places 
a Barcelona s'han cluplical durant clqucsts darrers mesos. S'esti 
iniciant el funcionament dels equips de Girona i Figucrcs i es 
preveu a final d'any O a comenpiment del proper la creació de 
seccions obertes independents, tant a Tarragona com a Girona. 

Pel que fa a la potenciació de I'educació en els centres peni- 
tenciaris, cal fer esment que quan la tieneraliht va rcbre les co- 
mpeikncies dc la Generalitat hi havia en totes les institucions 
penitencihries catalanes quatre mestres. Avui en tenim ohze i, 
properament, em proposo incorponir onze professors més. Ac- 
tualment s'estan desenvolupant, i al llarg de iot aquest any i ei 
proper, desenvoluparem els plans establerts en els convenis de 
col-laboració amb el Departament cl'Eiisenyarncnt de la Gene- 
ralitat, amb I'UNED, la Universitat Nacional rl'Enscnyament 
a Distincia, amb la Secretaria d'íistal per a la Universitat i la In- 
vestigació, amb Auxilia, amb la Direccih General d'Esports i 
amb la Direcció General de la Joventut. Es pot dir que cn 
aquest moment s'ha fet habitual la prictica d'aciivitats cul tu- 
rals i esportives a tots els centres, i fonamental al CcnIre Peni- 
tenciari de Joves de Barcelona. Concretament, jo vaig assistir 
-un dels primersactes com a Conseller- al lliurament de [ro- 
feus dcls campionats de futbol-sala que es van celebrar en el 
Centre Penitenciari de Joves de 13arcelona i a la presentació de 
la candidatura olímpica de Harcclona-92, a la qual havia 
promks I'assistkncia et senyor batlle de Barcelona, pcro no hi 
va poder assistir. 

A mes llarg termini els objectius són : la integració progres- 
siva cle !'educació penitenciiria a la xarxa general educativa; 
I'increment i aprofundiment en I'organitzacii) d'aclivitats cul- 
turals docents esportives en colhboració amb les entitats ¡ i t i -  

siitucions que les desenvolupen cn el món nu penitenciari, i 
fer de la cultura una eina bhsica de la recclucacici i la rehabilitii- 
ció dels nostres interns. 

Jo ara vull destacar quelconi de certa importhncia, que és la 
potenciació del treball penitenciari, que es un elenicni U I U U  per 
a la politica de reeducació i reinserció social. S'ha fet quelcom, 
perb estem molt lluny d'on volem arribar. Hem passat, des de 
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les transferencies ... , teníem una població ocupada en treball 
penitenciari de 1 SO interns i actualment l’hem augmentada, 
perb ci’un número no suficient, en  tenim 206, en I’actualitat. 
Aixb representa un increment, en termes absoluts i en termes 
relatius, s’ha passat del 10% al 15,4%, perb’com podeu veure 
els percentatges no són satisfactoris. 

Pel que Fd a 112 formacib professional orientada al treball peni- 
tenciari, s’han dut a terme 89 cursos de formació en collabora- 
ciÓ amb [‘INEM -i aprofito aquesta oportunitat per,agrair la 
colhbordció, en aquesl sentit, que ens ha prestat E’INEM, mal- 
grat no ser de la Generulitat, corn reivindiquem moltes 
vcgdes-, i en cls propers mesos tindran lloc catorze cursos 
m6s. Jo proposo, i aquí jo crec que lindrh ocasió aquesta Comis- 
si6 de deliberar i debatre impiiarnent sobre aixo, la creació 
cl’una emprcsa dc trcball penitenciari que permeti la potencia- 
ció d’aquest. Si els senyors diputats coneixen una niica a fons 
la institució aquesta de Trabajos Penitenciarios, que esli en el 
reglament i en la legislació estatal, doncs, comprendran la difi- 
cultat en uns moments de crisi economica que suposa trobar 
feina per a aquesta instituci6 de Trabajos Penitenciarios; feina 
competitiva, naturalment,’ perque no podem incidir en un 
mercat negre, fer una competkncia desllcial a les empreses que 
paguen íntegrament la seva seguretat social, paguen íntegra- 
ment els seus impostos, etcktera. Vull dir, no podem ser aquí 
uns authtics, doncs, pirates del treball i ,  per lanl, estic estudi- 
ant i estan estudiant els serveis tecnics per donar una agilització 
i donar un carhcter diguem-ne gerencial a Ia direcció d’aquests 
treballs, doncs, la crcacid, d’un organisme autonom que funcio- 
ni com una empresa, una empresa amb totes les seves timitaci- 
ons, pcrb que pugui scr competitiva. Naturalment, aixb passa 
per una selecció dels tipus de treball que es poden fer, els pro- 
ductes que cs poden produir, les manipulacions que es poden 
fer en un centre penitenciari. Per consegijent, 6s un capítol im- 
portant i m’hi penso dedicar, perque, naturalment, si no tenim 
ocupada la població condemnada difícilment, doncs, la rcinsc- 
rirern a lasocictat. 

En els cliirrers mesos s’ha lluitat per la millora i el desenvolu- 
pament ckLs equips d’observacib i tractament. Donaré unes 
dades q u e  sbn nioli il-lustralives : i’any E 984 hi havia a Catnlu- 
nya vuit funcionaris tccnics dedicats a I’obuervacib i tracta- 
ment, actualment n’hi ha dinou i ,  properament, em proposo, 
jo, crear-iic lretzc m k  Quant a educadors de la tasca d’obser- 
vació i tractamcnt, quc el 1984 n’hi havia vuit a tot Calalwnya, 
actualment n’hi Ixi vint-i-nou, proposo ampliar- ho amb tres 
m k .  

U n  altre conjunt d’aciuacions rellevants són ics encaminades 
a la potcnciacib de la xarxa postpenitenciiria que avui s’estii in- 
iciant, tot just. Aquí cal dir que quan es van rebre aquestes co- 
m petencies hi tiaviu se tzc treballadors socials, que es decliquen 
a aquest seguiment postpenitenciari, els heni incrementat ac- 
tualnient fins a trenta i en el transcurs d’aquest any proposo 
que s’augmentin amb deu mes. Dins d’nquest h b l t ,  s’ha 
signa1 un  conveni de cokiboraci6 amb I’Ajuntament de Dada- 
lona, conjuntr-lrnent amb la Direcci6 General de Protecció i 
Tutela de Menors; n’ha tingut resso la premsa d’aquest conve- 
ni. S’han endegat uns cquips d’assistencia social als jutjats de 
Lleida, per tal de complir amb aquesta finalitat. Es preveu que 
mes endavant, i aixo ..., eslern en converses molt avanqades, 
un conveni de colhiboracib amb I’Ajuntamcnt de Harcclona 

* 

en matkria d’assistencia postpenitenciaria semblant al que 
tenim amb I’Ajunt%ment de Badalona. I aixb, doncs, ho 
anirem estenent als altres ajuntaments de més població de tot 
el Principat. 

Finalment, tambk, a curt termini, tindrem equips d’assislen- 
cia social als jutjats de Tarragona i de Girona. 

Després, iambb, em propow, doncs, en aquesl terreny de la 
reeducació i la reinserció social, fer una coordinació amb Vas- 
sistencia social, I’eeducacih, Ia cultura i els esports, perque í‘un- 
cioncn massa serveis, massa organitzacions, totes, I’IRES, el 
CRIS, Auxilia, tothom va al mateix i s’esti fent una espbcie, 
involuntariament, perque es eviclenl la bona intenció de totes 
eiles ... , doncs, aixi, cr-l~ coorriinar-ho per aconseguii- entre tots 
plegats una eficlicia més rellevant. 

Ara, iiqui haig de fer constar que en maikria d’assistencia 
social penitencihria no s’ha transferit per pasl del poder central, 
per part del Govern de Madrid, ni uila sola pesseta; les quanti- 
tats que hi ha destina1 la Generalitat i que aquest any seran de 
51 milions cle pessetes, doncs, totes surten de no- 
transferkncies de Madrid, concretament, perque no hi ha una 
assigna& finalista. 

Pel que Fa a la incentivació del treball posipenitenciari, hem 
de dir que hi ha hagut un notablc increniciit de reclusos dc la 
secció oberta que treballa a I’exterior. Juntament amb I’IRES 
s’ha creat el Servei Laboral per a facilitar la coHocaci6,per als 
cx-reclusos, pcro veiem quc amb els convenis de col-laboració 
amb els ajuntaments que ja hem esmentat i amb Izt consegüenl 
creacii, de cooperatives es pugui potenciar més, al llarg d’a- 
quest any i del propcr, el t reball post penitenciari. 

Quant als mitjans humans -per no fer-me niassa llarg, ho 
rcsumirk-, em proposo augmentar les dotacions a Catalunya. 
Aquí haig de fer esment, la Cambra ho ha de saber, la Comissi6 
ho ha de saber, que quan es va produir la transferencia hi va 
haver u.n acord amb el Ministeri que la selecció dels funcionaris 
de presons es faria d’acord amb la Generalitat de Catalunya. 
L’any 1985 es va aconseguir una intensa participació del De- 
partament de Justícia en la coniocalbria, la selecció i posterior 
formacib dels I’uncionaris que es vun incorporar, perb, mal- 
auradament, l’any 1986, s’ha trencat aquesl compromís, s’han 
convocut unilateralment les proves i ,  en conscqiicncia, scnse 
cap intervencib de la Generalitat en la posterior selcccib i fw- 
rnaciÓ.’Aixo, evidentment, és negatiu per a les nostres liecessi- 
tats i atencions. Estic estudiant la convenikncia de la crcacih de 
cossos penilcnciaris clins la Generalitat de Catalunya, precisa- 
ment per evitar que es scpeteixin actuacions corn aqucsta. 

Pel que fa a I’objectiu d’augmentar la profcssionalització 
dels funcionaris, el Uepartarnent té previst de reulitzar, mitjan- 
p n t  el seu Centre d’Estudi i Formació, disset cursos orientals 
als funcionaris dels serveis penitenciaris, dos serniniiris i dues 
jornades o conferencies de les quals ja, practicament, la mcitat 
s’han realitzat aqticst any, i els altres es duran a tcrme al llarg 
d’aquest any. Un nombre semblant de cursos es preveu per al 
1987. 

Amb aquesta finalilat s’ha arribat a un acord de cotlaboracili 
amb I’adniinistració penitenciiria francesa -que funciona 
francament bé-, pel qual els noslres I’uncionaris podran fer 
cursos dc perfeccionament i prrictiqucs a I’cscola d’estudis pc- 
nitenciaris i als centres penitenciaris francesos. 

Una col-laboració semblant s’ha establert amb I’Escola d’Es- 
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tudis Penitenciaris del Ministeri de Justícia, anib l a  qual ja 
s’han realitzat estudis de perfeccionament per a metges, assis- 
tents tecnics sanitaris i educadors. 

I finalment, doncs, em proposa -aixA té Lina menor 
importancia-, em proposo, doncs, una Itasca de racionalitzacib 
en l’hrca administrativa dels centres penitenciaris --que, nt-ltu- 
ralment, tambt: hi haurem d’iintroduir la informatitzaciri. 

Passem, tot seguit, a parlar d’una alira &rea competencia del 
meu Departament -potser menys conflictiva, amb preblcmes 
menys punyents-, que es la que esth sota la responsabilitat de 
la Direcció General d’Entitats Juridiques i de Dret. Aquí erri 
proposo ... cal dir que la millora administrativa ha estat, doncs, 
extraordiniria : la inscripcib d’una ussociació quan no hi haviu 
els iraspassas de la Generalitat, doncs, era aproximadament a 
la ratlla dels ome/dotze mesos, actualment és d’un mes, un 
mes és el que triga la legalització d’una associació, pero, no 
obstant aixo, jo crec que encara aquest mes es pot superar i ,  per 
tant, treballem en aquest terreny. Aixo quant n la burocracia. 

Quant a les ... jo crec que liaig de promoure noves disposici- 
ons legals; sobretot quan les Corts Generals aprovin la llei or- 
ghnica regulaciora del dret d’associació, que aquest Departa- 
ment hauri &aprovar el reglament adient per tal d’agilitar la in- 
scripcib d’associacions i apropar ¡‘administraciri ai ciuiadh; els 
actuals registres que són provincials haurian de convertir-se, a 
travks de la informatització, en un regisire Únic, més igil, perb 
amb terminals descentralitzades en les diferents Arees i comar- 
ques catalanes. I tambi! em proposo que pugui utilitzar-se el 
servei de correus com a registre cl’entrada per connectar amb el 
registre d’assoc iaci ons. 

Tiimbe em proposo, a iravds cl’aquesta Dirccci6 General, fer 
una tasca de foment i promocid, del proteccionisme, de I’associ- 
acionisme -una constant catalana-; i a aixb també voldria 
donar una altra dada : hem heretat les inscripcions de setze mil 
associacions anteriors als traspassos. Noves associacions, des 
que aixh esta sota la competencia de la Generalitat, gairebé 
hem arribat a la rnatcixa xifra; de manera que, amb tan pocs 
anys, hem duplicat el nombre d’associacions inscrites a Catalu- 
nya. Bé, aixb cal fomentar-ho, és una de les virtuts típiques de 
la nostra identitat. 

Em proposo publicar un atles d’entitats cíviques de Catalu- 
nya, en el qual recollirem tot el ric leixit i entramat social que 
les entitats sensc inim de lucre representen en la societat 
catalana, 

Desprks em proposo tenir les iniciatives legislatives que cal- 
guin per millorar el tractament fiscal cle les associacions. Ac- 
tualment, anib I’aplicació de I’IVA, la siiuació fiscal de lesasso- 
ciacions ha empitjorai notablemeni, atks que en algunes pres- 
tacions, no exemptes objectivament -com seria el cas d’una 
biblioteca-, cal que (’entitat sigui declarada d’interks social 
per la Delegació cl’l-henda, no per la Generalitat, sinó pel 
poder central. 

Aquí em proposo -pperquB naluralment no tinc competenci- 
es‘prbpies- portar a terme les iniciatives legislatives, a través 
d’aquest Pariament i en la Cambra de Madrid, per aconseguir 
aquestes millores fiscals per a les associacions. 

Quant a fundacions, també crec que estem inancats de dispo- 
sicions legals. Enguany revisarem la instrucció per a I’organii- 
zacib j el funcionament del protectorai de la Generalitat sobre 
les fundacions privades de Catalunya. El Decret de2 27 de maig 

del 1982, que I’aprovA, cszablia cn I’article sego11 que la instruc- 
ció seria revisada als tres anys de la seva promulgució, Aixo cs 
compliri EI temps transcorregul ha deniostraí que els precep- 
tes de la instrucció eren bons, ja que resumien, m b  cnuert, els 
diferents supbsits que preveien, pero vsleiii rcvisar-la tot in- 
corporitnt en la instrucció preceptes processals. L i l i  electe, si la 
instrucciri cs niostra bsfena d’alguna COM 6s de la niarica de IX- 
ferencia als procediments processals sobre els aspectes civils o 
administratius de fons, que canvindrh seguir en els clilercnts 
suposits que regulen. 

I ,  per a un funcionament millor del protectoral de la Genera- 
litat, i per a unagarantia millor de les fundacions, convé regular 
els aspectes processals tot ‘aprolitant I’esclctxa que, Var1 iole 
149.6 de IaConstituciÓ obre a les cornunilats au{onotmcs per i i t -  

ribuir al Govern central la competkncia exclusiva sobre la legis- 
lació processal, pero aregint-hi : {{sens perjudici de les especia- 
litats que, en aquest ordre, es derivin necessiriurnent de les 
particularitats del dret substantiu de les comunitats autonu- 
mes.)> Jo crec que aquí hi tinc, hi tenim, un gran terreny a 
córrer, i crec que podem arribar a dictar normes processitls que 
siguin adients per a les fundacions. 

Altres mesures que en aquesta k e a  cal adoptiu- i em proposo 
adoptar : posar al dia la inscripció per al funcionament del pro- 
tectorat; en segon lloc, difusió de les activitats que porten a 
terme les fundacions, rilitjanCant la publicació d’un nou direc- 
tori o guia de tes fundacions privades de Catalunya, que posi al 
dia una antiga publicació que editava la Coorclinadora de Fun- 
dacions Catalanes; i, en tercer lloc, loiiienr de les fundacions i 
que passa necessiriament per donar una millora en el tracte 
fiscal que actualment reben les fundacions. ks u n  tracte absolu- 
tament discriminatori perqui: estan, fins i tot jo diria, en dondi- 
cions pitjors que entitats amb i n i m  de lucre: Aixb s’ha de re- 
soidre, la competkncia no és nostra i ,  per consegiknt, jo propo- 
saré en el seu dia als Grups parlamentaris, doncs, inciatives le- 
gislatives en aquest sentit. 

Quant a les ultres Arecs de cornpetkncii-l, que són en matkria 
de registres, notariats i col4egis professionals, sa beu vosaltres 
que són competencia, sobreioi els de registre i notariat, mol2 
minses, i aquestes eornpetkncies sim vulnerades. Contí- 
nuament el Departament ha d’instar recursos contra els con- 
cursos que convoca el poder central i resolucions que divi- 
deixen i subdivideixen els recursos deixant RI marge els re- 
gistres, deixant al marge ia Generalitat, i prlicticument cs pot 
dir que aqui l’únic que pot fer efectivament la Generalitat 6s 
- i  gairebé us h r A  riure- signar els nonienaments dels notaris, 
perb, ni en la convocatoriu, ni en  la selecció de les oposicions i 
dels opositors hi té art ni part la Generalitat. Aixb si, l i  deixem 
signar ei nomenament. 6s una cosa de tipus iionorific, perb 
convé no abdicar d’aquesta perque, a través d’aquí, puguem in- 
cidir que Ics normes eslatutkries, doncs, tinguin plenu efectivi- 
tat en aquest particular. 

Quant a cokgis professionals, no cal dir, doncs, Iu preocu- 
pació amb quk veiem el recurs que s’ha fet contra cleterminada 
inscripció per part dei Defensor de! Poble contra un colkgi 
professional, que aixo, doncs, evidentment, suposariit, segons 
quin sigui el resultat, una afecció evident cn les competencies 
de la Generalitat en aquesta rnatkria. 

Finalment, quant a aquesta h a ,  t’ark un breu esnient 
-perquk em sembla que alguna pregunta de les que hi tia pre- 
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vistes per a aquesta tarda incidiran sobre aixo-, doncs, només 
faré un lleuger esment de la voluntat existent per posar al dia el 
dret civil catali, el d k t  propi de Catalunya que, com sabeu, ja 
hi ha uns projectes de llei presentats i em proposo, doncs, 
seguir I’impuls legislaíiu en aquesta materia. . 

Haig de remarcar que la meva voluntat -la Cambra 6s sobi- 
rana en aquest particular-, els meus projectes de llei aniran 
per Iu via de lleis especials, perque si esperem aquesta actualil- 
zacici del drct catali a base de fer una nova compitació passaran 
cls anys i els savis no es posaran d’acord; .¡o crec que és rniilor 
anar a modificacions puntuals a través de lleis especials sobre 
institucions dcterminacles, i així anirem rnarxan t. 

En scgon lloc, vull dir que no em proposo de fer les coses 
precipitadament i sense la necessiria reflexió; per tant, no hi 
haurri presentació de cap nou projecte de llei en els propers 
mesos. Segur, abans de I’estiu segur. 

1, finalment, els primers projectes de llei que segurament ar- 
ribaran a la Carnbru, afectaran bisicament el dret contractual i 
el d’obligacions, materies a les quals la compilacib nomes 
dedica vint-i-un articles quan regula que shn les materjes, 
quan en realitat són les materies que necessiten una actualitza- 
ció normativa més adient per al món actual. No te res a veure, 
doncs, la contractació que es fa en aquests moments, amb la 
que es feia en l’hpoca que van néixer les nosíres institucions, 
que recull la compilacib del dret especial de Catalunya. 

Brcument ... N o  sé si m’allargo massa, senyor President. 
Quant temps fa que parlo? 

EI Sr, PRESIDENT : Una hora. Justa. 
EI Sr. CONSELLER : A la Conselleria existeix, en l’organi- 

grama, una Direcció General que només existeix sobre el 
paper, que és la Direcció General de Relacions amb 1’Admi- 
nistració de Justícia. Existeix sobre el paper perque no hi ha 
transfcrencies en la matkria. 

Per& malgrat aixb, sense tenir cornpefencies, la Generalitat, 
vosaltres sabeu que s’anticipa, i esth treballant en aquesta Brea 
sense tenir el deure de fer-ho. Per6 la Generalitat no pot ser in- 
sensible a la situació en que  es troba I’administració de justícia 
a Catalunya,, que ks -sobretot, aquí, els advocats exercents, 
doncs, no em dcsrnentiran- que hi ha hees que són penoses 
: els medis materials en quk es mouen, els locals, etcetera, vull 
dir, a aixo la Generalitat no pot ser insensible, malgrat no tenir 
les responsabilitats. 

Jo us vull dir, en aquests moments, corn estan les negociaci- 
ons, perque q u i  ja hi he tingut intervenció, ja he tingut con- 
verses tlmb E’actual Ministre; em sembla que --no ho se aixo, 
potser et Grup Socialista tk més coneixement que jo en la 
niatkria--, cm senibla que no serh el futur ministre de Justícia, 
el senyor Ledesma i, per tant, no sé amb qui hauré de negociar 
aquesla yüestib, pero no ens hem posat cl’acord fins aquest 
moment en el segiient : hi ha una interpretació diferent per 
part de Madrid i per part de la Generalitat de l’article 18 de la 
Constitució; Madrid només llegeix el 18.3 i nosaltres, a més 
dcl 18.3, llegim el 1% I ,  quc és molt clar, és claríssim. La Gene- 
ralitat, segons cl 18.1, ha de tenir Ics mateixes competencies 
que al Govern ceniral, que al Govern cie Madrid li concedeixen 
cn matcria d’Administracib de Justícia les lleis orginiques del 
poderjudicial. Aixb cs ciasíssitn; per tant, cns han de transferir 
aix6, totes, les matcixcs que tingui el Ministcri de Jwstíciii, les 
mateixes, ni un  miI4nietrc menys, ni un gram menys. 

Bé, se’ns ha ofert per past de Madrid, doncs, fer-nos el trus- 
pas no per via de competencia de la Generalitat, per via estatu- 
thria, sinó per via de delegació dei poder centrul. Bé, cvi- 
dentment, per una qüesli6 de dignitat per part catalana no 
podem acceptar aquesta interprelacib, no ens han de delegar 
queícom que ens correspon per cornpelkncia prbpia; aixb cs 
una qüestió de prestigi i de fons, perb és que, a inés, clarrera 
d’uiia delegació, evidentment, si no és una competkncia, si no 
ks una compelencia hi ha tot el problenia del finmCament; si 
és una delegació niaiament anirk ei finnnqament i sempre 
tindrem un finanqament delegat, no per prbpia assumpcib dc 
com pet encies. 

Bé, aixo quant a les negociacions. do espero sigui’quin sigui 
el resultat electoral i sigui quin sigui el ministre cle Justicia que 
ocupi el crirrec rl Madrid, doncs, jo crec que el  18,1 és claríssim 
i que tols els grups d’aquesta Cambra donaran suport 1-1 aqiiesta 
compethcia de ln Generalitat, que aixb no ens hagi dc venir 
-vvrija! és que jo no ho admetria, per dignitat- per via de clele- 
gació, quan és una competencia. 

Mentre arriba aquest moment, que arribem a un acord a 
Madrid per a. aquesta transferencia pendent, la Generalitat csth 
fent el segiien t -ja ho sabeu -, el programa de racionalització 
i automatització de l’oficina judicial, que intenta niillorar hi 
gestió interna de les oficines judicials, va conienqar a realitzar- 
se I’any 83 amb la inforrnatitzaci6 del juljat de guirclia dc Barce- 
lona, i es preveu que a final ci’aquest any siguin ja setanta-sis 
les oficines judicials informatitzades a tot Catalunya, prictica- 
ment en tindrem mes de la metitat, bé, si traiem elsjutjats de 
pau actuals; o sigui, els jutjats de primera instinciti, instrucció i 
les audicncies, és a dir, estarem en un SO(%, scnsc tenir 
obligació de fer-ho, hi insisieixo. 

Paral-lelament a aquest programa d’automati tznció hi ha el 
de racionalització, que pretén millorar I’cficicia de les oficincs 
jurídiques miljancan t la millora dels seus circuits administra- 
tius, redefinició de les funcions cle cada lloc de treball, creació 
de nous organismes de coordinació entre cls jutjats i tota una 
serie cle pctites niesures que poden millorar el funcionament 
de I’AclministraciÓ de Justícia a Catalunya. Concretament, 
ahir niateix vaig rebre uila comunicació del clegh de les ma- 
gistratures de treball de Barcelona entusiasmat amb quest pro- 
grama de racionalització ctet treball, perque creuen que real- 
ment amb una manera més racionalitzadii del treball aquesl 
seria molt mbs lleuger. 

Paral-lelament, naturalnient - perque no podem deixar que 
els equips informatitzats, doncs, abandonar-los a I N  seva 
sort -, doncs, hi ha una tasca constant de seguiment d’aqucsta 
utilització, O sigui, que els ordinadors s’utilitzin, i s’utiliizin 
adequadament de manera ..., i ,  a més, hi ha u n  scguinient con- 
stant dels programes, eh?, perque, concretament, doncs, ii ve- 
gades, segons quina tecla es pitja, doncs, en comptes cle sortir 
una resolucih amb els afcrs de jurisdiccib volunthria, doncs, 
surt la resolució d’acord amb el dret civil, perb els que no 
siguin - m b  el terme clhssic- persones afori-ldes, i en surt na- 
turalnicnt un altre si es pitja la tecla de les persones que estan 
subjectes al dret civil dc Calalunyi-1; o sigui que, es clar, h i  ha 
d’haver un seguiment consiant, perqui: niaits expedients d’a- 
quests, com que els jutges confien quc la miquina no s’equivo- 
ca, doncs, cvidentmeni, resulta que clsjutges confien en Iu mil- 
quina, que no s’equivoca, pero si el programa tio és aplicat de- 
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gudament, aleshores els resultats poden ser negatius, de 
manera que hi ha d’haver un seguiment constant i un assesso- 
rament constant, en aquest sentit. 

Programa d’aproparnent al ciutacli de I’AAclminislracio de 
Justicia i catalanitzaclb. Enire els objectius d’aquest programa 
poden indicar-se, bhsicarnent, els de millorar I’alenció que rep 
el ciutada quan utilitza els serveis de I’AdministraciÓ de Justí- 
cia i ,  a la vegada, millorar el nivell de catalanització. Com a ser- 
veis puntuals, ja en funcionament, cal fer esment especial del 
Servei cl’OrientaciÓ Juridica, que s’ha iibicat en els jutjats de 
Barcelona, davant del taulell on es reparteixen les partides del 
registre civil. En aquest servei s’atencn gratu’itmcnt consultes 
de ciutadans que desitgen assessorament jurídic per atendre la 
seva problemiit ica legal; :quest servei, organitzat conjunta- 
ment arn b el Colkgi d’Advocats dc Bmelona, j;i ha clespatxat 
centenars de consuE tes des de la seva inauguració, i pot afirmar- 
se que és un exi t  i que properament s’cstendrli 1-1 altres 
po hlacions. 

Pel que fa ii lu catalanització de I’AdministsaciÓ de Justícia, 
les actuacions que es portaran a terme, seguint ja la línia em- 
presa pels meus antecessors, seran ciirsos cle catali per a aquells 
funcionaris de I’AdtninistraciÓ de Justícia que així ho desitgin, 
el servei de Iracluccions catal&-castelli, castelli-catali cl’ayuclls 
documents judicials que, siguin tramesos pel jutjat, asscssom- 
ment lingüístic, correccions, consultes, mitjanpnt el personal 
especialitzat ubicat en el gabinet d’inforniiticii i traduccions 
del jutjar de Barcelona, i ,  finalment --aquesta és una p e t i 6  
que em va íer Ih escassos dies el President de I’Audiencia 
Territorial -, quan s’inaugurin les obres de remodelatge que 
s’han fet en el clissic Palau de Justícia, a Barcelona, que es tor- 
nari a entrar per on sempre s’havia entrat, per la porta princi- 
pal, allh hi hauri una oficina d’inforrnació que seri atesa, 
perquk I’AdministraciÓ de Justicia no té mitjans, pero serh 
atesa per personal de la Conselleria i, per consegüent, seri 
atesa en llengua catalana. 

Programa de beques per a opositors als cossos de I’Acimi- 
nistració CIC Justícia. L’objectiu d’aquest programa és acabar 
ambcl6s problenies que tradicionalment s’han produ’it en I’Ad- 
ministraci6 cle Justícia catalana : d’una banda, la gran mobilitat 
i canvi constant de destinacions dels jutges que ocupen places a 
Catalunya i, d’al tra banda, auginentar el nonabrc de vocacions 
judicials que sorgeixen en el si del nostre pais, ja que tradicio- 
nalment Catalunya no ha estat un bressol gaire fecund de 
jutges i de secretaris judicials. 

Les previsions per al present exercici són I’atorgament d’un 
mínim cle trenta beques, la qual cosa suposarri I’cxisikncia de 
prop de noranta opositors catalans becats pel Departament de 
Justícia de la Generalitat. Properament, em proposo convidar 
lots els membres de la Comissió a una petita cclehracib que 
farem amb motiu de la presa de possessió dels jutges becaris de 
la Generalitat que ja han accedit a places de la judicatura; jo 
crec que és una f’ita que és important, que, d’aquests noranta 
bechts per la Generalitat, j a  conienprem a tocar-nc els fruits 
ambjutges becats per IaGeneralitat. 

Programa d’ajuts als brgans dependents de I’Administracid, 
de Justícia. Es pretén millorar la dotació dels mitjans amb que 
compten els organs de I’AdrninistruciÓ de Justícia a Catalunya 
amb I’aiorgarnent d’ajuts concrets a cada organ, prkvia sol4ici- 
iud d’aquest, corn per exemple pot ser el cas -que he citat 

abans- del President de I’Audieneia Territorinl, LIIM ofici tiii 
d’informació que serh servicla pel L)eparta men L.  Hiisica tiien t, 
aquests ajuts s’atorguen per a I u  compru CIC enatcriul cl’oliciiia, 
niaqu i nhria d’ofici na, niobi 1 iari, reparacio tis urgcn ts, compru 
de llibres, ctcktera ... Fan una especie clc curta clc reis,.. Aixi) és 
humiliunt per a I’hdministrueib de J uslicia, perO resulta quc 
els jutjats ens fan una carta de reis al Depurlament per veure si 
poden tenir una miquina d’escriure que l’a clos anys que han 
soldicitat al Ministeri, que I’han reclamacla qualre vegades, 
cinc vegades i no n’han tingut cap mena dc rcspostu. Lu dolaci0 
pressupostiria.. *, naturalment, aixb, nosal tres no podem scr 
uns reis migics masm esplendids, perb la clotacii) pressuposti[- 
ria cl’aquesca partida per *;i I’aiiy 1986 c s  cle 40.500.000 
pcssse tes. 
i36, per acabar, perque em senibla que j, la Comissió, clonus, 

es deu sentir unit mica fatigada, jo, naturalmenl, el Conseller 
ha de dir que H no H, doncs, voldria referir-mc moll breuiiietit 
al meu programa, quant a la Secretaria Generul del meu Depar- 
tamenl, Secretaria General que té la seva imporiiincia, perque 
tots els brgans del Departainent de Justicia q ~ i c  no es [roben 
sota les quatre direccions generals, fornien biisicament Iu Se- 
cretaria General de! Departament i ,  al matcix tcmps, la Secre- 
taris General és un brgan de suport de les direccions ge ticrals. 

Jo ..., el projecte mks específic que pol inlesessar més ..., 
perque, 6s ciar, aquí entrem una mica en ei capítol que jo II ve- 
gades, humorísticament, en dic el capítol de <( lomcntar y pro- 
movero, eh:’, no se sap ben be, com que no cs pulpablc, 
clonix, sembla que a vegades sigui un8 niica de jocs artificials i 
jocs verbals. Corn a projectes més específics : es trasllndaraii 
els serveis centrals del Departament a un nou edifici, que,aixb 
possibilitarh la unificació de les diverses hees que avui estan 
escampades per diferents llocs, amb lloguers cars, etceterri, 
deshores quedari tot en un sol edifici, i que a niés perrnetrik 
poder-hi ubicar, alli, els serveis dc I’AdministraciÓ de Justícia 
en el nioment de la transí‘erencia; de manera que lilidreni i\ 
punt els locals adients per assolir aquesta compeiencia niolt ini- 
portant, eh?, molt important, perqui: S L I ~ Q S B ,  doncs, nalura6- 
ment, la gestii, de tot el capítol de personal, menys jutges i nia- 
gistrats, inclosos els secretaris fins a I’últim O I‘últim agu~zil 
dels jutjats, tot el capítol 1 pressupostari, el capi~ol 11, les despe- 
ses corrents de I’AdministraciÓ de Justicia, el capítol IV, les 
subvencions, per subvencions s’haii d’entendre tot cl quc 
sigui subvencions : el torn d’ofiei dels advocals, dels procura- 
dors, el torn d’assistencia al detingut, etcetera, t o t  aix8, tot ha 
de ser conipetkncisz dc la Generalitat, i les inversions, ~ota 
[‘obra nova i de t-eposici& dels mitjans materials de lu justícia a 
Catalunya. De manera que lot aixb és un gruix iniportantissini 
i ,  per tant, el meu‘ deure és tenir preparaz el Departanient per 
poder-lo absorbir en  el seu nioment. 

Implantació progressiva de la int’ormhtica en totes les Arecs 
dels serveis centruls, especialmcnt la gest ió econbtiiica clel per- 
sonal, documentació i registre. 

Després, aniilisi i descripcib niitjanpmt iiiani~als i millora 
dels procediments administrutius per . reduir trhmils 
innecessaris. 

Bé, aleshores, si alguna síntesi de les meves paraules, doncs, 
es pot fer, jo diria que em proposo, doncs, un noiiibrc 1116s 
gran de places penitenciiis,ies que permetin uix1 viclri digna iils 
interns en els centres penitenciaris de Catalunya; una més grun 
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psof'cssionalització i forrnaci6 del personal del Departament, 
per lat de garantir un augment de la qualitat del tractament tan1 
dels menors com dels reclusos; continuar avanqant amb la ve- 
lociht que permeti un mínim de prudcncia en el camí de la nor- 
malitzacib Iingiiísiica en I'tirea del dret i la justicia; consecució 
de les conipcicncies en niatcria d'hrirninistraciÓ de Justicia; la 
reforma i actualització del dret civil de Catalunya, i, com a 
resum de tot, doncs, aconseguir la moclernització dets serveis 
prestats als ciutadans, ii tols i cadascun dels ciutadans cle Catu- 
Iiiiiya, que és In linalitat del Govern i de totes les institucions 
CB t il I a I1 e s. 

Mol tes griicies, per la seva atenció; mol tes grhcies, 
President. 

EI Sr. PRESIDENT : Moltes gricies, senyor Consellcr. Bé, 
doiics, seguint la n o m a  reglamen tirja, recordem que hi ha 
Lina pregunta per cada senyor Diputat o Diputada present de 
cada Grup en la rcunió, que suspendrem per a un periode 
miixini cle quaranta-cinc minuis, i que pregaríem que durant 
els trenta primers minuts fessin arribar a la Mesa de la Comis- 
sió Ics preguntes per escrit que vulguin realitzar a 1'Honorable 
scnyor Conseller de Justícia. 

Sc suspkn la sessió. 
(La s m i b  se suspkn a ires quarts diJ d o m  del migdiu i ecs rqireti a 

El Sr. PRESIDENT : Es reprkn la sessió, 
Anem a passar a aquesta segona fase d'aquesta ConiissiÓ in- 

formativa i ,  per tant, es llegiri la pregunta i posteriorment cada 
senyor Diputat que hagi formulat la pregunta, eventualmcnt, 
podrii repreguntar* Per tant, té la paraula I'Honorable senyor 
Conseller de Justícia. 

El Sr. CONSELLER : Griieies, senyer Prcsident. I le cstai 
intentant, amb la més bona voluntat, ordenar una mica per 
iirees les rcspostes, Bé, com que n'hi hit algunes que van a 
cavall de divcrsos temes, doncs, potser serh millor per I'ordre 
que Ics tinc coClacadcs ara, de nianera que no hi haur8 u n  re- 
partiment sistemiitic en Ecs respostes; de manera que aniré Ile- 
gint les preguntes tal com estan i em senibla que uix i  potser 
anirh més de pressa, que no fcr-los esperar més buscant un 
ordre sis t c d i t  i c. 

I li ha una pregunta del Grup parlanientari Popular que diu : 
H Accepta 1'1 Ionorable senyor Conseiler i pensa portar a la p r k -  
t ica [a ieoria cn materia pcni!eiiciiiria scgons la qual  construir 
iiibciuls separais per als drogaaddictes (no habitacions s e p m -  
des), clavmt la síndrome d'abstin~noia, ;i les infermeries o 
altres dcpenclencies, u fi d'evitar la propagació i el  contacte 
amb presos 110 addictcs que, segons les estadist iques, podrien 
disminuir d'iin 4%1? H 

Jo uqwi li tiaig de dir que i'ltré el que em diguin els tknics  sa- 
nitaris, eh? Si C E S  sanitaris em diuen que s'ha de fer aixb, ho 
f'aré si fisicament ho puc fer. VuII clir, et1 aixb la Generalitat ..., 
cl I>epartument no té una política específlca, peryub, vuit clir, 
aixb depkn dc la tcrapkutica que en cada moment els compe- 
tents en m;rieri¿t de sanitat, cloncs, decideixin. De manera que 
en1 semblu quc hi pregunta esta contestacla, Si em diuen que 
han d'untir scp¿iriits, clonus, m i r a n  separats; si em diuen que 
1x1 n cl 'mar  j u n ts, 2111 i rim .i LI 11 t s. 

El Ss. PRESIDENT : ks yuc el senyor Siiiion P~ljoI, corn a 
rcprcsc titan t del Gnip Popular, vol reprcguniar respecie al que 
l i  ha contestai cI scnyor Conscllcr'? 

II~CCS ylrut'ls dhnu i dP.U mitluls.) 

, 

EI Sr. PUJOL I FOLCRA : Si, senyor President. Be, si 1'1 10- 
norable Collseller diu que no ho sap i que dcpcn cl'un informe 
tecnic, alcshorcs, jo el que entenc és quc la pregunta no quccla 
contcstada, perque el que sí quc s'csti demostrant amb estadis- 
tiques és que un 4?h dels presos arriben a la drogaaddiccib, pre- 
cisament, perque són presos. Ja R I'Honorable Conscllcr 
senyor i3;issols se l i  vil fer una prcguntii simiiar ii IU sessis, in tbr -  
mativa que va tenir amb aquesta Cotnissib, i ell va dir, iex- 
iualmcnt, si no ho recordo malament, yuc {mou, que ells 110 
podicn. .. , que la Conselleria no podria i'er diferenciacions cn 
aquests casos, perque 110 estava pcrtiics, i jo l i  vaig d i r  que al- 
menys el nostre Grup el quc si que sosté és yuc CIC la niaieixii 
manera que per motilis scxuuls hi ha presons cle c lmes i pre- 
sons cl'homes, hi hauria d'haver nibcluls cspcoials pel- a droga- 
addictes.amb I'itnica finalitai, no precisament, únicameni i ex- 
clusivament, cle tenir un t ractc especial per als clrogaadclictes, 
sinh per evitar que cls prcsos norrnrzls, prccisurneiii amb 
aquesi contacte i segons les cstaclístiques, augnic ntcn després 
d'un 4% una vegada han tingut contacte amb cls clrogaaclclic!cs. 

Jo entenc que si la contestació és, doncs, clemunar u11 iní'or- 
mc lecnic, és que no s'assunieix aquesta ieoria cti matkria 
peni t e iic i iir ia. 

El Sr. PRESIDENT : El senyor Conseller te la paraula. 
EI ST. CONSELLER : Jo crec que I'he conlestat, crec que 

I'he contestat dient que si els tecnics sanitaris cnienen que s'ha 
de prodedir li la separacib, doncs, jo proceciiré ¿i la separacib. i ie 
dit, he dit, quan he I'et I'exposició, he dii que la política CII 

aquesl aspecte aiiirh coordinada amb sanitai. Vull dir, si sanitat 
em diu que els haig d'iiilar, se'ls a'illa, si iinc espai l'isic per 
fer-ho; una altra cosa és, evidentment, el dia que tinguem LIII 

modul hospitalari, el dia que iingucm nous centres, cvi- 
clentment, li caniestaré cl'una almi manera, pert, en aquest 
momeni, jo, si no tinc espai per crear segregacions dintsc dels 
centres, seria absurd que em comprometés sepurant-Ios, supo- 
sant -que jo no linc autorital per opinar- que uqucsla separa- 
ció sigui procedent, eh?; rtixb ho han dc dir els tecnics sanitaris. 

El Sr. PRESIDENT : Be, passem ii una altra pregunta. 
EI Sr. CONSELLER : Una  pregunia del Grup de.,. (U/w  

purt iJC. tu i /mwtwib de I Y/. SI: C'otisrlEw tili Ira yiic3d~ri ~ ~ t ~ r ~ ~ ~ s i t u -  
da per raons tkcniques. Aquesta infervenciu+fa refer&nuia CI la prc- 
guntajbrmuladu per I% Sr. Montaña, del G. p. de Convergkncia i 
Unib, sobre el trebaII penileneiuri i IQ reeducació úels interns.) 
... ((quins han estat els resultats obtinguts en aquesta irea fins 
ara i quins Són els proposits per a la sisena legislatura? )) 

Liii plau tornar a recordar el que abans he dit, que la població 
reclusa ocupada ha passat de 180 a 600, la qual cosa, com clcia, 
ha representat, doncs, no solument un augment en xil'res abso- 
lutcs, sini> en xifres relatives, en pcrccniatges; he dit que 
havíem passat del I O al 15, tnalgrat haver-se incrcmcniat la po- 
blació penal. 

Aquest noni bse esperem anar- 60 aughien tan t ¿i mesura 
doncs que es vagi perl'cccionani el progralila dc t rcl-lalls peni- 
tenciaris i, sabrelot, amb la creacib -com ja havia aiiunciat - 
cl'unr-l eniprcsa autononia, de regim autbnoiii, de tipus gcrenci- 
al dels treballs penitenciaris, 

El Sr, PRESIDENT : Be, pel Grup de Convcrgcncia i UiiiO, 

algú vol rcprcguntar respecte a Iu resposta que lla donat ]'Ho- 
norable senyor Conseller? ( P U ~ I . W , ~  No hi ha rcpregunta. Per 
tant,  poctem passar a un8 altra pregiinia. 
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EI Sr. CONSELLER : Una preguiita del Grup Socialista : 
H Per quin motiu considera ara coni un  proposit essencial de la 
Conselleria la porenciacib de la coordinació de la política d'ini- 
ciatives sobre menors entre els diierents iiivells in,stitucionals, 
quan fins ara, cada vcgadu que es posaven en relleu les defici- 
kncics cl'aqucsta coordinacib, es contestava que s'estava practi- 
cnnt una política correcta? )) 

Bé, jo no sé i-l quines contestes fiin referkiicia; vull dir, jo no 
crii Uiputut. 30 cl que l i  diré es el següent : jo entenc que en 
aquesta materia la missió del Departament és cle coordinació, 
no de competencia, eh?,  perque la competencia queda limita- 
da, queda limitxla ii aquells menors que l'autori tat judicial ens 
lliura. Aquesta es la compehcia .  Que siguem una polílica de 
coorcli nació itrn b alt res departaments per aconsegui s tiquesls 
nivells sobre nienors, doncs, ho faré, pero no per competencia 
del Departament. 

EI Sr. PRESIDENT : Algun representant dcl Grup Socialisi 
ta vol repreguntar? La senyora Rosit Harcnys té la paraula. 

La Sra, RARENYS : Griicies, senyor President. Abans dc 
repreguntar, dir al senyor Conseller, en nom del Grup Socialis- 
ta, que, després del progrmi-1 que ens ha exposat f. una 
estona, l i  desitgem el mhxim d'encerts en el seu desenvolupa- 
ment, pel que fil referkncia a la lasca de millorar la situació de 
les institucions polítiques catalanes i, a la vegada, de millorar 
les situacions i d'avanqar en el desenvolupament dels drets cle 
tots aquells ciutadans que han cl'estar atesos o tencn relació 
amb les iiistitucions que creen serveis i politiques d'actuaeió. 

Senyor Conseller, li havíem fet aquesta pregunta perque, 
precisament, aquest es un dels temes, que en podrieni dir 
<<cavall de batalla>> en el debat i en la politica qhe confrontem 
en el Parlament de Catalunya. Quan parlem de coordinacib, 
tots els grups parlamentaris estern d'acord que aquesta courdi- 
nació ha d'existir, pero a la prictica ens trobem que, de fet, 
aquesta coordinació no es dbna, encara que, de dret, fins i tos 
la Llei de Protecció de Menors -cani vostk molt bé deu' 
coneixer- crea un consell assessor i coordinador. 

De fet, aquest comú projecte a curt termini que vosle posa, 
aquest clc potenciar i rniilorar la 'coordinació institucional, ens 
feia creure que potser voste, senyor Conseller, havia fet una 
anitlisi de quines havien estal aquestes polítiques de coordina- 
cib i, fi partir d'aquí, voste considerava important, ncccssari po- 
tenciar i millorar aquests nivells dc coordinació. 

I li dic aixo pcrqub quan vain debatre la Llei de Proteccib cle 
Menors nosaltres, el nostre Grup, va intcn tar fer unes aportaci- 
ons peryuk quedés també en la Llei que aquesta coordinació es 
materialitzava amb actuxions concretes. Aleshores, la nostra 
sorpresa ha estat bastant sorprenent -perdonin la 
rcdundincia-, quan fa uns dies, llegint el lliuri Ofkiul u'¡> la 
Gmwlirur, surt un Decret, el 50/1986, que rectifica un decret 
anterior que establia quines eren les cotnpethcies del consell 
assessor, i les restringia. 

Aleshores, és per aquest motiu que nosallres li  feiem Ea pre- 
guilta, per sabcr quin era I'abast de la seva voluntat poliiica i si 
creia, de veritat, que s'hauria de portar una coordinació, no 
Únicament en aquells sectors que fan rcrerkncia a t'iimtit de 
I'Admnislracib de la Justicia, sinó també en ioles aquelles 
iil tres actuacions dc relació institucional, cl'tijunlitmcnts, per 
exemple, en els quals vostes tenen una política i uns programes 
endegats. 

El Sr, PRESIDENT : Moltes gt-kies, senyora I3ureiiys. III 
senyor Conseller té la paraula per contestar aqcicsta rcprcguntu. 

El SI-. CONSELLER : En primer lloc, l i  huig d'agriiir, 
doncs, els bons desitjos que ha expressiil en nom del seu Grup 
parlamentari, J a  hi comptwa, ja hi coniplaw, tots valciii c l  
niilior per a C&lunya, perb l i  ho agracixo cl'tiiia niancra cspc- 
cial. 
Bk, jo hc dit que un dcls IUCUS propbsits era potenciar el con- 

sell assessor. S'ha reunit amb anterioritat --aixi, si qiie pcls 
pocs dies que fa que s6c a Iu Consellerix m'hc atipat de llegir 
coses del passat-, s'ha reunit u n  sol cop, Aixb no pol ser; per 
consegiien t, em proposo que aq uesi consel I iissessor es 
reuneixi. 

I ,  aleshores, vostk, doncs, que és umi experta po l í t i h ,  
coneix perfectament el probleniu de la coorclinacib. El proble- 
ma de la coordinació mol tes vegades, mal~~uradatiieiit -i  aqui 
tots ci l i  scmbla que hcni dc fcr un acte cle contricib-, cs con- 
verteix en una especie de lluita pel prolagonisiiie, i aixb [i\ fr:i- 
cassar, doncs, molts intents i, per tant, jo, quc cm penso,' 
cloncs, que hem d'anar per aquest canií de la eoordinaci6, eh'?, 
sóc molt conscient que e m  trobaré amb aqucstcs dificullats. J o  
li exposo el rncu proposit i, u1 mateix tctiips, li  exposo la dili- 
cultat que veig que tindre. Quim cs tracta dc coordinacib, 
cloncs, apareixen determinats protagonisnies que poden ser 
lícits -no ho discuteixd--, perb que enlorpeixen els resultats 
prktics. 

Jo, naturalment, estic obligat ii defensar uncs competencies, 
i les'defensaré, les que cregui yire corresponcli a aquest Llepar- 
tarnent. Ara bé, per una qüestió clc prcstigi personal, eh'?, mai 
sacrificaré I'exit d'una tasca de coordinació. 

El Sr. PRESIDENT : Bé, passem, doncs, a una altru 
pregunta. 

El Sr. CONSELLER : Del Grup de Convergkncia i Uni6, 
diu : <<En una Disposició Transitorin clc la Llci de Protcccib de 
Menors d'aquest Parlament s'ordena que en el termini d'un 
any Serveis Socials es f'aci chrrec de tols aquells menors atesos 
per la Direcció General dc Protcccib dc Mcnors fruit clc les co- 
nipetkncies que tenien les dissoltes Juntas Provinciales CIC Pro- 
tección de Menores i que no responen al conipliment d'acards 
del Tribunal Tutelar. S'ha cornplerl ja o s'est i  complint aquell 
acord de la dita Disposició Transitoria? )> 

Bé, jo aquí li donaré unes dades -són les que tinc, cvi- 
dentment no he portat tois els arxius del Departament-, pero 
sí que l i  puc dir que aixo no s'ha complert, s'ha complert I'any,. 
pero encara nosaltres -perdoni I'cxpressió, eh? - no ens l ~ e m  
pogiit treure del damurit ..., no ho clic cn sentit pejoratiu, 
doncs, aquests menors que no ens corresponen per estricies 
competencies. 

En aquests momenis, del 3.988 menors que estan sota la 
protecció i iuielu de la Generulitat, doncs, n'hi ha 1.1 16 que 
estan en aquesta situació, que provenen de les antigues Junlas 
cle Proteccih de Mcnorcs. S'ha  rcdu'it coiisicterablcrnenl, 
perque tinc entks -i aquí no tinc la dada concreta-, pero era 11 
la ratlla dels 2.500 els que vani heretar de I'Estat, de míineru 
que s'ha redu'it considerablement, 

EI Sr. PRESIDENT : Aquesta pregunta ve signada pcl Dipu- 
tat senyor Enric Vendrell. És que vol repreguntar? 

El Sr. VENDRELL : MBs que repreguntar -moltes grkics, 
senyor President -, agrair a I'Honorable Conseller les explica- 

' 

I 
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cfons que ha donat sobre aquest tema, que crec que és impor- 
tant. I si bé no s'ha complert encara I'estricta competencia que 
correspon 1-1 la Direccib Generat de Protecció de Menors, d'a- 
tcnció d'aquells nanos, d'aquells menors que han estat objecte 
de mesures adoptades pels trf bunals tutelars, sinó que encara 
en té d'antic origen, si que s'esth en carni d'arribar a dedicar-se 
cxclusivament al que la Llci de Protecció de Menors dóna com 
a competencies a la D'ireccib General. 

En aquest sentit nomes, doncs, reiterar el desig que aixo 
arribi al seu compliment i que I'atenciÓ a la infkcia,  que no 
sigui objecte de mesures per part del Tribunal Tutelar de 
Menors, sigui feta exclusivament pels serveis socials de la Ge- 
ne sa 1 i ta t, de m u nici pi s, diputacions, e tce teri. 

Mol tes grhcies, repeteixo, senyor Conseller. 
EI Sr. CONSELLER : i%, gracies per l'estímut, perb no el  

necessito, perquc, naturalment, si jo pogués lliurar-me de les 
responsabilitats de niantenir i cuidar aquests menors, que 110 
en tinc obligacib, ho faria; pero el que no puc fer és enviar al 
carrer aquesia gent, evidentment, per responsabilitat, 

El Sr. PRESIDENT : Bé, passeni a una altra pregunta. 
EI Sr. CONSELLER : Una altra de Convergkncia i Unió 

-firma el senyor Pércz-Moreno : ( {És  coneguda la insuficien- 
cia de personal penitenciari en totes fes especiali tats o cossos. 
Quins són els increments de plantilla, en conjunt, que preveu 
dur  a terme el Departament de Justícia durant ['any 1986? N 

Miri, la plantilla actual de personal adscrit a la Direcció Ge- 
neral CIC Serveis Penitenciaris i Rehabiliiacib, durant I'any 
I986 ha estat de 874 i en  preveig un increment de 297; la qual 
representara que hi hauri  un total de 1.1 7 I funcionaris. 

Bé, si tenim en compte que, en aquests moments, tenim, 
em sembla yuc sbn, en I'informe quc rn'han passat avui, 
doncs, tenim 3.980 i tants -ha baixat d'l T , en  una selmana ha 
baixat d'l 1 el nombre de presos-, doncs, aixo ens dóna una 
proporcib que no és optima ni de bon tros, pero ens dóna una 
proporció de més d'un funcionari per a 2,5 presos, que -com 
he dit, aixo potser i-l Franqa, que les institucions penitenciiiri- 
es.,., per aixb hem eslablert un coiiveni de colhboració amb el 
depiirtameni frances-, cloncs, no és optim, pero jo crec que, 
donudu la penhria econbmica en que ens movem, jo crec quc 
no és r-liizrmimt. 

El Sr, PRESIDENT : Éis que el senyor Pérez-Moreno vol 
rcpregu 11 tar? 

E1 Sr. FÉEIEZ-MORENO : Gshcies, senyor President. No, 
crec que ha cstai contestada a bastament, vull dir, i les dades 
que interessaven aquest Diputat per tant estan doriades. 

Cirhcies. 
El Sr. PRES1 DENT : Mol tes grhcies, senyor Pérez-Moreno. 
El Sr. CONSELLER : Una  altra, també de Convergencia i 

Unid, : ((En el prcssupost quc tot just s'acaba d'aprovar quin 
increment es preveu en el capitol 11, ja que és aquell q u i  esth 
mi?s directament relacionat amb la vida dihria dels reclusos? )> 

La sigiia el senyor Ferran Camps, 
Miri, jo l i  donaré unes dades globals que reflecteixen bB, 

doncs, l'incrcmcnt. Hem p*n$sat, en el capitol 11, Direccib Ge- 
neral clc Scrveis Penitenciaris, d'un pressupost al 85 de 530 
niilions de pcsseles, heni passat a 784 niilions. 

El Sr, PRESIDENT : El senyor Ferran Camps vol 
repregu II tur? 

El Ss. CAMPS I VALLEJO : Molies grkies, scnyor Presi- 

dent, Abans de res, voldria aprofitar per saludar, en nom del 
nostre Grup parlamentari, el Conseller de Justicia; cle felicitar- 
10 per la seva diligencia en haver sol-licitat aquesta compa- 
reixenva davant la Comissió; en haver-nos facilitat Iotu la infor- 
mació del seu anterior informe; i tanabe agrair-li la informucih 
que m"ha donat a la meva pregunta. 

Mol tes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT : Moltes gricies, senyor Camps. 

Passeni ara a LIIM altra pregunta. 
El Sr. CONSELLER : Sí, aquesta si que I';igrbpre, perque 

n'hi ha una cle pricticament igual, del Grup Socialista ... 
(Pausa.) Bé, ja sortiri. 

{(Quines són les previsions clel Dcparta ment en Iii concessib 
dels nous centres penitericiaris per 1-1 pscvcntius a iEurcelona? }) 
La firmacl senyor Muntal. 

Com ja he fe l  rererencia, en la meva exposicib, del conjunt 
de projectes cal dir que, et? primer lloc, hi h a u r i  el cenlre peni- 
tenchri del Valles Oriental, que penso comeiiqur les obres 
aviai. 

Pel quc i';l al centre de Can Brians, del Baix Llobrcgat, estem 
--també ho he dit abans- en la selecció de I'cquip d'arquitec- 
tes que ha de í'er el projecte definitiu. Em sembla quc aquesta 
tarda, si tinc tcmps, després ci'haver ales les preguntes q ~ i c  
m'ha formulat el Gnip Socialista, cloncs, íinc prevista unii 

reunib amb els aryuilecles, precisanient amb els tecnics del 
Departhmcnt, p;ecisament per seieccioriar ja aquest equip que 
ha de formular el projecte. 

Pasdl.lelarnent estem elaborant el pla especial que es neces- 
sari per n la construccib clcl pla penilenciari del Valles Occiden- 
tal, AixQ, doncs, es farli, naturalment, aixo s'ha dc fcr, les lici- 
tacions d'acord aiiib la L le i  de Contractes de l'EEstat, i ,  n:iturai- 
nie n t , es co ni p I i rii escru po losa nien I. 

El Sr. PRESIDENT : e s  que el senyor Muntal vol 
repregun tar? 

El Sr.' MUNTAL : Si, griicies, senyor President. Senyor 
Conseller, realment, conscients de les necessitats de crear 
nous moduls penitenciuris - tal'coiii ha dit en primer terme- 
cn el Valles Oriental, al municipi de la Koca, i després també, 
quant a l'equipamcnt cle Brians, i entenent que el tema peni- 
tenciari no lla estat del tot assumit, encara, per la poblacib i 
que, fins i lot, algunes vegades, s'ha distorsionat el fet, cal, 
penso, tenir en conipte i present la rcsolucib clcl Parlament de 
Catalunya, i quc el nou Conseller t'aci esmcnt, biisiuament, cl'a- 
questa resolució, de poder arribar m b  tots els mitjans possi- 
bles, amb aquest cliileg amb Ics institucions - niunici pis i 
Conselleria-, it tot necessari perque tinguin un futur ayuestcs 
construccions tan necessirics, ja dic, i tan ini  prescindi Mes, t i n -  
guin un futur, doncs, cliriu que (bri\ d'uquest fet, tim i 101 
alguna vcgada demugogic, que han comportat, doncs, les 
nwcs construccions penilenciiirics. 

Li agraeixo, al Conseller, que ens iiagi reflectit e l  fet que la 
neccssitat de la construccib de nous moduls penitenciaris sigui 
en un termini més o menys curt, i que iingui u n  gran exil amb 
aquestes construccions, i sobretot que a poder ser possibte 
-170 rcpeleixo- amb el diiilcg amb les institucions i tambc 
amb tols els ciutudans, siguin compresos els problemes dc les 
institucions penitenciArics. Grricies. 

El Sr. PRESIDENT : Bé, en cas, abans de passar a una 
nova. liregun ta, els voldrin recordar, als diferents portuveus 
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hi ha d’haver una cosa clarrere I’altra. Jo he parlat cl’unes que 
s6n les immediates, que hi estic treballant en aquests moments 
ja. Hi cstic treballant ja. Dc manera que aixb no vol dir que 
s’hagi canviiit d’idea en tots els altres centres penitenciaris que 
est a n projec t ii t s. 

M’ha parlat voste, concretament, de la província cle Girona. 
Bé, cornenqarern --i, d’aixo, n’he rei esment en la meva expo- 
sicib anierior- ben aviat el reniodelatge de la de Figueres. 1 
quant al mhdul penitenciari sanitari ja l i  he dit que ens ha sem- 
blat, i aixo pol ser -no ho sc, perquc jo no era llavors al 
ilcpiirtmcnt- un canvi d’cnt’ocament, que cs no fer u n  hos- 
pital penilenciari exclusiu, que aixb representa tenir una UVI, 
tenir tots els serveis qiiriirgics, etcetera, que potser per a la po- 
blxib penitenciiiria no es necessari, pero si concebre un niodul 
penileiiciilri unit a un gran hospital de 1’Enstitut Gatalh de la 
Salut, quc tindri tots els serveis medics, les UVI, tots els apa- 
rells quirúrgics, tots els equips, els que requereix una medicina 
de I’any 1900, del 2000, eh? De manera que em sembla que és 
molt millor, scri molt més economic i ,  al mateix temps, els 
presos podraii eslar molt més atesos sanitiiriarnent. 

El Sr. PRESIDENT : BC, passem a una altra pregunta, 
també del Grup Sociulista. 

EL Sr. CONSELLER : ({Pensa e3 Govern de la Generalilat 
negar-se it rcbre compctcncics sobre Administració de Justicia 
per via de dclegrició o cessió de la gestió nientre el Tribunal 
Constitucional 110 hagi resolt el recurs formulal contra la Llei 
OrgAnica dcl Poder Judicial? H 

Bé, jo crec que, en aquest particular, el recurs contra la Llei 
Qrghnica del Poder Judicial no té res a veure amb I’assumpció 
o iio cle les cornpetencies en malkria d’Administraci6 de Justí- 
cia; iiiia allra cosa és que les competencies no siguin completes 
o totals, en el senlit que, és clar, la Llei Orghnica una de les 
coses que han cstat objecte de recurs en la Llei Orghnica es el 
que afecta les cornpetencies del Tribunal Superior de Catalu- 
nya, que rumb& tindrem les cornpetencies inhcrents als mitjans 
materials, ai personal auxiliar, etcktera, etcetera. ks ciar, si ei 
Tri hunal Superior de Catalunya no funciona, aquesta conipe- 
tcncia no la podcm tenir, cncara que vulguem. Ara, aixb no 
em condiciona, en absolut, a continuar rcclamant les compc- 
tencies que, segons I’article 18.1 de I’Estatut, que, per ccrt, 
m’haii uviait abatis que hc citat aquest article con1 de In Consti- 
tucii). Bé, cani que jo crec que I’Esiatut és la Constitucib ca~ala- 
na, polser he solert aquesta confusió m e n t d .  hs el 18,l de I’Es- 
tatut. Per tant, jo crcc quc 110 IC res ii veure amb el recurs d’in- 
cotistjtucioiiaiitat que estil en procks. 

1 jo.ia he dir que al quc em negaré és a rebre-ho corn a cleiega- 
c i i i  dcl poder cetilral, sinó que entenc que aixo és una compc- 
tcncia qtie ha d’assuniir la Generalitat amb peu d’igur-lltril a les 
conrpctcncics que ti: el Ministeri cle Justicia. 

El Sr. PIIESlDENT : I& que el senyor Casares vol repregun- 
tur ~ i t  rcspecte? 

El Sr. CASARES : Si, moltes grhcics, senyor Prcsiclent, 110- 
norable senyor Conseller, j o  iii’atreviria a dir que vostc paleix 
~ i n u  coi i ius ib  cii relncii) amb el tenia que jo li he planlejat -o 
p o w r  Iu Iircgunia 110 estil I’ormdada amb prou exaclitud, O és 
aixb que estic dient, hi ha una conl‘tisii,. Voste diu que el CIC 
les competencies cluc, en matcria d‘AAdministracib de Justícia, 
ds a dir, Iu gcsiii, dels miijaiis inaterials - i  també ets 
pei+soii~ds--- 6s iina cosa que 110 te absoluiament res ii vcut‘e 

. 

amb el recurs d’inconstit ucionalitat plantejat contra la Llei Or- 
ginica del Poder Judicial, aquesta afirmacib, senyor Conseller, 
a n i  em sorpren, em deixa absolutament sorpres, perque jo 
crec el contrari -i puc estar equivocat, eviclentmcnt. Jo crcc 
que sí que hi té ii veure i que té niolt a veure. Voste ha arrencat 
de l’article 18 de 1’Estatut de Catalunya --evidentment jo mai 
he clubtat que vostc es volia referir a I’Estaiut de Catalunya- i 
quant ii aquest arliclc, evident imenl, hi 1x1 unes interpreiacions 
pmsi bles. 13’aquestes interpretacions possibles, la Llei Orghii- 
ca del Poder Judicial en va íer u1ii1, i va consiclcrar quc, en 
aquesl cas, la nostra autonomia no lenia el ple dret, el dret 
uutomklic a rebre la gcstih d’aquesles Fxultí i is  sobre els iiiit- 

jans inaterials -i  tanibd pcrsoixils- cic I’hdminist riicih de 9 LIS- 

tÍcia, exactament CII la niiitcixa nicsiira que els tingués el 
Govern dc l’Estat, perque si tio cls tcnia, no passaria. 

1, com a conseqiikncia d’aixb, des de I’aulonoiiiia, dcs CIC la 
noslra aulonomia, es va interpretar cluc aqucs~a no era Lini1 

interpretació correcta, es vil creure que no en! una interprctacjb 
correcia, i, per aixo clavant aquest Parlament, després c l * ~ i n  

üictrimen del Consell Consultiu, es va pliinlcjar, cntrc allres 
motius, la possihlc inconstitucionalitat de la Llei Orginica del 
Poder Judicial, la inconslitucionaljtul d’uii article -que ara 110 
l i  sabria citar- dc la Llei Orginica del Podes Judicial, e n  q u e  
eslableix que aquestu facultal de gestionar mitjans es podsli 
doiiar - - i  assenyalo (( podi4 - era justament aqucst verb, cI 
({ poclrjip) que niotivava la possibitital cl’un rccurs. I ,  cn ayucsí 
Parlanient -en aquell niomeni vostk no hi era-, tots els 
Grups parlamentaris, si tio ho rccordo tnalamciit, virem clonur 
suport perque es IbriiiuIés aquest recurs. El Grup Socialista 
tambd va don;ir suport perque es f‘orniulk aquest recurs. i per 
aixo ara nosaltres entenem que la decisió irltima del Tribunal 
Constitucional sobre aqucsta matcria scr i  la que resoldri deli- 
nitivament, eiis agnicli o no ens agradi, aquest problema. 

Si aixb ds així, senyor Coiixellcr, aquí  ve cl sentit CIC la meva 
pregunta. Pcr qwi  si cntrctant, des CIC I’Adn~inislrxib de l  
Govcrn de I’Esrat, 11 nosaltres sc’iis diu que hi ha possibilitat 
que se’ns deleguin íuncions per gestionar aquests mitjans nia- 
terials ... aqui hi 1x1 dues opcions, ~ i n a  la cle vostk, que diu, no 
xccptaré tmi aixo, ho considero un problcina cle dignitat i IX) 

ho acceptaré, i J’dtrc, que 6s u n  punt de vistu clil’ercnt, al qual 
nosalrres ens apuntem, yiic és salvem exactaiiien~ les nostres 
garanties estatutiries, u truvcs del que pugui resultar CIC la cleci- 
si6 del ’l7ibun:il Constitucional, pero, en canvi,  t‘cm una ícinu 
prictica i positiva, acceptem les compezencies que puguem ex- 
ercir ara. Perquc si mi vos~c  ens ha dit  - - i  nosalms ho 
aprovem- que sense lenir-hi obligació de cup classc, la Con- 
selleria, el Govern de la Generalital s’hu untiuipat ja ;i gestioiinr 
o a afavorir detcrniinaclcs actuacions en I’Adniiiiistrxii) de 
Just icia, molt tirés, m i ,  poclrili acccptar iiqueslcs coinpctencies, 
vingucssin sota I’ctiyucta ytic vinguessin, AixO si -i  110 repe- 
teixo, i ninb uixo estaricm absoIutunient d ‘ x o r d - ,  s¿ilvant 
sempre el que pugui resultiir de l:b scntcncia dcl Trihtial Coti- 
st i t uuional, 

Aquest es c l  probicmi-1, i aclucsI es ui1 pmblemu quc si l’he 
destacat cs pcrquc no cs la priiiicra vcgadu que es pl-esentu; ks 
la segolla, i seria dolent que voste, ara, ensopcgucs m b  Iu m i -  

teixí1 peclra amb que abans va ensopcgar j a  cl seu antecessor, cl 
Conscl ler senyor Bassols. 

Quan es van tractar de delimitar les demarcacions jucliciii is ;i 
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Catalunya eslhvem amb un problenia semblant i, aleshores, 
després d’una actuació que nosaltres l i  vam elogiar de part  cle la 
Conselleria de convocar totes les forces potítiques amb repre- 
sentació parlamentiria a la Conselleria, per fer una proposta de 
demarcacions judicials, a la qual vani concórrer, nosaltres varn 
haver de veure i ho vam haver de dir amb unri certa amargor 
que, després cl’hhaver decidit conjuntament quina seria la pro- 
post+ la Conselleria, d’una manera súbita ¡ rl’una manera im- 
pensada, va decidir canviar la po1Ít ica i no enviar la proposta CIC 
demarcacions judicials. Essent així que totes Ics forces políti- 
ques estaven cl’acord a clefensar fins al final Ics compe th ie s  
que ens corresponien, deixant aquesta satvetat ben clara, perb 
scnse que aixo impliqués poder-nos veure condicionats per 
una actuació que, potser, no ens podia satisfer. D’aquí, sknyor 
Conseller, la pregunta. La pregunta esti en peu, jo crec que hi 
ha hagut una confusib, i ,  en tot cas, aciuriciu la confusió m’agra- 
daria saber, en definitiva, quin serli el proposit de capteniment 
d’aq ues t a Co mel I e r i a. 

Moltes gricies. 
El Sr. PRESIDENT‘ : Te la pnraula el senyor Conseller de 

Jusiícii-1. 
El Sr. CONSELLER : Bé, voste ha dit que potser estava 

equivocat en formular la pregunta en el sentit que voste acaba 
de esplaiar en aquests moments. 

Be, jo opino moclestanlent que l’equivocat és el Diputat que 
m’ha fet la pregunta, i que no ensopego amb cap pedra. Jo co- 
mprenc que la seva situació és una mica delicada pcrque es una 
intervenció que sembla que defensi els seus Correligionaris 
que govcrnen a Madrid, pero jo, en aixb, scré terminant. La 
Llei Orginica del Poder Judicial no pot modifica¡- I’Estatu t; pes 
tant, jo haig de dir que I’Estatul eslh vigent i exigir les compe- 
tencjes que m’assenyaten ]‘Estatut, i a aixb m’atendré, i res 
més. 

EI Sr. PRESIDENT : Molt bB, passem ii una altra pregunla, 
que iambé és del Grup Socialista. 

El Sr. CONSELLER : ({Creu 1’Honorablc Conseller que les 
quantitats prcvistcs en  el Pressupost de 1986 s6n sulicienis per 
a afrontar els projectes que hu anunciat en relació amb la con- 
cessió CIC nous centres penitenciaris i dc menors, i la rcforrna i 
condicionarnen t dels existents? H 

La resposta és molt senziila : sbn suficients per a Ics obres 
previstes per a aqucst any. Jo, com,que no sé com vindri-ln cls 
pressupostos cle l’any que ve, evidentment, jo no puc compro- 
metre anual i tuis t’u t urcs. 

El Sr. PRESlDENT : És que el senyor Joan Oliart vol repre- 
guníar respecte a la resposta que li ha donat 1’1-Ionorable Con- 
seller CIC Justícia? 

El Sr. OLlAIIT : Sí, senyor President. Bé, 11 mi, senyor Con- 
seller, m’estranya molt la seva resposta perque nosaltres vam 
estudiar molt acuradament els pressupostos de la Conselleria 
per a I’any 1986 i he de dir que, si no hi vil presentar csnienes, 
no es perque nosaltres estiguéssim d’acord amb aquests pressu- 
postos, sinó per motius que són aliens a la nostra voluntat i que 
6s un programa de terminis de presentació clins el Reglament 
dc la Cambra. No vol dir aixo que nosaltres haguéssim presen: 
tat uiia esmena a la totalitat k11 Parlament, no és aquesta la qües- 
l iÓ,  nosaltres el que voliem era presentar esrnencs sobretot als 
pressuposlos cl’i nversió perqu4 considerivem que eren uns 
prcssupostos massa minsos per ii la tasca que té, que hi ha, tant 

per il instiiuoions penitenuihies com per ai tema CIC l~rotccuj i)  
de menors i -ho repeieixo- ~ii’estr~inya que vostc e111 coiitcs- 
ti d’aquesla manera perqui: hu unuuciat cn cl seli Imgruma an- 
terior que pensava fer o efecluar, la scva Couseilcri¿i, m o l ~ c s  
reformes, tant en centres de proteuuib CIC [nenors, de nova crc- 
ació corn d’aclequació dels cxistents, i també e11 C C ~ I I ~ C S  peni- 
tenciaris : acomodació i refornia Itint del ccritre de ’l’mugorin 
corn del de Barcelona, com del de Lleida i con1 dcl de I-’igtteres. 
I jo l i  vull recordar, senyor Conseller, que no he sabut trobar 
cap parlida pressupostiria en els pressupostos de I’any 1986 
per aquest concepte. Únicament hi ha 705 milions de pcssctcs 
destinades a inversions, que estan en el ilcpartamcnl del Gabi- 
net del Conseller, Secretaria General, i que aquests 705 mili- 
ons de pessetes estim desglossats de la següent iiianerii : 105 
milions, anualitat per a la mva seli de la Conscllcri~i CIC Justí- 
cia, C’edifici Sant Jordi, i 600 milions destinats als diferents 
centres penitenciaris a q u e  V Q S ~ ~  ha fet esment, i ens liu dit que 
es construirien dins d’aquests dos anys que ve. Perb ni ui121 sola 
pesseta per a centres de protecció de nienors, ni i i i i i l  sola pesse- 
ta per a adequació i reforma dels centres penitcnciurk exis- 
tents. Almenys pel que  fa a I’anualitat de I’my 1986, 

Tambk vull dir - i  aprofito per dir-ho- quc quan es va pre- 
sentar al Parlament un pressupost extraordinari d’inversions 
de 20.000 milions de pessetes, nosaltres varn presentar esme- 
nes perque consideriiverk que hi liavia cl’haver purtides per in- 
vertir en el terna penitenciari, en el tema de menors, i que en 
aquell pressupost només hi havia 105 milions cle pessetes dcsli- 
nats’a la Conselleria de JustÍcia i que són precisament els que 
abans he esnientat i que fan rcí’crkncia a I’anualitat de la nova 
seu de l’edifici de Sant Jordi destinada a la Consellcrip de 
J usiícia. 

Per tant, jo pcnso que li  scrii a voste mott difícil de poder re- 
visar totes aquestes obres sense Ics partides pressuposthics nc- 
cessiries i convenients. I ,  aleshores aixk ti mi en1 fa gencrWmr 
una mica, dins del que voste ens ha explicat i en el context ge- 
neral la seva intervencib, que jo l i  he vist, a voste, niolt bons 
psopbsits, nosaltres heni observat yiic veslk íé  uns grans pro- 
pbsits i ja és Iogic, ja que acuba de fer-se chrrcc CIC ILI Conscllc- 
ria, perb penso que si aqiiesís propbsits no  estan en relaci¿) umb 
les prioritats que el Conscll Executiu estableix dins de la Con- 
selleria de Justícia, i que penso que aquesta Consclleria és pre- 
cisament una de les consellcrics mcs oblidizdes, i quc el Consell 
Execuiiu no té gaires priorikits ni gaires preferencies per d u r  
endavant la reforma pmilcnciiria ni per al tetna cle menors, 
aleshores jo crec que R voste l i  serli molt clificil dur B teriiie lots 
Hquests projectes i progratnes, envejosos, i que scin necessaris i 
que vmte  ens ha anunciat. 

Mol tes gricies. 
EI Sr. PRESIDENT : Moltes gricies, senyor Oliart. Té la pa- 

raulu c l  senyor Conseller de Justicia. 
El Sr. CONSELLER : 1315, cl senyor Casares, abans 11a parlat 

de la possible ... es declu’ia del que deia que jo duraria quutrc 
anys all i... Bé? pero és que voste sembla que es pensi yuc 
nornbs duraré fins a linalitir.ar I’any 86, perque, és clar, jo he 
parlat dels meus projecles en el Ikpartamcnt; evidcntnwnt els 
meus projécies van mks enlli de l’any 86;  per consegücnl jo re- 
peteixo el que he dit abans : les mignacions pressuposihries 
de l’any 86 són sufjcients per ii les obres previstes per ;\ aquest 
any. 
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Bé, SI tots els altres projectes no es porten a terme, doncs, 
evidentment, ja en parlarem en el seu dia. J.0 ara li clic : les del 
86 es portaran a terme, totes les obres previstes per a aquest 
any. Ara bé? també l i  haig de dir una altra cosa : si Madrid no 
ens arregla cl finanqament, vull dir, ni aquests plans’ni d’altses 
que es puguin fer. 

Gracies. 
El Sr. PRESIDENT : Grhcics, senyor Conseller. Passem a 

EI Sr. CONSELLER : <<En una informació de premsa 
’ recent, el senyor Conseller manifestava que calia reclamar co- 
mpelkncics en matesia penal i processal. Pot explicar de 
quines competencies es tracta, i per quina rab jurídica? )) 
Bk, jo no recordo haver fet unes declaracions d’aquest tipus. 

Sé perfectament que la legislació penal i la legislaci6 processal 
no d.s competencia de la Gencralitat, ni pot ser objecte de trans- 
ferencia, tal com est& cn la nostra Constitució. El que potser jo 
vaig ‘dir, contestant alguna pregunta - i  em sem bla recordar 
que debia ser en una emissió de ridio de Fil direm, d’aqucstes 
que fan preguntes-, doncs, em devicn fer una pregunta de 
materia penal i de mat&ria.processal i jo, dient que la Generali- 
tat no tenia competkncies en la materia, devia afegir {(tant de 
bo que en tinguéssim)), pero, vull dir que aquesta era una ex- 
pressió d’un desig dc major sobirania per a la Generalilat, per a 
l’autonornia catalana. Pero, en absolut, jo no puc dir que penso 
reclamar a l’actual Govern, mentre hi hagi la Constituci6 que 
tenim, doncs, compelencia en materia penal i processal que, 
evidentmcnt, d’acord amb la Constitueib, doncs, no podem 
ienir. 

El Sr. PRESIDENT : 6s que el senyor Casares vol 
repreg untar ? 

El Sr. CASARES : Si, senyor President, moltes griicies. Jo 
no dubtava, en absolut, que per part de I’Honorable senyor 
Conseller hi hagués aquesta resposta. No podia ésser de cap 
alira manera. De tota manera, jo li haig dc recordar que, ekcti- 
varnent, i amb lletres bastant grosses, ha sortit aixo a la 
premsa, no fa gaires dics, amb un titular que diu : <i La Gene- 
ralitat reclama competencias penales y procesales en materia 
de menores}) i el text li  atribueix a voste aquestes paraules. 

És evident que situacions com uquestes malauradament es 
produeixen, pero si ei senyor Conseller hagués tingut, diríem, 
la minuciositat de seguir la premsa i s’hngués adonat d’aquesta 
inexactitud en la forrnulaci6 de les seves declaracions, em 
penso que hauria estat bo que ho hagués desmentit, perque en 
aquesta linin es creen, a vegades, ilhsions, es creen frustraci- 
ons, que mai són bones. I, si la política, doncs, és pedagogia, 
les IiiFons, fins i tot quan són malenteses, cal rectificar-les. 

una altra preguntaque també es del Grup Socialista. 

Moltes gracies. 
EI Sr. PKESIDENT : El senyor Conseller ... no? Bé, doncs, 

passcni a una altra pregunta. (Pausa.I Sembla ser que també és 
del Grup Socialista. 

EI Sr. CONSELLER : ((La instaHaci6 anunciada d’una co- 
missaria juvenil en cl local de la Policia Autonomica ha estat 
projectada en coordinacih amb les forces i cossos de seguretat 
de I’Estat, i cn te coneixement ladunla cle Seguretal? >) 

i36, jo puc contestar aquí quc s’ha parlat amb el Governador 
Civil de 121 província de Harcelana, i estil entusiasmat amb 
aquesta idea i, no cal dir-ho, amb el Conseller de Govcrnació, 
que per ser I’actual I’autor de la idea, doncs, evidentment, hi 

esta d’acord, I aquí, dones, si hi ha el Governador Civil de Bar- 
celona i hi ha el Conseller de Governació, aquí hi ha tota ia 
Junta de Seguretat, perque, com vosti: sap, és un organ paritari 
que presideix, precisament el Governador Civil de Barcelona, 
per part estatal, i cl Conseller de Governació per part de la 
General ¡lat. 

El Sr. PRESIDENT : El senyor Casares vol reprcguntar? 
EI Sr. CASARES : Grkics, senyor President, nomes per 

EI Sr. PRESIDENT : Moltes grkies, senyor Casares. 
El Sr. CONSELLER : Convergkncia i Unió .pregunta : 

((Per quina raó es recorregué contra c l  Reial Decret dcl 23 de 
maig del 84, en el qual es fjxaven noves deiiiai‘c’cacioiis re- 
gistrals i s’instal-laven registres de l?] propietat a poblacions on 
abans no n’hi havia? 

Bé, perque nosattres cntcneni que les competencies CIC Pa 
Generalilat es vulneren amb aquests reials decrets que van sor- 
tint, eh:’ 

Nosaltres no ens podem oposar -perqui: cntcnem que no 
és antistatutari- que cn una demarcaci6 territorial concrcta es 
designin, es nomenin dos, tres, quatre, deu, tres-cents re- 
gistradors m@s. A aixo no ens hi podem oposar. Ara, al que si 
que ens podem oposar Ps que es modifiquin les demarcacions 
registrals, perque aixb entenem que és cornpethcia de la Ge- 
neralitat. l, per consegiient, corn que cn aquests reials dccrets 
-que no és soiiiment aquesl, que n’hi ha d’altres-, doncs, es 
barreja no solament clotar de nies registradors determinades 
demarcacions registrals, sinó que, 8 mks, es divideixen i es sub- 
divideixen els registres, és pel que nosaltres ens veiem obligats 
a recórrer. 

EI Sr. PRESIDEN T : Aquesta pregunta ha estat formulada 
pel Dipuiat senyor Orriois. És que vol repreguntar? 

EI Sr. ORKIOLS : Sí, grhcies senyor President. En el cas que 
la resolució que s’escaigui fos favorable a tes posicions del Con- 
seli Executiu, quiris criteris adoptaria ei Departament pcr tal 
d’adequar una situació, de fel, ja consolidada‘! 

El Sr. CONSELLER : Bé, nosaltres, doncs, és clar, si la sen- 
tencia que es dicti mul-la aquests reials decrets, evidentment, 
doncs, els nomenaments seran nuls i quedaran sense efecie les 
noves deniarcacians regisírals que resulten cl’aquestcs disposi- 
cions emanades del poder ccnt ral. 

Quan la Generalitat faci Ús, perque se l i  reconegui la Fcicullat 
d’cstablir demarcacions registrals, evidentment, nosaltres 
tindrem en coniptc la divisió territorial que surti d’aquest Par- 
lament, i nosaltres farem, doncs, una organització de ies de- 
marcacions registrals d’acord amb la divisió territorjul que 
tingui Cat al u nya, 

Ei Sr. PRESIDENT : 136, passem, doncs, a una altsa 
pregunta. 

El Sr. CONSELLER : (<Té previst el üepartamcnt dc Justí- 
cia prendre algun tipus de mesura per t a i  d”nssumis les compe- 
tencies en materia d’Adniinistraci6 de 1 usticiu:) H 

Bé, aquí ja esta parcialment contestada, quan1 quc vc d’una 
altra resposta --suposo que no ha satisfet el Diputat senyor Cu- 
sares, perb ja he parlat sobre aquesta qüestió. Mesures? %, nc- 
gociar, Si nu s’arriba a bon termini, doncs es clar, hi ha el 
recurs del Tribulial Constitucionnl. Pero es clar, jo no sóc dels 
part i dar is de practicar 1 ’espo r I de I rec u rs d’ i nco ns 1 it uc ioiial i t a t .  
N’hi ha niassa de rccursos d’inconstitucionalital. Ara, quan no 

agrair ix informació al senyor Consetier. 
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hi ha més remei, vull dir, hi haurem d'nnar. 
Jo crec que, per a aixb, el text de I'Estatut és prou clar i, per 

consegüent, si es llegeix amb deteniment i s'estudia arnb dete- 
niment el scu contingut, aquestes competencies ens seran re- 
conegudes, i no s& necessari u n  nou recurs 
cl'i nconst i t uci ona I ita t a 

El Sr. PRESIDENT : Bé, aquesta pregunta ha eslat formula- 
da pel Diputat de Convergencia i Unió, senyor Antoni Dal- 
mau. 6s que V O ~  fer alguna repregunti1 respecte al que l i  contes- 
tarh el senyor Conseller? No ho vol fer, moltesgrhcies. 

Passciii, cloncs, a una altra pregunta. 
El Sr. CONSELLER : (<Quina és la política quc s'cstii por- 

tant per a una adequada i gradual normnlitzacii, lingiiistica dels 
jutjats'! )) 

BC, aquesta qüestih em preocupa pcrquk no tot depen de 
nosaltres, no tot d e p h  del Deparlament de Justicia. Ens 
trobem, ac~atalunya, arnb el fet que la majoria dels titulars dels 
que tenen el poderjudicial, exerceixen la seva I'unció jurisdicci- 
onal a Catalunya, no sbn catalanoparlants. Llavors, doncs, és 
moEt dificil arri bar a una normalització lingüística satisfactbria. 
Els advocats tenen corn a principal obligació, per etica professi- 
onal i per deontologia, fer prosperar les tesis dels seus clienls, 
els interessos que els han estat confiats a la seva defensa. I ,  lla- 
vors, potser és, diria, exigir un acte heroic i, per tant, no ex- 
igible --fins i tot d'acord amb el codi penal -, doncs, que es di- 
rigeixin en catali a un jutge que no entén el catala, pcrquc, na- 
turalment, malamcnt anirh la sentencia, si els íonarnents jurí- 
dics en que  es fonamenten unes determinades peticions o al*le- 
gacions, doncs, no s6n cornpresos per aquell que I'ha dc dictar. 

Per consegüent, fins que no tinguem la immensa majoria de 
jutges i magistrats que prestin servei a Catalunya, que coneguin 
el catala, seri moll dificil arribar a una normalitzacib lingüística 
satisfactbria. Per nixb les mesures que ha adoptat - - i  penso 
continuar, incrementar duriznt el meu niandat-, doncs, s6n 
una mica indirectes : sbn les beques, per& sorgeixin vocaci-' 
ons de judicatura il. Catalunya; facilitar que accedeixin a aquesta 
d'aixb.,. i ,  després, és clar, haurem d'anar, per via indirecta, 1-1 

una,.. perque, cs clar, aixo d'anar donant beques, doncs, és un 
camí una mica llarg, indiseutibleinenl. Pero sí que poclrieni 
actuar d'una manera més rapida, procurar que els jutges i ma- 
gistrats que serveixen a I'Administracib de Justicia de Catalu- 
nya tinguin mcs estabilitat en el lloc. En tenir rnks estabilitai, 
es nies, ja no diria exigible, pero si que, per part seva, lli hauria 
una auloexigencia de conkixer el calali, és evident. I aixo 
perquc estic convenqut que no hi ha mala voluntat per part 
d'ells. Aril, si resulta que &nen destinats amb cariicter forqbs 21 

Catalunya, a servir un  jutjat o un tribunal de Catalunya i ,  al cap 
de ires mesos, dcmanen el trasllat, corn que aixb ho hem vist i 
ho estem veient constantmelit en els jutjats i les magistratures 
de Catalunya, doncs, aixb és impossible. Si aquest senyor sap 
que s'hi estari tres ... vaja! s'hi estaril el temps necessari per 
tornar a demanur el trasllat quan es produeixi una vacant, i, per 
tant, es inirtil. Ara, si aquests funcionaris del poder judicial 
saben que tenen una estabilitat a Catalunya, doncs, cvi- 
dcntiiient, la cusa wnviaria. 

Com es pot aconseguir aquesta estabililat? Bé, jo crec quc 
els jutges i magistrats que serveixin a Catalunya, i concreta- 
ment a 13arcclona i a la seva Area d'influhcia, on la vida és 
molt niés cim i el treball és molt més dur i molt mes abundós, 

scnse exagerar, eh? -un jutge I un magistrii( cleslinut a 13arc.e- 
lona té, com a mínim, cinc vegades nihs feina que4cl que csiii 
destinat a una capital dc província de la resla dc I'Estiit amb el 
niateix sou; amb un cost de la vida molt mes supcrior -coi11 
tothom sap-, evidentnient, clonus, aixo tw estimula per ii rcs 
aquesta estabilitat. De manera que jo en1 proposo buscar solu- 
cions a aquest problema, sigui via ticilitat- habiwtges, sigui l i ici- 
1 i tur  subvencions, c t ck t e ix, per aconscg LI i r aq uesta c S I B  b i I i lu 1, 
perque crec quc és de justícia. Si no estan ben pagats, evi- 
dentment, no continuaran molt Ienips it Cahl~inya. No cstuii 
ben pagats per I'csfory que se'ls requereix i pel cos1 cle la vida 
que represenh, sobremt la gran uiulat i la sevit zona 
circumclan t. 

El Sr. PRESIDENT : Be, aquesta pregunta ha eskit íormuli~- 
da per I'Il4ustre Dipulat scnyor Josep Moliner. ks que vol Ker 
alguna repregunta respecte r-ll qiie l i  ha contestiil el senyor 
Conse 1 ler I! 

El Sr. MOLlNEK : No, senyor President; nonies agrr-lir les 
explicacions de 1'Honorable senyor Conseller. 

El Sr. PRESIDENT : Moltes gricies. Passeni aril ;-i un21 altra 
pregunta. 

EI Sr. CONSELLER : També de Convergkncia i Unib, 
Enric Ticó. Diu : <<L'I-ionorable Conscller, en la seva cxposi- 
cib, ha dit que, pel que fa a l'irnpost de societats, les fundacions 
són entitats només parcialment exemples. Sembla absoluta- 
ment injust que una fundaci6 cultural que dbna beques amb 
les rendes que produeix el capitd de la funclacih o que, cn gc- 
neral, qualsevol Eunclació que no pot obtenir guany o benefici, 
estigui subjecta a.l'impost sobre societats, inipost que grwti els 
beneficis que obtenen les societats. Podria explicar quin,ks cl 
tracte fiscal de les fundacions pel que fa a I'irnpasi sobre socie- 
tats'? )) 
. Aquesta és una pregunta a un flscalista. Bé, jo li diré coi11 
esth, en aquests monienls, perque mc n'he preocupat cl'aixb. 
Les fundacions són considerades entitats exemptes de !'impost 
sobre societats, sempre que compleixin els tres requisits segü- 
ents : primer, que la funclacib estigui deguclament classificada; 
segon, que els cirrecs dcls patrons siguin gratu'its; tercer, qEie 
es retin comptes a l'orgaii del protectorat corresponent, Ara 
be, I'exempciÓ no compren rendiment del pairinioni quan cl 
seu Ús es trobi cedit a tercers, amb la qual cosa ja elimina extra- 
ordiniriamenl la possibilitat de gaudir cle I'exempcib, perque 
és logic que el patrimoni estigui cedit a tercers, més que una 
explo t aci0 directa. 

lncrernents patrimonials, tampoc no hi estan compresos; es 
a dir, entre altres qüestions, la diferencia entre el preu de 
compra i el preu cle venda dels actius o la ciiferkncia del valor 
en  pesseta dels actius situats en divises a I'estranger com a con- 
seqiikncia de la morlilicació del t ¡pus cle canvi de la pessctu. 

Terccr, que no compren I'exempció : reiidimcni cl'explota- 
cions ecolihiques. Aquests tres conceptes defineixen la tuxa 
imposable sobre la quid hom ha d'aplicar el tipus del I8?h per 
tal dc dcterniinar la quota. Bé, can vostes veuen els beneficis 
fiscals de les funclacions són ildusoris sobre el paper, perque 
quan es diuen els requisits que són necessaris es veu que cap 
fundació por reunir aquests requisits, perque si una t'undacii) 
ha de complir les seves finalitats ha clc tenir una exploracib eco- 
nbniica, perque, si no, nialanient rai! Si t c  pupcr d'cstat unl-i 
fundació, fa anys, i l i  eslan donant el 3%, imagineu-vos quin 
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rendiment cal del capital. Aixb mateix es pot dir de no tenir 
cedit a tercers el rendiment del patrimoni, i la qiiestib dels in- 
crements patrimonials, perque aixb sí que és important, 
perque hi ha fundacions molt importants en el nostre pais que 
per raó de la seva popularitat, doncs, han anat rebent a través 
dels segles -parlo de segles-, doncs, donacions i llegats testa- 
mentaris, a favor seu, amb béns i immobles, que, si estan en 
rendes antigues, doncs, evidentment, no renden res, pero, en 
canvi, si es poden vendre, és evident, seria una solucio per a la 
situacib de penbria econhica en que es troben la majoria d’a- 
questes fundacions. Ara bé, si resulta que li  apliquen sobre I’in- 
oremcnt de pzitrimoni, patrimonis que potser van ser adquirits 
fri dos o tres segles, evidentment, el. resultat es catastrbfic. Per 
consegüent, es veuen imwdits, doncs, de gaudir de benefici 
fiscal, la qual cosa és absurda en no tenir unes finalitats o no 
tenir iinim de lucre. 

EI Sr. PRESIDENT : El senyor Tic6 vol algun aclariment re- 
specte a la resposta del senyor Conseller? 

El Sr. TICÓ : Sí, senyor President, gracies. En primer lloc, 
volia agrair la resposta de I’I-ionorable Conseller. Jo entenc que 
aquest és un tema que preocupa el ciutada i que preocupa, es- 
pecialment, no cal dir-ho, les fundacions i les entitats de Cata- 
lunya, perquk sovint parlem de la riquesa que suposa per al 
nostre país el nombre important, importantissim, d’entitats, 
clubs, etcelera, que configuren aquesta societat civil, perb obli- 
dem que aquestes entitats, aquestes fundacions han nascut i 
s’han desenvolupat moltes vegades enfront o fent una suplen- 
cia del mateix Estat. 

Jo celebro que hi hagi aquest punt de vista, que es pensi inci- 
d k e n  aquestes qiiestions i que, realment, el tracte fiscal de les 
fundacions, en aquest cas concret, sigui el més adient possible 
pels objectius que tenen i per a la seva estructura i per al servei 
que en cl fons estan fent a tota la nostra societat f a tots els 
ciutadans de Catalunya. Grhcies, senyor President. 

El Sr. PRESIDENT : Molies gracies, senyor Ticb. 
EI Sr. CONSELLER : Passem a la darrera. 6s ln darrera? 
El Sr. PRESIDENT : Passem a la darrera pregunta. Esth for- 

mulada també pcl Grup dc Convergencia i Unió. 
EI Sr. CONSELLER : El senyor Joaniquet : d o m  pensa el 

Departament de Justícia agilitar els trrimits burocritics i reduir 
ies despeses imputables als serveis centrals? )> 

Bé, aquesta és una prcgunta que és d’un ex-secretari general 
del Departamen t. Comprenc que l’iinteressi aquesta pregunta. 

Bé, en aquest particular, la Secretaria General pensa 
enfrontar-sc a aquests problemes, bisicament, amb quatrc 
conj 11 n t s d ’ric t uacio ns. 

La primera seria la introducció d’equips informatics en els 
diversos serveis, com és el cas de la secretaria administrativa, 
el gabinet del Conseller, la gestió del personal i ,  sobretot, el 
servei de gestió eeanijmica, el control pressupostari. ~ i x b  és 
Ibnamental, 

En segon lloc, a més d’aquesta informatització o mecanitza- 
ció, s’esti portant a’ terme, ja esta iniciada, i penso impulsar 
aixo, una anhlisi dels circuits administratius per tal de reduir 
totes les fases i simplificar paperam, els impresos -hi ha 
massa impresos de regim interior, i crec que se’n poden elimi- 
nar molts. 

En tercer lloc, a mks d’aquests dos processos d’informatitza- 
cfó i racionalització, cal afegir un estudi dels llocs de treball; de- 
finir perfectament la funció de cada lloc de treball per evitar 
interferencies i ,  a vegades, duplicitats qtic es producixen 
dintre d’un mateix servei o d’uuna mateixa Area. 

I, per riltim, doncs, una rormaci6 continuada del personal 
per aconseguir, doncs, un augment en la seva capacitació i ,  en 
definitiva, del seu rendiment en el treball administratiu. 

El Sr.’PRESIDENT : EI senyor Joaniquet vol algun aclari- 
ment respecte a la resposta que li ha donat el senyor Conseller 
de Justícia? 

El Sr. JOANIQUET : No. MoEtes gracies, Honorable 
Conse Iler. 

El Sr. PRESIDENT : Bé, s’ha acabat aquest primer torn de 
preguntes. La sessi6 reglarnentiriament pot durar quatre 
hores; per tant, ens queden vint-i-vuit minuts. ks que hi ha 
alguna senyora diputada O algun senyor diputat que voldria 
que s’entrks en un segon torn de preguntes, tal com havíem in- 
dicat a !’inici d’qquesta sessió? ~Puusu.) Aleshores, no entrarí- 
em, doncs, en Rquest segon torn de preguntes s i  no hi ha cap di- 
putat que demani expressament que s’enlri en aquest scgan 
torn de preguntes. 

Bé, el senyor Conseller de Justícia demana la paraula, 
doncs, evidentment, la paraula és per a voste. 

El Sr. CONSELLER : Senyor President, senyores i senyors 
diputats, per agrair-los totes les seves iniervencions, cspcrar 
que les relacions que hi hagi entre el Conseller de Juslicia i 
aquesta, Comissió, doncs, siguin no solarncnt intenses, quant 
al seu nombre, sinó profundes, quant a millorar I’Adrninistra- 
ciÓ en l’irca del Departament, i jo, doncs, sobretot perquk he 
anat a la política activa corn a législador, com a diputat, sento 
una especial simpatia per la funció del diputat, no perque m’ho 
imposi, doncs, 1’Estntut i la Constitució, que haig d’cstar sub- 
jecte al cantrol dei poder legislatiu, sin6 perque recordo --i 
sempre enyomré- els anys que jo hc estat diputa[ i ,  a més, he 
estat diputat cl’oposici6. De manera que jo, cada vegtirltl que 
em fa una pregunta un diputa1 de I’oposicib, rn’identifico 
d’una manera especial amb ell. 

Moltes gracies c? tots. 
El Sr. PRESIDENT : Bé, donem per acabada aqwesla sessi6 

i es convoca cls senyors diputats i les senyorcs diputades per a 
aquesta tarda a dos quarts de cinc, que tenim també Comissió 
de Justícia. Moltes grkics. 

S’ai xcca la sessió. 
(Són ies citres dc la íurúu i c h s  minicts.1 
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Sbbre la sessiu a dos quarts de cinc de Iu íurda i deu minuts. Pre- 
sideix la sessib I% Sr. Aibiol, acompunyat del Secretari, 1. Sr. Tiró. 
Assisteix la MPSU el Lletrut Sr. de AIfonso: 
Hi son pmeprts /es diputades i els diputats membres c i ~  Ja Comis- 

si6 1. SK Moliner, i. SK Camp i Valleju, I. SK Pérez-Murem, I .  
S,: Dalrnuu, I. Sr. Orriols, 1. Sr. Vendreil, 1. Sr. Joaniquet, i. Sr. 
Montuña, I .  Sr, Muntal, I. Sr. Martinez i ibáfiez (en substiiucib c i ~  
U. Sr. Custellnou), 1x1 G p, de Cunvergthcia i Unib; 1. SK Casa- 
res, I. Sra. Barenys, I. Sra. Viadiu, 1. SK Lorda (en substifucib de 
1% SK Abeltu), pel G, Socialista; I. Sr, Pgjd  i Foicrh i 1. Sr. Esteve i 
Oriol, pel G. p. Fopulat: 

En agumtu sessid hom compra amb la preskncia de l’H, Conseller 
de Justicia, Sp: Joaquim Xicoy, i de la Responsable ,de liZrnbit sani- 
/ari de la Direcció General de Protecció i Tutela de Menors, Sra. 
Cat herine Ferrem bu c h. 

Ordre del dia 

1. Preguntes. 
2. 
3. 

Pruposicib no de Llei sobre la Promoció de IQ Dona. 
Propsició no de Llei sobre 11 wly Internacional de la Pau. 

Preguntes 

EI Sr. PRESIDENT : Bé, comenqa la sessib. 
Et primer punt de l’ordre del dia són una skrie de preguntes, 

concretament sis preguntes, que fa al Conseller de Justícia, al 
Consell Executiu, el Grup Socialista. 

No obstant aixb, abans de donar la paraula al Grup Socialista, 
els demanaríem que, si hi ha substitucions, que facin arribara 
la Mesa en el transcurs d’aquesta sessió, que les facin arribar 
per escrit. 

Pregunta aJ Consel! Executiu 
sobre la tramesa de tres projectes de llei sobre dret civil catuld 

a I Paria m m  t 

Per tant, doncs, entrant en el primer punt de l’ordre del dia, 
hi ha una pregunta al Consell Executiu sobre la tramesa de tres 
projectes de llei sobre dret civil catali al Parlament, que formu- 
lara el Diputat Il.lustre senyor Francesc Casares, dei Grup Soci- 
alista. Per tant, el senyor Casares tb la paraula per plantejar 
aquesta primera pregunta. 

El Sr, CASARES : Gracies, senyor President. Senyores i se- 
nyors diputats, aquesta pregunta, que figura en el primer lloc 
de l’ordre del dia, és una pregunta que és resultat d’una reacció 
d’estranyesa, si volen vostks, fins i tot d’estupefacció, corn a 
conseqükncia de la comprovacii, i l’estudi de la remissi6 que ha 
fet el Consell Executiu al Parlament de tres projectes de llei re- 
latius al dret civil catala. 

La qüestió que tanca aquesta pregunta, en definitiva, se 
circumscriu a demanar quins són els motius per raó dels quals 
el Consell Executiu ha cregut oportú aprovar i trametre a 
aquest Parlament tres projectes de llei sobre dret civil catali 
abans de coneixer les conclusions del Simposi de Dret Civil de 
Catalunya que encara actualment s’eesth desenvolupant, que 
prenen peu en una serie de fets encadenats que, en sintesi, són 
els següents, 

Com tots vostks saben i ,  sobretot, els que varen ser diputats 
d’aquesta Cambra en la primera legislatura, es va cobrir alesho- 
res una primera etapa que va consistir a adequar la Compilació 
de Dret Civil de Catalunya a la Constitucib. i aixb es va fer se- 
guint una determinada tonica que consistia, bisicament, a ac- 
ceptar que els temes de dret civil catali, per raó de la seva natu- 
ralesa i per raó de la seva importincia, demanen un estil especi- 
al, un metode especial d’estudi d’aquests problemes i d’elabo- 
ració de les corresponents proposicions de llei. En definitiva, 
el que demanen és maduresa i ,  sobretot; buscar en la mesura 
del possible un consens entre totes les forces polítiques. 

Com a conseqüencia de l’experiencia, que jo crec que ks sa- 
tisfactoria, de la primera leiislatura, el Grup Socialista va de- 
manar fa bastant de temps que es comences l’estudi dels lemes 
de Dret civil catali, mitjanqant la creació d’una comissió ad hoc 
que estudi& la realitat social catalana, és a dir, concretament, 
all0 que la societat catalana d’avui demana en relació amb els 
principals temes del dret civil. 

Jo ara no faré histbria d’aquesta proposició, una proposició 
que va venir a aquesta Comissió de Justicia, que va naufragar 
com a conseqükncia de I’oposició que va fer-hi ei Grup de Con- 
vergencia i Unió. 

Jo crec que com a resultat d’aixb, pero si més no amb paste- 
riaritat a aquesta iniciativa, la Conselleria de Justícia va ende- 
gar el que se n’ha dit el Simposi sobre Dret Civil de Caialunya 
o Simposi de Dret Civil de Catalunya, i les finalitats confessa- 
des, explicitades d’aquest simposi eren precisament aquestes, 
les de conkixer aquesta realitat a fi de, a partir d’aquesta reali- 
tat, poder comencar a endegar les lleis que havien de modificar 
o actualitzar el nostre dret civil. 

Aquest simposi, que jo ara no entraré a comentar, va anar-se 
desenvolupant de tal manera que, segons el seu ritme també 
confessat, havia d’acabar en un moment determinat amb unes 
conclusions. Aquestes conclusions, logicament, corn la seva 
prbpia paraula indica, havien de coincidir amb I’última fase, 
amb 1’Wim moment d’aquest simposi, el que havia de ser la 
cloenda. 

Doncs, be, abans i bastant abans que es produís aquesta CIO- 
enda i, per tant, les suposades o hipotetiques condusions, vet 
aquí que la Conselleria de Justicia -deixin-m’ho dir així - es 
despenja amb la remissió a aquest Parlament de tres projectes 
de llei, un dels quals, el relatiu a la successi6 intestada, evi- 
dentment, dóna irnporthncia extraordinaria en relació arn b 
aquesta materia. 

EI que 6s més sorprenent és que en la mateixa exposicid, de 
motius es diu i es confessa que, efectivament, aquest simposi 
no ha acabat, esta encara en curs d’elaborar les seves ljltimes 
conclusions definitives. ks ai xi, doncs, que 6s impossible 
pensar, si no és que cies de la Conselleria s’estigui ja en con- 
eixement de quines seran les conclusions -cosa que em 
sembla molt temerari de suposar-, dic que en aquesta situació 
la Conselleria elabora tres projectes de llei i els envia, Alesho- 
res, a nosaltres aixo ens crida I’atenció, ens colloca, corn he dit 
abans, en una situació de perplexitat i com que ignorem, alme- 
nys per boca del mateix Consell Executiu, quins sbn els 
motius pels quals hagi pogut procedir amb aquesta precipitacib, 
una precipitació que jo m’atreviria a qualificar de temeraria, 
aquest, doncs, és el motiu de la nostra pregunta, que jo agrair6 
molt de coneixer la resposta per boca de 1’Honorable senyor 
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Con s e 1 1 er. 
Mol tes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT : Moltes grhcies, senyor Casares. Per re- 

spondre, té la paraula I’Honorable senyor Conseller de Justícia. 
El Sr. CONSELLER DE JUSTkIA (Joaquim Xicoy) : GrB- 

cies, senyor President. Senyores i senyors diputats, abans que 
tot, i ja que m’estreno en aquest trirnit parlamentari de contes- 
tes, em plau dir que m’agraden les preguntes que se’m puguin 
fer, agraeixo extraordiniriament l’interes que demostren les 
preguntes pels afers del Departament; a més, crec que ks 
missió de I’oposició --ho he dit aquest mati- el control de I’E- 
xecutiu i, per consegiknt, animo tots elsgrups parlamentaris, i 
d’una manera especial els grups de I’oposició, doncs, que em 
facin aquestes preguntes, perquk vull que la meva gesti6 sigui 
absolutament transparent. 

No em molesten a mi les preguntes, i si hi ha alguna pregun- 
ta impertinent, evidentment, a qui desqualifiquen es a qui I’ha 
feia, no al qui la rep i ,  per tant, no tinguin cap mena de prudkn- 
cia en aquesta rnatkria; a mi no rn’ot’enciran les preguntes. Bs 
més, potser el que m’ofendria és que no vinguessin preguntes, 
perque demostrarien els honorables senyors diputats i senyores 
diputades desinterks per la meva gestió en el Departament, i .¡o 
vull provocar moltes coses amb la meva gestió, menys 
desinterks. 

ks clar, hi hauria una manera de contestar impertinentment 
la pregunta que se’m fa, la pregunta del senyor Casares, que és 
dir : <(escolli, a mi no m’atabali que jo no era en el Departa- 
ment, aleshores, quan va succeir. )) 

Bé, jo no contestaré d’aquesta manera, i li haig de dir que as- 
sumeixo I’herencia rebuda, i jo he rebut com a herencia 
aquesta pregunta i la contestaré una mica ampliament, perque 
naturalment el terna ha requereix, el terna s’ho val i crec que, 
com que hi ha una confusió per part del Diputat que fa la pre- 
gunta, doncs, m’hhaig d’estendre una mica. 

D’entrada li diré al senyor Diputat que el Simposi de Dret 
Civil no té ses a veure amb aquests projectes presentats pel 
Consell Executiu, ni en el seu origen, ni en la seva gestació, 
encara que sí en la seva presentació. M’explicaré. 

EI curs 1984-1 985 1’Acadkmia de JurisprudBncia i Legislació 
de Catalunya vit estudiar de manera preferent la convenihncia 
d’una eventual reforma de la regulació de la successió intestada 
i del sistema de reserves. Tamlk examina, aquesta acadkmia, 
la convenikncia de modificar l’aarticle 6 de la Compilació. Si s’e- 
xamina, perque esta a I’abast dels senyors i senyores diputats, 
la memoria redactada pel secretari de I’Academia, hom pot 
veure-hi que els esmentats estudis quedaren acabats en la 
sessió tinguda per I’Acadkmia el 22 de maig de 1985. Aquests 
estudis van ser traslladats a la Conselleria de Justícia i el Con- 
seller BEWSQ~S acorda la conveniencia de donar una forma arti- 
culada als treballs realitzats sobre aquest punt. 

El Simposi de Dret Civil de Catalunya cornenqa els seus tre- 
balls el marc del 1985 amb la idea fonamental de commemorar 
els vint-i-cinc anys de la Compilació. En una reunió que va 
tenir lloc el 22 de marG de 1985 ai coi-legi notariai de Rarcelona, 
els juristes convocats en la primera reunió acordaren que amb 
motiu d’riquest XXV aniversari calia aprofitar I’ocasiÓ per apro- 
fundir, en primer lloc, quina havia estat la realitat de l’aplicació 
del nostre dret civil en els filtims vint-i-cinc anys, per tal que a 
partir d’aquestes dades hom pogués posar-se a treballar, de Iege 

’ 

*ferenda -sempre queda bé un <<llatinajo>>, eh?-, a modifi- 
car, innovar o derogar les institucions que l’estudi abans es- 
mentat assenyalessin i incorporar al. nostre dret la regulació de 
les materies mes mancades de textos normatius. 

Constitu‘its, l’abrii dcl 1985, els concerts de direcció i execu- 
tiu amb representació de tots els estaments jurídics 
-judicatura, facultats de dret, hcaclemia de Jurisprudkncia i 
Legislacib, ConiissiÓ Juridica ASS~SSQK~,  Col-lcgi dc Notaris, 
Registradors de la propietat i mercantils i Colkgi d’Advocats, 
procuradors, secretaris judicials-, abans de I’estiu i Ia tardor 
del 1985 es portaren a terme les enquestes i treballs de recull 
de les dades següents : primer, una enquesta realitzada pels 
notaris; segon, una enquesta realitzada pels registradors de la 
propietat i mercantils; tercer, una enquesta realitzada pcl Co- 
llegi d’Advocats de Barcelona; quart, una enquesta realitzada 
entre els jutges i magistrats de Catalunya; cinquk, i últim, mi- 
lisi efectuada per la chtedra Duran i Mas sobre I’aplicació de Ics 
diferents materies compilades en les sentencies de i’Audikncia 
Territorial de Barcelona. 

Realitzades les enquestes i treballs es procedi a la redacció de 
les diferents memories, resums i anilisis que qucdaren acabats 
entre l’octubce i el desembre del 1985. A partir d’aquell 
moment calia treure les conclusions i fruits dels treballs. Amb 
aquesta finalitat es plantejaren dues reunions públiques ober- 
tes a tols els juristes. La primera reunió pública, que tingué lloc 
el dia 13 de desembre de 1985, es dividi en dos actes : el 
primer es fku al matí, ai Colkgi d’Advocats de Barcelona, en 
el qual els quatre estaments juridics que havien realitzat les en- 
questes explicaren el metode emprat, el nombre de qiiestiona- 
ris contestats i el judici que mereixien, a criteri dels responsa- 
bles de cada h a ,  els treballs portats a terme. La responsable 
del treball portat a terme per la citedra Duran i Mas dona 
compte de les sentencies dictades per I’Audiencia Territorial i 
de les materies litigioses. A la tarda d’aquell mateix dia, i en el 
Palau de la Generalitat, tingué lloc l’acte de commemmoració 
del XXV aniversari de la Compilació, en el qual parlaren el 
notari senyor Faus, va parlar ‘de la Compilaci6 del 1960, el 
senyor Vcrger Grau, de I’adequació de la Constitució i reforma 
de la Compilació portada rz terme pel Parlament de Catalunya, 
per la Llei 13/1984, del 20 de mar$, i el senyor Salvador 
Coberc, del futur del nostre dret civil catal& atesa la potestat le- 
gislativa que la Constitució i I’Estatut atorguen al Parlament de 
Cat al un ya. 

Calia acabar els treballs de les enquestes. Per aixo, els esla- 
ments professionals que havien portat a terme les enquestes re- 
dactaren sengles memories o resums i la citedra Duran i Mas 
redacth un llarg treball d’anAlisi de les s e n t h i e s  de 1’Audikn- 
cia Territorial. Tots aquests treballs, publicats en forma de 
llibre, es repartiren a totes les persones inscrites en el simposi 
el gener del 1985; 6s el I l i  bre que al llarg del simposi s’ha cone- 
gut amb el nom de Recull de Moieriuls, que suposo que el Dipu- 
tat preguntant disposa d’ell, perqut: em sembla recordar que va 
assistir a I’iacte que he esmentat del Coklegi d’hdvocats -no 
sk si a la tarda, al Palau de la Generalitat-, pero al mati si que 
li  recordo i ,  concretament, una intervenció pública que va 
tenir. 

Per tal que els ponents informessin públicament dels seus 
treballs, el dia 14 de febrer de 1986, tingué lloc el segon acte 
públic del Simposi, en el qual deu ponents examinaren el que 
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resultava dels treballs, i all0 que els juristes demanaven sobre 
les modificacions, esmenes i innovacions que, de kge ferenda, 
havien apuntat els entrevistats o estimava la chtedra Duran i 
Mas, a la vista dels litigis vistos davant 1’Audikncia Territorial 
de Barcelona, que, com és sabut, tk competkncia a tot 
Catalunya. 

E’estudi per veure com havia estat l’ampliació del nostre 
dret en els Últims vint-i-cinc anys va quedar complet, pero és 
pal& que les enquestes donaven clarament una altra dada, era 
com veien, com creien, com desitjaven ets professionals del 
món del dret que es modifiquessin les institucions, 

Finalment el simposi ha acabat el 23 i el 24 de maig d’en- 
guany, en un acte en el qual deu ponents han fet propostes de 
Jege jerendu, 

I ara retorno al terna dels tres projectes de llei presentats en 
aquest Parlament. En ei moment que foren redactades les pro- 
postes en ‘forma articulada sobre aquests tres projectes de llei; 
ja es coneixien els resultats de les enquestes portades a terme 
pel simposi i ,  a més, membres de 1’Academia.eren ponents del 
simposi . 

Ei text presentat per I’Acadkrnia fou objecte d’infosme de la 
Comissid, Juridica Assessora, amb l’encirrec explícit que es 
tinguessin en compte els parers i opinions majoritaris que re- 
sultaven de les enquestes i treballs del simposi. La Comissió 
Juridica Assessora, en la sessi6 del dia 12 de desembre de 
1985, assigna els projectes de llei a la seccicl de dret privat i ,  
després d’ésser estudiats els projectes de llei, foren dictami- 
nats, favorablement, el 13 de mar$ de 1985, 

Per tant, cat afirmar que els tres projectes de llei aprovats pel 
Consell Executiu a insthncies del Departament de Justícia 
tenien en compte els resultats del simposi i s’havien, fins i tot; 
desenvolupat els actes p6blics del simposi en que s’examinava 
el metode utilitzat en les enquestes i eis resultats que es despre- 
nien dels treballs, actes que corn abans s’ha dit, tingueren lloc 
els dies 13 de desembre dei 85 i 14 de febrer del 86. 1 ks per 
aixb que els ponents de la matkria de successions, el 23 i 24 de 
maig a la cloenda publica del simposi, que va tenir lloc a 
Lloret, nomes van fer una breu al-lusib, i de passada, a la suc- 
cessió intestada, reserves i modificació de I’article sisi: de la Co- 
mpilació, perquh ja era púbiic i notori que es creien sufici- 
entment debatudes aquestes matkries que havien estat objecte 
de la iniciativa legislativa acordada en el Consell Executiu. 

Moltes @cies, senyor President. 
EI Sr. PRESIDENT : Moltes gracies, senyor Conseller. El 

senyor Casares vol repreguntar? 
Ei Sr. CASARES : Sí, moltes gracies, senyor President. Ho- 

norable senyor Conseller, senyores i senyors diputats, jo, amb 
tot el respecte degut, haig de dir que, tot i que li agraeixo els 
termes de la seva resposta, evidentment no em tinc per con- 
venqut, ni de bon tros. Crec, senyor Conseller, que vostk ha 
fugit d’estudi, crec que no solament no ha desmentit la necessi- 
tat o la reacció d’estranyesa que jo he manifestat sinb que nu ha 
fet res més que confirmar-la. Perquk vostk s’ha limitat a expli- 
car quin 6s el desenvolupament d’aquest simposi, perb sense 
desmentir, en cap cas, el que --no nosaltres, sinó el mateix 
Govern de la Generalitat- afirma en !’exposicib de motius, 
que el simposi no havia acabat. Per tant, la successió de dates 
que wste  ha donat no fan més que reforGar el meu argument, 

Que el simposi tenia com a finalitat principal l’estudi de 

quina era la realitat sociai de Catalunya de cara a la possible mo- 
dificació del dret civil, aixo, no es pot desmentir perquk aixo es 
una constant en tots els docurncnts que han sortit de la Con- 
selleria donant notícies del simposi en quatre butlletins, un 
darrere I’altre. I llegiré només el número 4, quan diu : q e r  
aixo, ara, en entrar a la segona etapa és arribat el moment de 
fixar els criteris que hauran de regir les línies d’actuació futura, 
assenyalar quines són les modificacions que caldria introduir 
en el nostre dret, H I afegeix ; << la seva tasca d’analisi de la do- 
cumentació tramesa i la seva experiencia’personat es concreta- 
ran en propostes positives sobre els aspectes que avui es consi- 
deren més importants de cpnservar, modificar o innovar del 
dret civil de Catalunya. En apropar-nos al debat final, etcktera, 
etcktera. Que a més a mks hi havia la finalitat de commemo- 
rar els vint-i-cinc anys de la Compilació del Dret Civil de Cata- 
lunya, evidentment que si, pero aquest era un proposit acces- 
sori, important si, per6 accessori. I la finalitat principal es repe- 
teix una i altra vegada. I es parla sempre de I’elaboracib d’un 
document final, diu el mateix butlletí de notícies del simposi : 
<<El debat general, debat general i acte de cloenda del simposi 
en el qual s’elaborari un document final -subratllo un docu- 
ment final- que recollir& els punts de la funció sobre I’evolu- 
ciÓ del nostre dret civil catala, tindra lloc, tai com s’ha anunci- 
at, els propers dies 23, i 24 de maig a 1’Hotel Monterrey 
-seguit de quatre asteriscs-, de Lloret de Mar. )> Debat gene- 
ral i conclusions s6n en el programa. Aixo va ser repetit també 
reiteradament en els mitjans de comunicacib; tinc aquí davant 
una’informació del diari Avui, del dissabte 24 de maig, on es 
diu que ((durant la reunió N, a Lloret, I’última, la de la cloenda, 
la de les conclusions, és previst també elaborar un document 
final en et qual es recolliran els principals punts de reflexib 
sobre I’evoluciÓ dei nostre dret civil catala. )) I parla que prece- 
dira, abans de la cloenda, el debat final i la lectura de conclusi- 
ons. I el mateix senyor Conseller, en un article publicat al 
mateix diari Avui el 24 de maig, es fil ressb d’aquest planteja- 
ment quan diu <<aquestes ponkncies, que aviat donaran a con- 
eixer les seves conclusions, etcetera, etcetera. )) Doncs bé, 
només cal llegir l’exposició de motius de les lleis que motiven 
la nostra intervencib per adonar-se que, efectivament, allí es 
confessa, s’ha pres peu dels treballs del simposi, perb no s’ha 
esperat, en absolut, ‘les conclusions. Aixb és el que nosaltres 
afirmem i sobre aixo ens ratifiquem i no ens declarem, en abso- 
lut, convencuts. Una altra cosa és que la Conselleria consideri 
que ja en tenia prou amb el treball elaborat, perb aleshores que 
no es digui que aquelles conclusions serviran de punt de partida 
pet elaborar tot un projecte o una skrie de projectes de llei per 
modificar el dret civil de Catalunya, perque aixb és oferir opor- 
tunitats d’intervenció, de debat, de dialeg, que després es 
nega, Aquesta realitat, senyor Conseller, jo em penso que 
vosti: la coneix prou be, i ,  per tant, en aquesta seqiiencia de 
dates s’entén com poc després de la segona sessió pública 
del simposi, que va ser el marc, només que el dia 3 d’abril el 
Consell Exeeu tiu, sense la seva presencia, evidentment, aixb 
voste ho ha reconegut i potser aixo rn’obligaria a mi a matisar 
més la intervenció que faig, pero jo la faig al Consell Executiu, 
aquesta pregunta, no la faig solament al Conseller de Justícia, 
la podria haver con testat també 1’Honorable Conseller senyor 
Bassols, que ks, per dir-ho així, el pare de la criatura, 

Bé, en  aquesta situacih, ei 3 d’abril el Consell Executiu 
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aprova aquests tres projectes de llei i decideix enviar-los al Par- 
lament amb la confessió explícita de la seva falta. Aquesta és la 
preocupació que nosaltres tenim i la tenim no en funcib que 
mks o menys s’hagi menystingut -que jo crec que sí, que s’ha 
menystingut- l’opinió de persones que amb tota bona fe, amb 
tota dedicació, amb més o menys transcendencia han volgut 
col4aborar en aquest simposi, entre els quals personalment 
m’hi compto, no solament per aixo, sinó per una raó molt més 
important, de cara als resultats que s’han d’obtenir d’aquestes 
lleis. Voste, senyor Conseller, sap tan bk -jo diria que mks bé 
que jo- quina és la irnportincia que per a tots nosaltres tB pro- 
curar fer unes lleis que per ser lleis de dret privat, com s’ha dit 
moltes vegades, estan cridades a durar. Doncs res no pot durar 
si es fa d’una manera precipitada, res no pot durar si es fa d’una 
manera arrogant, en el sentit de voler prescindir o de no accep- 
tar la col-laboració d’aquells que la poden donar. Per aixu, nos- 
altres creiem que, senyor Conseller, vosti: esta en les millors 
condicions possibies per trobar un carni -jo no vull parlar de 
rectificacions, perquk no es tracta mai de buscar humiliacions, 
o de demanar humiliacions quan es tracta de buscar solucions. 
Perb voste estA en la milior situacib per, amb la colkiboració 
de tots, esmenar, per dir-ho així, aquest carni que, des del meu 
punt de vista ha estat mai iniciat. Voste ha parlat que ha assu- 
mida una herencia, evidentment, vostk I’ha assumit, vostk ha 
accedit a una Conselleria i ha fet pública manifestació que era 
correcte tot el que s’havia fet abans de la seva entrada en el 
Consell Executiu, pero ‘totes les herkncies, senyor Conseller, 
es poden acceptar en benefici d’inventari, i seria bo que vostk, 
corn a mínim, es prengués un període per deliberar sobre 
aquesta herkncia. Si aixo és així, jo, que no demano una retira- 
da pura i simple d’aquests tres projectes de llei, sinó que 
només faig una pregunta de saber per qu6 ha succe’it el que ha 
succei’t, no obstant aixo ningú podrh dubtar que, en el fons, el 
que hi ha és un propbsit constructiu, no solament un propbsit 
de critica, que també hi és, evidentment, perb un propbsit 
constructiu. 

Si aixo és així, senyor Conseller, jo em penso que valdria la 
pena que entre tots busqukssim la manera de tornar als plante- 
jaments inidials. Vostk aquest matí ha fet unes afirmacions que 
jo no sk si les he enteses malament amb la precipitació moltes 
vegades d’una sessió com aquesta, perb jo he entks que no hi 
hwia per ara cap por que aixo tornés a passar, que no hi havia 
en cartera, en el calaix, cap projecte de llei de dret civil a punt 
de ser presentat i que, en tot cas, durant aquesta legislatura 
se’n presentaria algun altre que, per cert, jo he quedat molt sa- 
tisfet de sentir que els temes, podriem dir de dret contractual, 
ocuparien, segurament, I’atenció preferent de la Conselleria. 
Que vol dir tot aixb? Que qui sap si MI hi ha primer de tot la ne- 
cessitat de fer a114 que persones de gran prestigi van dir en el 
simposi, la necessitat de no elaborar un codi, evidentment, 
que jo diria. que tots hi estem en contra, pero si unes bases mi- 
nimes de prioritats i un calendari, que és el que hem de fer en 
matkria de reforma de dret civil. I aixo només es pot fer des de 
la conformitat de tots ets grups parlamentaris. Crec que seria 
bo que d’awi endavant ens féssim tats el mateix proposit que 
ens vam fer a la primera legislatura, d’esborrar protagonismes. 
Vostk ho ha dit, senyor Conseller, aquest mati. El gran proble- 
ma de la coordinació corn de la coI.laboraci6 també 6s esborrar 
protagonismes, perQ en riixo hi vam reeixir la primera legislatu- 

ra, i aixo no va ser motiu perque al final, en una sessió en el Ple 
d’aquest Parlarnen t,,mantingukssim justes discrepancies quant 
al resultat de la feina, pero si algir es pren la molhstia de llegir 
l’explicacib de vot, tothom veuri que m6s en118 de la irnpossi- 
bilitat de fer prosperar les tesis propies en punts concrets i de- 
terminats hi havia la satisfacció de la feina ben feta. 

Jo, modestament, penso que estaria ei senyor Conseller en 
disposició d’encapGalar una iniciativa cl’aquesta naturalesa. 
Moltes gricies. 

El Sr. PRESIDENT : El senyor Conseller de Justícia, te la 
paraula. 

EI Sr. CONSELLER : Senyor President, senyores i senyors 
diputats, bk, jo no he fugit d’estudi, eh? Aquesta és una apreci- 
aci6 subjectiva quc jo respecto, perb no cornparteixa en abso- 
lut. Jo crec que diria amb el mateix fonament o potser amb 
més fonament que qui fuig cl’estudi ks qui interroga. U&, a mi 
em sorprkn que plantegi un representant del poder legislatiu 
catali, que plantegi una qüestidr com aquesta. fis que la sobira- 
nia del Parlament de Catalunya, en aquesta rnatkria del dret 
civil, ha de queclas supeditada a un siniposi? Be, és que sembla 
que ens haguem de sotmetre. Vaja, jo no formo part d’aquesta 
Cambra legislativa, perb em sembla que l’orgull de la Cambra 
legisíativa hauria d’anar per un altre camí, que un simposi de 
dret civil no condicioni les tasques d’aquest Parlament, aquest 
6s el meu modest punt de vista. 

Ni -fixi-s’hi’be- ia reforma del dret civil catali s’esgota 
amb aquests tres projectes de llei que voste reconeixerh que 
són tres projectes de llei molt puntuals i de punts molt concrets 
que no afecten el conjunt de les institucions jurídiques catala- 
nes, especifiques, del dret propi, ni, evidentment, la reforma 
futura del nostre dret s’esgota amb el simposi celebrat. EI sim- 
posi és una de tantes iniciatives com es poden emprendre per 
aprofundir l’estudi. 

No hi ha hagut precipitació de cap mena, li he explicat per- 
fectament d’on va néixer, QII van néixer aquests projectes de 
llei, de la inquietud cientifica, evidentment -no es pot dir que 
fos una inquietud política-, de I’Aeademia, de I’Acadkmia de 
Legislació i Jurisprudencia de Catalunya i no haig de fer jo el 
panegíric de l’hcademia ni dels seus components perque hi ha 
acord uniinime per part de tots els presents sobre aquest parti- 
cular. No hi ha hagut precipitació, l i  ho he explicat -i, a més, 
l i  he explicat ben bk- que no es van presentar els projectes ar- 
ticulats sense conkixer els resultats de les enquestes fetes pel 
simposi. 

Bé7 vostk em demana a veure si totes les forces poljtiques es 
posen d’acord en aquesta Cambra per establir un calendari a fi 
que, de comlj acord, i amb la maxima prudencia i amb la 
rnhxima discreció que requereix una cosa corn aquesta, es porti 
a terme la reforma que tots desitgem del nostre dret vigent, del 
nostre dret positiu en mathria civil. 

Bé, jo no m’hi oposo, en absolut, sempre que aixo no suposi 
un obstacle perquk es porti a terme, efectivament, aquesta re- 
forma, perque si esperem, per fer la reforma, que tots els grups 
es posin d’acord, jo suposo bona voluntat en tots, i en principi 
no en dubto, perb si jo veig que arribar a un acord sobre aquest 
calendari, perb hi ha voluntats més o menys obstruccionistes 
d’anar demorant aquesta reforma per qüestions de tipus 
formal, evidentment, jo no esperaré per enviar projectes de llei 
que hi hagi aquest consens, si veig que és obstruccionista la 
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causa per la qual no s’avenci en aquest. 
Res mks. Gracies. 
EI Sr. PRESIDENT : GrAcies, senyor. Conseller. Passem a la 

segona pregunta, i els demanariem, tant als senyors diputats o 
diputades que la formulen corn al senyor Conseller, a veure si 
podrien ser una mica mks breus. 

EI Sr. CASARES : Senyor President, una qüestió d’ordre. 
El Sr. PRESIDENT : Sí? 
El Sr. CASARES : Hi ha a continuacib cinc preguntes, que 

iotes elles fan referkncia al mateix terna, que són les qüestions 
relacionades amb la mort d’un menor a la guarderia Santa Tere- 
sita, de Sabadell. 

La forma com han estat consignades correlativament en la 
convocatbria presenta un inconvenient i és que alteren una 
mica el sentit logic del plantejament. Si el senyor President no 
hi tingués inconvenient, nusaitres suggcririern un ordre logic, 
que no és exactathent el mateix en que estan situades, i si és 
així, doncs, IIQ es ben bé un ordre invers, perb, si el senyor Pre- 
sident m’ho permet, jo suggeriria quin 6s aquest ordre. 

EI Sr. PRESIDENT : Endavant, senyor Casares. 
El Sr. CASARES : Aleshores, la primera pregunta seria la 

que esta situada en I’Gltim lloc, abans del número 2, 
evidentment. 

El Sr. PRESIDENT : O sigui, que seria la 6, vaja! 
El Sr. CASARES : Si posem números correlatius de h 1 a la 

5, a les cinc preguntes, aleshores resultaria que la primera co- 
rrespondria a I’última, número cinc, seria la primera; la segona 
seria la que esta en-el segon lloc; la tercera seria la que esta en 
el quart,.. 

El Sr. PRESIDENT : Senyor Casares, a veure. Digui’m, en 
lloc de dir-m’ho aixi, digui’rn el número de registre. 

El Sr. CASARES : EI numero de registre, perfectament. 
El Sr. PRESIDENT : La primera seria la 8382. 
El Sr. CASARES : La primera seria la 8382, la segona seria 

El Sr. PRESIDENT : Si, si, si. 
El Sr. CASARES : La quarta seria la 8380. 
El Sr. PRESIDENT : I la cinquena seria la 8378. 
El Sr. CASARES : T la cinquena seria la 8378. 
El Sr. PRESIDENT : Molt be, Per part d’aquesta Presiden- 

cia no hi ha cap inconvenient que es formulin de la manera que 
ha suggerit ei senyor Casares, pero no obstant aixo, aqui estan 
ordenades en funció de com es van presentar al registre. Vull 
dir que no ha estat així.. . 

EI Sr. CASARES : Pero així i tot guanyaria el plantejament 
en co herencia. 

El Sr. PRESIDENT : No hi ha cap inconvenient, senyor Ca- 
sares. No hi ha cap inconvenient, pero repeteixo que l’ordre 
del dia s’ha fixat en funció de com van arribar al registre. 

la 8379, la tercera seria la 838 1 ... D’acord? 

El Sr. CASARES : Si, així ... Moltes gricies. 

Preguntes al Consd Executiu 
sobre la mort d hup1 meno? 

acollit a b guarderia Santa Teresita, a Sabadell 
i sobre ¡’internament d’un menor acollit u la guarderia 

Scsnta Teresita, de Sabadell 
, 

EI Sr. PRESIDENT : Per tant, aleshores, entrem, doncs, 
per entendre’ns, a la pregunta 8382, número de registre, que 

és la pregunta al Consell Executiu sobre la mort d’un menor a 
la guarderia Santa Teresita, de Sabadell, que formularan la Di- 
putada Il4ustre senyora Rosa Barenys i els Diputats 11-lustres 
senyors AbelEÓ, Soto i Francesc Casares. Per formular la p e -  
gunta, té la paraula la senyora Rosa Barenys. 

La Sra. BARENYS I Si, senyor President. Si em permet, jo 
faré la 8382 i la 8379 a la vegada, o sigui, la primera i la segona. 

El Sr. PRESIDENT : La primera i la segona. 
La Sra. BARENYS : D’acord. Be? jo primer que res, volia 

dir que si el Grup Parlamentari Socialista ha presentat aquest 
seguit de preguntes no és amb la intencionalitat d’explotar un 
fet ni de continuar posant en relleu una cronica negra que Ú l t i -  
mament en els mitjans de comunicació se succcix, donat a fets 
que no ens agraden, i no ens agraden per la trajectoria i per I ’ h  
teres que tenim tots els grups parlamentaris d’anar avarqant en 
la defensa dels drets dels menors. 

Per& si hem plantejat precisament aquest seguit de pregun- 
tes es perque, tal com deiem en el plantejament de la qüestió, 
des de fa un temps es produeixen fets que, sota la nostra inter- 
pretació, creiem que posen de manifest deficiencies en el funci- 
onament dels serveis de la Direcció General de Protecció de 
Menors, entre d’altres, que possiblement també hi siguin; 
podria referir-me a la desaparició dels nens del centre de 
menors de Tarragona o bé el recent fet del cas de Manresa, que 
no es Únicament un problema de manca de funcionament dels 
serveis de la protecció, sinó de manca de coordinació entre di- 
,ferents institucions phbliques de Catalunya, Q b& el cas, al qual 
fkiem referkncia, d’aquest nen guinea, mort el dia 23 d’abril, a 
Sabadeii. 

Crec que la recent creació i aprovació per unanimitat al Paria- 
ment de Catalunya de la Comissi6 de Maltractament$ de- 
mostra, en primer lloc, la voluntat de tots eis grups parlamen- 
taris de construir una política en defensa dels menors, no en 
dubtem pas, així ho creiem, i aixo és un punt de partida per 
poder repensar, discutir i reelaborar --si cal - aquelles poiiti- 
ques que siguin més adequades per afrontar aquests objectius i 
aquestes finalitats. 

Voldria recordar el que estableix la Llei 11 /1935, de Protec- 
cib de Menors, Llei aprovada fara poc -#aquí a pocs dies farh 
un any-, al Parlament de Catalunya, la qual estableix el re- 
specte, els drets i les garanties individuals dels menors en I’e- 
xercici de la seva protecció inclos, com és logic i normal, el 
dret a la salut. 

No obstant aixo, a pesar que nosaltres tenim aquest marc 
normatiu i aquest marc legislatiu, hem de portar aquest fet a la 
Comissió corn a conseqüencia del nostre deure de Grup parla- 
mentari a i’oposicib i de la nostra responsabilitat, a fi que el 
senyor Conseller, amb aquesta cornpareixenqa, ens pugui acla- 
rir totes les qüestions que en el seguit de preguntes li hem 
formula t. 

Aquest matí el senyor Conseller manifestava que fa pocs 
dies va celebrar: els cinc anys de traspassos al Govern de la Ge- 
neralitat de les cornpetencies de protecció de menors. Nos- 
altres suposem que durant aquests cinc anys de treball la Dircc- 
ci6 General ha pogut conkixer el funcionament dels centres co- 
l-labosadors, i a la vegada, evidentment, ens consta que en 
mks d’una ocasi6 s’ha esmercat, ha procurat fer reformes als 
centres propis, perb -ja ho dic- crec que la Direcció Generol 
ha pogut coneixer a bastament, amb tot aquest temps, la si- 
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tuació dels centres collaboradors. 
Continuant en el marc de la Llei de menors, hem de dir que 

en l’article 6 s’estableix que totes les institucions dedicades a la 
proteccib de menors s’han d’inscriure en un registre. A la 
vegada, l’article 26 paria del reglament de-regim intern o de 
funcionament. L’article 26 i el 27 parlen que s’han d’establir 
pel Departament de Justícia unes bases mínimes que delimitin 
el funcionament dels centres i les línies pedagbgiques 
fonamen tals. 

També, anteriorment, hem fet un seguit de preguntes a fa 
Conselleria sobre C Q ~  es pensaven desenvolupar tots aquests 
reglaments i normatives, i en resposta a algunes d’elles, I’Ha- 
norable ex-Conseller Bassols ens va manifestar que : <<a pri- 
mers de l’any 1986 estarien elaborades les normes reglamentli- 
ries i el projecte educatiu-marc que, tant en l’internarnent C Q ~  

en la llibertat)), cito picaules textuals de l’escrit, waidrh que 
tinguin en compte tots els serveis d’atencfó. )) 

Coneixem ja el Decret 5 1/1986, del 13 de febrer, que crea el 
registre d’institucions i aprova el reglament del funcionament. 
A ia vegada, també, la Llei de menors estableix les funcions 
dels equips i els centres d’observació. Nosaltres valdríem saber 
també, senyor Conseller, si aquest menor va ser objecte dels 
serveis d’observacib per part dels equips de la gent especialitza- 
da d’aquell centre. 

De totes maneres, en conjunt, ei resum d’aquesta exposiciri 
queda concretat en les dues preguntes, les quals he esmentat 
que formulava conjuntament. hs a dir, com va poder produir- 
se el proppassat dia 23 d’abril la mort d’aquest menor? És a dir, 
si el senyor Conseller coneix a bastament quins han estat els 
fets i quina persona o organisme, i en virtut de quins criteris, 
va seleccionar la guarderia de Santa. Teresita, de Sabadell, per 
internar el menor ai qual fem referkncia en el qüestionament 
d’aquestes dues preguntes? 

. 

Mol tes gracies, senyor Conseller. 
El Sr. PRESIDENT : Moltes grhcies, senyora Barenys. Per 

respondre, té la paraula 1’Honorable Conseller de Justícia. 
Senyor Conseller, són dues preguntes que són iguals. 
EI Sr. CONSELLER : Senyor President, jo preferiria que 

se’rn fessin totes les preguntes primer, perque les vull agrupar, 
i després les contestaré separadament, perquk aquí hi ha una 
relaci6 fhctica que, evidentment, és aquesta cinquena pregun- 
ta, que ara passa a ser primera, que és essencial per contestar 
les altres. Bé, n’és una conseqiikncia. Per consegiient, a mi 
m’agradaria fer una explimcid, global, eh?, i després pun- 
tualment contestaré a cada una de les preguntes. 

El Sr. PRESIDENT : ks que hi ha algun inconvenient per al 
Grup Socialista per agrupar i desprks, doncs, que el senyar 
Conseller doni resposta i vastes la repregunla tarnbk la podrien 
reagrupar? 

El Sr. CASAKES : Si no ho he entes malament, senyoi Con- 
seller, ei que es tracta és que formulem ara totes les preguntes, 
el senyor Conseller contestaria. *. 

EI Sr. PREIDENT : Perquk van en relació, esta dient. 
El Sr, CASARES : Perb, queda ben entks que desprks, 

lambé pel mateix ordre, tindrem ocasió de formular les repre- 
guntes o.. . 

El Sr. PRESIDENT És a dir, el que fariern, senyor Casares, 
a veure si ho entenem bé, aixo, seria acumular totes les pre- 
guntes, perqui: tenen una relació, segons el senyor Conseller 

de Justícia, directa amb el fet que s’esti plantejant; evi- 
dentment, ell contestaria acumulant i el Grup Socialista, des- 
prés, a travhs d’un o de diversos diputats podrien acumular 
també el torn de repreguntes, a la vegada que el senyor Con- 
seIler podria, doncs, fer la resposta a aquesta repregunta també 
acumulada. 

Hi estem d’acord? 
El Sr. CASARES : Hi estem d’acord. 
El Sr. PRESIDENT : Doncs, endavant, respecte a quina 

pregunta, senyora Barenys? (Pausa.) ( L l  Sr. Gasares demana 
perparlcdr.) 

El Sr. CASARES : Senyor President.. . 
El Sr. PRESIDENT : Senyor Casares ... 
El Sr. CASARES : ... seguint la indicacidr del senyor PrcsE- 

El Sr. PRESIDENT : Endavant, senyor Casares, 
dent, doncs, formulem a continuació la resta de preguntes. 

PreguntíJs al Consell Executiu 
subw els responsablm dc Ea mor1 d’un menor a la guarderia 

Santa Teresita, de Sabadell, 
sobre IET mesura a prmdw per wsuldre les desatencions 

en ei tractament de menors i 
sobre ips responsubiliía fs que pensa exigir per ia mort 

díin menor acollit a IQ guarderia Santa Termita, 
de SctbadelI 

EI Sr. CASARES : Vull fer observar que Ia seqiiencia logica 
d’aquestes preguntes @.s f k i l  d’endevindr. 

Primer de’tot, s’ha preguntat quines són les circumstincies, 
és a dir, els feis. Primer punt : va morir un menor a la guarde- 
ria Santa Teresita, de SabadeIl i, per tant, volem saber que és el 
que coneix la Conselleria quant a aquest fet. 

La pregunta número dos, que ja ha estat formulada, respon cl 

la necessitat de saber quines persones i per que i per quins crite- 
ris van ‘seleccionar aquest centre per acollir la criatura que va 
morir. 

La tercera fa referkncia -que és la que ara formularia- a les 
mesures a prendre per resoldre les desatencions que en el trac- 
tament de menors s’obscrva. 

La quarta és la petioio de quins s6n els responsables, i la cim 
quena, quines s6n les responsabilitats que s’han demanat. 

Entro, doncs.. . 
EI Sr. PRESIDENT : Senyor Casares, perdoni un moment. 

Per tant, el que vostk esta plantejant ara són les que, en aquesta 
numeració que hem fet a posteriori, serien la 3 , 4  i 5. 

El Sr, CASARES : Sí, s’ha forrnuiat la pregunta referent als 
fets, s’ha formulat la pregunta referent als criteris i als motius 
pels quals es va seleccionar i ara, molt breument, només queda 
preguntar aixb. 

El Sr. PRESIDENT : Molt bém 
El Sr. CASARES : La tercem pregunta, quines són les per- 

sones o conductes responsables de la mort del menor, produ’ida 
el passat dia 23 d’abril, que havia estat acollit a la guarderia 
Santa Teresita, de Sabadell? 

Entendra el senyor Conseller que resulti per a nosaltres, per 
a aquesta Cambra i per a tota I’opiniÓ d’una irnportancia extra- 
ordinaria saber que és el que s’opina des de ia Conselleria 
quant a aquelles persones O conductes que poden ser responsa- 
bles d’un fet que indubtablement cal qualificar de molt greu. 
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Ens pot dir si efectivament s’ha obert un expedient? Ens pot 
dir quines actuacions hi ha dintre d’aquest expedient? Ens pot 
dir quin resultat té aquest expedient? Aixb és la tercera 
pregunta. 

Quant a la quarta pregunta, el que es demana és allb que 
respon ja a una preocupació de futur. Ha passat el que ha 
passat, és molt de lamentar que hagi passat, pero tant impor- 
tant com corregir o demanar responsabilitats al passat és pre- 
veure de cara al futur. Per aixo demanem : és que la Conselle- 
ria ha pres ja mesures --o les pensa prendre- per tal que en el 
futur no es puguin produir fets com eis que s’han produ’it darre- 
rament, en els guals, des del nostre punt de vista, evi- 
dentment, s’han posat de manifest greus desatencions en el 
tractament de menors per part d’institucions dependents del 
Departament de Justícia de la Generalitat? I parlem en plural 
perquk, evidentment, no és l’objecte de la pregunta, pero no 
és la primera vegada que passen fets greus, corn és per exem. 
ple. .., puc recordar el de Tarragona, en el qual varen desapa- 
reixer dos infants d’un centre, i d’altres que no fan referkncia 
aquí, 

Per aixo per a nosaltres 6s preocupant que, en definitiva, sa- 
piguem si aixo es vol corregir o no hi ha propbsit de 
corregir-ho. 

i l’última pregunta que faríem é,s quines persones o organis- 
mes i en virtut.. . no, perdb, la cinquena pregunta seria la que fa 
referkncia a les responsabiEitats que es pensen exigir, per part 
del Consell Executiu, com a conseqiibncia &aquests fets. Uns 
fets que, sense voler dramatitzar-los, nosa1 tres veiem que 
tenen elements que podrien, eventualment, constituir fins i 
tot un delicte; un delicte, evidentment, no pas’dolós, pero sí 
un delicte per imprudencia o per negligkncia. Aleshores, es del 
manen responsabilitats? En definitiva, s’ha passat algun tant 
de culpa? S%a exercit alguna acció penal, civil, administrativa, 
discipliniria o de qualsevol altra naturalesa? Amb tot aixb, 
senyor President, creiem que queda plantejat el conjunt de pre-’ 
guntes que preocupen aquest Grup. 

Mol tes gracies. 
El Sr. PRESIDENT : Moltes griicies, senyor Casares. 

Suposo, senyor Conseller, que ha quedat prou clara l’ordenació 
del debat. Per tant, aleshores, vostk, doncs, té per contestar les 
cinc preguntes aquestes que ha formulat el Grup Socialista. 

El Sr. CONSELLER : GrBcies, senyor President, i celebro 
la coincidencia, perque jo ja havia demanat al President, preci- 
sament, fer aquesta alteració, perqut: és Ibgica, i amb la lbgica 
sempre ens posarem d’acord. 

do vull prescindir i prescindeixo de certes afirmacions que es 
fan en preimbul d’aquestes preguntes, amb les quals jo no 
estic absolutament d’acord. I dono per suposat que no hi ha la 
més minima in tenci6 demagbgica d’explotar un fet desgraciat, 
que jo sóc el primer de lamentar; que, a més, aixb va succeir un 
mes abans de jo prendre possessió, perb, evidentment -com 
abans he dit - assumeixo, i sense benefici d’inventari, I’heren- 
cia feebuda. 

No puc estar d’acord que es digui, amb caracter general; (<es 
produeixen fets greus}), en el prehmbul, i llavors se’n citen 
dos : un, aquest accident desgraciat que després examinarem 
i, després, la fugida de dos menors d’un centre de Tarragona, 
que ja va ser objecte d’una contestació escrita, i ja signada per 
aquest Conseller. Fugida que no va ser tal fugida, sino que van 

ser uns determinats senyors, des de l’exterior, que van planejar 
aquesta espkcie de fugida; i ,  evidentment, doncs, a mi se’m de- 
manarien responsabilitats si convertís un centre de menors en 
una presó i ,  per consegüent, si des de fora, on jo no tinc juris- 
dicció -pperquk l’ordre públic, la seguretat ciutadana no depe- 
nen de mi, ni depenen del Consell Executiu-, doncs, jo, en 
fi ,  jo no puc assumir cap responsabilitat sobre el particular. 

Bé, prescindeixo, ja sé que no hi ha intenció demagogica i 
prescindeixo també d’aquest preirnbul en que es pinta, més o 
menys, el Departament com una especie de n i u s  Herodes que 
ens dediquem a sacrificar infants innocents; en prescindeixo i 
vaig als punts de les preguntes. Com va poder produir-sc 
aquest desgraciat fet? Bé, s’h fet un informe exhaustiu; infor- 
mes : el metge de la Direcci6 General que va intervenir en el 
cas, el responsable de la secció dels centres de Barcelona, una 
assistenta Social d’aquesta secció que hi va intervenir, la Direc- 
tora de la guarderia Santa Teresita, i també la mestra de l’escola 
on assistia el menor Joan Nfumu i, també, de la Comissió Dio- 
cesana d?IInvestigació que va intervenir en els fets. La relaci6 
d’esdeveniments que resulta de tot l’actuat és la següent : 
primer, diumenge dia 20, segons un comentari de la mare del 
menor --destaco aixb <<segons comentari de la mare del 
menor D- en la visita que ella va fer, que feia habitualment al 
centre, diu que va detectar que el seu fill no estava bé. DOS, la 
simptomatologia no va ser apreciada com a greu, ja que els re- 
sponsables del centre no la van comunicar al doctor que tenien 
assignat quan aquest va fer la visita rutiniria, acostumada, dels 
dilluns, concretament el dia 21 ; aquest dia el nen Joan va anar 
a classe a l’escola púbtica, com normalment anava, 
-concretament al colkgi Enric Casassas- i ,  segons cerfi fica 
el seu mestre, per escrit, va transcórrer sense que <<se observa- 
se en é1 ninguna anomalia )>. Tercer, a les quatre de la matinada 
del dia 22, el menor Joan va presentar febre i malestar que li  va 
passar, en part, mitjanqant aspirines que el personal educador 
li va proporcionar. Quart, el matí del dimarts dia 22 el nen con- 
tinuava amb febre i, a més a més, tenia diarrea; el personal que 
I’atenia va seguir considerant que podia tractar-se d’una infec- 
cii, intestinal o respiratoria. Cinque, la mare va anar a veure’l a 
primera hora del matí i, preocupada per la seva salut, va trucar 
a l’assistenta social de la Comissió Diocesana de Marginació. 
Sis&, més tard l’esmentada assistenta social va demanar, 
equivocadament per part seva, assistencia medica al Tri buna1 
Tutelar de Menors; li van rectificar i, llavors, va comunicar 
amb el servei de centres, a la 1’30 hores d’aquest dia i, els re- 
sponsables de la guarderia Santa Teresita, COM a conseqüencia 
d’aquesta trucada, avisen el metge o que ingressin el menor. 

El metge assignat al centre, a les 4,45 del mateix dia, va reco- 
neixer el menor i ,  davant dels símptomes que presentava, va 
ordenar ei seu ingrks en el servei d’urgkncies de l’hospital del 
Nen Jesbs. EI diagnostic va ser de sepsia meningococcica, i se 
I’ingressi a la unitat de cures intensives, amb el tractament 
adequat. A les 14 hores del dia 23 es produeix la mart del 
menor. Com a antecedents sanitaris en possible relació amb In 
malatia cal assenyalar el paludisme i la filariosi, ambdues sus- 
ceptibles de produir una baixa de les defenses de I’organisme. 

Bé, jo perque, naturalment, no he estudiat medicina i ,  per 
tant, no sóc expert en la matkria, pero sí que m’he permes, 
perquk crec que és important per a la Comissió, coneixer el dic- 
tamen facultatiu de la doctora responsable dels serveis medics 
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de la Direcció General de Menors, aqui present, la doctora Cat- 
herine Ferrembach, a qui jo agrairia que exposés el seu punt de 
vista sobre la dolencia d’aquest menor, sobre si es podien ad- 
vertir símptomes, e tcetera. 

El Sr. PRESIDENT : Bé, senyor Conseller, aixb no és regla- 
mentari, que la pregunta va adrecada al Consell Executiu o va 
adreGada al Conseller, en aquest cas de Justícia i, aleshores, re- 
glamentariament, la doctora, doncs, sentint-ho molt no pot 
parlar, si no és que, per la importincia o transcendencia del 
tema que s’estB tractant hi hagi algun grup que demani, doncs, 
que parli, o que hi hagi un grup,.. millor dit, fem-ho reglarnen- 
tiriament, hi ha algun grup ... reglaventariament no pot par- 
lar ... hi ha algun grup que s’oposi que parli? (Pausa.) Senyor 
Casares. 

El Sr, CASARES : Senyor President, el meu Grup no s’opo- 
sa, evidentment, que parii la persona que esta present a la 
taula; ara, vol fer observar una cosa, i és que, per primera 
vegada, el senyor President d’aquesta Comissió, adopta una ac- 
titud flexible que en altres ocasions no ha adoptat. Per tant, jo 
crec que seria bo que prengues nota que, en aquesta ocasió, si a 
instancies del senyor Conseller es fa una petició d’aquesta 
mena i és atesa, tambk s’adopti la mateixa actitud quan des 
d’nltses grups es demana flexibilitat en I’aplicació del 
Reglament. 

El Sr. PRESIDENT : Bé, senyor Casares, el senyor Presi- 
dent d’aquesta Comissió vol ser conscient de la seva manera 
d’actuar i, per tant, demana al senyor Conseller que, si I’infer- 
me medic el pot llegir voste, senyor Conseller, que ho faci; si 
no, la doctora Ferrembach no pot parlar. 

El Sr. CONSELLER : Bé, jo no entenc la rigidesa del Regla- 
ment si aqui es tracta d’aclarir les causes d’una mort d’un 
menor, em sembla que no podem anar amb formalismes -i 
perdoni, senyor President, jo em sotmeto absolutament a la 
seva autoritat, en aquests moments voste ks qui mana-, pero, 
evidentment, si volem aclarir les causes de la mort, em sembla 
que el criteri tkcnic, el criteri d’un facultatiu és essencial. O, si 
no, aixb és una sessió formal que no t& objecte, vaja!; em 
sembla que. j a  podríem donar per acabada la sessió, vull dir, 
perquk és clar, si el punt important, el punt neurilgic esti aquí, 
doncs, perquc és saber si hi ha desatenció o no hi ha desaten- 
ció, si hi ha hagut negligencia en detectar una determinada 
simptomatologia o no, i aquí, la veu de I’expert, doncs, ha de 
ser silenciada, bé, em sembla que, llavors les altres preguntes 
les puc donar per contestades dient : (<no ha lugar, no ha 
lugar, no ha lugar. r) 

El Sr. PRESIDENT : Be, senyor Conseller, el que sí que de- 
manaríem, evidentment, aquesta Presidkncia considera que el 
fet és molt transcendent, i demanaríem, doncs, que les senyo- 
res i els senyors diputats ens admetessin de fer una petita,reces- 
si6 per tal de la Mesa plantejar-nos aquesta situació, de bell 
nou, que en aquesta Comissió mai s’havia donat. 

I 

Se suspkn mornenthniament la sessió. 
(La sesLsib se suspkn a dos quarts úe sis de la tarúa i vuit minuts i 

es reprkn a ires quarts de sis i tretze minuts.) 
El Sr. PRESIDENT : Es reprkn la sessió. 
Aleshores, jo els voldria llegir el  que diu l’article 95 de I’Es- 

tatut Interior, que diu : <<El President de la Generalitat i els 
membres del Govern tenen accés a les sessions del Ple i de les 
Comissions i la facultat de prendre-hi la paraula. En Comissi6 

H - - i  aquest és el nostre cas- <<podran fer-se acompanyar de 
carrecs i funcionaris del seu Departament i solkitar que hi 
intervinguin, H Aleshores, la persona que ens acompanya és la 
doctora Catherine Ferrembach, pediatra, responsable de l’am- 
bit sanitari de la Direcció General de Protecció i Tutela de 
Menors; direcció general que esta incardinada dintre de la Con- 
selleria de Justícia. Per tant, si el senyor Conseller demana que 
intervingui la doctora Ferrembach, per contestar un tema que 
considerem que és prou important, doncs, aquesta Presiden- 
cia, d’acord amb el que ha decidit la Mesa, li dóna la paraula. 

La Sra. RESPONSABLE DE L’AMBIT SANITARI DE LA 

MENORS (Catherine Ferrembach) : Bé, fent referencia a la 
skpsia meningococcica, vull destacar que és un forma clínica 
molt greu, d’infecció per meningococ generalitzada --aixb vol 
dir de tot el cos- que cursa amb un inici brusc, amb febre, 
malestar general, acompanyada de vomits, o que pot no anar 
acompanyada de cap altra simptomatologia -o sigui, pot sem- 
blar una simple grip- i ,  en I’evolució es pot observar, normal- 
ment, unes taques vermelloses de la peil, algun signe de me- 
ningitis o qualsevol altre simptoma d’aiteració de qualsevol 
brgan. O sigui, vull destacar que 6s una forma clínica que, brus- 
cament, infecta tot I’organisme de sobte. 

EI tractament antibaclerii es realitza administrant, inicial- 
ment, \per vena, penicilina, a part del que s’hagi de realitzar 
segons l’estat del malalt. 

El pronostic d’aquesta forma clínica 6s molt greu i infaust. 
Un gran percentatge de malalts moren, segons les últimes esta- 
dístiques a Catalunya, el 95% de persones afectes de sepsia me- 
ningococcica moren, encara que hagin estat ateses rapidarnent. 

El Sr. CONSELLER : Bé, si em permet, senyor President.. I 
EI Sr. PRESIDENT : Endavant, senyor ... (L% Sr. Ca.yur.es 

El Sr. CASARES : Senyor President.. 
El Sr. PRESIDENT : Si, el senyor Casares. 
El Sr. CASARES : Per preguntar si és possible fer alguna 

pregunta o demanar algun aclariment a la doctora que ens 
acaba d ’ i n for mar? 

El Sr. PRESIDENT : Sí, pero, senyor Casares, hi ha el torn 
de repregunta, i aleshores, vull dir, ja ho plantejarh. 

EI Sr. CASARES : Perfecte, Ho plantejarem després, doncs. 
El Si: PRESIDENT : Ho plantejar8 ... O sigui, ara estem en 

la fase de resposta. Llavors, vosti: pot tornar a repreguntar i, 
evidentment, el poden tornar a contestar. Per tant, si no hi t@ 
cap inconvenient, ho faria en la fase de repregunta. 

El Sr. CASARES : D’ncord, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Endavant, senyor Conseller. 
El Sr. CONSELLER : Continuo, senyor President. Responc 

a la pregunta ({quines preguntes es pensen prendre per tal que 
en el futur ... etcktera, M 

Les mesures que penso adoptar no són específiques i deriva- 
des d’aquest cas. Tenen corn a finalitat continuar en una línia 
d’atenció, en tots eis centres que, de sempre, s’ha portat a la 
Conselleria i que passa, substancialment, per : la reducció de 
les unitats educatives d’internament a un una dimensió més 
adequada, fins i tot per sota dels límits que preveu Ea nostra 
Llei; la implantaci6 de convenis de col-laboració amb tots els 
centres que no sbn propis, sobre la base d’una revisi6 a fons de 
les condicions educatives, abans que siguin inscrits en el re- 

D I R E C C I ~  GENERAL DE PROTECCI~ I TUTELA DE 

demana per parlar.) 
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gistre, i I’ampliaci6, al maxim, de la cobertura sanithria dels 
nostres menors, mitjanqant una xarxa normalitzada de forma 
similar a la que tenen la resta d’infánts de Catalunya. En 
aquesta línia, ja es va Firmar un conveni entre la Direccib Ge- 
neral de Proteccib i Tutela de Menors i I’Institut CatalB de la 
Salut, amb data 26 de novembre del 85. 

Quines responsabilitats pensa exigir el Consell Executiu 
com a conseqiikncia dels fets? 

Pel que fa a les responsabilitats, creiem que nomes s’han d’e- 
xigir quan hi ha fets imputables a persones que, per la seva con- 
ducta negligent o maliciosa, doh o culpa, incompleixen les 
obligacions que els són exigibles. En aquest cas que ens ocupa 
ja no es tritcta d’exigir responsabilitats, sinó de vetllar i seguir 
actuant per tal que aquests, igual que en tots els altres centres 
coklaboradors, millorin el seu nivell d’assistkncia. 

Quina persona o organisme, i en virtut de quins criteris, va 
sel-leccioriar la guarderia Santa Teresita? 

Com vostks saben, la decisid, pel que fa als menors, les mesu- 
res a aplicar corresponen als tribunals tutelars de menors. EI 
dia 7 de gener de 1986 es va rebre a I’organ territorial de Rarce- 
lona un ofici al Secretari del Tribunal en el qual es sollicitava 
I’ingrks en la institució adequada, i en regim d’internarnent, 
per al menor Joan Nfumu, amb expedient de proteccib. 

Tal i com esta establert, el responsable de la secció de 
centres de Barcelona va buscar, tenint en compte l’edat, l’esco- 
laritzacib, etcetera, el centre adequat d’entre els que estaven 
disponibles, i havent escollit ei de Santa Teresita, va comunicar 
al Tribunal l’alta del menor a l’esmeniat centre. 

Finalment, quines s6n les persones o conductes responsa- 
bles de la mort del menor produida el passat 23 d’abril? 

Repeteixo que no s’ha produit una neglighncia culpable -a 
criteri de la ConselIeria- de la qual es pugui fer responsable 
ning6. No hi ha hagut desatenció, encara que tots estiguem 
convenquts que cal que segueixi millorant en I’atenció que 
s’esta donant als menors, de manera que, fins i tot els successos 
més normals i més incidentals o accidentals puguin ser previs- 
tos amb anterioritat. 

Res més. 
EI Sr, PRESIDENT : Moltes grAcies, senyor Conseller, per 

repreguntar, doncs, tenen la paraula la senyora Barenys i el 
senyor Casares, perque la senyora Barenys ha formulat dues 
preguntes i el senyor Casares n’ha formulat tres d’acumulades. 

La Sra. RARENYS : Exactament, senyor President. Senyor 
Conseller, senyores i senyors diputats, la nostra investigació 
dels fets difereix de la que té el senyor Conseller, no podem 
entrar -suposo que voste té moltes més possibilitats que 
nosaltres-, perb, de tota manera, corn que hi ha una denúncia 
presentada al Síndic de Greuges, espero que, amb un temps 
curt, es pugui aclarir i pugui desempatar la diferencia d’opini- 
ons entre l’informe de la Conselleria i l’informe que ha elabo- 
rat aquest Grup parlamentari. 

Pero jo no tinc res a afegir al que diu la doctora, jo tinc una 
altra informació dels simptomes d’aquesta rnalal tia, perb no 
soc una persona entesa com ella, a partir d’ara ja m’informaré; 
la inforrnacib que teníem nosaltres és que és una forma clínica 
que no es brusca, d’hores, sinó que es pot produir en dos o tres 
dies. Aleshores, en aquest cas, i en aquesta circumstancia, el 
personal de la casa enteníem que tenia la seva responsabilitat. 
De tota manera és un interrogant que queda en l’aire i que, si 

s’ha d’obrir una investigació, o si es treballa en el cas, s’aclarira 
en el seu moment corresponent. 

Jo el que volia dir, senyor Conseller, és que, per la inlbrrna- 
ciÓ que el Grup parlamentari té de Irl guarderia de Sabadell, 
aquesta és una institució que no reuneix requisits; vostk, 
suposo que s’haura pogut assabentar que esth postada per set 
religioses, la directora de la qual -amb tots els meus respectes, 
evidentment- té a la ratlla dels vuitanta anys, -amb tots els 
meus respectes, perque crec que una persona de vuitanta anys 
pot treballar, pero no esta en les mateixes condicions que una 
persona reciclada i posada al dia quant a tkcniques 
d’actuació-; aquesta institució és una institució assistencial i 
benefica -també. amb tots 61s meus respectes, perque una en- 
titat privada pot tenir el seu caire assistencial o benefic- pero 
no esth en la línia d’actuaci6 i de renovació que la Conselleria 
ha demostrat que vol tenir, a traves de les seves aportacions, 
intervencions i l’aprovació recent de la Llei de Menors, a la 
qual feia abans referencia. En aquesta institució, amb un perso- 
nal de set religioses, hi havia setanta o vuitanta nens en el 
moment en quk es van produir els fets; sembla ser que un psi- 
cbteg o metge de la Direcció General, a temps parcial, i tres 
monitors que hi anaven dues hores diBries a la tarda per fer acti- 
vitats d’esplai. Jo no sé si aixb són condicions adequades 
perque aquesta guarderia pugui prestar un servei a nens de 
guarderia, són nens menors d’edalt, 

Per altra banda, senyor Conseller, jo volia fer referencia a la 
‘mesura adoptada. Evidentment vostks, en més d’una ocasió, 
ens’han demanat que no poden criticar les decisions que pren- 
gui ei tribunal; no vostks, el Director General actual de Protec- 
ci6 de Menors, deia en unes declaracions de premsa fetes,el 10 
de maig, que assumien la responsabilitat que els pertanyia, 
perb que no podien criticar la decisió del tribunal i havien 
d’acatar-lo -es referia a la mesura presa pel Tribunal Tutelar 
de Menors. Jo crec que, si ara ens asseguéssim tots aquí i veiés- 
sim quina 6s la situació d’aquesta família, la mesura adoptada 
pel Tribunal de Menors és una mesura, un interpretació ana- 
crbnica de la llei vigent. Evidentment que s’han de modificar 
les lleis, pero jo penso que en aquest moment la Conselleria 
també pot influir i informar el Tribunal de Menors quant a les 
mesures -per a aixb hi ha I’equip d’observació- es creu que 
no sdrn suficientment adequades per a les necessitats. Aquesta 
era una senyora sola, sembla ser que abandonada pel seu 
marit, i sense recursos. En aquesta circumstancia l i  van treure 
la tutela. M’agradaria que vostk ens pogués informar si h i c a -  
ment és aixb, o si el Tribunal de Menors va trobar alguna causa 
més per treure la tutela a una senyora per@ esta abandonada 
del marit i no té recursos economics. Penso que hi ha una colla 
de mesures d’assistkncia social, de protecció que no suposen, 
que no han de passar, precisament, per treure la tutela a un 
menor i internar-lo en un centre que, segons les informacions 
que tenim, també van crear un trencament de la relaci6 mare- 
f i l l  durant uns dies; pero és que potser no cal entrar en aquesta 
situació. 

Si voste creu que la mesura aplicada pel Tribunal de Menors 
no era la correcta --si és que vost& creu que era la correcta ho 
discutirem en un altre mare i en un altre moment- i ,  tenint en 
compte que la família podia -qualsevol Fdmília pot recórrer le- 
galment davant d’una mesura imposada-, vostks també hi 
podien haver recorregut, si és que realment estaven a l  corrent 
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del cas. 
Vostk no em digui que estern, all0 que en diuen els castellans 

(< rizando el rizo H, &rb, en qualsevol cas -i  més en aquest cas 
i quan es produeix un desenllac i una mort- tots sabem, els 
que treballem en aquests temes, que hi ha responsabilitats di- 
rectes, pero kmbé n’hi ha de negligkncia i d’indirectes. Ales- 
hores jo crec que no ens podem rentar les mans dient que les 
mesures que es prendran seran aquestes que vostk ha dit tan 
concrectes quan no fem una revisió general del funcionament 
de les institucions i veiem de quina manera es poden afrontar 
mesures globals, generals, que vagin a evitar que es produeixin 
situacions semblants. 

El Sr. PRESIDENT : Bé, el senyor Casares si voi repregun- 
tar en funció de les tres preguntes que ha fet, té la paraula. 

El Sr, CASARES : Grkies, senyor President. Jo, en funció 
de I’autorització que se m’ha donat abans, formularia a la doc- 
tora aquí present --el nom de la qual lamento IIQ recordar en 
aquest moment- una pregunta molt concreta, en fumi6 de 
les seves característiques de persona tecnica, especialista en la 
rnatkria. 

La pregunta concreta és la seguent, senyora : era possible 
suposar, sí o no, que els shpiomes, vbmits, mareig, febre, 
que presentava el menor que després va morir, vint-i-quatre 
hores abans, penso que era les 13,30 hores del dia 22, acon- 
sellaven, si o no, una visita mhdica urgent? Aquesta és una 
pregunta concreta que jo faria a la senyora doctora que ens ha 
informat. 

I, pel que fa referkncia a les respostes donades per I’Honora- 
ble senyof Conseller, dir que, en absolut les trobem satisfacto- 
ries. Que, fins i tot, ens han produit un desengany, en funció 
que estavem convenr;uts que l’actitud de la Conselleria tindria 
a veure, poc o molt, amb les informacions que, immediata- 
ment després de produit aquest fet tan desgraciat, van apa- 
rkixer en alguns mitjans de comunicació; informacions que, 
evidentment, jo no puc afirmar que siguin absolutament fide- 
dignes perb que, en tot cas, no han estat desmentides. Aquesta 
informació diu el següent, el titular <<La Generalitat no quiere 
buscar ninguna excusa. La Direccibn de ProtecciÓn de Meno- 
res, no quicre buscar excusas en esta tragedian ¡ ara, obre co- 
metes <<asurnimos la responsabilidad qlie nos toca )>, tanca co- 
metes, (< -rreconocieron miembros de este Departamento. No 
podemos criticar la decisibn del Tribunal i debemos obedecerla 
-ailade. D Més tard, H en cuanto al centro acogido, 10s respon- 
sables de protección de menores admiten que la guarderia de 
Santa Teresita es un centro rnejorable, i que, desde que el niiíio 
murib se ha abierto una investigación para determinar respon- 
sstbilidades y buscar soluciones. )) 

Bé, aixo feia suposar que aquesta investigació estava donant 
alguns fruits, en un sentit, com a mínim, diferent del cpe ens 
ha exposat el senyor Conseller. 

En definitiva, i corn a resum : nosaltres li hem formulat al 
senyor Conseller unes preguntes que, sintetitzades, demana- 
ven ; que va passar? per que es va designar aquell centre? qui 
6s el responsable del que va passar? corn es pot evitar aixb, en 
el futur, i quines responsabilitats s’han demanat? I ell ens con- 
testa, com a quk va passar, una histbria, absolutament ashptica, 
en la qual no fa absolutament cap valoració. En relaci6 amb la 
segona pregunta, diu que es va designar aquell centre perquk 
es considerava que reunia condicions adequades. A la tercera 

- 

pregunta de qui és el responsable, diu que no hi ha responsa- 
bles, perque no hi ha cap responsabilitat. A la quarta, com es 
pot evitar en el futur, suposo que si considera que el centre era 
perfecte, adequat, i no hi ha responsabilitats, no cal fer res per 
al futur; i, finalment, que no ha demanat cap responsabilitat 
perque creu que no s’ha de demanar cap responsabilitat, 

No obstant aixo, nosaltres, lamentant-ho molt, seguim con- 
siderant que, efectivament, hi ha hagut, per part d’aquest 
centre, una conducta negligent i imprudent i ,  per tant, per part 
de les persones que tenen la responsabilitat d’aquesl centre. 

Quan el senyor Conseller ens diu que el TrÍbunal .Tutelar de 
Menors va ser el que va ordenar que s’ingressés el menor en 
una institució adequada i que les institucions de I’Administra- 
ció autonbmica van limitar-se a complir aquesta ordre, no ens 
acaba de dir tot el que l i  preguntem, perquh complir aquesta 
ordre era complir-la. en tots els seus termes, Bs a dir, portar-lo a 
una institució adequada; i que no era adequada, em penso que 
els resultats, les conseqüencies ho han posat de manifest 
-sinó és que ja ho posen de manifest les altres informacions i 
proves que avui ja s h ,  almenys, de domini pGblic. 

Ens diu que no hi ha hagut desatencib. Que no hi ha hagut 
desatenció, quan un menor en les condicions en que s’han pro- 
du’it els fets, vint-i-quatre hores abans ja presenta símptomes 
tan greus, quan la mare esti demanant insistentment que hi 
hagi algun metge que visiti aquella criatura, i els responsables 
d’ilquesta institució no ho fan i, concretament, el dilluns ante- 
rior, dia 21, fins i tot I’envien a I’escola -tot i que hem de 
creure que el mestre que certifica que la seva conducta va ser 
normal, potser ho creu aixi- pero no hi ha cap dubte que la 
vigília, el diumenge, aquest infant presentava ja, com a 
mínim, uns símptomes que, en una instituci6 d’aquesta natu- 
ralesa, havien de posar sobre alerta aquelles persones 
responsables. 

ks a dir, que des del nostre punt de vista, no es pot arribar a 
concebir que la Conselleria hagi passat per alt informacions 
que a nosaltres ens semblen dignes, aImenys d’un credit inicial 
com Bs la Comissió Diocesana d’Emigraci6; que, en un infor- 
me que segur que coneix el senyor Conseller, diu textualment 
que : <<La Comisón Diocesana de Emigración rechaza enkrgi- 
camente la actuación del Tribunal Tutelar de Menores)) evi- 
dentment, és possible que aquí hi hagi també una responsabili- 
tat <<en este desgraciacio caso )) i afegeix <{ rechaza igualmente 
que ProtecciÓn de Menores)) -les institucions de la 
Conselleria- {(mantenga conciertos con centros de internarni- 
ento donde 10s niños no reciben las atenciones adecuadas y 
que carecen de personal competente. Iguairnente deplora la ac- 
titud de estos organismos para con la madre del niño fallecido, 
y la falta de humanidad demostrada para con ella. H 

Quk ens diu, senyor Conseller, d’aixo? ks que realment 
creu que aixo no té cap fonament? És que creu que la Comissió 
Diocesana d’Emigraci6 ha dit aixb per ganes de dir-ho? Creu 
que és, veritablement, el desig, el propbsit, de crear una 
alarma innecesshria de perjudicar algunes institucions admi- 
nistratives? Creu que-és així? O creu que aixb pot tenir algun 
fonament? ’ 

A nosaltres aixb ens crida molt l’atencib. Aixo ens preocupa. 
Nosaltres, en definitiva, crciern que el centre no tenia condici- 
ons, per raó del personal, per raó de la fdta de mitjans; que el 
personat no tenia preparacib; que la inspecci6 no havia exercit 
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les seves funcions amb el rigor adequat i que hi ha hagut, evi- 
dentment, una conducta negligent o imprudent. Si aixo és 
així, aleshores el que no entenem es aquest actitud indulgent 
de la Conselleria, que, evidentment, pot arribar a transformar- 
se en una actitud de complicitat amb aquests greus fets que 
s’han succe’it. Nosaltres ho lamentem i ,  per descomptat, no 
ens donem per satisfets amb les explicacions rebudes. 

Mol tes gracies. 
El Sr. PRESIDENT : Moltes gracies, senyor Casares. Per 

contestar a aquesta repregunta, te la paraula I’Honorable 
senyor Conseller de Justicia. 

EI Sr. CONSELLER : GrBcies, senyor President. Bé, jo haig 
de prescindir de totes les valoracions que ha fet ei senyor Casa- 
res -com la senyora Rosa Barenys- perque arriben a ‘unes 
conclusions sense tenir en compte el punt de partenqa. Si no 
coneixen quin és el dictamen d d i c  sobre la simptomatologia, 
d’on poden deduir negligencies i conductes responsables? De’ 
manera que són una simple presumpcib sense absolutament 
cap valor, Per tant, ara jo prego -i després continuaré- a la 
doctora que contesti a les preguntes que concretament se li han 
adreqat per part dels dos senyors, la senyora diputada i el 
senyor diputat, sobre la simptomatologia d’aquesta malaltia. 

La Sra. RESPONSABLE DE L’AMBIT SANITARI DE LA 
DTRECCI~  GENERAL DE PROTECCI~ I TUTELA DE 
MENORS : Em podria repetir la pregunta, si us plau? 

El Sr. PRFSIDENT : Senyor Casares, endavant. 
El Sr. CASARES : La pregunta és la següent : {(Els símpto- 

mes que presentavabel menor vint-i-quatre hores abans de les 
13,30 hores del dia 22 d’abril --Yomits, mareig, febre- acon- 
sellaven, si o no, una visita mkdica urgent? P, . 

El Sr, PRESIDENT : Ha quedat entesa la pregunta? 
La Sra. RESPONSABLE DE L’AMBIT SANITARI DE LA 

DIRECCIÓ GENERAL DE PROTECCIQ I TUTELA DE 
MENORS : Si, ara sí. 

El Sr. PRESIDENT : Endavant, vostk té la paraula, 
La Sra. RESPONSABLE DE L‘AMBIT SANITARI DE LA 

MENORS : O sigui, la simptomatologia que presenlava el 
menor durant la matinada de dilluns a dimarts, o sigui, del dia 
22, del 21 al 22, en principi podia ser atribuida perfectament a 
una infecció, com he dit abans, benigna. Estern parlant d’una 
skpsia meningococcica fulminant. Bs un tipus de skpsia que no 
succeeix, per sort, amb massa freqüencia, per& com he dit 
abans, dóna un alt percentatge de mortaldat, per més rhpida- 
ment que s’actu‘i a nivell hospitalari. 

Llavors jo crec, sincerament, que es va actuar com s’actua 
en qualsevol cas, en qualsevol farnilia. Un menor té malestar, 
té febre, té una mica de descomposició, havia anat a escola 
durant el dia -realment s’ha comprovat que a E’escola el 
menor no es va queixar de res- i s’avisa el metge, doncs, el 
dia següent, per a la visita d’aquest menor, quan es veu que 
amb el tractament rutinari d’aquesta simptomatologia que, en 
principi, era lleu, doncs, no remet. 

DIRECCI~ GENERAL DE PROTECCI~ I TUTELA DE 

Jo no tinc res més a dir. 
EI Sr. PRESIDENT : El senyor Conseller, si vol continuar? I 

EI Sr. CONSELLER : Bé, jo no entraré més en la qüestió 
mkdica. Sí que entraré a la qualificació que s’ha fet d’aquest 
centre com a inadequat. Haig de dir jo que aquest és u11 centre 
que ens el varem trobarja contractat quan es van fer les transfe- 

rencies a la Generalitat; que no sbn set les religioses que estan 
en aquest centre a la cura dels menors, són nou i ,  la Generalitat 
hi ha posat tres monitors, una assistenta social i un psicolcg. 

Creiem que és suficient aquest personal; suficient per cvilar 
tragkdies CQYYI les que contemplem. Ara bé, ja he dit abans que, 
a mesura que les disponibilitats econbmiques ho permetin, 
doncs, tenir setanta menors en un centre no ens satisfi en 
absolut. 

Quant a si estimo jo adient la resoluci6 del Tribunal Tutelar 
de Menors. Jo, aqui, seré una mica radical; pero ho seré en 
aquesta ocasió i en totes. Jo crec --i ho he dii, em sembla, 
aquest matí- en la independencia del poder judicial. Jo no 
puc entrar a discutir les resolucions judicials. A mi m’envia un 
menor un  tribunal tutelar de menors i jo l’haig d’atendre. Esla- 
riem frescos si, llavors, la Generalitat comencés a posar recur- 
sos, amb efectes suspensius, d’ingressar o no ingressar un 
menor. Jo haig d’acatar el que hem diu E’autoritat judicial, que 
per alguna cosa la Constitució l’ha fet independent. 

Evidentment, si jo em dediques, o totes les autoritats -no 
les de Catalunya, les d’arreu de I’Estat espanyol- es dedi- 
quessin a desmentir les ..., no li diré les falsedats --que no són 
falsedats sinó inexactituds dels mitjans de comunicació - no 
‘faríem altra cosa que estar escrivint, diariament, als mitjans de 
comunicacions. Per consegüent, vull dir, un mitji de comuni- 
cació es pot equivocar, com es pot equivocar qualsevol persona 
que cometi actes no s’arrisca; tothom que fa coses s’arrisca i, 
per tant, es pot equivocar. 

Per a mi, el que diuen els mitjans de comunicació, doncs, un 
valor informatiu, pero, en absolut, hi dono valor provatori, en 
absolut. 

Diuen que la meva explicació ha estat aseptica, deliberha- 
ment askptica, i sempre donaré explicacions aseptiques, no hi 
puc posar passió, aqui, jo haig de judicar uns fets, jo haig deju- 
dicar unes negligencies de personal de la meva Conselleria, jo 
no hi puc posar passió, jo hi haig de posar asepsia. 

Finalment, diu, com a conclusió -han dit els dos 
intervinents- que les explicacions que he donat no són satis- 
factbries. Tampoc em satisfan a mi, perque la mort d’un 
menor, evidentment, a mi no em pot satisfer de cap manera, 
eh! Ara be, jo haig de judicar els fets amb asepsia, i jo m’he 
posat en el lloc d’un pare -jo he estat pare de família i jo he 
tingut canalla a quaranta graus de febre i a les dues hores juga- 
ven tranquil-lament-, vull dir, m’he situat en aquest llac, eh! 
Aixb és una experihcia que he viscut. De manera que, a mi, 
els serveis medics de la meva Conselleria em diuen que la 
simptomatologia que es donava en aquest menor, doncs, no 
preveia una cosa tan greu com la que va tenir, que, a més, es 
dóna a tots els nivells socials i economics, i la mortalitat 6s de 
la ratlla dei 95%; bé, llavors, amb aquesta asepsia, jo haig de 
creure que aquí no hi ha hagut negligkncia. Ara bé, jo, el De- 
partament, no s’oposarh, ni ara ni mai, a cap tipus d’inves- 
tigacib que les autoritats competents creguin adients al cas, Se 
m’ha parlat d’un denúncia al Síndic de Greuges. Em sembla 
perfecte i ,  per consegüent, no tinc res mks a afegir. 

Gracies. 
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Proposició no de Llei 
sobre la Promoció de Ia Dona 

El Sr. PWSIDENT : Moltes grhcies, senyor Conseller. Bé, 
acabat aquest primer punt de l’ordre del dia, anem a passar ara 
al segon punt ... (Pausa.) i passem al punt tercer, que és ei 
<i Debat i votació de la Proposició no de Llei sobre la Promoci6 
de la Dona)), presentada per tots els grups parlamentaris. 

A veure, aquesta Proposició no de Llei, presentada per tots 
cfs Grups parlamentaris, és que els diferents grups parlamenta- 
ris han designat una persona per presentar-la, o faran posicio- 
narnent respectivament? Sembla ser que no hi ha ningú desig- 
nat, i aleshores el primer que hauríem de fer és donar la paraula 
al Grup Popular, perque el Gr‘up Popular ha presentat una 
esmena de modificació i addició al primer parigraf. Per defen- 
sar aquesta esmena, té Ia paraula el Diputat senyor Joan 
Esteve. 

EI Sr. ESTEVE 1 ORIOL : Moltes gricies, senyor President, 
només per ressaltar que aquesta Proposicid, no de Llei, fruit 
dels consensos entre els grups parlamentaris, i refosa, corn re- 
cordem tots, de dues Proposicions no de Llei, en el seu 
moment cursades i desprks retirades, se’ns va presentar al 
nostre Grup, amb una redacció que nosaltres creiem que era 
millorable -i hb dic per palesar el que podria ser aparentment 
una contradicció de signar i, a la vegada, presentar una 
esmena, la. qual, evidentment, a resultes del que diguin els 
dignes representants dels altres grups, creiem que podria ser as- 
solida completament. I diré -perquk no és una qüestió cabdal, 
sin6 una qiiestió fonamentalment de redacció-, jo em perme- 
to assenyalar que al paragraf en qüestió es parla que tingui per 
objecte -les actuacions paríamentiries - promoure la igual tat 
de drets i la no-discriminació entre homes i dones. 

I Lots sabem que, en si, el problema de la discrirninacib de la 
dona, malauradament, no es un problema de drets reconeguts 
sobre el paper, sinó del dret C Q ~  a situacib jurídica global i, so- 
bretot, de I’aplicació del dret que es faci en les instancies pljbli- 
ques i privades, és a dir, el que fa esment a la situació de fet. I, 
per tant, nosaltres entenem que la no-discriminació queda 
molt mes lligada quan es fa esment previ, no pas a la igualtat de 
drets, sinb a la igualtat de’ dret i de fet, i ,  per tant, recolzant 
encara rnks la finalitat de la Llei, nosaltres fem una crida 
perqui: pugui ser acceptada aquesta esmena. 

Moltes grkies. 
EI Sr. PRESEDENT : Moltes @cies, senyor Esteve ... Bé, 

per fer un torn en contra, entenem que com que és una Propo- 
sicib no de Llei presentada per tots els grups, tots els grups 
tenen dret a fer torn en contra. Bs que algú vol fer un torn en 
contra d’aquesta esmena? (Pausa.) Ningb vol fer un torn en 
contra d’aquesta esmena, per tant, doncs, posariem el text a 
votacib i, dintre del Lext, s’enten que hi ha aquesta esmena 
que, en realitat, senyor Esteve -si no ho veig malament- és 
simplement afegir ((de dret i de fet >>? 

El Sr. ESTEVE I ORIOL : Senyor President, el primer para- 
graf diu : <<promoure la igualtat)) -deia- <<de drets)), i nos- 
altres suggerim que, en comptes de ((drets )> es digui <<la igual- 
tat de dret i de fet H .  

El Sr. PRESIDENT : Per tant, en principi, quedaria incorpo- 
rada dintre d’aquesta votació, aquesta esmena -pperquk en les 

proposicions no de llei no es voten les esmenes per separat- i, 
aleshores, doncs, prdcedim directament a la seva votació. 

Vots a favor del text presentat per tots els grups parlamenta- 
ris, amb I’addiciÓ i modificació d’aquesta esmena (( de dret ¡ de 
fet )) ? 

Vots en contra? 
Abstencions? 
Bé, ha quedat aprovat per 15 vots a favor -és a dir unanimi- 

tat de les senyores i dels senyors diputats presents a la 
Comissió-, cap vot en contra i cap abstenció. 

Proposicih no de Llei sobre 
I’Any Internacional de la Pau 

Passein ara al quart punt de l’ordre del dia, que és debat I vo- 
tació de la Proposició no de Llei sobre I’Any Internacional de 
la Pau, presentada pel Grup Socialista. Per defensar aquesta 
Proposfció no de Llei, tii: la paraula el Grup Socialista, el Dipu- 
tat senyor Francesc Casares. 

El Sr. CASARES : GrBcies, senyor President, senyores i se- 
nyors diputats. Aquesta Proposició no de Llei sobre i’Any 
Internacional de la Pau té corn a objectiu exclusiu fer-nos resso 
d’una convocatoria, feta des de I’Assemblea General de les Na- 
cions Unides el 24 d’octubre de 1985, en la qual proclamava 
l’any ep que ens, trobem -1’any 1986- com a Any Internacio- 
nal de la Pau. 

En aquesta resolució es cridava tots els pobles a sumar-se u1 
ferm propbsit de salvaguardar la pau i el futur de la humanitat. 

Des de les Nacions Unides, la crida que s’acostuma a fer es 
produeix sempre en forma tal, que dificilment es pot trobar 
cap objeccib, des de qualsevol punt de vista -ni de partit, ni 
d’ideologia, ni d’estament, ni de classe-, per tal de donar 
suport a una convocatoria d’aquesta mena. Aixb és universal- 
ment reconegut, perqu2: no en va l’hsemblea General de les 
Nacions Unides és el forum més universal i que contempla els 
problemes amb la maxima vocació de situar-se per sobre d’in- 
teressos partidistes. Ens semblava a nosaltres que, des de Cata- 
lunya, era convenient donar un exemple que seguiem amb 
atenció iniciatives d’aquesta mena. Per aixb nosaltres crkiem 
que, si aquesta Cambra feia una declaració institucional en 
aquest sentit, contribuíem, d’una manera decisiva, en ei pro- 
posit anunciat des de les Nacions Unides. 

En el preimbul o explicació que situem davant el nostre text 
normatiu desenvolupem aquesta idea, de la qual sobresurt, 
principalment, el concepte que la pau i la cooperació internaci- 
onals ha d’estar basat en alguna cosa que vagi més enllri de la 
simple retbrica, que aquest concepte de pau i cooperació inter- 
nacional esta basat en idees tan compromeses corn el treball a 
favor de fa supressió de la fam a la terra, corn -per exemple- 
la idea que la pau no és solament abskncia.de guerra, sinb que 
és col-laboracio fecunda entre tots els homes i tots els pobles; 
és la idea que darrera de la voluntat de pau i cooperació interna- 
cional hi ha aquells valors de tolerhncia, de llibertat, d’igualtat, 
de solidaritat, que són a la base, en el fonament de la nostra 
Constitució i del nostre Estatut. 

Si, doncs, trobem nosaltres, des de Catalunya, la manera 
adequada de respondre a aquesta crida, crec que haurem fet un 
pas important i decisiu per la pau al món. 
’ Amb aquest proposit nosaltres hem articulat una declaració 
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basada ‘en sis punts. Aquests sis punts, que jo ara no llegiré, 
perquk tots vostes els coneixen, tenen per objectiu desenvolu- 
par les següents idees. Primer de tot, ia clissica -per dir-ho 
així- declaració institucional : és el Parlament de Catalunya 
qui es fa resso directament de la crida que adreqa a tots els 
pobles l’hsemblea General de les Nacions Unides. 

En segun lloc, és el Parlament de Catalunya que insta el seu 
Govern, el Consell Executiu, que passi a desenvolupar una 
serie d’accions concretes, perque aquella proclamació no quedi 
en una simple retorica i, per tant, se li demana que dintre de 
l’ambit de les seves competkncies contribueixi a difondre en la 
població de Catalunya l’ideai, la idea i els objectius de 1’Any 
Internacional de la Pau, organitzant directament aquells actes 
que permetin assolir aquests objectius. 

En tercer lloc, es pren com a punt de partida i de reflexió el 
fet que una de les competkncies de 1’AdministraciÓ autonbmi- 
ca és l’edacació dels infants i dels joves i, per tant, se l i  encarre- 
git que faci estendre aquests objectius i aquests ideals a tots els 
nivells de l’ensenyarnent que estan sota la seva competcncia. 

En quart lloc, es pren nota que ja hi ha endegades iniciatives 
previstes per diferents institucions de carkter local, de caracter 
privat, organitzacions no governamen tals, oficialment recone- 
gudes per I’OrganitzaciÓ de les Nacions Unides, que estan tre- 
ballant en aquest sentit i, per tant, es demana que des del Con- 
sell Executiu es propicii que aquestes institucions puguin co- 
mplir eis proposits d’aquestes iniciaiives que ja han anunciat, 
iniciatives que van des de la participació en congressos fins a 
l’organització de simposis. 

En cinque lloc, es demana que aquesta ajuda, aquesta colala- 
boració no quedi simplement corn un acte concret, puntual i 
que pugui ser oblidat, sinó que tingui una continuilat en forma 
d’ajudes economiques que d’una manera continuada s’adrecin 
a aquelles entitats de Catalunya que ja tenen acreditada una tra- 
jectoria de treball a favor dels principis i dels proposits de les 
Nacions Unides, 

I,  per acabar, s’insta el Consell Executiu a donar compte al 
Parlament de totes les accions que s’hagin dut a terme en co- 
m pl i men t d’aquest a Resolució. 

El Grup Socialista, senyores i senyors diputats, creu que ha 
fct un esforq per donar un redactat, en  aquesta Proposicih no 
de Llei, que sigui respectuós amb els punts de vista de tots els 
grups i ,  en conseqiiencia, es mostra disposat a tenir en compte 
totes les observacions, totes les esmenes i totes les correccions 
que calguin per tal d’assolir un text que sigui, al mateix temps, 
acceptat per totes els grups d’aquesta Cambra i que, historica- 
ment, ens acrediti C Q ~  un país sensible als estímuls sobre la 
pau i la cooperació universal que ha adreqat a lot el mbn I’As- 
sernblea General de les Nacions Unides. 

Mol tes griicies. 
El Sr, PRESIDENT : Moltes grkies, senyor Casares. Ara, 

donarem la paraula al Grup Popular, perquk presenta dues es- 
menes, una d’addició i supressió al punt quart, i I’altra de su- 
pressió al punt cinquk. Se suposa que les dues les defensara it la 
vegada el senyor Esteve. Per defensar aquestes esmenes, té, la 
paraula el Diputat senyor Joan Esteve. 

El Sr. ESTEVE 1 ORIOL : Moltes gracies, senyor President. 
Senyores diputades i senyors diputats, recolzem íntegrament 
la iniciativa parlamentiria del PSC-PSOE, perquk evidentment 
s’ha posat molta cura i molt 6mfasi en el redactat d’una propo- 

sicib no de llei, potser, respecte a la qual en 1’Exposició de 
Motius hi hagi unes lleugeres discrepincies, pero en la qual 
tasca coincidim tots els grups parlamentaris. 

La nostra presentació de dues esmenes tB ducs motivacions 
diferents : la primera esmena és per raons d*e possibilitats eco- 
nbrniques i de possibilitats raonables, ¡ la segona per evitar 
reiteracions. 

En la primera esmena, com hauran observat les ildustres se- 
nyores diputades i senyors diputats, nosaltres pretencm intro- 
duir en el punt quart, quan es diu cn el projecte : ((insta el 
Consell Executiu de la Generalitat a donar suport n tota mena 
d’iniciatives anunciades o previstes per ens pbblics O privats )), 
nosaltres fem l’afegit de dir : ({suport a tota mena, i dins les 
seves disponibilitats pressupostaries H, lligant, doncs, amb els 
pressupostos generals que acabem d’aprovar i en hi ha unes 
partides que tenen un encaix perfecte i ,  per consegüent, hem 
cl’instar, entenem, el Consell Executiu perqui. dinlre cl’a- 
questes possibilitats s’esmercin tots els cabais pÚ blics que 
siguin possibles en aquestes tasques que molt bé planteja la 
Proposició no de Llei. Creiem que aquest afegitó és d’unii pre- 
cisió, doncs, que demostra, d’alguna manera, les nostres limi- 
laciens, pero que fa que pugui d’alguna manera, també, encar- 
rilar la iniciativa que avui estern debatent. 

La segona esmena pretén la supressió de tot el punt cinque i 
explicaré el perque. En el punt cinque, com acaba de d i r  
1’11.lustre Diputat senyor Casares, es demanen dues coses dife- 
rents O s’insta el Consell Executiu, perdó, a dues coses dife- 
rents : d’una banda, a sumar-se a I’acciÓ continuada i positiva 
a favor de la pau i, segona, a adoptar les previsions necessiries 
per tal d’ajudar econbrnicament i de manera continuada ejs di- 
ferents ens, abans esmentats, que treballen a favor d’aquests 
Q bject ius I 

Nosaltres entenem que la primera de les dues orientacions 
del punt cinque, és a dir, sumar-se a l’accib continuada i positi- 
va a favor de la pau per part del Consell Executiu no és res mes 
que un anunciat genkric, del qual ks translació concreta i preci- 
sa i positiva el que abans ja diem en els punts 2, 3 i 4, concreta- 
ment : emprendre les accions necessaries per tal de difondre 
els objectius de 1’Any Internacional de la Pau, organitzaci6 di- 
recta d’actes que permetin assolir aquells objectius, que el Con- 
scll Executiu presti una atenció especial a I’educació dels in- 
fants i joves per la pau i en la pau, i ,  el que reflecteix el punt 
quart, de suport a les iniciatives públiques o privades de tot 
entorn de la pau. 

Per tant, entenem que sumar-se a I’accib continuada i posili- 
va a favor de la pau és una reiteració de caracter genkric que no 
fa res més que sintetitzar el que ja, de manera molt més especi- 
fica, esmenten els punts precedents. 

EE segon incís d’aquest punt cinque, del qual demanem la su- 
pressió total, demana : c< adoptar previsions necesshries per tal 
d’ajudar econbmicament i de manera continuada les diferents 
entitats catalanes que tenen acreditada una trajectoria de tre- 
ball, etcktera. H Nosaltres creiem que aixo ja queda reflcctit en 
el punt quart, és a dir, quan es demana ({suport de Iota mena a 
ens públics i a ens privats >) i més amb l’afegitó objecte de la pri- 
mera esmena que nosaltres -com he assenyalat- preteníem 
introduir limitant-ho a les disponibilitats pressuposthries per a 
aquesta finalitat. 

Moltes grhcies, senyor Fresidenc. 
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El Sr. PRESIDENT : Moltes gracies, senyor Esteve. 
Havent-se esgotat les. esmenes, hem de passar ara al torn de po- 
sicionament i, per tant, per fer el torn de posicionament del 
Grup de ConvergBncia i Unió, tk la paraula I’Il.lustre Diputat 
senyor Montaña. 

EI Sr. MONTAÑA : Senyor President, senyores i senyors 
diputats, pot ser encertada la introducció que fa el Grup Socia- 
lista en la seva Proposició no de Llei. Ara bé, la Proposició no 
de Llei consta d’aquest preambul, d’aquesta introduccib i del 
que en diríem una part constitutiva; i aquesta part constitutiva 
és la que ja no ens agrada tant. 1 ens explicarem. 

El desig de la pau ha perseguit &homes de tots els temps, 
ha estat una aspiració constani dei cor humi, perb no sempre a 
nivell polític la mateixa paraula ha significat la mateixa realitat, 
ni ha compromks de la mateixa manera. Iiistoricarnent, les 
preses de posicib respecte a la pau i la guerra han estat molt di- 
ferents, i en el món contemporani la pau i la v i o h c i a  asso- 
lei xcn cada vegada més relleu en totes les insthncies. 

Avui dia, la reflexib sobre la pau neix de dues dades histbri- 
ques diferents : els horrors cada vegada mks greus de la guerra 
moderna, que un cop comenqada no se sap mai si es podrh de- 
turar, i la capacitat dels homes per construir un mún nau que 
garanteixi a tothom una vida digna, justa, puix que la pau es 
construeix amb el desenvolupament; es construeix combatent 
la miseria i lluitant contra la injustícia, ja que la pau no és la 
mera absencia de guerra -com diu el prcimbul d’aquesta 
Llei-, ara bé, la pau, com la llibertat, no admeten unes defini- 
cions conceptuals precises, per& expressen una realitat can- 
viant, una realitat que varia de color amb els anys i amb la 
historia. 

Si limitem la pau a la mera absencia de guerra la podríem 
reduir a un clima polític i social que no diu res sobre lescondici- 
ons determinades de qualsevol pais sobre la vida dels ciuta- 
dans, sobre les seves llibertats i es podria confondre la pau amb 
la tranquil4itat d’un ordre polític posat’al servei de les classes 
dominants en aquell país, 

Per aixb, el Grup parlamentari de Convergencia i üni6 
pensa que 1i-1 pau no es pot assolir si no s’assegura el be de les 
pcrsones .i es tb  el ferm propbsit de respectar els altres, els 
homes E els pobles. Només una política de pau posada al servei 
de la humanitat pot garantir el progrés, i aquesta política de 
pau necessiriament passa per la coElaboraci6 entre els pobles 
en I’anhlisi rigorosa de les causes que condueixen a la guerra. I 
en  aquesta linia, en la Proposició de Llei presentada pel Grup 
Socialista hi trobem a hltar que no hi hagi cap refcrkncia, abso- 
lulamenl cap, al Govern central per demanar coses que són de 
la seva competencia : hi trobem a faltar que no es faci cap pas, 
que no es demani, que no es faci cap pas per no incrementar la 
tensió internacional, especialment de cara r? la cursa d’arma- 
ments; hi trobem c? faltar que no es demani que es redueixin al 
mínim indispensable els pressupostos militars en lioc 
d’augrnentar-sc, i aquesta és una cornpetkncia del Govern 
central; hi trobem a fdtar que no es demani la no- 
nuclearitzaciÓ dei nostre país, i aquesta també és eompetkncia 
del Govern central; hi trobem a faltar que no es demani la no- 
cxportacih d’armament als paisos arn b tensions bkl-liques, o 
amb regirns dictatorials, els casos de Xile, Libia, Sud-Africa, 
I’lran o el Marroc, bons compradors lots d’armes a Espanya, i, 
com a rnhirn, hi trobem a fallar que no s”inchgui --en 

aquestes vendes que es fan d’arrnament a pziisos estrangers-, 
que no s’inclogui la Clausula de drets humans en les exportaci- 
ons d’armes, que no es cre’i un registre i un posterior control de 
les Corts Generals -aquestes també són competencies del 
Govern central; hi trobem a faltar una oposició a la fabricació 
d’armes quimiques i d’armes bacteriologiques; hi trobem u 
faltar que no es demani una prohibició d’exportació cl’arma- 
ment, que no es demani la ratificacib per part espanyola de la 
convenció sobre la tortura i una millora de la Llei d’objeccih de 
consciencia. Tambc tot aixo és competencia del Govern 
cent ral. 

Podríem seguir. Tor aixo i molt mks oblida la Proposició so- 
cialista i per aquests motius no ens agrada. 

La pau, no n’hi ha prou de proclamar-la; s’ha dc practicar, 
pero mai s’ha d’instrumentalitzac i aquesta Proposició no de 
Llei en podria ser un intent. 

Per aixb la votarem en contra, encara que convenquts que 
cal fer per part de totes les administracions -lla calalana 
tambk, naturalment - un esforq preferencial per lluitar contra 
la marginaci6, la pobresa i I’alur. Altrament, no es pocira parlar 
mai de pau o de pau social, almenys. 1 en aquest sentit s’ha ma- 
nifestar Amnesty International; és el sentit també de moltes 
conclusions aprovades en el darrer congrés dTJUni6 Dernocrit i- 
ca de Catalunya, i ta Generalitat així ho ha cntks i igualmeni 
eslB clanant suport a entitats com Justícia i Pau, amb el seu sim- 
posi nord-sud, la jornada Catalunya per la Pau clel proppassal 
dia 31 de maig i recolza el Fons Catali dc Cooperació al 
Desenvolupament. 

Pero all0 que no pot fer el Govern de la Generalitat és una 
despesa no pressupostada, ni destinar cap partida del pressu- 
post -com pretén la proposició socialista- a una finalitat diie- 
rent de l’aprovada, i molt menys aquest any que no han estat 
autoritzades Iransfercncks d’un capítol d’una partida a una 
altra. 

De manera que, tot i esseni homes de pau que, a més de 
desitjar-la la construirn, emprant un estil i metodes pacífics 
que exclouen no j a  la forqa, sinó la mateixa violencia, i ,  encara 
que les esmenes del G r u p  Popular hagin millorat la Proposició 
no de Llei, també per rigor pressupostari el noslre vot ser i  en 
contra. 

Malgrat tot, i acceptant I’oferirnent que ens ha fct el porta- 
veu del Grup Socialista, estaríem disposats a fer, en cl futur, 
una declaració o redacció conjunta en favor de la pau. 

Moltes gricies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Moltes gricies, senyor Montaña. Ara, 

havent acabat el torn d’intervencions, el senyor Casares ha de 
manifestar, com a proposant de la Proposició no de Llei, si itc- 

ccpta o no accepta les esmenes defensades pel Diputat Joan 
Esteve del Grup Popular. 

El Sr. CASARES : Grhcies, senyor President. Senyores i se- 
nyors diputats, faig aquesta intervenció amb una sensació de 
tristesa -ha haig de dir així- com rz conseqükncia del posicio- 
narnent que acaba de fer el representant del Grup de Conver- 
gencia i Unió. 

De la mateixa manera que he dit, amb tota sinceritat, a l  cu- 
menqament, la bona clisposició que hi havia des del Grup Soci- 
alista a l’hora de presentar aquesta Proposici6 nu de Llei, ara 
dic, doncs, que accepto absolutament totes les esmenes que ha 
presentat el Grup Popular. 
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Tot i pensar que en alguns casos hauria estat convenient dir 
el que es diu, crec que, primer de tot, perquc I’explicació que 
s’ha donat 6s simplement la de fer notasla redundancia d’algu- 
nes parts del text de la nostra Proposició no de Llei i que, per 
tant, es pot ja, des d’ara, interpretar que el seu esperit esth im- 
plícit en les parts restants; per aquest, i encara que només fos 
per aquest motiu, aquestes esmenes queden acceptades i incor- 
porades a la nostra Proposició no de Llei. 

És evident -i  no es pot enganyar ningú- que, en aquest 
moment, no hi ha absolutament cap esperanpt que el Grup de 
Convergencia i Unió modifiqui -després del que jo acabo de 
dir, en el sentit d’acceptar aquestes esmenes del Grup 
Popular- la seva intencib de vot ja anunciada, tot i que em 
penso que amb el que acabo de dir he donat una prova mes de 
Pa voluntat que hi ha darrera de la nostra Proposició no de Llei, 
que és simplement la d’una mi estesa a tots els grups parla- 
mentaris, perque es faci aquesta declaració. És una declaració’ 
institucional que no neix del proposit i dels interessos especi- 
fics del Grup Socialista, senyor portaveu del Grup de Conver- 
gencia i Unió, sinó que neix d’una voluntat expressada per la 
mateixa Assemblea General de les Nacions Unides. 

Jo els pregunto si no mereixia alguna esmena, almenys, la 
nostra Proposició? És que creuen que, efectivament, es tracta- 
va aquí de buscar un text, un redactat, que pogués excloure 
grups? JO crec que hem demostrat a bastament que no era aixi. 
Si hi hagués alguna cosa que hagués pogut anar en aquest 
sentit, la nostra disposició era ben clara de modificar-la o de 
ret irar-la. 

En conseqiiencia, jo lamento moltissim que no s’hagi vist en 
aquesta Proposició el desig de fer una afirmació des de la 
nostra identitat catalana. No hi ha hagut cap propbsit ni de de- 
nunciar, ni d’emmascarar, ni d’avalar conductes polítiques 
d’altres pobles diferents del de Catalunya, ni d’altres instituci- 
ons polítiques que no fossin les d’aquesta Cambril. En poden 
estar ben segurs. I si tenien algun dubte sobre aixo, valia la 
pena -penso jo- que ens haguessin fet les observacions i les 
esmenes corresponents. Presa ja la decisi6 de vostes i condem- 
nada ja, per endavant, doncs, aquesta Proposició no de Llei, 
jo, des d’aquí, amb tota amargor i tota tristesa haig de dir que 
vostks, una vegada més, han refusat una rna estesa, i que, des 
d’aquest punt de vista, la seva retorica i les seves reticencies 
només faran que, en el futur, cada vegada que sentim per boca 
de vostes la paraula <(pau>>, almenys alguns de nosaltres 
pensem que té el so d’una campana esquerdada. 

Moltes gricies. 
El Sr. PRESIDENT : Moltes gracies, senyor Casares. Jo el 

que li volia dir era una cosa, i tis que abans vostk s’ha queixat 
de la flexibilitat d’aquesta Presidkncia; el seu torn d’interven- 

ció havia d’anar Únicament i exclusivament, a dir si acceptava 
o no acceptava les esmenes presentades pel Grup Popular; bé, 
suposo que no hi haurh queixa de la flexibilitai de la PresidBn- 
cia, que jo, conscient que s’eestava apartant de la tematica de la 
seva intervenció, no l’he tallat i I’he deixat exposar tot el que 
vostk ha cregut convenient exposar. (L% SI: Camps i VuIk:jo 
demana per parlar.) 

El senyor Ferran Camps, per a una qiiestió d’ordse? 
El Sr. CAMPS I VALLEJO : Si, senyor President. Encara 

que el senyor President ja ha constatat-que el portaveu del 
Grup Socialista ha fet un Ús indegut de la paraula en el 
moment que s’havia de limitar a dir si acceptava o no Fes esme- 
nes, em fa l’efecte que el senyor Casares ha dit alguna expres- 
sió que podríem conceptuar, diguem, d’inconvenieni. 

El senyor Casares sap perfectíssirnament que nosaltres no 
hauriem tingut cap inconvenient a tractar una Proposició no de 
Llei sobre la Pau, tal com es va plantejar, no en aquesta Comis- 
sió, sinó en la del Sindic de Greuges fa molts mesos. El Grup 
Socialista, per les raons que ha tingut per convenient, ha cieci- 
dit presentar-ho pel seu compte. Nosaltres no hi tenim res a 
dir, perb si que tenim dret a posicionar-nos com nosaltres cre- 
guem convenient. 

Moltes gricies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Bé, jo suposo que el senyor Casares en 

cap moment ha dubtat, ni ha posat en entredit que cadascú es 
pot posicionar com vulgui, per tant, vull dir ... bé, ja ho he dit. 
(LI SK Pujol i FoIcra demana per porlac) El senyor Simó Pujol, 
per una qüestió d’ordre. Digui. 

El Sr. PUJOL I FOLCRA : També perque consti en acta, 
que la intervencib del senyor Ferran Camp no tenia res a veure 
amb una qiiestió d’ardre. 

El Sr. PRESIDENT : Molt bé, constara en acta. Bé, anem a 
passar a la votació i, aleshores, segons es desprh de la resposta 
reglamentaria del senyor Casares, el cinquk punt desapareix i 
el quart s’incrementa dient {(i: dins les seves disponibilitats 
pressuposthies)). És així? (Pausa.) Molt bé, doncs, anem a 
passar directament a la votaci6 amb ... (remorde veus) si, sí, i su- 
primint la resta, evidentment, a I’esrnena número 1. Anem a 
passar directament a la votació amb les esmenes, amb el con- 
tingut total de les esmenes defensades pel Grup Popular, ac- 
ceptades i ,  per tant, es votarien dintre dei text que ara -valgui 
la redundacia- se sotmet a votació. 

I 

Vots a favor? 
Volts en contra? 
Abs t enci ons? 
Bé, aquesta Proposició no de Llei ha quedat rebutjada per 8 

&aixeca la sessiti a dos quarts de se? de la farda i deu minuts.) 
vots a favor, 1 I vots en contra i cap abstencib. 
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