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srsssrlri NOM. IX DIS LA 
COMIS§Id DE ,JUSTfCIA, DRET 

I SEGURETAT CIUTADANA 

El debat dels punts primer i segon de l’ordre del dia s’inicin 
a dos quarts de deu del mati i onze minuts. Presideix 1’H.  SI-. 
Xigot, acompanyat del Vice-president, I .  Sr. Oliart, i de la Se- 
crctdriu, I .  Sra. Bruguera. Assisteix lu Mesu EU lletruda Sra. 
Anhela. 

H i  siin presentx les diputades i els diputats I .  Sr. Jor&i, I .  SI-. 
Mur (elz nibstituciú de L’I. Sr.. Vendrell), I .  Sr. Orriols, I .  Si=. 
Shnuhez i 1,libr.c (erz substituciij de I’I.  Sr. Pkrez-Morem), I .  Sr. 
Paufilla (en substitucib de 2’1. Sr. C ; m p  i Vallcju), I .  Sr. Gavin, 
I .  Sr. Camps i Rovira (en. suhstituailj de 1’1. Sr. Casns-Salut), I .  
SY. Vila, I .  Sr. Murink, 1. Sr. Casals i 1. Sr. Sesmilu (en sulrstitu- 
ci6 de I ’ X .  Sr. Escudé’), pel G.  11. de CuiivergZncia i Unici; I .  Sr. 
Nuguer, I .  Sr. Ahel16, I .  Sr. Riera i Uiivé (en siihstitucib de la 1. 
Sra. De Madre), I .  Sru. Barmys, I .  Sra. Mart[ i Conill i I .  Sr. 
SO~Q, pel G.  Sociali.vta; I .  Sr. Nualart, pel G. p .  d’Itiiciutiva per 
Cutulunya; I .  Sr. Perea i 1. Sr. Bauzd, pel G. p .  Popular; I .  Sr. 
Colom, per 1’A. p.  d’Esyuerm Republicana de Catalwiyu; I .  Sr. 
Latorre, per 1’A. 11. del Centre Democraíic i Sucial, i I .  Sr. R6- 
denas, pel G. Mixt. 

El Sr. PRESTDENT: Per tant, continua la sessi6 amb el punt 
número 1 clc l’ordre del dia, que Cs debat i votrició de la Pmpo- 
xici6 no de Llei sobre el Cinqumtk Aniversari de I’Afusella- 
ment del President de la Generalitat cle Catalunya MoIt 
fionordble senyor Lhís Companys i Jover i sobre la Reivindi- 
cació Definitiva cl’Aquest i de Totes les Victimcs Innocents de 
la Gucrra Civil, presentada pels Gnips parlamentaris de Con- 
verg&ncia i Unió, d’lniciativa per Catalunya, Socialista i Mixt i 
pcr l’Agrupaci6 pmlamenthria del CDS, Per a aquest punt, t6 la 

El Sr. ORRIOLS: Estem esperant el ponent S ~ I I Y Q ~  Presi- 

El Sr. PRESIDENT: Qui és, el ponent que en principi ha- 

EI Sr. SESMLLO: No, el senyor Jaume Camps. Per&, vaja, 
tenint present que esta presentat per diversos grups, si hi ha al- 
gun altre grup que vol fer la presentaci6, nosaltres ens afegi- 
riem d s  seus arguments. 

El Sr. PRmIDENT: Molt bG Per algun dels grups p r o p  
sants 4 s  a dir, d’hiciativa per Catalunya, Socialista, Mixt i de 
1’Agkupació parlarnenthria del CDS- volen prendre la pitrau- 
la? (Pausa.) El senyor Oliart té la paraula. 

par;? ula., * (Pausa I ) 

dent. 

Proposici6 no de Llei sobre el Cinquanth Aniversari 
dc 1’ Afusellament dcl President de la Ikneralitat 
CIC Catalunya M. H. Sr. 1,luís Companys i Jover i 

sobre Eil Reivindicacio Definitiva d’Aquest i de 
Totes Ics Víctimes Innocents dc la Guerra Civil 

El Sr. OLTART: Grhcies, senyor President. Senyores i senyors 
diputats, el Grup Socialista lla subscrit conjuntament amb altres 
forces parlarnentibies el text que ara presentem, lbgicament, i 
poca cosa podem nosaltres afegir al fet d’munciar el nostre vot 
favorable als dos punts -als tres punts, perdó- de la Proposi- 
ció. 

Oposar-nos, aixb sí.,. Senyor President, si us plau, 6s que no 
sé si s’ajunten, els clos punts de l’orclre Rel dia, els dos primers, 
pcrquk tracten del mateix tema. 

El Sr. PRESIDENT: Proposcm que s’ajuntin tots dos, si no 
hi tenen cap inconvenient, Per tant, seran tractats conjuntament 
els dos punts de l’ordrc del dia. 

El Sr. OLIART: Grhcies, senyor President. Bé: oposar-nos, 
aixb si, al tercer punt de la proposta ri’Esquerra Republicana 
- 4 s  dos primers punts sent iguals als dos primers punts, tam- 
b6, de la proposta presentada pcr tots cls grups-, pels mateixos 
motius que ens v m  oposar a EID tcxt similar que se’ns va pro- 
posar recentment. 

Per no repetir CA debat, senyores i senyors diputats, sols dir: 
primer, que Lluis Companys i totes les víctimes de la Guerra 
Civil no necessiten la senthcia d’un tribunal perquk sigui rei- 
vindicada llur rncmbria ---e1 veredicte, senyores i senyors dipu- 
tats, senyor President, és cl veredicte de la histbria, i aquest ja 
esta ernks-; segona raó: demanar que el consell de guerra que 
condemna Lluís Companys sigui revisat 6s donar-li, segons el 
nostre entendre, una legitimitat que mai no va tenir; finalment, 
recordar que si avui gaudim d’autanornia i de democrkia, en 
un procés que ja sembla heversible, és precisament gracies al 
combat i al sacrifici de tots aquells que tiuitareii per les lliber- 
tats, tant individuals corn colblectives, del nostre poble. 

El nostre Grup desitja que els actes dc l’evocaci6 de la me- 
mbria tlcl President Lluis Companys i Jover, en ocasi6 del cin- 
quant& aniversari del seu afusell~mcnt, siguin organitzats amb 
tota cura per tal que tinguin e1 ressb ciutadh que un fer d’aques- 
ta importincia mereix. 

Moltes ghcies, senyor President, senyores i senyors diputats. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Diputat. Per a la 

defensa del punt ndmero 2 de I’ordrc del dia, voidrj parlar el 
seli portaven, Esquerra Republicana? 

IJroposici6 no de Llei sohrc la Commernoraci6 
dcf Cinquantc Aniversari de I’Afuscllament 

dcl M. ii. Sr. Lluís Companys i Jovcr, 
President dc lit Crencral¡ht de Catalunya 

El Sr. COLOM: Grbcies, senyor Prcsident. Jo penso que no 
cal toniar a repetir els arguments que en el seu dia van scr ja 
dits e11 aquesta Comissi6. En tot cas, voldria fer constar el per- 
qui3 de tornar a presentar aquesta proposta, aquesta proposició 
no de llei, per part d’Esquerra Republicana, i la diferkncia en el 
punt número 3, que em sembla que ja és bbvia per a tots els 
senyors i senyores diputats. 

En relació amb les dues proposicions no de llei, se’ns va de- 
manar en el seu moment que ens afegíssim a la Proposició 110 
de Llei defensada pel senyor Oliart, de diferents grups d’aques- 
tii Cambra, la qual, en CI punt número 3, proclama, <<en el marc 
de la convivimcia dernocchtica, que Catalunya ha aconseguit en 
els nostres dies la convicció que totes les víctimes innocents 
d’aquclla guerra civil, simbolitzades en el sacrifici del qui fou 
el seu President, resten definitivament reivindicades, mes enlla 
de qualsevol revisió tkcnico-jurídica, a la llum de la justícia i de 
1 ’equitat rnitjanqant aquesta solemne declaració del Parlament 
en representació del poble de Catalunya>>. Podriem estar, ben 
segur, d’acord amb aquest redactat i amb la voluntat que impli- 
ca; ben segur, hi podriem estar, i jo mateix, en representació de 
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l’Agrupaci6 parlamcnthria cl’Esquerra Republicana, aixi ho 
vaig manifestar en la Comissi6 quc va tractar aquest teina ante- 
riorment. Emperb nosaltres varn considerar -i tomem a cansi- 
dcrar, i aixi ho vaig dir tanlx5 en cl seu inommt- que 110 n’hi 
ha prou que cl Parlament de Catalunya.,. --i riixb, cn definitiva, 
és el que proposa aqiiesta Proposici6 no de Liei primera-., t i ~  

n’hi ha prou que: el Parlament de Catalunya faci una declaració 
solemne reconeixent una obvietat: 15s clar que eI Parlament de 
Catdunya ha cl’hornenatjar el President rnhrtir Lluis Companys 
i Jover, i és clar. que cl Parlamelit dc Caialunya ha de fer aqucs- 
ta declaració, o pot fer aquesta declami6 solemne, en el marc 
cEc la convivkncia cleinocrhtica +pic, senyores i scnyors c l i p  
tats, ningli pcnsa trencar, i segur yuc IIO 6s Intenciii de I’Agru- 
llaci6 parlamentli ria d’Esquma Republicana clc fci*-h--, per5 
no podem al nostre cntendre confondre les coses, O en lot cas 
obviar-ne rl’altses, i per aixb la nostra hgnipacid ha inclbs, 
inantaiint eis clos punts primers de la proposta iguals, e1 tercer 
punt, bbviarnent difcrcnt. 

Segons Esqucrra Republicana, el quc hauriem de fer en 
aqncsta Cambra és <<instar el Govern, en el marc de la convi- 
vkncia (lemocritica yuc Catalunya ha acoriseguit cn els nostres 
dies, per tal que, cn l’ikmbit de les seves compethcies, clcrnani 
al Govern de 1’Estat C Q I ~  a reparaci6 histbria envers Catalunya 
yuc cl Consell de Guerra sumaríssim seguit el 1940~ -ara far& 
cinquanta anys- (contra el Molt Hoiioratble senyor Lluis Com- 
panys i Jover, President de la Generalitat de Catalunya, sÍmbo1 
de totes Ics víctimcs itinocetits r1’;zquell;t guerra civil, sigui revi- 
snt i sigui declarat illcgal>>. Vcurm i comprendran, il.lus1 res 
senyores diputades i iilustres senyors diputats, que 6s sensible- 
inmt diferent cluc: es faci una dwlaraci6 del Parlarncnt dc Cim- 
llinya o cluc es demani que hi hagi uria rq~aritci6 histbxica, que 
ha de venir per part de les instincies corresponents a Espanya. 
Aixb IEO 6s un matís, sinci que 6s una qiicstió que al nostre en- 
tendre 6s important, Ss essencial, per potlcr donar, tal com diu 
la primera proposta, rciiivindicadcs m6s enKi ..., o definitiva- 
mmt rcinvi ndicades, aqiies tcs iiiiquit at s. 

ds per tot el que he dit que la nostra hgnrpaci6 parlancnt,i- 
ria demana ..., o demanaria que fos votada, que fos aprovada, la 
Proposici6 no de Llei que presenta la nostra Agi-upació. 

Moltes gracies, senyor President. 
El Sr. PRESDENT: Moltes grhcies, senyor Diputat. No ha- 

vent-hi esmenes presentades en aquest segon punt de 1’ortlre del 
dia, passa ara A.., si hi ha tom en contra a aquesta Proposici6 
no de Llei. (Pausa.) No hwvent-hi torn en contra, correspon ara 
passar a la votaci6 del primer punt de l’ordre del dia. (Remor de 
veus.) Perdó, 6s veritat, a posicinnarneiit de gnrps, de menor a 
major: t6 la paaula el senyor Latorre, de I’Agrupacici parla- 
n1cnthria (el CDS. 
i4 Sr. LATORRE: Si, grhcies, senyor President. Per rnarii- 

fcstar que, naturalment, votarem n. favor, iritcgrament, dc la 
X’mpsici6 IIO de Llei siibstmciada cn primmer lloc, i per derna- 
nar votaci6 separada del punt tres cle la segona Proposició no de 
Liei, punt al qual no donarem, mi poclrein donar el nostrc SII- 

port ,  piccisament en futici6 dcl contingut del punt 3 ctc 1’antc- 
rior Proposici6 no dc Llei. 

Griicies, senyor Prcsident , 
E1 Sr. PRESIDI<NT: Moltcs grhcics, senyor Latoi~c. Algun 

toni clc posicionament més? (Pmsu , )  El scnyor Perca, per 
hlianqa Popular. Ai!, perd6: pel Grup Popular. 

El Sr. PEREA: Partit Popular. Grhcies, senyor President. 
Aquesta Es j a  la tercera vegada quc el Grup Populiu s’ha cle 

posicionar sobre una iniciativa relativa a la figura del President 
Companys, sense que les circumsthcics, ni els redactats de les 
propostes, ni el seu esperit, hagin canviat prou per indificar el 
nostrc criteri. Tant en el Ple de2 Parlament del 27 cle mar$ del 
85 corn a la Comissi6 de Justicia del 20 de rnaq d’aquest any 
vam dir que, amb respecte pcr la figura del Presidertt Cotn- 
panys, i amb Ics lbgiqucs discrephcies de parers polítics, con- 
siderem les propostes d’aquests tipus inoprtincs i imprudents, 
en tant que divideixen, o pochi dividir, en lloc de sumar. 

& per aquesta 1x6 quc votarcm en contra cie la Proposici6 no 
de Llei presentada per Esquerra Republicana i, quant z1. Xa pre- 
sentada per la resta dels grtips, aiiuiicierri el vot favorable al 
punt tercer i el negatiu a la resta, 

Grlcies, senyor Pmident. 
El Sr. PRWDENF: Moltes gricics, Mustrc S C ~ Y Q ~  Diputat. 

TnmM per posicionar-se, el Grup Mixt: té la paraula el senyor 
Annand R6denas. 

El Sr. RdDENAS: Grhcies, senyor President. Ja s’ha dit 
aquí que aquesta qiicstid ja va ser discutida molt extensament 
cn el scu rnornent, precismcnt rnitjanpnt una proposici6 no de 
llei presentada per 1’Esquerra Republicana. Realment, els argu- 
ments que en aquell moment donhem tots, i que precisament 
van donar lloc a la Proposicid no de Llei punt primer de l’ordre 
del dia d’avui, és que, diguéssim, podiein assolir prhcticament 
tots els grups, en aquell moment ... Realment, jo  li dic al repre- 
sentant d’Esqtierra Republicaiia que avui dia no solucionaria 
res una revisió d’ua proc6s juriclic molt distant en el temps, una 
revisi6 judicial d’aqwst caire; fins i tot significaria un cert mar- 
ge de credibilitat, o fins i tot & realitat jurídica, qüesti6 cn quE 
mai entrarem, perquE per a nosaltres va ser un procés esperph- 
tic, fruit del resultat d’uiirt guerra civil, i que en qnalsevol cas 
no contemplava cap garantia jurisdiccional, ni fonamental) ni 
politica, ni jurilica, de la qiiestió en si mateixa. 

Per tant, votarem a favor, lbgicaineiit, de la Proposici6 110 de 
Llei presentada per tots els grups i, COM demanava el portaveu 
de CDS, demanariem votació separada del tercer punt de la 
cl ’Esquerra Republicana. 

Moltes grhcies. 
El Sr. PRESIQENT: Moltes grhcies, senyar Diputat. Per a 

posicimiament de grup, 1’Iklustre Diputat senyor J~ume Camps 
té la paraula. 

El Sr. CAMPS I ROVRA: Bon dia, senyor President, senyo- 
res i senyors diputats. Demano excuses pel meu retard. 

Amb una rhpida situaci6 del que estern discutint, jo diria que 
la Proposici6 no de Llei d’Esqrierra Republicana presentada vol 
fer entrar el c€au per la cabota, en el sentit que ja ha estat a bas- 
tament discutida en la sessic? anterior; per tant, el que consta en 
l’ordrc ..., en el Diari de Sessions d’aquella Comissi6, hauria de 
ser reprodu‘it ara en aquests moments per part del nostre Grup. 
Varn exposar Ilavors, senyor President, unes raons jurídiques 
que feien no solament totalIrient inviable la preseniaci6 cl’una. 
rcvisi6 dcl procés del President Companys, inviable, i no les re- 
petiré, perqiik em sembla quc no 6s moment de cansar l’atencid 
de les senyores i els s c n y o ~  diputats, que des de fa quatre anys 
coneixen quin és el nostrc plantejament respecte als estuclis i els 
clictarnens juridics que v&rcm demanar quan, a iniciativa de tots 
els grups, vhem intentar aquesta reforma ... No solament 6s r-i- 
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dícul, sin6 que a m6s 6s impresentable, des del punt de vista ju- 
ridic: 6s R dir, nosaltres, el qirc 110 plantejarem és, per exemple, 
m a  demanda de divorci davant de la jurisdicci6 militar o plari- 
tejarem un consell de guerra a la cúria; per tant, un im‘nirn pu- 
dor, des del pnnt de vista jurídic, ens impediria donar suport a 
aquesta proposta. 

Per6 no scin els arguments jurídics, senyor President, els que 
ens varen portar, en absolut, a refusar aquesta proposta, ci’illtra 
banda totalment inacceptable. Eren mutius politics. I motius pa- 
lítics que vkrem dir, i vhrem centrar, en tres línies d’actxiació: 
en primer lloc --i SUPOSO que j a  s ’ h  dit: no em costaria tor- 
nar-fio a repetir- 6s que dcrnmar la revisi6 del proces repre- 
senla, d’alguna manera, viabilitmr aquella farsa juriclica, que 
en el nostre parhgraf tercer, el conjunt, el dels grups (puc vkem 
arrib u..., faria possible ...; en segon lloc, perque ens sembla 
que el que cal al President Companys, el que cal a Catalunya, 
6s una reivindicació politica i no una reivindicaci6 purament 
jnrídica, i, en tercer ltoc, per@ d’algutia manera, cn el sacrifi- 
ci del President Companys, ja hi estan simbolitzades totes 
aquelles victimes innoccnts. 

I jo recorclava, senyor President, que en l’exercici professio- 
nal, ara fa ja uns anys, vaig tenir 1;r possibilitat de conhixer els 
sumaris que cn els soterranis de Capitania encara existeixen, eIs 
surnwis dels anys quarmta, i els explicava, senyores i senyors 
diputats, que eren autkntics actes dc fe; per tant, que no p d i e m  
entrar en la dinimica d’arribar a personalitzar, i personalitzar 
juridicament en el President Companys, tantes i tantes morts in- 
nocents. 1. que d’alguna manem enteníem que c11 aquest país 
s’havia prochiit, ens agradi o no ens agradi ---ens agradi o no 
c~is  agradi-, no una ruptura, sinó una transfoimaci6 dcmocrh- 
tica, i que haviem d’acceptar d’idguna manera que no s’havia 
prodult aquesta niptura perqili: el dictador no havia mort tret 
per les forces revolucion?iries, sin6 que hivia mort tranquilla- 
ment a1 llit, i aixb comporta 1 1 ~ s  coaseqÜEncies --arnmistia, 
etcktera, etcktera-, comporta unes conseqiikncies de passar ia 
plana i oblidar d’una punyetern vegada la Guerra Civil. 

1 totes aquestes conseqiibncies cns poitavcn :i fer un redactat 
que era un redactat, fins i tot, que virem fer en la seva &poca 
--i ho recordava, i no tinc inconvenient a tornar a dir la patcr- 
nitat- amb el coinpany Casares, de manera que pogués ser vo- 
tat per; tots els grups parlamentaris, fins i tot per algun que em 
va anunciar particularment qnc no el palria votar, i era ~ r i  text 
de consens quc, d’alguna manem, viabilitzava la possibilitat de 
rendir I’hornenatgc cícgut i11 President Companys, oblidar les fe- 
rides d’una vegada de la Guerrri Civil, i reclamar.,. I fixin-se, 
senyores i senyors diputats, que aquest redactat est5 acollit pa- 
raula a paraula. 

I jo demanaria una vegada més als companys d’Esquerra Re- 
publicana, tot entenent perfectament ei seu posicionamcnt, que 
aquest és un text de consens, que possiblement va més enlla del 
que desitgi algun gnip, i va més en@ del que desitjarien ci’al- 
tres, i que facin un esfoq dc consens, perqu& avui dia crec que 
el nacioaalisrnc passa no per una crida baladrera, sin6 per una 
construcció positiva, i aquest, el nostre, 6s un text de construc- 
ció positiva i 110 un crit baladrer que no ens porta enlloc. 

Grhcies, senyor President; grgcies, scnyores i senyors dipu- 
tats. 

El SI. PRESIDENT: Moltes gricies, senyor Diputat. Passem 
ara j a  al torn de votacions. Votarem, per tant, el primer punt de 

l’ordre del dia, tot sencer. (L’I. Sr. Cvlnrn i ¡‘I. Sr, Perca dema- 
nen per par!m-.) Un segon ... 

El Sr, COLOM: Sí, seriyor President: 6s per demmar si 6s 
possible votació separada del punt 3. 

El Sr. PRESIDENT: Del primer punt de I’orclre del &a, eh? 
D’acord, Senyor Perea.. . (Pausa.) S’afegeix a akb mateix. 

Passem a la votació del text de la Propasici6 no de Llei del 
primer punt de I’ordre del dia, excepte el punt número 3. 

Les senyores diputades i els senyors diputats que hi estiguin 
d’acord, aixequin el bra$. 

Les senyores diputades i els senyors diputats que hi estiguin 
en contra? 

Ixs senyores diputades i els senyors diputats que s’abstin- 
guin? 

Aquest text -excepte cl n6mero 3 ,  que passarem a vota- 
ci& ha estat aprovat per 19 vots a favor, 1 en contra i cap abs- 
tenció. 

Posem ara a votació ]’apartat número 3 d’aquesta Proposici6 
no de Llei, 

Sctiyores diputades i senyors diputats que hi estiguin 
d’acord? 

Senyores diputades i senyors diputats que hi estiguin en con- 
tra? 

Senyores diputades i senyors diputats que s’abstinguin? 
Aquest apartat niimero 3 d’aquesta Proposiciú no de Llei ha 

estat aprovat per 19 vots a favor, cap en contra i 1 ahstencirj. 
Passarem ara a votscih el text del segon punt tle l’ordre del 

dia d’avui, excepte l’apartat 3, tal COM ha estat dcmanat -+m 
farem votacih separada, 

El Sr. OLIART: Senyor Itksidcnt, és que els dos ... 
EI Sr. CAMPS I ROVJRA: Entenc que cls dos primers punts 

El Sr. OLIART: S6n coincidents ... 
EI Sr. C M S  I ROVIRA: I que cl tercer,.. 
El Sr. OLIART: ... i jo crec que seria repetir la votaci6. 
El Sr. CAMPS I ROVIRA: I que el tercer ha decaigut, atesa 

la votaeid dels tres pritners, entenc jo. I la vota56 giie cs va cc- 
lebrar a la Comissi6 de Justícia anterior (remor de vens). 

El Sr. PRESIDENT: Si els sembla, passarem a votació el 
purit n ~ m e r o  3, perqui: no ha estat votat. 

~i Sr. CAMPS I ROVIRA: Sí, si, sí. hs inoít millor. 
El Sr. PRESIDENT: Grhcies, 
L’apiutat número 3 de la Proposició no de Llei inclosa cn el 

segon punt de I’ordre del dia d’avui, les senyores diputades i els 
senyors diputats que hi estiguin a favor? 

Les senyorcs diputades i els senyors diputats que hi estiguin 
en contra? 
Les scnyores diputades i els senyors diputats que s’abslinguin? 
Aquest apartat 3 de la Propici6 no de Llei inclosa en el 

punt iiiimero 2 de I’ordre del dia ha estat rebutjat per 1 vot a fa- 
vor, i9 en ccintra i cap abstenci6. 

s6n idkntics i ja hiui estat votats. 

Moltes gricies. 
Passem ara al punt número 4 de l’ordre del dia 4 o n a t  que 

cl n6mero 3 ha estat posposat per a una nova sessi&, consis- 
tent en el debat i votaei6 de la Proposició no de Llei sobre ets 
Drets dels Joves que han de complir el Servei Militar, presenta- 
da pel Diputat Tlhtre senyar Antoni Perea, juntament amb al- 
tres cinc diputats del Gnip Popular; per defensar-la, té la 
pamula 1’Mustre Diputat senyor Perea. 
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I’roposici6 no de I,lci sohrc cls Drets dels Javcs 
qiic han de complir c l  Servei Milihr 

El Sr. PEREA: Grbcies, senyor Presiclent. La nostra Consti- 
tuci6 estableix cl scrvei mi1itar obligatori com un dret i un deu- 
re fonamental dels ciutadans, 6s rz dir, corn iina prioritat de 
I’Estat, i ,  tenint en compte el gran nombsc de joves tarnh@ cata- 
lans que anualment renlitzen aquesta prestaci6 personal, consti- 
tucionalment establerta, cl ineu Grup considera que, des de les 
cornpetkncies quc aquest I)arlatmcnt t6, s’ha de €cr el possible 
l~cr millorar i a  quditat de vida d’aquests que, com dic, estan 
coinplint el servei militar, 

fi,s en aqucsta iinia que el ~ n i p  Popular lla presentat la Pro- 
posicici que ara cjebatcrn, que tracta d’una qüesti6 que a primera 
vista pot semblar petita i accessbria, pcrb cluc al nostre parer no 
ho @s. ‘Tradicionalment, tot el relatiu amb el servei militar, i es- 
pccinlment els drets d’ayuells que h m  dc complir-10, han man- 
cat cl’una suficient infornnci6: 110 tan sols d’aqiiells drets 
anteriors, per dir-ho així, a l’efectiva incorporaci6 a files -COM 

I>oden scr Ics prisrrogues d’irrcoi-poraciri, les exclusions totals o 
tcinporals del servei militar per raó de mdaltia, els recursos que 
preveu la llei contra determinades decisions o la possibilitat dc 
voluritariats especials--, sin6 tamb6, i molt especialment, els 
drets quc cmparcn el soldat mentre cornpleix el servei militar. 
Infolmació cids drcts que ha d’anar ricarnpanyada, certament, 
amb la infomacici dels deures, per la qual cosii ja pic avanpr 
I’aadmissió dc l’esmeiia presentada pel Gnip Mixt, que completa 
el sentit de la nostra proposta. 

Certamcnt que I ’aciministriici6 més propera i amb responsa- 
bilitat niés clirccta. CII cl reclutament 6s l’adrninistrnci6 local, 
Iwrb també 6s veritat que ia Gcncrafitat, tenint en compte les 
seves filcultats de coordinaci6 i coMabraci6 amb els ens locals, 
respectant en tat cas la seva autonomia, qiic cls atribueix la Llei 
de Rkgirn Local de Catalunya, no pot restar aliena a questa si- 
tuaci6. fis cert i ens consta que el Govern, per rnitjh de la Ilicec- 
cih General d’Ahcci6 Cívica, ja esth tmballmt en aquest sentit, i 
nosaltres voldríem que aquesta 13ropmici6 no de Llei sigui un 
nou impuls per continuar en l’obtencid d’iina major in Conmació 
per als joves sobre el servei militar. 

Per últim, m’ajpdaria aciveriir que, durant el temps transco- 
rregut des de la presentació d’aquesta proposta i la seva subs- 
tanciaci6, el Ministeri de Defensa ha anunciat diverses 
modificacions --eiicara no rnateriali~xadcs- del servei militar 
i ,  entre aquestes, la cobertura dels joves que presten el servei 
militar quant als accidents que pugnin sofrir en ocasi6 d’aquest. I, 
per tant, prquk est& ja desfasada, demanaria a la Mesa la supressió 
dc la darrera frase -4 lm degudes garanties>>, fins al final-, de- 
manaria al senyor Prmirknt la supressi6 de la darrera frase. 

El Sr. PRESDENT: Moltes grkcies, senyor Perea. Aixi es 
tin&t en compte. 

Hi ha unii csinma presentada en aquesta Proposici6 no de 
Llei, per part del Grup Mixt: la vol defensar, d Diputat senyor 
Róíi enas? 

131 Sr. R6DENAS: Si, senyor Prcsideiit. Grhcies --bé, 
aquesta esmena, la van fer en el seu rnorncnt els companys del 
Grup Mixt i, a mi, corn a representant d’aquest Grup, e m  perto- 
ca dcfensu-la. 

J;, ho ha dit el representant del Grup Populiir, que, realment, 
E, dei que es tracta &s de tenir en compte 110 només cfs drets 

dels joves, sin6 tmb6  que se’ls expliquin els deures, i 6s una 
simple relaci6, que un hi ha un dret comporta sempre un deure, 
res mds, i quedaria molt mes completa aquesta Proposici6, que 
en el fans el que fa és instar el Consell perquE tingui una millor 
rclaci6 amb els brgans adients del Ministeri de Defensa i esti- 
guin més coberts els joves catalans. 

Gricies. 
El Sr. IW3IDENT: M o k s  grhcies, senyor Diputat. Ara, 

per d torn de posicionament dels diversos gnips ... El Diputat de 
I’Agrupaci6 parlamenthia del CDS, senyor Latorre, té la pirau- 
la. 

El Sr. LATORRE: Si. Gdcies, sciiyor President. Molt brcu- 
ment, pcr manifestar cl nostre suport a aquesta Proposicid no clc 
Llei, amb l’esrneiia incorporada. 

El Sr. PRESLDENT: Moltes phcies, 11-lustre Diputat. 1Lr a 
posicionament de grup, demana la paaula 1’Iihistre Diputat 
senyor Abellh. 

EI Sr. ARELT,~:  si, senyor Pxesident. EI nostre Gnrp donrirh 
suport a aquesta Proposici6 no de Llei: creiem que el repre- 
sentant del. Grup Popular, amb la inatisaci6 que ha fet de la da- 
rrera part d’aquesta Proposici6 na de Llei, quc en aquests 
moments es troba biistant desenvolupacla pel rnatttcix Ministeri 
de Defensa, creiem que reuneix Ics condicions perquk el nostre 
Grup hi doni suport, tot tenint en compte que en aquests mo- 
ments, precisament, en el Congres de Diputats, cs troba en un 
periode ..., a partir d’una comissi6 d’cstudi del servei militar, 
que haurh de ser la base pcr r‘t la reforma en profunditat del ser- 
vei militar; nosaltres creiem que precisament en aquesta comis- 
sió d’cstudi és el marc on realment s’han de plantejar, sens 
dubte, les necessbies reformes d’aquest servei militar. Perb de 
totes maneres considerem que en aquest moment, des del Parla- 
ment de Catalunya, és una proposicib no de llei correcta, en la 
mesura que insta el Consell Executiu que contacti amb 1’Adrni- 
nistració competent perquk els &ets i els cieures dels joves quc 
en aquest moment s’incorporen al servei militar siguin garantits 
en tot moment. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Diputat. Per a 
posicionament, 1’TEiustre Diputat senyor Padilla. 

El Sr. PADILLA: Grhcies, senyor President. Senyores i sen- 
yors diputats, cl nostre Grup parlamentari votarh a favor de la 
Proposicili no de Llei presentada pe1 Grup Popular, i també ho 
far& de I’esmena que ha presentat el Grup Mixt, si és acceptada, 
com sembla que així serh. A nosaltres ens era més dificil posi- 
cionar-nos sobre la part retirada, perque no acabhvein d’enten- 
dre quina podia ser la tasca pel Govern de la Generalitat quant r2 

garantir la cobertura de tot tipus d’incidhncies que poguessin 
sofrir els joves que compleixen el servei militar, perd agrdim en 
tot cas la dita retirada per pari del Diputat senyor Perca. 

L’interks de Converghcia i Unió per garantir els drets dels 
joves que han de complir el servei inilitar ha estat sempre abso- 
lut. Jo els podria posar exemples corn diferents intervencions al 
Congrés de Diputats o al Senat, i tamb6 difcreiits posicioita- 
ments ai  aquest mateix Parlament de Catalunya, com podria ser 
el darrer vot positiu a la P P O ~ Q S ~ ~  de Kesoluci6 per la qual 
s’acorch de presentar a la Mesa del Congrbs la Proposició de 
Llei de R&ma de 1’ActuaE Llei Reguladora de 1’0bjwcid i de 
la Prestació Social Substitutbria. 

Perb també, ciintre d’aquest treball cn favor dels joves que 
esta realitzant Converg&ncia i Uni6, també som sabedors quc 
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aquest interhs per garantir els drets tinciria cap significat si 
no aiés acompanyat d’un altre interh, com 6s cl de garantir 
una informaci6 clara i suficient d’aquests mateixos drets, i 6s 
pcr aixb que nosaltres, com hem dit abans, votarem a favor, en- 
tenent aquest vot positiu en el marc que pretenem que hcm de 
contiuuar donant suport a la tasca que en aquest sentit ja esth 
realitzant el Goveni de la Generalitat. Sabem que Xa DirecciZi 
General de la Joventut i la mateixa Direcció General d’Acci6 
Cívica ja estan fent importants esforqos en aqucst sentit: exem- 
ples corn l’oficina d’itiformaci6 al soldat o l’edici6 i distribucici 
de quaderns informatius sobre l’objwci6 de conscikncia o fa 
prcstaci6 social subslitbria, que arriben prkticament a tots els 
joves afcctats pel scwci militar, s6n bona mostra, d’una banda, 
de l’ititerks dc Ia Generalitat i ,  cl’altra, d’iuna col-labraci6 insti- 
tucional necesshria en aquest camp hs a dir, en definitiva, que 
sabem que: estern votant una proposici6 no tlc llei que per a no- 
saltres podria ser &via, ja que estern instant el Consell Execu- 
tiu a fer una cosa que ja l’estg fent, pcrh potscr cn un sentit. d’un 
modest homenatge als joves que, segons el nostre criteri, dolorosa- 
ment estan realitzant el servei militar obligatori o la mateixa pres- 
iació social substitntbrí-ia, com hem ariunciat, votmm a favor. 

Permeti’m, per acabar, fer una breu reflexici sobre els pru- 
blemes que ens ocasiona l’actud servei militar obligatori, que 
al nostre entendre només tindria una solució absoluta, que seria 
la fnstaurrtci6 a 1’Estat espanyol d’un s e m i  militar voluntari 
quc substitueixi I ’actual servei militar obligatori. 

Moltes grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, Illustre Diputat. Arat 

per posicionar-se respecte ;1 1’esmena presentada pel Gnlp 
Mixt, té la paraula 1’114ustre Diputat senyor Perea. 

El Sr. PEREA: Griicies, seiiyor Plesident, El meti Grup i’ad- 
met amb molt de gust. 

Grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Aleshom, tal corn quedaria, si no 

rn’equivoco ..., li llegir6 tal carn... Diu: ccperquk els joves que 
han de complir el servei militar tinguin una informaci6 adequa- 
da de llurs drets i de llurs deures}}, i aquí s’acabaria la Proposi- 
ci6 no de Llei, perquk queda suprimida 1’6ltima frase. Es així 
tal corn lm he entks, eh? 6% a dir, no es vota <<i les garanties per- 
tinents d’estar cobert de qualsevol incidkncian, no es vota per- 
quk ha estat suprimida. (PUUSQ.) Moltes &cies. 

Passem ara a votaci6 d’aquesta Pxoposicid no de Llei, sobre 
els Drets dels, Joves que han de complir el Servei Militar, tal 
corn ha queclat despr6s del debat en Comissió. 

Les ilhtres senyores diputades i els ilktrcs senyors dipu- 
tats que hi estiguin a favor, que aixequin el brag. 

fl-lustres senyores diputades i illustres senyors diputats que 
hi estiguin en contra? 

Ulustres diputades i illustres diputats que s’abstingu in... 
Aquesta Proposició no de Llci sobre els Drets dels Joves que 

han de complir el Servei Militar ha estat aprovada per unanim- 
itat. 

Passem ara al punt número 5 de f’orclrc del dia, que és debat 
i votaci6 de la Proposta de Resoluci6 sobre la Visita a Tots els 
Centres Penitenciaris de Catalunya de la Comissió de Justicia, 
Dret i Seguretat Ciutadana del Parlament, prcscntada per 
1’11-lustre Diputat senyor Joan Oliart, juntament amb altres cinc 
diputats del Grup Socialista; per defensar-la, tk la paraula ef 
senyor Oliart. 

Proposta dc Hcsoirrci6 sobre la Visita a Tots els Centres 
Penitenciaris de Catalrxnya rlc la Comissió de Justicia, 

Dret i Seguretat Ciutadana del Parlamcnt 

El Sr. OLIART: Grhcies, senyor President. Scnyores i sen- 
yors diputats, en la passada iegislatura els membres d’aquesta 
Comissió viun efectuar dues visites als centres penitenciaris de 
Catalunya: la primera, al cornenqament de la legislatura, poc 
desprbs d’haver-se rebut els traspassos corresponents dcls ser- 
veis de l’Administraci6 central a la Generalitat, i, la segona vi- 
sita, en acabar quasi la legislatura passada. 

Nosaltres considerem que 6s positiu i necessali el coneixe- 
ment clirectc de la realitat penitencihria, en primer lloc perquE 
la presb, el m6n penintenciari, 6s un rnlin tancat i cal obrir-le a 
la societat, i res millor que obrir-10 al Parlament, que els d i u -  
tats s’assabentin de la sevil situa& 

El Sr. PRESIDENT; Senyor Diputat, un segon. Jo demaria 
atencici, si 6s possible, a tots els illustres diputats i il-lustres tii- 
putades. Si us ptau, silenci, i pregaria que escoltéssim el scnyor 
Diputat. 

El Sr. OLIART: Grhcies, senyor President. Un m6n tancat, 
doncs, senyores i senyors diputats, que cal obrir. Tambk els in- 
terns, com els funcionaris, amb aquestes visites, senten que el 
Parlament es preocupa, i nosaltres considerem que aixb és tam- 
bé altament positiu. 

Sensibilitzar tamb6, senyor President, la societat: sabem que 
els govenis adapten els seus programes a les prioritats que Ia 
mateixa societat els proposa i, si la societat esta sensibilitzada 
sobre necessitat de reforma del sistema penintenciari, amb més 
motiu, doncs, els governs se’n preocuparan millor. 

Motiu, també, d’incentiu per a les autoritats penitcncihies, 
que estan duent una tasca -jo diria- ingrata, desconeguda, 
anbnirna, i que j o  crec que dins d’aquell món, doncs, que ells es 
preocupen per millorar, doncs, ha de ser un incentiu el fet quc 
el Parlament se’n preocupi i que ells ho shpiguen. 

1 tambk, senyores i senyors diputats, perquh el mateix Parla- 
ment pugui constatar els progressos que segons la Conselleria 
de Justicia i les autoritats penitencibies a Catalunya diuen que 
s’estan aconseguint en el sistema penitenciari de Catalunya: si 
nosaltres vani fer la primera visita en el moment de rebre els 
serveis, precisatnent per veure en quines condicions eren Wds- 
passats aquests serveis, aquests establiments, doncs, no tindria 
sentit quc s’haguks fet aixb si després posteriorment 110 es fiin 
altres visites per veure realment com evoluciona aquesta seali- 
tat, aquesta situacili, que tots sabem i que tots volem que sigui 
millorada. 

Per tant, doncs, crec que és necessari per totes ayucstcs 
raons, i també perquh s’estableixi un precdcnt, que COM a mi- 
nirn en cada legislatura cl Parlament, els membres de la Comis- 
si6 de Justícia, visitin els centres penitenciaris. 

Nosaltres, pcr aixb, entenem que la visita d’una comissi6 als 
centres penitenciaris pot proporcionar, doncs, alguns problemes 
d’organitzaci6 d’aquestes visitcs per part del Consell Executiu, 
i el nostre Gnip ja anuncia des d’aquí, en aquest moment en que 
dernatiern que s’aprovi aqucsta visita, doncs, deixar al Consell 
Executiu que estableixi lliurement el caicndari d’acord amb les 
seves previsions; aixb si, nosaltres si que esperem i desitjariem 
que aquestes visites -que es prolongaran lbgicament en el de- 
curs de diversos mesos-, de totes maneres, a1 comenpment 
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del pcrídc de sessions de l’any vinent, de 1991, 6s a dir que 
cap alli al 3 1 de gener ----o 15 de febrer, mhim- de l’my vi- 
nent, aquestes visites estiguessin j;i realitzades. 

Esperun, doncs, el vot afirmatiu de tots cis gnips parlamen- 
taris, i,.. no tinc rcs més ii dir, senyor President, senyores i senyors 
dipr1t at s. 

121 Sr. PRESIDENT: Moltes grhcks, senyor Diputat. No ha- 
veni-lli cap esmena presentada, toca aril el torm de posiciona- 
melit (fels diversos grups. Alguna agupacjó parIainenth-ria del 
Grup Mixt vol prcntlrc posicionament? (Pausu.) Molt 116. T B  la 
pnraula 1 ’I l*lustrc Diputat scnyor Latorre. 

E1 Sr. TATORRE: Si, per mani€e:star el nostre vot afirmatiu 
II ayuesie“ proposta de resolució. 

i 3  SI.. PRESX DENT: Moltes phcies, senyor Latorrc. AIg6 
Iliés dcl Grup Mixt? (Pausa.) No. N o  hi ha torn de posiciona- 
ment de cap mes gnqi? ( P m s a . )  I8 la paraula 1’Il.lustre Diputat 
scriyor Esteve Orriols, pel Grup ric Convcrghncia i Uni6. 

El SI. 0RRIOT.X: Sí, grkies, senyor Prcsidcnt. Per anunciar 
que cl nostre Grup votarii favorabIement aquesta proposta de 
resoIuci6, en el matcix scntit i cspcrit que ho vbem fcr en altres 
Icgislaturcs cn relaci6 a la visita de centres penitenciaris. 

Aquest posicionament demostra, per par1 del nostrt: Grup, 
majoritari CII aquests moments a la Cambra, cl nostre interks, 
tambk, í i  veure quins shn els progressos i avenps en rclac16 
;imb la vida penilencihria a Catalunya, 110 nc.)mks pas pc-rqik ho 
diu Ili mattcixa ConseIleria i la Dirccció General de Serveis Pc- 
nitenciaris, siri6 percluk hi ha altres institwcioi is, com e3 mateix 
Shdic dc Grcuges, que reconcixen aquest e s f q  i aquest aiveii~. 
Nosaltres pmscni, senyor Presitlcne, que 6s iinporkant, també, 
quc el Parlament coristati la vida penitencihia i ,  en iiquest sen- 
tit, per aixb cns hi posicionem favorahlcrnent. 

Tainbk, com ha dit molt b6 cl ponent socialista, scriyor 
Oliar-t, d ’ : t c~ Id  C Q ~  s’ha fet altrcs vegades, i no pas ixr.rpiE no- 
saltre5 em sentim obligats per prccerlcnts, si116 per aqucstii vo- 
luntat obcrts, pensem que és important aquesta coordinaci6 
2::ih li1 Corisellcria en relaci6 amb aquestes visites, prbpia 
--aquesta coodiii:ici& a la prbpia cornplcxitat de la vida p- 
nitencihria i fins i tot de les activitats o obrcs que s’hi fan 
--pcnisl’s CII cl cas, per exemple, dcls rcmodelatgcs que es Can 
dintrc dcls cciitrcs pcnitenciiuis, que fan necesshria i obliguen a 
tina flexibilitat en rclacih amb el caIcndari de poder-hi assistir. 
Amb aquest cspeiiit, i arnli el compromís qiic im5s o menys C I ~  el 
pcríode que eiis hcm fixat o que s’ha clmanat es podran fer 
aquestcs visites, a conseqühcia de les quals es fan o hi ha ha- 
gut costum de fer uns informes, qnc nosaltres valorcm en el 
sentit de la imprthncia que es d6na al tema -irnport;incia que, 
rccalco, també li ha donat dc scmpc el Consei1 Exccutiu dc Ia 
Gencxalitat---, UIES infonnes quc ciis sembta que, de la mateixa 
miuiera que recullen les maiicatices que bbviamciit hi ha -per- 
que hi ha nnalt cuni per trmsc6rrcr en relaci6 amb el món peni- 
tenciari-, taxnb6 han de rccollir els avenqas i all6 de positiu a 
ryu5 s’hrtgi pogut arribar, cn ayuosf scntit, doncs, senyor Presi- 
dent, reitero el sentit i‘avorable del riostrc VOL 

Grhcics. 
E I  SI-. PRESIDENT: Moltes grhcies, Il.lustrc senyor Diputat. 

Toca ¿ira, ja, el limi de votaci6 cl’aquesta Proposició 110 cle Llei. 
Per tant, sciiyorcs diputades i senyors diputats que estiguin a 

favor d’aqucst tcxt de la Proposici6 110 dc Llei, que aixequin el 
brac;. 

Il=Iustres senyores diputades i iklustres senyors diputats que 

11-lustres senyorcs diputades i il.Iustrcs senyors diputats que 

Aquest text ha estat aprovat per unanimitat dels presents. 
Moltes grhcics. 
Passem ara a1 punt mímero 6 dc l’ordrc del dia d’;wvui, que 

és el cI&at i votació dc la Proposici6 no de Llei sobrt: cl Progra- 
ixla Divulgatiu cic la Seguretat Vihria per al 1990, presentada 
pel Grup parlamentari de Converghcia i Uni6; per defensada, 
te la paraula I’Ilhstre IJiputat senyor Josep S(hchez Llibre. 

estiguin en contra d’aquesta Propici6 no de Llei? 

s ’ abstinguin. 

l’roposici6 no de Lici sobrc cl Programa 
Divrrlgatiar tlc Scguretat Vihria pcr al 1990 

EI ~ r .  SANCHEZ I LLIBRE: ~ o ~ t e s  grbcies, senyor 13rcsi- 
dent. lilustres senyores i scnyors diputats, les iiclaparaclorcs xi- 
fies de mofis d’accidents de circulació a Catduriya en els dos 
darrers anys, que cs comptabilitzen en 1.272 víctimes 1’my 
1988 i 1.300 víctimes l’my 1989, i tenint CII compte que i’espe- 
rmqa de vida a Catalunya 6s de setanta-set anys i que, restant-Li 
el diferencial de vida, en el sentit dc l’edat mitjana de Ics vfcti- 
mcs que han mort cn accident en aquests dos darrers anys ..., 
hcm de tenir en compte que s’han perdut a Catalunya I’esgarri- 
fosa quantitat de 50.000 anys de vida per any de tots els ciuta- 
dans de Catalllunya, xifra molt espcctficular i que, quan hom hi 
pensa, s’arriba CT la conclusi6 que val Ia pena cl’esmcrpr-hi tots 
cls csfoqos i recursos per rebaixar al m k i m  possible aquestes 
xifres fatidiques, 

Bs per aixb que el Govern dc la Generalitat, pel Decret 
54/89, assignava la responsabilitat al Departament dc Governa- 
ci6 d’elaborar els plans ti’actuacib tendents a reduir les xifres 
d’accident, fcrits i morts en accidents de trhnsit a Catalunya, 
per Ia via del desenvolupament d’activitats coordinades dintre 
d’aquelles que t6 atribuides la Generalitat als m i s  diferents de- 
partaments. Tarnb6 amb aqucxt Ilecrct es creavit brgan as- 
sessor, la Comissió Assessora Catalana de Seguretat Vial, en la 
qual es donava entrada a totes aquelles institucions o entitats 
píbliques i privades tle Catalunya disposades a collabrar amb 
cls mateixos objectius. Els objectius de l’esmeiitach Comissió 
per a l’any 1990, del Pla de Seguretat Vihria de Catdunya, al 
voltant de diferents cainpanyes divulgatives a quE mes encla- 
vant em referiré, són basicament el de prcvcnci6 i el de I’estabi- 
litmcih de víctimes ii Catalunya per a I’any 1990 --o sigui, 
perqui: aqiiest any no sobrepassem la xifra de victimes de l’any 
1989- i aconseguir CII cls propers dos anys i i ~ i a  reclucci6 
cl’aquestes xifres, per al 1991 i el 1992, amb un 2 i un 45% de 
reducció, respectivament: aquestes xifres, en valor absolut., rep- 
resentaria que per aquesta via s’evitaria la mort dc 200 ciuta- 
d ans dc Catalunya &&e del trienni 1990- 1 993. 

Els trets fonamentals cl’aqucstcs cairipanyes serien els se- 
giicnts. La campanya d’14s del casc ..., i aquí també s’ha dc dir 
que la primera campanya que ha €et la Generatitat rcspecte a 
I’iis del casc va ser una iniciativa que venia avalada per una 
proposició no de llei que va presentar el Grup Socidista a pri- 
mers de l’any 1989, i que realment dintre d’aquesta primera fa- 
se de la campanya d’ds de casc protector pes tots els 
motociclistes hi ha hagut un espectacular increment, després 
d’aquesta primera campanya, tal. COM he dit abans, d’ús de casc, 
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tant a l’autovia com a les zones urbanes -que més endavant, 
m’imagino jo, el Conseller, quan vingui a donar comptes, s’hi 
referixi. També hi ha prevista, lhgicament, una segona cimpan- 
ya, dintre d’quest  any, d’iis de casc, amb la qual l’objectiu i&- 
sic és incrementar 1% del casc al 100% dels usuaris per 
l’autopista i al 85% en carretera i el 40% en zona urbana. 

€fi ha una altra segona campanya, referida basicament al te- 
ma de l’alcohol, donant R entendre que bhslcamcrit l’alcohol és 
un dels elements bhsics perqui: es produeixin accidents mortals, 
i aquí clcX que es tractaria és de crear l’hhbit que la persona del 
grup que hagi dc conduir no begui, i qui no beu, qui esth sek,  
és qui té més hxit. Tamb6 hi haurh una altra campanya, dirigida 
a la nit del divendres, bisicament dirigida a un grup de risc 
d’entre 18 i 24 anys, prq& cat posar alerta que des de les dot- 
ze hores de Ia nit fins a les cinc hores clc la matinada és quan es 
mata la major part dels joves: és necessari crear un clima d’es- 
pecial atenció. Dintre d’aquestes campanyes, tarnbk val la pena 
ressaltar que n’hi haurh una altra dirigida bhsicament als caps 
de setmana i una altra orientada II. estimular que 1’6s del cinturó 
de seguretat també es pugui..,, iiicorporar i crear hilbit a la gent 
que també es pugui posar dintre de les zones urbanes. 

És per tot aixb que el nostre Gnip parlarnentari de Convcr- 
gkncia i Unió ha presentat aquesta Proposicih no de Llei, per a 
la qual esperem el suport de tots els grups parlamentaris de la 
Cambra. 

Moltes grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Diputat. Hi ha 

tres esmenes presentades pel Grup Socialista; per defensar-les, 
tk Ia paraula l’n4ustre Diputat senyor Abell6. 

El Sr. ABELL6 Si, senyor Resident, Abans d’entrar en Ics 
esmenes que ha presentat el nostre Grup, volem dir que estern 
globalment d’acord amb l’exposició que ha fet el portaveu del 
Grup de la majoria q~im ens parla de l’augrnent espectacular i, 
per tant, de la greu problemhtica de la seguretat vial al voltant: 
dels accidents i de les victimes de trhsit. Per tant, el nostre 
Grup, el que vol dir en primer lloc 6s que tot d que es faci en 
aquesta linia ho considerem positiu i, per tant, la necessitat d’un 
pla de seguretiit diria i de les seves campanyes divulgatives ho 
considerem necessari. Per tant, nosaltres donarem suport, des 
del nostre Grup, a tutes les ioiciatives, totes les mesures, que es 
portin endavant per part de les diferents administracions que 
ajudin a atirrar aquest greu problema. 

La segona consideraciii que voliem fer, entrant directament 
en la Proposici6 no de Llei, 6s que nosaltres creiem que, per de- 
mmar el suport a aquest Parlament, aquest Parlament, i en con- 
cret aquesta Comissi6, hauria hagut d’estm informada 
directament pel Consell Executiu, o pel Conselkr corrcsponent , 
És a dir, nosaltres considerem que aquesta Comissi6 hauria ha- 
gut de conkixer el programa divlilgatiu de seguretat vihria per 
formular tots els aclarirncnts i les preguntes pertinents que els 
diputats d’aquesta Comissi6 -i, per tant, del Parlament de Ca- 
talunya- li podíem plantejar; nosaltres creiem que a partir del 
coneixement directe, d’ma compareixenga al Parlament, es p e  
dia demanar a la resta de gnips parlamentaris, precisament, de 
donar suport a una proposició no de llei amb el contingut de la 
qual nosaltres, evidentment, segurament hi estaríem d’acord. 
Nosaltres crcim que aquest suport a totes les actuacions yuc cs 
portin a terme, precisament, pes a aquest any 1990, feia neces- 
sari aixb. 

Per tant, nosaltres hem presentat aquestes esmenes, que van 
en aquest sentit, la necessitat que el Cunsell Exccutiu, a travh 
del Conseller corresponent, infomés aquesta Comissi6 de 
Justicia, Dret i Seguretat Ciutadana de2 Parlament, per tal 
d’explicar-li el que representa aqucst Pla de Seguretat Vi&- 
ria, el que representen aquestes campanyes divulgativcs, i 
precisainent i\ partir del coneixement que aquest Parlament i 
aquesta Comissió en concret tingubs, no hi ha dubte que amb 
tota seguretat ci nostre Grup estaria d’acord a donar suport a 
totes aquestes mesures que el portaveu de la majoria ens ha 
cx pl ic a t. 

Per tant, nosaltres demanm’em ai Gnip de la mijoria que ens 
acceptés aquesta esmena, perque creiem que a p& d’aqtresta 
esmena es recull realment el que no solament és el sentir del 
nostre Grup, sin6 que creiem gire a partir ~ ’ U I I R  compareixenGa, 
i d’un coneixement, no hi ha dubte que serh malt mCs faci1 el 
s u p t  a tot aquest tipus d’actuacions. 

Res més, i moltes &cies. 
El Sr. PRFSTDENT: Una pregunta prhvia, Ilhstre Diputat, 

que és: l’esmena que voste demana és la de rnodificaci6, és la 
de supressih o és la d’addicib? (Pausa.) Les tres, molt bé. k a  
correspon el tom de posicionament dels grups: t6 la paraula el 
senyor Latorre, pel CDS. 

El Sr. LATORRE: Si, grhcies, senyor President. Per mani- 
festar el nostre suport a la Propsici6 no de Llei i a l’esmena 
que acaba de defensar I’Wstre Diputat senyor Abelló, en el 
sentit que el Consell Fxecutiu -i jo crec que no només per part 
del Conseller de Governació, sin6, ja crec, acompanyat possi- 
blement del Gerent de Seguretat Vid- informi aquesta Comis- 
si6 de totes les actuacions que es diiguin a terme en relacid amb 
aquest P h  de Seguretat Vial. 

Grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes @cies. Torn dc posicionament, 

el senyor Perea, pel Grup Popular. 
El Sr. PF-A: Grhcies, senyor President. EI nostre Grup 

considera especialment encertada la data de substanciaci6 
d’ayuesta iuiciativa del Grup de la. majoria, tres dies després de 
ia revetlla de Sant Joan, en la qual tradicionalment es produei- 
xen importants retencions de trhnsit i les xifres d’accidents au- 
tornobilistics s6n especialment alarmants: aquest any, vuit 
persones han perdut la vida a les carreteres catalanes el prop- 
passat cap de setmana, i s’han produ’it cues de cinc i sis quiXb- 
metres, especialment a les zones de platja i estiueig, si bé la 
sortida i entrada dels mks 275,000 vehides de Barcelona, en 
fer-se de manera esglaonada, no ha provocat els problemes 
d’altres mys, i, aixb, no perqui: les autoritats competents hagin 
fet res especial per sohcionar aquest problema de sortides i tor- 
nades massives, sin6 per  I ’muga  experihcia d’altres anys pa- 
tida pels histbrics automobilistes. 

Un altre problema que al Grup Popular li preocupa, i per al 
qual demana al GQVWII una sensibilitat especial, malgrat que li 
corista que alguna cosa s’esth fent, és la gran sinistrabiiitat que 
es produeix els caps de setmana entre els conductors joves: per 
exemplc, a Ia provincia de Girona van morir en aquestes cir- 
cumsthncics 49 persones l’any passat, i per la influkncia dc 
l’aicoiiol van morir tarnbk 1’my 89 més de 600 persones a les 
nostres carreteres, i el 41% dels marts tenien edats compreses 
entre els 18 i els 25 anys. 

Quant al text concret de la Proposta, nosaltres considerem 



que quedaria molt més complet amb l’esmena núnicro 1, del 
Grap Socialista, perque, com ja s’ha dit, tebricament el Parla- 
ment i aquesta Comissi6 no poden donar suport a un programa 
del Govern que no li ha estat notificat oficialment. I 6s per 
aquesta ra6 que no podem decidir el sentit dei nostrc vot fias 
que sapiguem la decisió del Grup proposant sohre les esmenes 
del Grup Socialista. 

Moltes grhcics, senyor Presidmt. 
El Sr. PRE9TDETV: Moltes gricies, scnyor Diputat& S’ha 

acabat cl torn de psiclionarnent; correspon ara al senyor Dipn- 
tat proposant l’acceptaci6 o IIO acceptació cl’esmcnes. 

El Sr. SÁNCEIEZ I ILTI3RKE: Grhcies, senyor President. 
11-lustres senyores i senyors diputats, el nostre Gnip proposa a 
l’IFl11stre Diputat senyor Abel16 oferir-li una esmena transac- 
cional en la qual estan incorporades, segons el nostre enten- 
dre, l’esniena ntlmcra 1 i ]’esmena número 2 qiie ell ens ha 
proposat, i quedaria reciactat tlc la segiient manera: <<El. Par- 
lament dc Catnlunyzi acorda iristar el Govern de la Generali- 
lat pcr tal que informi la Comissi6 clc Justícia, Dret i 
Seguretat Ciutadana del Parlament de Catalunya de les ac- 
tuacions que s’hagin portat a terme cn mathria de prevenci6 
d’rmidcnts de circulació, i donar suport a ies accions divul- 
galives que en el futur promogui la Gerencia de Seguretat 
Vial de1 lkpartament dc Govemaci6 per a la disrninuci6 dels 
accidents de trinsit a Catalunya>>. 

EI Sr. PRESIIIENT: L’Iklustre scnyor Diputat accepta la 
transaccional? 

J 4  Sr. A13ELL6: Sí, senyor Prcsident. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcics. Demanaria t’ascrit de la 

transaccional a la Mesa ... (Puusa.) MoItes @cies. Pcr tant, ara 
passem j a  a la fase de votacia rl’aqiiesta Proposició no de Llei, 
tal com lla quedat reclactada en questrt transaccional recent.- 
ment 1 leg i da . 

Senyores diputades i senyors diputats que cstiguin tl’acorcl 
i m b  el text proposat, que aixequin cl brq.  

Senyores diputades i senyors diputats que hi estiguin en 
contra. 

Scriyores diputades i senyors diputats que s’abstinguin. 
Acpiesta Proposici6 no de Llei ha estat aprovada p r  utianirnitnt 

Moltes grhcics. 
Passem ara al set& i Últim punt de l’ordre del dia d’avui, 

quc és debat i votació de la Proposici6 no de Llei sohre la 
Modificaci6 de la Resoluci6 37JI del Parlament dc Catalun- 
ya, sobre els Drets de la Infhcia, presentada pel Grup Socia- 
Iista; per defensar-la, t6 la paraula la 11-lustre Diputada 
senyora Rosa 13 arenys. 

dels presents. 

Proposició no de Llei sobre la Modificació de la 
Itesollaei6 3711 dcl Parlaxncn t de Catalunya, 

sobre els Drets dc Irl Infhncia 

La Sra. BARENYS: Grkies, senyor President. Senyores i 
senyors diputats, vull recorckzr que el 10 de desembrc del 81 el 
Parlament de Catalunya aprovh la Resaluci6 37111, sobre els 
Drets dc la Inancia; aquesta resoluci6 es sustenta en la Decla- 
raci6 dels Drets dels Infants, del 20 de novembre dc 1959, i de- 
tnostch, evidentment, la bona predisposicili i Iambe l’oblignci6 
de donar compliment per part de les Institucions catalanes als 
drets dels infants i desenvolupar corn a conseqii&ncia les pafiti- 
(pes adients per superar les situacions de discriminació i mal- 
tractament a marginaci6. 

La modificaci6 d’aquexta ResoIuci6 3711 que presenta el 
Grup Socialista respon als treballs iniciats el 1979 per la Ca- 
missió dels Drets Humans de les Nacions Unides, que va coli- 

duir, com V Q S ~ & S  ja saben, a la redaccih d’un projecte de 
convenci6 que, COM a tal, ha recollit els drets socials i polítics, 
així com els drets econbmics i culturals dels infants, ampliant el 
carhcter social de la declaració dels esmentats drcts dels infants. 

Amb I’abjcctiu d’avitnpr cn la superaci6 dels obstacles qrrc 
dificulten Ics polltiq~ies i actuacions per a la infmcia, el Grup 
Socialista va presentar el gener d’aquest any aquesta Proposició 
no de Llei, amb la intenci6 de posada a debat entre tots els 
grups de la Cambra. Sabem, evidentment, que aquesta no és 
una iniciativa per al llujiment personal de cap grup parlamentari, 
sh6 que 6s un terna de Col’laboracZ i treball conjunt, i 6s en tal 
sentit que liem rebut esmenes del Grup Popular i de 1,Agrupa- 
ci6 parlamenthria del CDS, que agrai’m, perfi larncntm no ha- 
ver arribat a un acord en el t r h i t  parlameniari amb el Gnip 
majoritari de la Cambra, el Grup de ConvergEncia i Uni6; com 
it conseqübncia, i amb la voluntat manifestada a bastament 
d’mibar a un acord per a la modificaci6 d’aquesta ResolwiTi 
37/1 del ParIament de Catalunya, nosaltres anrmciem la retirada 
d’aquesta iniciativa, perh la presentarem novament en cl proper 
pcriodc de sessions, a fi, com deia, de poder collaborar que sur- 
ti una nova resolució del Pulament de Catalunya d’iniciativa i 
d’acord entre tots els gmps parlamentaris. 

Grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Multes grhcies, Il*lustrc senyora Diputa- 

da. Ens donem per assabentats de la retirada d’aquesb Proposi- 
ció no de Llei en aquesta scssi6, i aixi s’acaba I’úItim punt de 
I’ordrc de1 dia, i tot l’ordre del dia en general. 

Per tant, agraint-los Ja seva preshcia i participaci6, s’aixeca 
la sessió. 

(Shn dos quarts d’onze dei muti i dos minuts.) 
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