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SESSIÓ NÚM. 34

La sessió s’obre a dos quarts de cinc de la tarda i deu
minuts. Presideix la Sra. Cuenca i Valero, acompanya-
da de la vicepresidenta, Sra. Tura i Camafreita, del se-
cretari, Sr. Ridao i Martín, i del secretari en funcions, Sr.
Oliveras i Maristany. Assisteix la Mesa el lletrat major.

Hi són presents la diputada i els diputats Sr. Camp i Ba-
talla, Sr. Camps i Rovira, Sr. Curto i Forés, Sr. Esteve
i Figueras, Sr. Ferrer i Roca, Sr. Gené i Ripoll, Sr. Lla-
dó i Isàbal, Sr. Millo i Rocher, Sr. Nadal i Malé, Sr. Or-
riols i Sendra i Sr. Riera i Bou, pel G. P. de Convergèn-
cia i Unió; Sr. Casajuana i Pladellorens, Sra. Fanego
Lorigados, Sr. Jaime Ortea, Sr. López i Plana, Sr. Nel·lo
i Colom, Sr. Pérez Ibáñez, Sr. Simó i Huguet i Sr. Va-
llès i Casadevall, pel G. P. Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi; Sr. Curto i Casadó i Sra. Nadal i
Aymerich, pel G. P. Popular, i Sr. Ribó i Massó, pel G.
P. d’Iniciativa per Catalunya Verds.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposició no de llei per la qual s’encomana al Go-
vern a presentar un projecte de resolució per la qual
s’acordi de presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats una Proposició de llei de desplegament de l’article
3.2 de la Constitució Espanyola (tram. 250-01779/06).
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, juntament amb un altre diputat del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat
i votació de la Proposició no de llei i de les esmenes
presentades. (Text presentat: BOPC, 197, 44; esmenes:
BOPC, 216, 48)

2. Proposició no de llei sobre el compliment de l’Esta-
tut i la culminació dels traspassos pendents (tram. 250-
02959/06). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.
Debat i votació de la Proposició no de llei i de les es-
menes presentades. (Text presentat: BOPC, 329, 44;
esmenes: BOPC, 343, 14)

3. Proposició no de llei sobre el procediment d’elecció
dels representants del Consell Comarcal de la Terra
Alta a l’Institut de Desenvolupament de les Comarques
de l’Ebre (tram. 250-03169/06). Sra. Dolors Comas d’Ar-
gemir i Cendra, juntament amb un altre diputat del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds, Sr. An-
toni Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre diputat del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi,
Sr. Ernest Benach i Pascual, juntament amb un altre
diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya. Debat i votació. (Text presentat: BOPC,
353, 35)

4. Proposició no de llei sobre l’exposició d’un garrot vil
en la Fundació Cela (tram. 250-03210/06). Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, junta-
ment amb un altre diputat del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya. Debat i votació de la
Proposició no de llei i de les esmenes presentades. (Text
presentat: BOPC, 361, 101; esmenes: BOPC, 390, 7)

5. Proposició no de llei sobre la revisió del procés a
Joaquim Delgado i a Francisco Granado i la restitució
de llur dignitat (tram. 250-03302/06). Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya, juntament amb
un altre diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya. Debat i votació. (Text presen-
tat: BOPC, 385, 25)

6. Proposició no de llei sobre les manifestacions del Sr.
Manuel Jiménez de Parga, president del Tribunal Cons-
titucional (tram. 250-03305/06). Grup Parlamentari de
Convergència i Unió. Debat i votació. (Text presentat:
BOPC, 385, 28)

7. Proposició no de llei per la qual es reprova el presi-
dent del Tribunal Constitucional i s’acorda que sigui
recusat en els recursos o conflictes que pugui conèixer
o en els quals el Govern o el Parlament en siguin part
(tram. 250-03307/06). Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya, juntament amb un altre di-
putat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya. Debat i votació de la Proposició no de llei i
de les esmenes presentades. (Text presentat: BOPC,
390, 12; esmenes: BOPC, 403, 41)

8. Proposició no de llei per la qual es rebutgen les de-
claracions fetes pel president del Tribunal Constitucio-
nal i s’acorda que, mentre en sigui membre, sigui recu-
sat en tots els plets que el Parlament hi té interposats
o hi interposi en el futur (tram. 250-03308/06). Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds. Debat i
votació de la Proposició no de llei i de les esmenes
presentades. (Text presentat: BOPC, 390, 13; esme-
nes: BOPC, 403, 41)

9. Proposta de resolució per la qual s’acorda de pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi-
ció de llei orgànica, per via de l’article 150.2 de la Cons-
titució, de transferència a la Generalitat de Catalunya
de les competències en matèria d’autorització per a la
convocatòria de referèndum (tram. 270-00014/06). Sr.
Joan Ridao i Martín, juntament amb quatre altres dipu-
tats del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya. Nomenament de la Ponència que ha d’ela-
borar l’Informe. (Text presentat: BOPC, 5, 33) (No es
transcriu.)

La presidenta

Bona tarda, s’obre la sessió.

Proposició no de llei per la qual s’enco-
mana al Govern presentar un projecte
de resolució per la qual s’acordi de pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats una proposició de llei de desplega-
ment de l’article 3.2 de la Constitució
espanyola (tram. 250-01779/06)

Començant..., bé, donant bona tarda a tothom... I co-
mencem el primer punt de l’ordre del dia: Proposició
no de llei per la qual s’encomana al Govern presentar
un projecte de resolució per la qual s’acordi de presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats una proposició
de llei de desplegament de l’article 3.2 de la Constitu-
ció espanyola. És una iniciativa presentada pel Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Té
la paraula el senyor Ridao.

El Sr. Ridao i Martín

Gràcies, senyora presidenta. Si m’ho permet, abans de
substanciar aquest punt, en nom del meu Grup Parla-
mentari, volia comunicar que el senyor Jaume Oliveras
substitueix el senyor Carod-Rovira.
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La presidenta

Si hi ha alguna altra substitució d’algun altre grup par-
lamentari, els prego que les facin arribar a la Mesa.
Gràcies.

Senyor Curto...

El Sr. Curto i Casadó

Pel Grup Popular, la senyora Dolors Nadal substituïx el
senyor Alberto Fernández Díaz.

La presidenta

Moltes gràcies. I hi ha alguna substitució del Grup Par-
lamentari Socialista?

El Sr. Vallès i Casadevall

Ho farem arribar per escrit a la Mesa.

La presidenta

Moltes gràcies. Senyor Jaume Camps, hi ha alguna
substitució? (Veus de fons.) D’acord, gràcies.

Doncs, senyor Ridao, té la paraula.

El Sr. Ridao i Martín

Gràcies, senyora presidenta. Aquesta Proposició no de
llei, que té una certa antiguitat, com hauran pogut com-
provar, del primer de juny de l’any 2001, comença di-
ent en el seu preàmbul que cada vegada són més els fets
que demostren que el català, dins l’Estat, constitueix
una llengua clarament minoritzada i una llengua rele-
gada a un paper clarament secundari enfront del caste-
llà. Una llengua, el castellà, que fa valer la seva condi-
ció de llengua oficial a tot l’Estat per imposar tot sovint
la seva hegemonia, no?

De fet, només cal veure la recent decisió polèmica del
Govern del Partit Popular d’imposar més classes de
castellà a l’escola; una determinació que ha crispat el
món educatiu, que ha suposat una nova agressió a la
nostra llengua i que constitueix una maniobra que en-
tenem que amenaça de deixar tocat de mort el model
d’immersió lingüística a les escoles, que és un model que
ha funcionat prou bé durant pràcticament vint anys i
que, amb bona lògica, parteix de la necessitat d’un apre-
nentatge intens del català a l’escola, perquè el català és
una llengua clarament amenaçada, no?; a més a més, de
ser evidentment també la llengua pròpia de Catalunya
i un tret definitori de la nostra identitat, no?

Bé, aquest és un darrer episodi que demostra algunes de
les qüestions que planteja aquesta Proposició no de llei,
és a dir, la discriminació real que pateix el català, sobre-
tot en els àmbits de l’Administració de l’Estat, en l’àm-
bit de la justícia, en l’àmbit dels registres. Per cert, ahir
el Congrés dels Diputats va donar llum verda a una ini-
ciativa d’aquest Parlament, precisament una proposició
de llei que pretenia i pretén modificar la Llei del Regis-
tre Civil, de l’any 57, perquè els assentaments es pu-
guin fer també en altres llengües distintes del castellà.
I aquest és un fet positiu, però no deixa de ser un autèn-
tic oasi enmig d’un desert, no?

Aquesta discriminació també es produeix en l’àmbit
dels mitjans audiovisuals públics, tant als que són de-

pendents de l’Estat com als que són de concessió esta-
tal. Es posa, per tant, en dubte l’existència de la llengua
i de la seva unitat en altres territoris de l’Estat, etcètera.

Per tant, el que planteja aquesta Proposició no de llei, i
plantejava ja fa temps, però en aquests moments està
perfectament vigent, és la necessitat de desplegar un ar-
ticle de la Constitució, l’article 3.2, que és un article que
diu de forma explícita que les altres llengües de l’Estat
seran també oficials a les seves respectives comunitats i
que evidentment aquestes altres llengües, doncs, han de
ser protegides, han de ser defensades i, en definitiva,
s’han de situar en peu d’igualtat amb el castellà, no?

Per això, el que plantegem és la necessitat de desplegar
aquest article de la Constitució, d’adoptar allò que en
altres estats de composició plurilingüística tenen, és a
dir, una llei de llengües, i, per una altra banda, també el
fet que l’Estat es comprometi a consignar als pressu-
postos de l’Estat, cada any, els recursos econòmics ne-
cessaris per tal de garantir la igualtat de les diferents
llengües oficials a l’Estat, i, especialment, en el terreny
de l’oferta de productes d’ús social, no?

Gràcies, senyora presidenta...

La presidenta

Gràcies, senyor Ridao. Hi ha una esmena presentada
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Per de-
fensar l’esmena, té la paraula el senyor Joaquim Ferrer.

El Sr. Ferrer i Roca

Gràcies, senyora presidenta. El Grup d’Esquerra Repu-
blicana anteriorment havia presentat alguna iniciativa
semblant, però dedicada al punt 3.3 de la Constitució.
I a nosaltres ens semblava, i ens continua semblant,
doncs, que no era el susceptible de desplegament.

Ara la presenta sobre el punt 3.2, i realment aquest sí
que és un tema..., és un punt que previsiblement mereix
un desplegament.

Nosaltres hi hem presentat un parell d’esmenes, que,
naturalment, com ja ha dit el senyor Ridao, aquesta és
una iniciativa presentada l’1 de juny del 2001 –del 2001,
sí. Doncs, des d’aleshores, en fi, la dinàmica ha anat
avançant. I nosaltres fèiem referència a la necessitat
d’aconseguir la implicació del Govern de l’Estat en
l’Institut Ramon Llull, que ja és una realitat; a la par-
ticipació del Ministeri d’Afers Estrangers en aquest
Institut Ramon Llull, que ja és una realitat.

En conseqüència, nosaltres retirem les nostres esmenes,
senyora presidenta, i, doncs, pensem que el text que ens
proposa el Grup d’Esquerra Republicana efectivament
és susceptible de desplegament.

Per tant, doncs, retirem les nostres dues esmenes.

Gràcies.

La presidenta

D’acord. Per fixar la seva posició, pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds, té la paraula el
senyor Ribó.
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El Sr. Ribó i Massó

Sí, per anunciar el vot favorable, malgrat que amb una
argumentació diferent de la del senyor Ferrer, perquè
l’article que realment caldria desenvolupar és el 3.3,
perquè el 3.2 és el de l’Estatut, i, per tant, l’oficialitat
del català, jo sempre mantindria que hauria de ser quel-
com exclusiu del Govern de la Generalitat i del Parla-
ment de Catalunya, mentre que el 3.3 és un encàrrec
específic, que no diu a qui, i s’entén que hauria de ser
a tot el conjunt d’administracions de l’Estat, d’una es-
pecial protecció de les altres llengües.

Però, de totes formes, senyor Ridao, totalment d’acord
en el contingut, potser no tant en la literalitat del man-
dat que es vol definir, que jo a més el combinaria amb
el 149.2, quan parla de la necessitat de crear una autèn-
tica comunicació cultural entre el que és la pluralitat de
l’Estat espanyol.

La presidenta

Gràcies, senyor Ribó. Pel Grup Parlamentari Popular,
té la paraula la senyora Nadal.

La Sra. Nadal i Aymerich

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors
diputats, estem parlant dels perfils constitucionals bà-
sics en matèria lingüística. I certament l’article 3 de la
Constitució dóna un tractament diferent a la llengua
castellana i a les diferents llengües pròpies en les comu-
nitats autònomes, però en qualsevol cas ho ha declarat
així el mateix Tribunal Constitucional i nosaltres ho
compartim plenament, que aquesta posició constituci-
onal diferent no ha suposar, no pot suposar en cap cas
que les llengües pròpies, a aquelles comunitats autòno-
mes que tenim la sort de tenir una llengua pròpia...,
suposi, comporti, en cap cas, per a la llengua catalana,
en el cas de Catalunya, suposi en cap cas una situació
d’inferioritat de la nostra llengua respecte del castellà.

És realment un article de vital transcendència i que
permet a les comunitats autònomes, especialment a
Catalunya –hi ha també sentències del Tribunal Cons-
titucional en aquest sentit–, fer un desenvolupament
legislatiu, a partir del Parlament de Catalunya, per tal
que una comunitat autònoma com la nostra, que ha
patit històricament, no només una situació de posterga-
ció de la llengua catalana, sinó fins i tot una situació de
veritable persecució de la nostra llengua, doncs, que, a
partir de la legislació elaborada en aquest Parlament i
assumint les competències i responsabilitats que té la
Generalitat, prengui les mesures d’impuls, de promo-
ció, per tal que no es produeixi aquesta situació que
deia, no?, que aquesta diferent posició no suposi en cap
cas una situació d’inferioritat per a la nostra llengua.

Aquí hi ha, per tant, a la Constitució, una obligació, un
mandat als poders públics i, jo crec, clarament un man-
dat al Parlament de Catalunya, al Govern de la Genera-
litat per exercir aquestes competències i desenvolupar
totes aquelles mesures de protecció, de promoció,
d’impuls, per tal que la llengua catalana estigui en una
situació de normalitat.

No puc deixar d’esmentar, senyora presidenta –s’hi han
referit els diputats que han intervingut fins ara–, dife-

rents exemples de desenvolupament d’aquest article de
la Constitució.

En la seva intervenció el senyor Ridao feia una referèn-
cia a un decret; un decret que només és un esborrany de
decret, que està pendent de la reunió de la Conferència
Sectorial per tal de veure quina és la confecció defini-
tiva d’aquest decret, i que només té un objectiu: la mi-
llora de l’expressió oral i de la lectoescriptura en els
alumnes, amb la finalitat que tots desitgem, com deia
abans, que en qualsevol cas aquesta diferent posició de
les dues llengües no suposi en cap cas per al català una
situació d’inferioritat.

S’ha recordat abans, però no puc deixar de recordar
també que ahir mateix en el Congrés dels Diputats, en
aquestes mesures per avançar en la situació en què es
trobava la llengua catalana, i que realment necessita
una actuació clara, no només per part del Govern de la
Generalitat, sinó també per part del Govern de l’Estat,
que ahir mateix en el Congrés dels Diputats es va apro-
var la reforma de la Llei del Registre Civil per tal que
els assentaments puguin fer-se en català i també, per
tant, que l’emissió de certificacions dels registres civils
els ciutadans de Catalunya les puguin obtenir en llen-
gua catalana.

No es esmerçaré temps en..., perquè ja ha estat dit pel
representat de Convergència i Unió, que el contingut de
les esmenes de Convergència i Unió, en el sentit que el
Govern del Partit Popular s’impliqués en l’Institut Ra-
mon Llull per promoure la llengua i la cultura catalana,
han estat a bastament satisfetes, de tal manera que han
motivat la retirada de l’esmena de Convergència.

Per tant, senyora presidenta, el Grup Popular anuncia el
vot contrari al punt primer de la Proposició no de llei
que presenta Esquerra Republicana, però votarà favo-
rablement al punt segon de la Proposició no de llei, en
el sentit que es negociï amb el Govern de l’Estat la con-
signació de partides pressupostàries en els pròxims
pressupostos generals a l’objecte de dotar de recursos
econòmics necessaris per garantir una igualtat de les
llengües de l’Estat, especialment en el terreny de l’ofer-
ta de productes d’ampli ús social. Hem dit moltes ve-
gades que de vegades es troba un, en els prospectes de
segons quins electrodomèstics, explicacions en tagal,
que és un idioma molt i molt interessant, però que pre-
ferim tenir-les en català.

Moltes gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors
diputats.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Nadal. Pel Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, té la paraula el senyor
Vallès.

El Sr. Vallès i Casadevall

Moltes gràcies, senyora presidenta. El nostre Grup
comparteix el diagnòstic que es fa, i que es fa sovint,
que no existeix una política decidida, ben definida, de
potenciar el patrimoni lingüístic que existeix a l’Estat
espanyol. Hem patit i seguim patint moltes vegades una
visió reduccionista, una visió d’aquest patrimoni que el
considera més aviat com una dificultat, com un passiu,
que no pas com un actiu o com una riquesa.
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Per això estem a favor de tot el que signifiqui potenci-
ar aquesta visió plural, plurilingüística, pluricultural de
l’Estat espanyol, quan beneficia directament la llengua
i la cultura catalana i també quan beneficia les altres
llengües i cultures de l’Estat.

Amb aquesta posició de base, donem suport a qualsevol
iniciativa que s’orienti en aquesta direcció i, per tant,
votarem favorablement la resolució que se’ns proposa.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Vallès. Doncs, passem a votació,
separant...

El Sr. Ferrer i Roca

Senyora, senyora presidenta...

La presidenta

Sí, senyor Ferrer?

El Sr. Ferrer i Roca

Un moment, el senyor Ribó em sembla que ha opinat
alguna cosa que em sorprèn i que m’agradaria matisar
un moment.

Senyor Ribó, com vostè recorda, en els debats de la
Ponència constitucional, el 3.1 fa referència al castellà,
la llengua general de l’Estat; el 3.2 fa referència a les
altres llengües, i el 3.3 fa referència a les «modalitats
lingüístiques». Nosaltres no som una modalitat lingüís-
tica, per tant, el que convé desplegar en tot cas és el 3.2,
com anem a fer ara.

(El Sr. Ribó i Massó demana per parlar.)

La presidenta

Senyor Ribó...

El Sr. Ribó i Massó

Senyor Ferrer, aquest és un debat interessantíssim,
malauradament amb molt poca praxis política.

El 3.1 és el que nosaltres considerem discriminatori, és
el que proclama una sola llengua oficial de l’Estat, que
té aquest principi de territorialitat i de personalitat, cosa
que no té cap altra llengua. El 3.2 en proclamar-les ofi-
cials..., però el que volia dir-li és que em sobtava una
miqueta que un representant de la majoria, i en general
aquest Parlament, no tingués molta cura que ningú, ni
Pilar del Castillo ni qui sigui, entri en tema que ens
pertany exclusivament a nosaltres, que és regular com
ha de ser l’oficialitat del català. I en canvi el 3.3 és
l’única escletxa que ens queda, junt amb el 149.2, per
allò que no s’ha fet mai des de cap govern de cap co-
lor a nivell de l’Estat espanyol: fomentar de debò el
plurilingüisme, si més no a nivell de coneixement i in-
formació.

La presidenta

Procedim a la votació, separant-ne la proposició..., pri-
mer posant a votació el punt primer.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

S’aprova per 23 vots a favor i 2 en contra.

Ara, a continuació, el punt 2.

Vots a favor?

S’aprova per unanimitat.

Proposició no de llei sobre el compli-
ment de l’Estatut i la culminació dels
traspassos pendents (tram. 250-02959/06)

Segon punt de l’ordre del dia: Proposició no de llei
sobre el compliment de l’Estatut i la culminació dels
traspassos pendents. Per defensar aquesta Proposició, té
la paraula el senyor Ridao.

El Sr. Ridao i Martín

Sí. Gràcies, senyora presidenta. Precisament aquests
dies que assistim a una autèntica gernació de propostes
de nous estatuts, i fins i tot que s’ha constituït recent-
ment una ponència de reforma de l’Estatut del 79, des-
prés de vint-i-tres anys transcorreguts de la seva apro-
vació, jo no tinc cap mena de dubte a qualificar aquest
moment que estem vivint d’històric, no?

Fins i tot, si fóssim capaços de fer una mica d’abstrac-
ció d’alguns elements que estan enrarint el clima polític
en aquests moments, segurament molt propi d’aquest
final d’etapa, segurament molt propi també d’aquest ci-
cle electoral imminent, jo crec que fins i tot el fet que
s’hagin presentat en aquests moments més d’una pro-
posta de reforma de l’Estatut no es pot reduir a una le-
gítima, però en aquest cas cursa més o menys electora-
lista entre els partits, perquè crec que, a pesar de les
discrepàncies que hi puguin haver, sincerament crec
que hi ha un comú denominador que prové en aquest
cas del consens assolit en el marc de la Comissió de
l’Autogovern i de l’Informe final aprovat per aquesta
cambra, no?

I si fóssim capaços fins i tot de fer un exercici més, en
aquest cas ja no d’abstracció, sinó d’establir un paral·le-
lisme històric entre aquest moment i, per exemple,
doncs, el moment en què Catalunya al segle XX va en-
trar, doncs, en un procés històric, trencant amb l’etapa
de la restauració, amb el centralisme i el caciquisme de
la restauració, i amb una clara reivindicació autonomis-
ta, que és la que va fer possible segurament una extra-
ordinària fecunditat en el terreny econòmic, polític,
social i la recuperació de les institucions d’autogovern,
doncs, bé, crec que tots estaríem d’acord que hem en-
trat al segle XXI amb un marc més o menys garantit i
raonable de drets individuals, segurament un nivell de
cohesió social i de benestar, però que encara la rei-
vindicació que avui per avui continua pendent és la de
més poder polític; per alguns, de més autonomia; altres,
de més sobirania; per altres, d’assolir, en aquest cas, la
independència –m’és indiferent. En tot cas, el que que-
da clar és que la demanda d’assumir més poder polític,
avui per avui, subsisteix, no?
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I dic això precisament ara que estem segurament vivim
uns nivells de centralisme i d’uniformisme segurament
com..., jo diria que els pitjors que podríem apreciar en
tota la història moderna d’Espanya, segurament tret del
període de la Segona República.

I això ha estat conseqüència, doncs, de la progressiva
provincialització del model autonòmic, i després parla-
rem, en un altre punt de l’ordre del dia, del president
del Tribunal Constitucional, que, de fet, el que va fer va
ser negar l’existència de fets diferencials o d’una autèn-
tica asimetria autonòmica.

Estem assistint a moments de creixent administra-
tivització també de l’autonomia, una disminució clarís-
sima de les capacitats legislatives i executives de les
comunitats autònomes i a més a més, finalment, estem
assistint a un moment d’autèntica clausura, diguem,
d’allò que se’n diu en castellà cerrojazo del model au-
tonòmic, i fins i tot amb una amenaça velada, encara no
consumada, de segona descentralització, que és l’eufe-
misme amb què el Govern del Partit Popular, doncs,
pretén tornar a passar la tisora pel que fa a les compe-
tències autonòmiques.

Aquesta Proposició no de llei, que és molt llarga, de fet
incideix bàsicament en un sol aspecte de l’evolució,
diguem, negativa de l’Estat de les autonomies, que és,
jo diria, aquell element que posa més de relleu, per nos-
altres, el fracàs de la via possibilista o de la via pactis-
ta seguida pel catalanisme majoritari durant aquestes
dues últimes dècades.

En definitiva, estem parlant del bloqueig dels traspas-
sos, que és una matèria sobretot que evidencia, per cert,
la manca de lleialtat constitucional per part en aquest
cas de l’Estat. Ara que s’invoca i que es parla tan sovint
del pacte i del consens constitucional, jo crec que no hi
ha res més evident i més palmari que el llarg i atapeït
llistat de traspassos pendents de materialitzar des de fa
molts anys, no?

Bé, aquesta és una proposició no de llei que ha rebut, se-
nyora presidenta, si m’ho permet, una esmena del Grup
Socialista, i ja anticipo en aquest cas que, amb el Grup So-
cialista, hem arribat a una transacció que evita, d’una
banda, reproduir literalment totes les competències pen-
dents de traspàs, perquè, de fet, són prou sabudes i, de
fet, en l’Informe final de la Comissió de l’Autogovern,
que és posterior a aquesta Proposició no de llei, ja hi
figuren.

I, per tant, ja anticipo que sotmetríem a votació una
transacció en els següents termes. Si m’ho permet, la
llegiria literalment i diria: «El Parlament insta el Go-
vern de la Generalitat que, mentre no culmini el procés
estatuent iniciat per aquest mateix Parlament amb
l’aprovació d’un nou estatut de Catalunya, promogui
totes les accions necessàries en defensa de l’autogovern
i requereixi l’Estat a la materialització dels traspassos
pendents dels serveis inherents a les competències de la
Generalitat.»

La presidenta

Senyor Ridao, si fa arribar a la Mesa, si us plau, el text
transaccional. (Pausa.) Senyor Vallès, pel Grup Socia-
listes - Ciutadans pel Canvi, vol defensar la seva esme-
na o...?

El Sr. Vallès i Casadevall

Sí; molt, molt breument, senyora presidenta, com de
costum. És obvi, pel nostre Grup, donar suport a tota
iniciativa que insti accelerar la transferència o el tras-
pàs dels serveis que van lligats a les competències de la
Generalitat, perquè no és justificable la demora fins i tot
en casos en què..., o especialment en casos en què el
Tribunal Constitucional ja s’ha pronunciat.

El que ja ha dit el senyor Ridao, ho reitero. Des que es
va presentar aquesta Proposició s’han produït fets im-
portants en aquest Parlament: la Comissió d’Estudi per
a l’Aprofundiment de l’Autogovern va aprovar el seu
Informe, que integrava aquesta relació de traspassos
pendents; el Ple del Parlament va assumir l’Informe de
la Comissió d’Autogovern, i s’ha posat en marxa la
Ponència conjunta per a la reforma de l’Estatut.

En la nostra esmena ens remetíem a aquests antecedents
que, més aviat, més que antecedents eren circumstànci-
es sobrevingudes. I tenint en compte que el Ple del Par-
lament ja ha ratificat aquesta voluntat de reclamar les
transferències pendents, hem volgut, amb la transacció,
combinar el que és la circumstància actual de procés en
marxa de reforma estatutària amb una reclamació de la
transferència, de tal manera que les vuit planes de la Pro-
posició no de llei queden reduïdes a cinc ratlles escari-
des que ens sembla que condensen el que es pretén amb
el sentit de la mateixa Proposició original.

Moltes gràcies, senyora presidenta, senyores diputades
i senyors diputats.

La presidenta

Gràcies, senyor Vallès. Pel Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds, té la paraula el senyor Ribó.

El Sr. Ribó i Massó

Sí. En primer lloc, anunciar el vot favorable a la Propo-
sició no de llei.

Vostès saben que l’Estatut de Sau deia que en dos anys
s’havien de fer tots els traspassos –érem molt optimistes
aleshores. El del 79 diu que en dos anys s’ha de fer el
calendari dels traspassos i han passat vint-i-quatre anys
de l’un i de l’altre i en vint-i-quatre anys encara estem
amb una llista que, segons la presidenta de la Comissió
Mixta part catalana, l’Informe lliurat al Parlament, par-
lem de setanta traspassos pendents, que són bàsicament
els que estan en aquesta Proposició no de llei.

Els experts encara en llisten més. I no sé si val la pena
que continuem fent proposicions no de llei, presentant
totes aquestes llistes, no? A més, sabedors que en el
Parlament hem posat en marxa, a proposta del Govern,
la reforma de la Llei orgànica del Tribunal Constituci-
onal pel que fa a la possible admissibilitat de recursos
per decidir sobre traspassos que no són fins ara nego-
ciables. Són més que arguments per pensar que aquesta
i coses potser bastant més contundents farien falta per
desbloquejar el tema.

La presidenta

Gràcies, senyor Ribó. Pel Grup Parlamentari Popular,
té la paraula la senyora Nadal.
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La Sra. Nadal i Aymerich

Sí. Moltes gràcies, senyora presidenta. S’ha passat de...,
el que se sotmetrà a votació suposa passar, doncs,
d’aquest llistat de vuit planes a cinc línies, no? Seguint
aquest mateix estalvi, el Grup Popular senzillament do-
narà per reproduïts els arguments que ha utilitzat totes,
les moltíssimes vegades que hem votat ja exactament el
mateix text.

Per tant, senyora presidenta, només anuncio el vot en
contra del Grup Popular.

La presidenta

Gràcies, senyora Nadal. Pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, té la paraula el senyor Camps.

El Sr. Camps i Rovira

Gràcies, senyora presidenta. Nosaltres, un cop més, vo-
tarem a favor d’aquesta pretensió del Grup d’Esquerra
Republicana quant als traspassos; haguérem votat a fa-
vor les vuit planes, votarem les cinc línies.

Efectivament, a la història que explicava el senyor
Ribó, que ara no hi és, doncs, hi podríem afegir, doncs,
que en aquesta negativa a la transferència hi tenen res-
ponsabilitats òbvies tant el Govern del PSOE com el
posterior Govern del PP, que en aquest cas les respon-
sabilitats són absolutament compartides, perquè, això,
des de l’any 79, la història ja està escrita. I, per tant, al
que no es pot atribuir la manca de voluntat de traspàs
de competències és a la part catalana, que les ha recla-
mat del dret i del revés: ho hem votat en debats de po-
lítica general, ho hem votat en la Comissió de l’Auto-
govern, ho votarem a la Comissió de l’Estatut.

I l’únic que vull dir és que el vot favorable, un cop més,
per part nostra ve acompanyat d’una descriptible joia
en pensar el sobirà record que tindrà en l’actual com-
posició de les Corts espanyoles la nostra solemne vota-
ció al Parlament de Catalunya.

Gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Gràcies, senyor Camps.

Passem a la votació.

Votem el text transaccional que ha llegit el representant
d’Esquerra Republicana.

Vots a favor?

Vots en contra?

S’aprova per 23 vots a favor, 2 en contra.

Proposició no de llei sobre el procedi-
ment d’elecció dels representants del
Consell Comarcal de la Terra Alta a
l’Institut de Desenvolupament de les
Comarques de l’Ebre (tram. 250-03169/06)

Tercer punt de l’ordre del dia: Proposició no de llei
sobre el procediment d’elecció dels representants del
Consell Comarcal de la Terra Alta a l’Institut de Des-

envolupament de les Comarques de l’Ebre. Aquesta
iniciativa ha estat presentada per tres grups parlamen-
taris: Iniciativa per Catalunya Verds, Grup Socialistes -
Ciutadans pel Canvi i Esquerra Republicana. Per defen-
sar-la, té la paraula el senyor..., primer fem Iniciativa
per Catalunya, senyor Ribó.

El Sr. Ribó i Massó

Brevíssimament, senyora presidenta. Es defensa sola.
És una proposició no de llei que neix a partir del que
podríem dir, potser amb propietat, una alcaldada, i és
una interpretació bastant sui generis de la Llei sobre els
que han de ser els membres del Consell Rector d’aquell
Institut. I ens sembla que és una petició absolutament
democràtica i raonada, la que es planteja pel que fa a
aquest Consell, que el procediment utilitzat fins ara
pertany a una visió molt partidista d’aquest i que urgeix
rectificar quant al nomenament de representants del
Consell Comarcal.

És per això que els tres grups hem presentat la Propo-
sició no de llei.

La presidenta

Pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana...

El Sr. Oliveras i Maristany

Sí. Gràcies, senyora presidenta...

La presidenta

...té la paraula el senyor Jaume Oliveras.

El Sr. Oliveras i Maristany

També en el mateix sentit que ha expressat el senyor
Ribó, creiem que és un fet lamentable que –és una pràc-
tica habitual en determinades institucions a l’hora
d’anomenar representants, doncs, que hi hagi..., que
normalment es produeixen unes pautes a l’hora de no-
menar els representants, amb una sèrie d’acords, en
funció de la representació política–, en aquest cas, des
del Consell Comarcal de la Terra Alta, s’hagi trencat,
tal com s’havia acordat prèviament, que un represen-
tant seria per part d’Unió per a la Terra Alta, de la Fe-
deració dels Independents de Catalunya.

Per tant, la Proposició no de llei, en el mateix sentit que
fan els altres grups, va en el sentit de demanar que...,
manifestar el rebuig a aquest procediment, perquè nor-
malment en totes aquestes situacions es produeix,
doncs, un acord de consens a l’hora de nomenar els
representants en aquest tipus d’institucions, i que aquí
s’ha trencat.

I, per tant, demanar que el Consell Comarcal de la Terra
Alta rectifiqui aquest nomenament i posi en els termes
que es va produir l’acord previ el nomenament dels
representants.

La presidenta

Gràcies, senyor Oliveras. Pel Grup Parlamentari Soci-
alistes - Ciutadans pel Canvi, té la paraula el senyor
Simó.
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El Sr. Simó i Huguet

Gràcies, senyora presidenta. En la mateixa línia que
han explicat els dos diputats que m’han precedit en l’ús
de la paraula, en la proposta del Consell Comarcal de la
Terra Alta dels representants del Consell Rector de l’Ins-
titut, d’acord amb la Llei de l’Institut de Desenvolupa-
ment de les Comarques de l’Ebre, que vam modificar
fa ara un any, hi ha una representació proporcional a
cada un dels grups.

En este cas, a la Terra Alta lo segon grup del Consell és
l’UPTA. I l’UPTA va proposar el seu representant, i,
sorprenentment, el president del Consell i la majoria del
Consell Comarcal de la Terra Alta va canviar el repre-
sentant de l’UPTA proposat. És, senyores diputades,
senyors diputats, com si aquí, al Parlament de Catalu-
nya, i respectant les distàncies, un grup proposés un
candidat a senador i des de la majoria del Parlament
canviessen la proposta i posessen un altre diputat del
mateix Grup. Seria sorprenent, seria una alcaldada o
una cacicada. Entenem que això va en contra de l’espe-
rit de la Llei i en contra estricte de la Llei de l’Idece.

Per tant, en este sentit, hem fet esta Proposició no de llei,
reconeixent que estem al final d’esta legislatura, muni-
cipal almenys, i que servirà per a ben poc, per a poc, però
almenys que serveixi per experiència de cara al futur.

Moltes gràcies, senyor presidenta.

La presidenta

Gràcies, senyor Simó. Per fixar posició, té la paraula,
pel Grup Parlamentari Popular, el senyor Josep Curto.

El Sr. Curto i Casadó

Gràcies, senyora presidenta. En tot cas, il·lustre diputat,
senyor Simó, si això passés un dia al Parlament de Ca-
talunya, que ja sé que és un exemple portat a les últimes
conseqüències i una hipòtesi que aquí mai se donarà,
perquè encara conservem lo criteri i el sentit comú, si
mai passés això aquí, mal senyal per als diputats, per a
la presidència, per als serveis de la cambra; s’hauria de
suspendre el Ple, muntar un escàndol impressionant...
No podria tirar avant això, perquè aniria més enllà del
que és una alcaldada. Jo ja sé que, això, vostè ho ha
posat com a exemple del que passa en molts d’àmbits
institucionals.

Ara bé, lo Grup Parlamentari Popular, si tots ho recor-
den, va ser qui va promoure esta modificació de l’Ins-
titut de Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre.
I este diputat que els parla, com a ponent d’esta modi-
ficació de la Llei, va intentar no capitalitzar en cap
moment la iniciativa legislativa que es portava a terme
al si del Parlament de Catalunya. I va considerar que
totes les aportacions dels grups parlamentaris eren và-
lides, fins i tot aquelles aportacions que es van limitar
a no presentar ni una sola esmena; també era vàlida
aquella aportació en forma de suggeriment o en forma
de consell.

I una de les prioritats que el Grup Popular, compartida
per la resta de grups, va iniciar en esta modificació va ser
lo respecte escrupolós perquè estiguessen presents a
l’Institut de Desenvolupament aquells grups minoritaris

representats a les comarques de l’Ebre. I, per tant, tam-
bé estos grups a què fa referència la Proposició no de llei.

Ara bé, nosaltres som lo Parlament de Catalunya, a on,
entre altres missions, facilitem los mecanismes perquè
la nostra societat, doncs, se puga organitzar, puga con-
viure, puga prosperar i puga desenvolupar i culminar
les seues aspiracions més legítimes.

Ara, nosaltres el que no som és un tribunal, ni tan sols
crec que tinguéssem atribucions; qüestió moral és una
altra: d’instar, de recomanar, de demanar, de deixar
constància d’una cosa. Però nosaltres no som un tribu-
nal a on se puguen dirimir aquelles qüestions que, si es
llegeix la Proposició no de llei, només lo seu preàmbul,
veuran de seguida que es tracta de conflictes molt lo-
cals, de conflictes entre partits, de conflictes al Consell
Comarcal i que, a través d’unes notícies que s’han re-
but, uns grups parlamentaris ho porten al Parlament de
Catalunya perquè el Parlament de Catalunya digui:
«Escolte, faça el favor de complir la Llei i rectifique lo
que ha fet malament.»

Hi han altres mecanismes que s’han d’utilitzar, però no
precisament lo Parlament de Catalunya. I en tot cas
sembla ser que hi han notícies molt recents posteriors,
que, com este diputat no en té constància per escrit, si-
nó notícies que després se suposa que es donaran per
part del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, és
a ells a qui correspon dir-ho, en tant que tenen esta notí-
cia degudament documentada, sembla ser que s’han
produït algunes contradiccions entre el que es diu en
esta Proposició no de llei, lo que es critica al Consell
Comarcal i el que passa a l’Institut de Desenvolupa-
ment de les Comarques de l’Ebre.

En qualsevol cas, estigui o no estigui documentada esta
expressió de rectificació per part d’este grup d’indepen-
dents, estigui i no estigui documentada, se tinga o no es
tinga raó, que nosaltres no entrem a discutir qui la té,
probablement tenen raó, però en la confiança en què
nosaltres vam voler inspirar esta modificació de la Llei
respecte del respecte, i valga la redundància, que han
de tindre els grups minoritaris, nosaltres creem que no
hem d’entrar en este tipus de conflictes que no són de
la nostra competència.

I en tot cas, sense que el nostre vot negatiu servisca per
a dir si té raó un o té raó l’altre, espero que s’entenga
per part d’esta Comissió que este vot negatiu és senzi-
llament perquè nosaltres entenem que no tenim ni tan
sols l’autoritat per a impartir justícia a una de les dos
parts que es reclama en esta Proposició no de llei.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Curto. Pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, té la paraula el senyor Marià Curto.

El Sr. Curto i Forés

Gràcies, senyora presidenta. Senyores diputades i se-
nyores diputats, estava absolutament convençut que
avui aquesta Proposició no de llei s’hauria retirat de
l’ordre del dia, és a dir, n’estava absolutament conven-
çut, des del reconeixement als grups que l’havien pro-
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posat de la seva responsabilitat i del seu coneixement
del que està passant, en tot cas, a les diferents institu-
cions en què participen.

És lamentable que avui discutim: primer, si una admi-
nistració local, una administració local com és el Con-
sell Comarcal de la Terra Alta, que pot tindre les seves
discrepàncies i en tot cas els seus problemes interns,
que nosaltres no entrem a valorar..., però que en tot cas
aquesta administració local designa unes persones de-
terminades per representar-la a l’Institut de Desenvolu-
pament, d’acord amb la Llei, i que avui el Parlament de
Catalunya vulga valorar com s’ha produït aquesta vo-
luntat d’aquesta administració local.

Perquè és cert que el president del Consell Comarcal de
la Terra Alta, en el seu moment, i en el temps que l’Ins-
titut li va demanar que proposés els seus representants,
va fer una proposta de dos persones..., de tres persones,
concretament, però dos dels diferents grups al Consell
Comarcal i una d’elles en base a la notificació que se li
ha fet d’una persona determinada que no havia encara
ratificat el Ple. I el president del Consell Comarcal va
proposar una persona que després el Ple del Consell
Comarcal va ratificar, per cert, amb el vot favorable del
Partit Socialista.

Entendria que Esquerra Republicana i Iniciativa, que
crec que al Consell Comarcal de la Terra Alta no tenen
representació, potser no n’estiguessen assabentats, però
m’estranya molt que el Partit Socialista no conegués
que el dia en què es va ratificar el nomenament d’aquesta
persona fos precisament amb el seu vot favorable. Pri-
mera consideració.

Segona consideració. El Consell Comarcal, des del pri-
mer moment, a l’Institut, havia manifestat el desig en
tot cas de trobar aquella solució, que el grup comarcal
de l’UPTA-FIC, que representa..., al Consell Comarcal de
la Terra Alta, poguessen consensuar els acords si aque-
lla persona proposada era o no la que realment volia
aquest grup.

En tot cas, aquest és el que havia manifestat inicialment.
I ara, posteriorment, els membres d’aquesta Comissió
haurien de saber que el mateix Institut va rebre, i així es
va comunicar en una reunió de fa pocs dies al mateix
Institut, una carta de la Federació d’Independents de
Catalunya, signada pel seu representant a les Terres
de l’Ebre, a on diu, el dia 24 de març, que ratifica el no-
menament que en el seu dia va fer el Ple del Consell Co-
marcal de la Terra Alta. És a dir, la mateixa Federació
–i aquesta està aquí– ratifica el mateix nomenament.

Per tant, jo per això he dit al principi que entenia que
avui aquesta iniciativa seria retirada donades les cir-
cumstàncies. Però, en tot cas, si amb això no n’hi ha
prou –si amb això no n’hi ha prou–, torno a dir que, per
respecte a l’autonomia local, a l’autonomia d’un ens
local com és el Consell Comarcal, crec que el Parla-
ment no pot ni deu –com ha dit també molt bé el senyor
Curto– actuar en aquest cas, ni com a tribunal ni com
a, diríem, per a canviar la voluntat, torno a dir, d’aquest
ens local. En tot cas, hi han instruments legals per a
poder, diríem, defensar-se.

Per tant, creem sincerament, senyores i senyors dipu-
tats, que estem, diríem, debatent una situació sincera-
ment, amb les millors paraules, que crec que no s’hau-

ria d’haver produït. La realitat: la FIC ens diu que
aquest és el ratificat, i nosaltres..., l’Institut de Desen-
volupament de les Comarques de l’Ebre només nomena
aquells representants que cada organisme li comunica.
Els que li van comunicar van ser els nomenats. I, per
tant, aquesta és la realitat.

A partir d’aquí, tota la resta, en tot cas, són picabaralles
d’àmbit local que haurien de resoldre’s a nivell local.
Lamentablement les estem fins i tot debatent a nivell
parlamentari. Ho lamento, però, en tot cas, senyora pre-
sidenta, el nostre Grup votarà en contra.

Gràcies.

(El Sr. Ribó i Massó demana per parlar.)

La presidenta

Senyor Ribó...

El Sr. Ribó i Massó

Sí. Senyora presidenta, jo li demanaria una suspensió de
tres minuts de la Comissió, perquè si el que acaba d’in-
formar el senyor Curto de la meva dreta posicional, eh?,
posicional, és cert, doncs, m’agradaria consultar els al-
tres grups proposants sobre el tema abans de sotmetre a
votació aquest text, eh? Compartiria l’esperit de la inter-
venció del senyor Curto posicionat a la meva esquerra i
del de la meva dreta, però m’agradaria corroborar amb
els altres proposants del tema el que s’acaba de dir.

La presidenta

D’acord, se suspèn la sessió per tres minuts.

La sessió se suspèn a un quart de sis de la tarda i cinc
minuts i es reprèn a un quart de sis i vuit minuts.

La presidenta

Es reprèn la sessió.

Senyor Ribó, si ens pot comunicar si hi ha acord i el
contingut de l’acord.

El Sr. Ribó i Massó

Senyora presidenta, i perquè el senyor Jaume Camps tin-
gui més arguments jurídics per pensar la seva votació,
nosaltres retiraríem, els tres grups, la primera part, el
primer punt de la Proposició no de llei. Res més lluny de
la intenció de ningú d’entrar en judicis sobre l’actuació
del poder local, i menys, dels tres grups proposants.

Però en segon lloc, el que diu el segon punt, per les
nostres informacions, discrepem de la que ha donat el
senyor Curto de Convergència i Unió i creiem que con-
tinua sent vàlida la reclamació que es fa des de l’UPTA.

Per tant, ho mantindríem per a la seva votació.

La presidenta

Per tant, si ho he entès bé, el punt primer es retira de la
Proposició i es vota, es posa a votació el punt 2. Doncs,
la Proposició no de llei, que consta d’un únic punt... (El
Sr. Curto i Casadó demana per parlar.) Senyor Curto...
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El Sr. Curto i Casadó

Este és un canvi que en aparença pot ser substancial,
però només per les formes. Si els membres d’esta Co-
missió analitzen esta Proposició no de llei, los dos
punts, el primer punt, que és lo que retiren los propo-
sants, diu que manifesta el seu rebuig al procediment
emprat, però a continuació diu que urgeix el president
a rectificar. És clar, guardem la forma, però en lo fon-
do el Parlament de Catalunya continuem imposant lo
nostre criteri sobre un organisme autònom.

I és clar, no discutixo qui té raó, que potser la tenen esta
gent, però això és una cosa que han de dirimir ells, i en
tot cas hi han uns altres àmbits, que no ha de ser preci-
sament lo Parlament de Catalunya, perquè sí caem en
esta dinàmica, aquí els grups parlamentaris podem
inundar, podríem inundar d’iniciatives lo que es podria
entendre com una injustícia a criteri o des d’aquella
institució, o des d’aquell diputat.

I, per tant, independentment de qui puga tindre raó, que
potser la tenen, me sembla que, per una qüestió de for-
ma, lo Parlament de Catalunya no es pot posar en este
tipus de qüestions que estan molt localitzades i que no
afecten precisament l’àmbit de les nostres competències.

(El Sr. Ribó i Massó demana per parlar.)

La presidenta

Senyor Ribó...

El Sr. Ribó i Massó

Senyora presidenta, estic segur que ningú d’aquesta
Comissió pretén imposar a cap poder local cap nome-
nament ni que cap poder local imposi cap nomenament
que vagi contra la lletra d’una llei d’aquest Parlament.

Per tant, el que jo proposo, com que aquí hi ha una in-
formació que tenim creuada i no contrastada, que ajor-
nem aquest segon punt per a una propera Comissió i
que amb la ratificació de la informació, si és com diu el
senyor Curto del Grup Popular, retirem tot el text; si és
com argumentem els tres grups, ho posem a votació.

(Veus de fons i pausa.)

La presidenta

Doncs, d’acord. Es posposa... (Veus de fons.) D’acord,
doncs, els tres proposants acorden posposar la Propo-
sició, queda posposada.

Proposició no de llei sobre l’exposició
d’un garrot vil en la Fundació Cela
(tram. 250-03210/06)

Punt quart de l’ordre del dia: Proposició no de llei so-
bre l’exposició d’un garrot vil en la Fundació Cela. És
una proposició d’Esquerra Republicana, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana; per defensar-la, té la
paraula el senyor Ridao.

(Pausa.)

Senyor Ridao...

El Sr. Ridao i Martín

Gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors dipu-
tats, no fa gaire, concretament el mes de novembre de
l’any passat, segurament a la majoria, sinó a tots els que
estem en aquesta Comissió ens va colpir la notícia que va
transcendir del fet que la Fundació Cela hagués utilit-
zat el garrot vil amb què va ser executat Salvador Puig
i Antich l’any 74. Aquesta macabra exposició es feia
amb motiu d’una exposició sobre el llibre de Camilo
José Cela La familia de Pascual Duarte. I aquest va ser
un gest que ja va ser qualificat en el seu dia, i dic «qua-
lificat» perquè, de fet, era un gest que gairebé no me-
reixia cap mena de qualificatiu, no? (Remor de veus.)

La presidenta

Senyor Ridao... (Pausa.) Si us plau.. (Pausa.) Pot con-
tinuar.

El Sr. Ridao i Martín

Gràcies, senyora presidenta. És un gest, per cert, que no
tenia en compte el fet que Puig i Antich va ser víctima
de la brutalitat del règim, que es tractava a més a més
de l’última pena de mort que es va aplicar a Catalunya
abans de ser abolida. I que consti que, com hem dit en
altres ocasions, Puig i Antich no era probablement un
heroi ni el policia que presumiblement va matar era cap
roí, no? Però el MIL, l’organització anarquista a què
pertanyia Puig i Antich, va fer coses segurament que
des del punt de vista actual segurament serien condem-
nables, serien difícilment acceptables, però, en defini-
tiva, es tracta d’una gent que eren fills en aquest cas del
68 i que volien fer la revolució molt probablement per
canviar la vida. I, de fet, en definitiva, van ser engolits
pel mateix sistema, que els va destrossar, no?

Però bé, després de la polèmica que es va suscitar el
mes de novembre, el gerent de la Fundació Cela, Tomás
Cabana, va anunciar que el Patronat de la Fundació
havia decidit de retirar el garrot vil –una decisió, per
cert, que aplaudim–, però sense que finalment el Patro-
nat –una circumstància que jo avui mateix he pogut
verificar– hagi pres cap més decisió, perquè senzilla-
ment no s’ha reunit més, contràriament al que es va
anunciar. Es va anunciar que el Patronat es reuniria i
que molt probablement es deixaria sense efecte la ces-
sió que va tenir lloc per part del Tribunal Suprem, en el
seu dia, d’aquest estri mortífer, no?

Bé, el que demana aquesta Proposició no de llei, que,
com he dit, crec que continua perfectament oportuna i
vigent, és que des d’aquest Parlament es traslladi al
Govern de l’Estat, i en aquest cas, a través de l’òrgan de
govern de la judicatura, al poder judicial, del Consejo
o del mateix Ministeri de Justícia, que es facin les ges-
tions oportunes davant del Tribunal Suprem perquè es
deixi (remor de veus) sense efecte la cessió feta a la
Fundació i que posteriorment...

La presidenta

Senyors diputats... (Veus de fons.) Senyors diputats...
(Pausa.)
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El Sr. Ridao i Martín

Gràcies, senyora presidenta. I posteriorment, en el cas
que s’hagi verificat aquesta... (Persisteix la remor de
veus.) Senyora presidenta, és que si és tan important i
això afecta la discussió i el desenllaç d’aquesta Propo-
sició no de llei...

La presidenta

Senyor Ridao...

El Sr. Ridao i Martín

...podríem establir...

La presidenta

...senyor Ridao...

El Sr. Ridao i Martín

...podríem establir aquí una conversa i un diàleg...

La presidenta

...senyor Ridao, defensi..., defensi la seva Proposició i
no establim diàleg amb els altres diputats...

El Sr. Ridao i Martín

Però se’m fa difícilment audible...

La presidenta

Si us plau, es prega silenci.

El Sr. Ridao i Martín

...fins i tot la meva veu, en aquest cas, a l’hora de defen-
sar aquesta proposta, senyora presidenta.

(Pausa.)

Gràcies. Deia, i acabo amb això, que, en el cas que es
pogués verificar aquesta cessió al Museu d’Història de
Catalunya, crec que, i aquesta és la voluntat de la famí-
lia, amb què el nostre Grup Parlamentari ha estat en con-
tacte aquests dies, si la família decidís de destruir en aquest
cas el garrot vil, doncs, suposo que no hi hauria per part
de ningú, de cap instància ni per part de cap grup po-
lític, cap oposició.

I, en cas contrari, la pretensió del nostre Grup Parla-
mentari és que es pogués fer la cessió al Museu d’His-
tòria de Catalunya o bé d’aquest original o bé d’una
rèplica, perquè, en definitiva, es pugui conèixer quin va
ser el destí de Puig i Antich i una part important de la
nostra memòria històrica.

Moltes gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Gràcies, senyor Ridao. Pel Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds... (Veus de fons.) No... (Més
veus de fons.) Sí, sí... El senyor Joaquim Ferrer, per
defensar l’esmena de Convergència i Unió...

El Sr. Ferrer i Roca

Gràcies, senyora presidenta. Encara que la iniciativa és
presentada del 13 de novembre de l’any passat, els fets,

ràpidament, des del nostre punt de vista, van ser repa-
rats molt ràpidament per la Fundació Cela, en el sentit
de retirar aquest sinistre artefacte, no?

Per tant, doncs, nosaltres hem presentat una esmena
que no fa referència al primer punt, perquè aleshores
encara no ho havien retirat, i sí que fa referència al se-
gon, en el qual simplement proposem un text de subs-
titució per tal de recordar la necessitat de preservar i
divulgar la memòria històrica recent del nostre país, per
part del Museu d’Història de Catalunya, recordant aquells
que van perdre la vida per defensar la llibertat.

Ens sembla que, a aquestes altures, l’any 2003, sobre
aquesta qüestió..., en fi, resolta, doncs, és el que cal
aprovar, si és que el Grup proposant no retira la inici-
ativa, que segurament seria el més oportú, perquè en
aquest moment, doncs, està en gran part resolta.

Per tant, doncs, aquesta és la nostra posició respecte a
l’única esmena que vam presentar nosaltres.

La presidenta

Gràcies, senyor Ridao. Pel Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds, senyor Ribó...

El Sr. Ribó i Massó

Sí, senyora presidenta. Aquest tema el va dur el dipu-
tat senyor Joan Saura al Congrés dels Diputats, a les
Corts Generals, ja fa bastants mesos; després es va pro-
duir el que ha dit el senyor Ferrer.

A nosaltres ens semblaria bastant més lògic anar en la
línia de l’esmena que proposa Convergència i Unió.

La presidenta

Gràcies, senyor Ribó. Pel Grup Parlamentari Popular,
senyor Curto... (Pausa.) Senyor Curto...

El Sr. Curto i Casadó

Gràcies, senyora presidenta. Jo crec que..., nosaltres cre-
em, millor dit, que, en un fet i en una qüestió d’esta na-
turalesa, independentment que és cert que la Fundació
Cela va neutralitzar de seguida o immediatament esta
qüestió, en fets d’esta naturalesa, nosaltres entenem que
no valen ni les matisacions ni les mitges tintes.

I, per tant, el Grup Popular donarà suport al que és fo-
namental, que és lo primer punt d’esta Proposició no de
llei, que és la part essencial que correspon en esta ini-
ciativa parlamentària. I en tot cas esperar, al segon punt,
la decisió que prenga lo Grup proposant amb relació a
l’esmena que ha presentat Convergència i Unió.

La presidenta

Gràcies, senyor Curto. Pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, senyor Vallès...

El Sr. Vallès i Casadevall

Nosaltres també tenim alguns dubtes sobre quin és l’es-
tat de fet d’aquest episodi i esperaríem que es pronun-
ciés el representant del Grup proposant per prendre una
determinació sobre el sentit de la nostra votació.
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La presidenta

Senyor Ridao, té la paraula.

El Sr. Ridao i Martín

Sí, senyora presidenta. Potser perquè en aquell moment
no era gaire audible la meva intervenció, jo he volgut
explicar que en el moment que es fa aquesta Proposició
no de llei el Patronat de la Fundació ja havia decidit, i, de
fet, havia fet públic, de retirar de l’exposició que es va fer
amb motiu de la presentació d’aquest llibre, doncs, en la
mateixa seu de la Fundació a Iria Flavia.

I, per tant, els termes de la Proposició no de llei el que
plantejaven no era tant que es retirés aquest estri com
que es deixés sense efecte una cosa insòlita, com és que
el Tribunal Suprem havia fet cessió d’aquest garrot vil
per a una utilització privativa en aquest cas, i jo crec que
indeguda i fins i tot jo diria clarament macabra, d’aquest
garrot vil. I, per tant, el que es demana és, concretament,
que es facin les gestions oportunes perquè el Tribunal
Suprem deixi sense efecte la cessió que es va fer.

I la cessió en aquest moment no ha decaigut, perquè jo
avui mateix he parlat, en aquest cas, amb la Fundació; he
parlat amb la mateixa família de Puig i Antich, amb la
germana de Puig i Antich, amb Carme Puig i Antich, que
continuen, doncs, reclamant no només que es deixi sense
efecte això, sinó que curiosament ells es queixen que,
malgrat les peticions fetes per la família que es retorni,
doncs, una sèrie d’objectes personals –la guitarra, els
seus manuscrits, etcètera–, curiosament aquests estris i
aquests objectes personals no són retornats a la família,
i en canvi el garrot vil ha estat cedit i no retornat enca-
ra, des de Galícia, doncs, al Tribunal Suprem.

I en segon lloc, i per això no entenem exactament quin
és el sentit i el propòsit de l’esmena de Convergència i
Unió, el que es demana és una cosa molt senzilla: no es
demana, de forma genèrica, de preservar o de divulgar
la memòria històrica, que en això hi estem tots d’acord,
i hi ha manta mandats i resolucions d’aquesta cambra;
el que es demana concretament és que, després que
s’hagi deixat sense efecte aquesta cessió, i, per tant, el
Tribunal Suprem recuperi en aquest cas, doncs, la pos-
sessió d’aquest bé, sigui cedit al Museu d’Història de
Catalunya o, en el cas que la família..., que exactament
és el que desitja la família, doncs, a la família, li sigui
cedit, doncs, aquest objecte, perquè, en el cas que ho
desitgi, sigui destruït.

I concretament el que es demana és això i no una altra
cosa. I, per tant, jo sotmetria a votació la Proposició no
de llei en els termes en què es va presentar senzillament
perquè l’estat de la qüestió el dia d’avui exactament
està igual que en el moment que es va presentar.

La presidenta

Gràcies, senyor Ridao. Tothom té clar el sentit de la
Proposició i l’estat de les gestions... (El Sr. Ferrer i
Roca demana per parlar.) Senyor Ferrer...

El Sr. Ferrer i Roca

No, senyora presidenta. En fi, com sia que no ha sortit
en el debat, nosaltres també seria just que recordéssim

que aquella execució no va ser només d’en Puig i Antich.
Hi va haver un home, em penso que era un polonès,
que..., en fi, que va donar lloc a una obra que era La
torna, que va acompanyar en aquell moment tràgic en
Puig i Antich i el qual va ser víctima de la mateixa bru-
talitat, no? Val la pena recordar-ho també.

La presidenta

Ho posem a votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

S’aprova per unanimitat.

Proposició no de llei sobre la revisió
del procés a Joaquim Delgado i a Fran-
cisco Granado i la restitució de llur
dignitat (tram. 250-03302/06)

Punt cinquè de l’ordre del dia: Proposició no de llei
sobre la revisió del procés a Joaquim Delgado i a Fran-
cisco Granado i la restitució de llur dignitat. Per defen-
sar-la, té la paraula el senyor Ridao, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana.

El Sr. Ridao i Martín

Sí, senyora presidenta. Una vegada més, no només en
aquest Parlament, sinó en aquesta mateixa Comissió,
examinem també un tema vinculat a la memòria histò-
rica. I en aquest cas, concretament, el procés de Joa-
quim Delgado i de Francisco Granado i la restitució de
la seva dignitat.

Com vostès recordaran, concretament el mes d’agost de
l’any 63 van ser executats aquest dos anarquistes, tam-
bé a partir del mateix procediment del garrot vil, a la
presó de Carabanchel. Aquests dos anarquistes eren mi-
litants llibertaris i lluitadors antifranquistes als quals es
va acusar falsament de la col·locació de bombes en di-
ferents edificis públics, i, concretament, en el cas del
Ministeri de Governació i dels sindicats verticals a Ma-
drid a l’any 63, no?

De fet, aquestes acusacions, en el seu dia, ja van ser
desmentides. De fet, els autors d’aquests atemptats fins
i tot van reconèixer públicament la seva autoria i el fet,
per tant, que van ser altres persones i no els executats
els qui van realitzar aquests atemptats, no?

El Parlament de Catalunya ja s’ha pronunciat, com
vostès coneixen perfectament, en diferents ocasions –ara
fa un instant també hem parlat del cas Puig i Antich–
sobre la necessitat, no ja de recuperar una part de la
memòria, sinó d’un aspecte tan concret com és la revi-
sió dels diferents sumaris que van suposar la condemna
i l’execució de diferents lluitadors antifranquistes.

Concretament, en aquests moments, gràcies a una reso-
lució del Parlament impulsada pel nostre Grup Parla-
mentari, el Govern de la Generalitat ja ha auxiliat de
forma material i econòmica diferents familiars i perso-
nes vinculades, per exemple, al mateix Puig i Antich o
a Joan Peiró, per tal de formalitzar la presentació del
recurs de revisió davant del Tribunal Suprem.



2 d’abril de 2003 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Sèrie C - Núm. 452

14

COMISSIÓ D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT I GOVERN LOCAL SESSIÓ NÚM. 34

De fet, hi ha en aquest cas un sindicat, CGT, que aban-
dera en aquests moments de forma lògica la necessitat
de recuperar la memòria d’aquest fet i, per tant, la ne-
cessitat de reparar d’una o altra forma aquesta profun-
da injustícia. No només sobre la base del que deia
abans, que els autors d’aquests fets ja han reconegut,
doncs, l’autoria dels fets, no?, sinó que, en definitiva,
la transició política i la voluntat de no reobrir velles
ferides no han de justificar, com hem dit en altres oca-
sions, que es tanqui la possibilitat de revisar aquests
processos judicials.

Per tant, senyores i senyors diputats, el que es demana,
en definitiva, és que aquest Parlament manifesti de for-
ma concreta, i atenent el cas prou conegut de Granado
i Delgado, la més –la més– formal condemna en aquest
cas de la mort i la forma en què van ser executades
aquestes persones, però sobretot que se’ls restitueixi la
seva dignitat. Però concretament, i d’acord amb altres
resolucions i altres mandats d’aquesta cambra, concre-
tament la Resolució 359/VI, doncs, que el Govern tam-
bé traslladi..., el Govern de la Generalitat traslladi al
Govern de l’Estat la necessitat en aquest cas d’empren-
dre aquests processos de revisió.

Ja sé que simultàniament a aquest mandat que pugui
sorgir d’aquesta cambra hi ha la possibilitat d’acollir-se,
doncs, a aquesta altra Resolució que abans citava i que
permet que en aquests moments, doncs, ja s’hagin pogut
tirar endavant aquests processos de revisió. Però era la
voluntat tant dels familiars de Granado i Delgado com de
la mateixa CGT que aquest Parlament, de forma solem-
ne, i, si volen vostès, amb un caràcter merament simbò-
lic, també, igual que en el cas Puig i Antich o en el cas
Peiró o en el cas d’altres represaliats o altres col·lectius,
també, doncs, aprovés una resolució.

I, per tant, en aquests termes, doncs, l’hem presentada
i la sotmetem a votació.

Gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors dipu-
tats.

La presidenta

Gràcies, senyor Ridao. Per fixar posició, senyor Ribó,
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds...

El Sr. Ribó i Massó

Totalment d’acord amb el senyor Ridao.

La presidenta

Moltes gràcies. Grup Parlamentari Popular, senyor
Curto...

El Sr. Curto i Casadó

Senyora presidenta, absolutament d’acord en l’essenci-
al d’esta Proposició no de llei que ha presentat el Grup
d’Esquerra Republicana, és a dir, l’essencial és que si-
gui restituïda la dignitat de Joaquim Delgado i de
Francisco Granado; l’essencial és que se reconega la
repercussió que té la memòria històrica, el reconeixe-
ment a la memòria històrica d’estes dos persones; lo
reconeixement també a la revisió del procés, segons diu

la Proposició no de llei, atesa la manca de garanties que
va presidir aquest judici. Estem d’acord en això.

En lo que no estem d’acord, i no votarem a favor, és
quan la Proposició no de llei diu: «Ampliar les dotaci-
ons econòmiques per als familiars.» Perquè hi ha una
llei, que efectivament l’assenyala la mateixa Proposició
no de llei, que diu que, amb relació a les consignacions
econòmiques i a les indemnitzacions que han de rebre
els familiars, figura a la Llei 46/1977, de 15 d’octubre,
d’amnistia.

Per consegüent, si al final, que crec que no ha ser així,
perquè llavors el nostre posicionament seria un altre, si
al final el que s’intenta és dir: «I a més de revisar, les
pessetes, ampliem-les», no; les pessetes ja hi figuren,
les dotacions econòmiques ja hi figuren. Per tant, l’am-
pliació ha de ser una altra iniciativa parlamentària
d’una altra naturalesa. Aquí del que parlem és de resti-
tuir la dignitat d’estes persones, de la recuperació de la
seua memòria històrica i de la falta de garanties en lo
procés que els va condemnat. En tot això estem d’acord;
les pessetes són una altra cosa.

Per tant, nosaltres votarem a favor del que és l’essencial i
votarem en contra quan se parla de recursos econòmics.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Curto. Pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi...

El Sr. Vallès i Casadevall

Sí. El nostre Grup donarà suport a la iniciativa pels
motius que expressa la mateixa Proposició no de llei,
també perquè aquest Parlament ja s’ha pronunciat més
d’una vegada sobre qüestions similars.

Sobre la reserva que feia ara mateix el senyor Curto, no
sé si jo interpreto de la mateixa manera que ell interpre-
ta aquest punt tercer de la Proposició no de llei, on diu:
«Per tal d’ampliar el dret a percepcions.» M’ha semblat
–m’ha semblat– que ell llegia: «Per ampliar la quanti-
tat de les percepcions.» No sé si és una mala lectura
meva o seva, en tot cas m’agradaria que s’aclarís.

Però, en principi, per raons substantives, ja que no se’ls
pot reparar el que és irreparable i hi ha el que es pugui
reparar, que és la dignitat i la memòria, hi estem a favor.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Vallès. (El Sr. Curto i Casadó
demana per parlar.) Senyor Curto...

El Sr. Curto i Casadó

Li ho aclareixo de seguida, senyor Vallès: ampliar les
percepcions és una qüestió moltíssim menys important
que els tres punts que nosaltres votarem a favor, i am-
pliar el dret a les percepcions és exactament lo mateix.

I, per tant, l’essencial, per nosaltres, són los tres primers
punts.

(El Sr. Ridao i Martín demana per parlar.)
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La presidenta

Senyor Ridao... (Veus de fons.)

El Sr. Ridao i Martín

Sí, només a efectes purament informatius. De fet, la
redacció d’aquest apartat és literalment la que, en
aquest cas, ens va ser suggerida pel mateix sindicat
CGT i per la gent que en aquest cas propugna la revi-
sió d’aquests casos, no? Parteix, en aquest cas, d’un cas
molt determinat, que és que es van fer a l’empara de la
Llei de pressupostos de l’any 90 i de l’any 92 sengles
sol·licituds per tal d’accedir en aquest cas a la prestació,
doncs, corresponent, i van ser rebutjades, igual que es
va formalitzar també davant de la Comunitat de Ma-
drid, i ho van ser en tots el casos perquè mancaven set
dies, concretament, per arribar al mínim legal establert.

Per tant, de forma genèrica, el que es demana és ampli-
ar en aquest cas el procés o, en definitiva, les percepci-
ons i indemnitzacions, per tal que en aquest cas concre-
tament els familiars no en resultin exclosos. Però es fa
de forma genèrica i no només atenent el cas singular o
particular que planteja aquesta Proposició no de llei.

És per això que reclamo al Grup Popular si tingués a bé
en aquest cas reconsiderar el sentit del vot en aquest
punt, senzillament atenent les explicacions que he donat.

La presidenta

He donat la paraula abans al senyor Ridao, perquè quan
intervingui el representant de Convergència i Unió sa-
piguem exactament el contingut de la Proposició. No
ha estat cap oblit.

No sé, senyor Curto, si de totes maneres s’ha aclarit el
redactat d’aquest punt tercer...

El Sr. Curto i Casadó

No, no.

La presidenta

...no és ampliació d’indemnitzacions.

El Sr. Curto i Casadó

No. Mantenim de totes maneres la votació separada.

La presidenta

D’acord. Senyor Ferrer, pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió.

El Sr. Ferrer i Roca

Gràcies, senyora presidenta. El nostre Grup donarà el
vot favorable a aquesta Proposició no de llei. Com ja
s’ha dit, no és la primera vegada que es planteja la re-
visió d’un procés. Per tant, doncs, vull dir, no hem de
fer cap comentari sobre uns fets ocorreguts el 1963.

Del que sí que voldríem fer esment..., no hem presen-
tat esmenes, perquè la nostra voluntat és votar favora-
blement, però en el primer punt, senyor Ridao, quan es
diu: «Manifesta el desig que els sigui restituïda la digni-
tat»... Això no és la primera vegada que ens passa, que

incloem aquesta expressió. És que nosaltres hem consi-
derat alguna vegada que van perdre la dignitat pel fet que
haguessin estat jutjats per la dictadura franquista?

És a dir, ara en aquest moment em sap greu que el nos-
tre Grup no hagi presentat una esmena dient: «Manifes-
ta el desig de reafirmar la dignitat de Joaquim Delga-
do i Francesc Granado.»

Però, en fi, això és un matís, senyora presidenta; el
nostre Grup, el de Convergència i Unió, votarà favora-
blement.

La presidenta

Gràcies. Senyor Ridao, vol...?

El Sr. Ridao i Martín

No. Senyora presidenta, en tot cas, a partir del suggeriment
que feia el senyor Ferrer, no..., vaja, no crec que cap grup
tingués cap oposició que poguéssim fer una esmena, en
aquest cas, sí que és purament tècnica, i en lloc...

La presidenta

Seria en lloc de «restituïda»...

El Sr. Ridao i Martín

Doncs, «refermada», en aquest cas..., eh? (Pausa.)

La presidenta

Doncs, posem a votació, amb aquesta esmena tècnica
plantejada, el punt primer i segon.

Vots a favor?

(Veus de fons. El Sr. Curto i Casadó demana per par-
lar.) Senyor Curto...

El Sr. Curto i Casadó

La votació separada, senyora presidenta, que nosaltres
hem demanat...

La presidenta

El punt tercer, no?

El Sr. Curto i Casadó

No, no, del punt segon..., punt primer i punt segons fins
a la lletra a.

La presidenta

La lletra a inclosa?

El Sr. Curto i Casadó

Des de «manifesta» fins a «judici».

La presidenta

D’acord. Aquesta inclosa? (Pausa.) O sigui, punt se-
gon, lletra a inclosa?

El Sr. Curto i Casadó

Punt primer i punt segon, lletra a inclosa.
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La presidenta

D’acord.

El Sr. Curto i Casadó

I la resta.

La presidenta

No, és que havia entès que només parlava del 3; en la
seva intervenció ha parlat del 3 només. Hi ha un tema
econòmic en el b...

El Sr. Curto i Casadó

Sí...

La presidenta

...però vostè ha parlat del 3. D’acord. (Pausa.)

Doncs, el punt 1 i el 2, apartat a.

Vots a favor?

Vots en contra?

S’aprova per unanimitat.

A continuació, posem a votació el punt 2.b i el 3.

Vots a favor?

Vots en contra?

S’aprova per 19 vots a favor i 2 en contra.

A continuació, els proposo tractar conjuntament –són
de contingut similar– els punts sisè, setè i vuitè de l’or-
dre del dia; són tres iniciatives presentades per tres
grups parlamentaris: Esquerra Republicana, Conver-
gència i Unió i el Grup d’Iniciativa per Catalunya Verds.
(Pausa.)

Proposició no de llei sobre les mani-
festacions del Sr. Manuel Jiménez de
Parga, president del Tribunal Constitu-
cional (tram. 250-03305/06)

Per defensar la Proposició corresponent al punt sisè,
Proposició no de llei sobre les manifestacions del se-
nyor Manuel Jiménez de Parga, president del Tribunal
Constitucional, presentada pel Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, té la paraula el senyor Camps.

El Sr. Camps i Rovira

No cal recordar la història. Nosaltres, les desgraciades
manifestacions del doctor Jiménez de Parga..., i dic
«desgraciades» perquè em dol haver-les d’emprar pre-
cisament jo, que vaig ser alumne seu i admirava en el
seu temps, i estic parlant dels anys seixanta, el seu ta-
rannà absolutament democràtic i fins i tot opositor al
règim. És curiós com la transformació dels anys, a di-
ferència del vi, no l’ha millorat, sinó que evidentment
l’ha empitjorat. I, per tant, rebutgem les manifestacions
fetes pel doctor Jiménez de Parga, impròpies d’una
persona que ostenta la presidència de l’alt Tribunal
Constitucional, i manifestem una gradació que, per
nosaltres, és absolutament indefugible.

En primer lloc, la necessitat de la seva renúncia com a
president del Tribunal. En el cas que no es produís
aquesta renúncia, nosaltres postulem que es procedei-
xi a la suspensió de funcions del senyor Jiménez de
Parga i el seu posterior cessament, tal com preveuen els
articles 23 i 24 de la Llei orgànica 2/1979, del 3 d’oc-
tubre, per no atendre amb diligència els deures del seu
càrrec. I finalment, i en qualsevol cas, que es produei-
xi, de forma d’ofici i de forma a instància de part, en
aquest cas, de la Generalitat i el Parlament de Catalu-
nya, la recusació del magistrat en tots els plets en què
intervingui el Parlament de Catalunya, que té interpo-
sats davant d’aquest Tribunal en l’actualitat i que ho
siguin en el futur, tal com en la pràctica ja s’ha fet.

Nosaltres també donarem suport a les altres iniciatives.
El que sí que demanaríem és que, amb una idea d’uni-
ficació processal, si els altres grups es volguessin aco-
llir a la nostra fórmula... Ens sembla especialment en-
certada i no és pas que l’hagi redactada jo mateix, sinó
el meu company Ramon Camp. I tampoc apel·lo al
principi prior tempore, potior iure, que correspondria
a una inscripció registral, ni a la paternitat anterior, sim-
plement perquè em sembla que, de totes les formulaci-
ons que s’han fet amb posterioritat, la nostra és la que
més encerta, crec, en el que s’hauria de dir i en la gra-
dació de responsabilitats que es reclama.

En tot cas, repeteixo, aquest és un suggeriment. I, en
qualsevol cas, nosaltres votarem favorablement sigui
quina sigui la decisió que prenguin els respectius grups
parlamentaris respecte de la seva iniciativa.

Gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Gràcies, senyor Camps.

Proposició no de llei per la qual es re-
prova el president del Tribunal Consti-
tucional i s’acorda que sigui recusat
en els recursos o conflictes que pugui
conèixer o en els quals el Govern o el
Parlament en siguin part (tram. 250-
03307/06)

Per defensar la Proposició no de llei per la qual es re-
prova el president del Tribunal Constitucional i s’acor-
da que sigui recusat en els recursos o conflictes que
pugui conèixer o en els quals el Govern o el Parlament
en sigui part, per defensar-la, té la paraula el senyor
Ridao, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya.

El Sr. Ridao i Martín

Gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors dipu-
tats, de fet, aquestes tres proposicions no de llei tenen
un comú denominador, que bàsicament és el fet que
aquest Parlament proposi la recusació del president del
Tribunal Constitucional en cas que, per raó del seu càr-
rec, hagi de conèixer els diferents recursos d’inconsti-
tucionalitat o de conflictes de competència en què fos
part la Generalitat.



Sèrie C - Núm. 452 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 2 d’abril de 2003

17

SESSIÓ NÚM. 34 COMISSIÓ D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT I GOVERN LOCAL

Però també tenen una segona part, que és que aquest
Parlament també acordi, i en aquest cas aquest és un
acord que vincula els diferents òrgans de Govern d’aques-
ta cambra, que, en la interposició també del Tribunal
Constitucional de diferents recursos d’inconstituciona-
litat o qualsevol altre supòsit en què actuï com a actor
o coadjuvant aquest Parlament, també aquesta recusa-
ció, doncs, sigui evidenciada.

Bé, i per què aquest fet? Doncs senzillament..., perquè
jo sí que volia fer un breu repàs, una certa recordança
d’aquest últim episodi que va donar lloc a aquesta de-
manda de recusació, i és perquè el president del Tribu-
nal Constitucional, en una reflexió en veu alta, diguem,
de dubtós crèdit històric i a més a més amanida amb re-
ferències de mal gust a la higiene de l’any 1000, doncs,
de forma molt clara va deslegitimar, en aquest cas ober-
tament, les comunitats històriques i, a més a més, va
discrepar, i això és greu, de la vigència en aquests mo-
ments de la diferenciació constitucional entre naciona-
litats i regions, que aquesta és una fórmula que podrà
agradar més o menys, i particularment al nostre Grup
no li agrada, però, de fet, és l’única fórmula que hi ha
en aquests moments, constitucional, per reflectir, en
aquest cas, la pluralitat històrica dels diferents territo-
ris de l’Estat.

Bé, dit això, aquesta vegada, a diferència d’altres oca-
sions en què el mateix Jiménez de Parga s’hi havia pro-
nunciat de forma també una mica dubtosa, sincerament
no crec que aquestes expressions poguessin ser despat-
xades com un estirabot més i com un exemple més de
la seva irrefrenable incontinència verbal. I fins i tot
quan va voler explicar-se, vull recordar, l’endemà ma-
teix o al cap de dos dies, lluny de retractar-se, va rein-
cidir, diguem, en el menyspreu i fins i tot va acusar els
nacionalistes –llegeixi’s, en aquest cas, catalans i bas-
cos– no només de sentimentals, sinó gairebé d’irracio-
nals, no?

És obvi, i em sembla que en això estarem tots d’acord,
amb independència de la valoració, el qualificatiu que
ens mereixin les expressions concretes del senyor
Jiménez de Parga, és obvi que al president del Tribunal
Constitucional no li correspon ni interpretar a la seva
manera la Constitució, ni proposar canvis obertament
en el model d’organització territorial de l’Estat, ni
aventurar, en aquest cas, opinions –i ho ha fet en altres
ocasions, fins i tot prejutjant la decisió i la resolució del
mateix Tribunal, per exemple, sobre el judici de la
il·legalització de Batasuna.

Segons la Llei orgànica del Tribunal Constitucional, de
l’any 79, que invoquem en aquesta Proposició no de llei,
el president del Tribunal ostenta, no només la represen-
tació del Tribunal, sinó que, com a magistrat que és, ve
obligat a exercir les seves funcions d’acord amb el prin-
cipi d’imparcialitat i també amb la dignitat inherent al
càrrec. I, sincerament, creiem que no és digne ofendre
la condició de les parelles d’homosexuals que desitgen
adoptar fills, cosa que el senyor Jiménez de Parga ha-
via dit en altres ocasions, com tampoc no eren dignes,
en aquest cas, les expressions concretes a què ens estem
referint.

Per tant, el senyor Jiménez de Parga, en definitiva, s’ha
convertit, avui per avui, en un personatge més aviat

grotesc, jo diria gairebé hilarant, en moltes ocasions,
però el que és pitjor, la seva presència altera, en defini-
tiva, la confiança que hem de tenir tots plegats en un
òrgan juridicopolític, com és el Tribunal Constitucio-
nal, la confiança en un tribunal, per tant, que entre al-
tres coses ha de dirimir els conflictes que la Generali-
tat o les diferents comunitats autònomes tenen amb el
mateix Estat.

I per això el més procedent hauria estat, doncs, que el
mateix Jiménez de Parga hagués dimitit. Com aquesta
és una circumstància que no depèn ni d’aquest Parla-
ment ni depèn d’altres instàncies polítiques de l’Estat,
doncs, com a mínim ens queda el recurs de demanar en
aquest cas la recusació perquè d’ara en endavant tots
aquells recursos, repeteixo, que hagi de conèixer el se-
nyor Jiménez de Parga almenys comptin amb la seva
no-intervenció, amb la seva abstenció, la seva inhibició.

Moltes gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors
diputats.

La presidenta

Gràcies, senyor Ridao. Hi ha una esmena presentada
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Senyor
Camps..., si la defensa o la dóna per defensada amb la
seva intervenció...

El Sr. Camps i Rovira

Sí, jo ja he expressat el sentit de l’esmena.

La presidenta

D’acord.

Proposició no de llei per la qual es re-
butgen les declaracions fetes pel pre-
sident del Tribunal Constitucional i
s’acorda que, mentre en sigui membre,
sigui recusat en tots els plets que el
Parlament hi té interposats o hi inter-
posi en el futur (tram. 250-03308/06)

El punt vuitè: Proposició no de llei per la qual es rebut-
gen les declaracions fetes pel president del Tribunal
Constitucional i s’acorda que, mentre en sigui membre,
sigui recusat en tots els plets que el Parlament hi té in-
terposats o hi interposi en el futur. Per defensar aques-
ta Proposició no de llei, té la paraula, pel Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds, el senyor
Ribó.

El Sr. Ribó i Massó

Gràcies, presidenta. Jo voldria dir que el nostre Grup
presenta aquest text sense cap expressió ni de simpatia
ni d’animadversió personal envers el senyor Manuel
Jiménez de Parga, i no comparteix en absolut cap dels
qualificatius que personalment ha posat el Grup d’Es-
querra Republicana sobre aquesta persona. Vull dir,
voldria que aquest Parlament fos suficientment rigorós
i tingués autoritat com per analitzar una temàtica que va
al moll de l’os, a un centre neuràlgic, de l’ordenament
constitucional, independentment de les valoracions
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personals. Dissortadament, si haguéssim de recusar a
tothom que té opinions personals contràries al pluralis-
me de l’Estat espanyol, ens hauríem d’estar reunits
permanentment quasi vint-i-quatre hores per anar fent
proposicions no de llei sobre aquests personatges, però
resulta que don Manuel Jiménez de Parga avui és el
president de l’òrgan que ha de ser l’àrbitre suprem de
l’ordenament constitucional espanyol, i, amb rares ex-
cepcions en què es pot acudir a ordenaments superiors,
com és l’europeu, és la darrera paraula en tots els nos-
tres plets.

També voldríem subratllar que, dissortadament, aquest
president del Tribunal Constitucional ha opinat de for-
ma errònia i fent un flac favor a la institució no només
ni principalment sobre Catalunya, i ha fet, a vegades,
judicis i opinions que posen en dubte sentències o la
seva actuació en sentències molt «peliagudes» en el
context polític, com, per exemple, al que pertany a la
problemàtica política del País Basc.

En el debat que hi va haver en el mateix Tribunal Cons-
titucional sobre la recusació presentada pel Govern basc
és sabut que hi va haver una votació molt ajustada, i, fins
i tot, hi va haver una sentència, després, que té els seus
ets i uts sobre el camí pel qual va ser produïda.

Nosaltres demanàvem, i demanem, al Parlament que
expressi el seu rebuig d’aquelles opinions, que conside-
ri que el Tribunal Constitucional, que és l’únic que ho
pot fer, i ho subratllo, posi en marxa el mecanisme dels
articles 23 i 24 de la Llei orgànica per suspendre el seu
president –hi han motius, al nostre entendre, per fer-
ho–, i també considerem que és el Parlament de Cata-
lunya el que hauria de recusar el president del Tribunal
Constitucional en totes les actuacions que nosaltres
interposéssim al mateix òrgan, i hi afegíem que el cap
d’Estat, d’acord amb l’article 56, entrés a exercir les
seves funcions d’arbitratge i moderació.

Sabem que això és un tema que encara causa certs te-
mors de tractar-lo en debat polític i institucional, perquè
ens hem oblidat massa sovint que la Constitució no crea
un cap d’Estat com si estigués fora del joc institucional.
Al cap d’Estat li encarrega funcions de degut compli-
ment, com la sanció de les lleis, però també li encarrega
funcions d’arbitratge i un conjunt de funcions que tenen
un marge de discrecionalitat en la seva actuació, i ens
volem referir, en concret, per exemple, al que està suc-
ceint avui sobre la polèmica entre acadèmics i entre per-
sones de gran responsabilitat jurídica en alguns òrgans de
l’organització central de l’Estat sobre el tema de la guer-
ra de l’Iraq i el paper del cap de l’Estat.

Nosaltres, de totes formes, no tenim cap afany de fer
d’aquesta qüestió un element diferència de la Comissió,
i retirem el punt 4 de la nostra Proposició no de llei.

Ara bé, estant totalment d’acord en la intervenció i en
l’esmena del senyor Jaume Camps per anar a buscar un
text que estalviï les votacions, les discussions, sobre
aquestes tres proposicions no de llei que coincideixen
en el fons, sí una petita matisació, senyor Camps: no és
tan prior quan vostès, el 3 de febrer, es van veure obli-
gats, lògicament, a rectificar –el 3 de febrer, més tard
que entrés el text d’Esquerra Republicana i el nostre–
una formulació que era massa contundent per part de

vostès, eh?, sobre la suspensió del president del Tribu-
nal, i li proposaria una transaccional sobre el darrer
punt, el punt 4, perquè, més que instar a la recusació,
creiem que és el Parlament que ha d’acordar la recusa-
ció quan interposi recursos, eh? Per tant, en aquesta
proposta, estaria d’acord amb la resta.

La presidenta

Senyor Ridao...

El Sr. Camps i Rovira

D’acord amb la proposta del senyor Ribó... (Veus de
fons.) Perdó, m’avanço...

El Sr. Ridao i Martín

Sí, senyora presidenta. De fet, jo anava a fer notar que
l’esmena del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió a la nostra Proposició no de llei no era en els ma-
teixos termes que la Proposició no de llei inicialment
presentada pel Grup de Convergència i Unió, que vos-
tès van presentar el dia 27 i el nostre Grup Parlamentari,
l’endemà, el dia 28, i ja li reconec, en aquest cas, doncs,
el fet que va entrar abans, però els termes en què es va
presentar, i concretament pel que fa a l’apartat tercer de
la Proposició no de llei, no és que siguin excessivament
contundents o no pel que acostuma a ser habitual en el
seu Grup Parlamentari, sinó que no crec que sigui pos-
sible, eh?

I, en tot cas, a mi el que sí que em sembla...

El Sr. Camps i Rovira

Sí, hi ha una modificació tècnica, senyor Ridao.

El Sr. Ridao i Martín

No, no, d’acord, però com vostè ha invocat...

El Sr. Camps i Rovira

Hi ha una...

El Sr. Ridao i Martín

...sí, però com vostè –deixi’m acabar–, com vostè ha
invocat tenir millor dret, en aquest cas, per raons de
temps, en tot cas, doncs, hauríem de referir el que vostè
creu que li dóna més dret, en aquest cas, que és la pri-
mera proposta.

Però, en tot cas, no en vull fer polèmica, d’això. Jo li
volia proposar que els termes concretament de l’esme-
na que vostès han plantejat a la nostra Proposició no de
llei jo crec que resumeixen perfectament el que hem
estat tots dient aquí. Per tant, més que pivotant sobre la
proposta que vostès van fer en primera instància, sinó
sobre l’esmena que han presentat a la nostra Proposició
no de llei, jo crec que podríem fer consens, i m’imagino
que per part del senyor Ribó també.

El Sr. Camps i Rovira

Jo tenia la plena consciència –perdonin, ho vull aclarir,
eh?– que havia situat com a esmena del nostre Grup el
text de la nostra Proposició.
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El Sr. Ridao i Martín

No, no, varia –varia–, eh? Concretament, si m’ho per-
met, senyora presidenta... (pausa), en el punt tercer, que
és el que inicialment instava el Tribunal Constitucional,
directament aquest Parlament instava el Tribunal Cons-
titucional, la qual cosa no és possible, després... (Veus
de fons.) Sí, però després va ser modificat, en aquest
cas, no només a través d’un escrit de correcció d’erra-
des, sinó en l’esmena que vostès van presentar a la nos-
tra Proposició no de llei, dient que aquest Parlament
considera que el Tribunal hauria de procedir a la sus-
pensió, etcètera. Per tant, fins i tot sense haver de fer un
text transaccional, podríem dir pròpiament «transac-
ció» a un text resultant que fos exactament l’esmena
que vostès van presentar a la nostra Proposició no de
llei. Jo..., potser el senyor Ribó hauria de...

La presidenta

Amb l’esmena plantejada pel senyor Ribó.

El Sr. Ridao i Martín

No hi tinc cap inconvenient, però en tot cas..., eh?

La presidenta

De totes maneres, abans de la votació aclarirem el sentit
i el text. Per posicionar-se té la paraula, pel Grup Par-
lamentari Popular, el senyor Curto.

El Sr. Curto i Casadó

Gràcies, senyora presidenta. Tots deuen recordar, segu-
rament, que lo Grup Popular, i des dels àmbits també
del Partit Popular, el Grup Popular, no abans que nin-
gú, però tampoc després que ningú, sinó a la vegada
que tots, també vam criticar i vam expressar lo nostre
desacord en la conducta del senyor Jiménez de Parga
conseqüent o relativa a les seues desafortunades decla-
racions.

Sembla, pel que s’ha sentit en tot este temps que esta
qüestió a través de diferents iniciatives va voltant pel
Parlament de Catalunya, sembla, fins i tot s’ha manifestat
per diferents grups parlamentaris, que no hi ha cap ante-
cedent que determine que el senyor Jiménez de Parga no
ha complit les seves obligacions més substancials, i sem-
bla també que, com a president del Tribunal Constituci-
onal, ha exercit este càrrec amb criteris d’imparcialitat,
que és lo que correspon en lo conflicte de competènci-
es, sobretot, entre Estat - comunitats autònomes.

I com la història ve ja de lluny, per mediació o a través
de mocions, o de declaracions, o de posicionaments,
fins i tot també en actes o en sessions solemnes al Parla-
ment de Catalunya, com puguen ser la valoració o la
substanciació de dictàmens del Consell Consultiu, se
l’ha rebutjat per part dels diferents grups parlamentaris,
se li ha demanat la dimissió, se l’ha recusat i se l’ha
reprovat. Ara, després de tot això que estic dient que
s’ha vist al Ple del Parlament de Catalunya a través de
diferents iniciatives parlamentàries, ara, una altra vega-
da, lo mateix discurs i el mateix posicionament. Doncs
el Grup Popular, també, lo mateix posicionament i el
mateix vot en contra, en coherència a lo que ja vam

manifestar més àmpliament en estes sessions al Parla-
ment, al Ple del Parlament de Catalunya.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Curto. Pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, té la paraula el senyor Vallès.

El Sr. Vallès i Casadevall

Gràcies. Potser amb menys brevetat de la que és habi-
tual, és cert, com acaba de dir el senyor Curto, que sem-
bla que una pràctica parlamentària és la recurrència de
les iniciatives. El nostre Grup vol manifestar, com va
fer també en el seu moment, la disconformitat amb
aquestes manifestacions del president del Tribunal
Constitucional, i és una disconformitat que es fonamen-
ta en un criteri de fons i no únicament en un criteri
d’oportunitat. Nosaltres pensem que la presidència del
Tribunal Constitucional i també, diguem, els titulars
d’altres magistratures de l’Estat, tant siguin judicials
com altres, han de mesurar molt bé –han de mesurar
molt bé– les seves intervencions públiques i han d’evi-
tar, pensem, amb la màxima escrupolositat la confusió
entre allò que se’n diu «opinions a títol individual» i el
que són pronunciaments de la institució que encarnen,
i pensem, diríem, que la millor manera d’evitar aquesta
confusió i aquest equívoc és pecar per defecte –pecar
per defecte–, administrant amb molta parsimònia les
manifestacions públiques, subjectant-se a una continèn-
cia verbal que pot ser dura en algunes ocasions, però
que és una servitud del càrrec que un ha acceptat d’as-
sumir, i només així, diríem, es pot preservar, i en certa
manera només així es pot blindar, l’autoritat de la ma-
teixa institució i se n’impedeix l’afebliment.

No ens satisfà, ja ho he dit, el contingut de les manifes-
tacions que són objecte d’aquesta Proposició no de llei,
però, sobretot, no ens satisfà el fet mateix de la seva
existència, perquè repercuteixen sobre la institució en
tenir com a objecte qüestions o temes sobre els quals la
institució haurà de pronunciar-se o pot haver de pro-
nunciar-se.

Dit això, diguem-ne, i també em sumo, per raons lògi-
ques, al que ha dit el diputat Ribó, molts de nosaltres
recordem amb respecte i recordem amb afecte el pro-
fessor de moltes generacions de la Facultat de Dret
d’aquí, de la Universitat de Barcelona, l’advocat de
molts perseguits i processats pel franquisme, el col·la-
borador de premsa d’El Brusi, de Destino, de La Van-
guardia, que inspirava intel·lectualment la resistència de
molts sectors catalans a la dictadura de Franco.

Deia Josep Pernau, en un article recent, que es tracta de
qui ens explicava de manera pedagògica que en els
països civilitzats existia la institució de l’Ombudsman,
encarregada de frenar els abusos de poder, cosa que
irritava els governants de la dictadura; el que tenia com
a deixebles i col·laboradors Jordi Solé Tura, líder de
Bandera Roja i dirigent del PSUC; José Antonio Gon-
zález Casanova, l’Isidre Molas, fundadors del FOC i
del Partit dels Socialistes de Catalunya, i jo hi afegiré
Jaume Casajoana, fundador de Convergència Democrà-
tica de Catalunya. Tots ells, tots nosaltres, vàrem apren-
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dre de l’actual president del Tribunal Constitucional les
beceroles del constitucionalisme democràtic en un
moment en què exposar aquestes beceroles en públic,
a les aules de les facultats universitàries, als llibres o als
diaris, exigia molt coratge cívic, i amb un coratge que
molts altres que ara fan professions estridents de cons-
titucionalisme aleshores no eren capaços de fer.

Precisament, és aquest record, diríem, i aquest aprenen-
tatge del que són els principis de la democràcia consti-
tucional el que ens fa ser més exigents, diguem, potser
encara més exigents que altres, i ens obliga a procurar
que la institució del Tribunal Constitucional no quedi
malmesa en la seva autoritat a causa de manifestacions
innecessàries, diguem, que no formen part de sentènci-
es o de pronunciaments oficials, formals, de la matei-
xa institució.

El sentit del nostre vot serà, per tant, favorable a una
transacció que sembla que s’està dibuixant entre les
proposicions no de llei presentades i que, amb l’esforç
dels proposants, podrà polir alguns elements formals
que semblaven representar alguna dificultat pels altres
membres d’aquesta Comissió.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Vallès. Per tant, posem a votació..., i
deixaríem, en tot cas...

(La presidenta dóna la paraula al Sr. Camps i Rovira.)

El Sr. Camps i Rovira

Senyora presidenta, jo demanaria que donés lectura, si
us plau, del que es posa a votació...

La presidenta

Sí.

El Sr. Camps i Rovira

...perquè així sortim de dubtes. Hi ha una aportació del
senyor Ribó en l’últim punt, em sembla, en el punt
número 4, que no consta, i em sembla que la resta és
íntegrament la nostra, però voldria constatar-ho.

La presidenta

Senyor Ribó, vostè he entès que retirava el punt 4.

El Sr. Ribó i Massó

Sí, a veure, no, no, jo el que proposo, com el senyor
Camps, és que es posi a votació, si més no per part del
nostre Grup, l’esmena que presenta Convergència i
Unió...

La presidenta

Sí.

El Sr. Ribó i Massó

...a la Proposició no de llei d’Esquerra Republicana,
que és la mateixa que presentem..., la nostra, també...

La presidenta

Iniciativa, sí.

El Sr. Ribó i Massó

...i que està elaborada quasi com si fossin, sense haver-
ho estat, redactors conjunts tots tres grups, amb l’úni-
ca puntualització que el punt 4 comenci dient...

La presidenta

«Acorda...», sí.

El Sr. Ribó i Massó

...«acorda recusar el magistrat...»

La presidenta

D’acord. Per tant, el punt 4, que preguntava el senyor
el Camps, no és a l’esmena de Convergència i Unió. Per
tant, no es posa a votació, aquest punt.

(Veus de fons.)

Doncs donem-ne lectura per tenir els termes...

El Sr. Ridao i Martín

Senyora presidenta... El senyor Ribó, per tant, retira...,
de tota manera, retira el punt 4 de la seva Proposició
no de llei?

El Sr. Ribó i Massó

És que jo retiro tota la Proposició no de llei en ares que
el redactat...

La presidenta

Donem lectura...

El Sr. Ridao i Martín

Ho formulo d’una altra manera, és a dir, en aquesta
transacció, el punt 4 de la seva Proposició no de llei no
hi figura, no?

El Sr. Ribó i Massó

Jo, en la defensa de la nostra, he dit que les argumen-
tacions sobre arbitratge del cap de l’Estat les mantenia,
però, a efectes de la màxima unitat d’aquesta Comissió,
les retirava, i que, a més, em sentia interpretat en tot el
que s’havia presentat, amb el redactat que ha presentat
Convergència i Unió amb aquesta puntualització.

La presidenta

En donem lectura.

(Veus de fons.)

El secretari en funcions

«El Parlament de Catalunya acorda:

»Primer. Rebutjar les manifestacions fetes, el 21 de
gener d’enguany, pel senyor Manuel Jiménez de Parga,
impròpies d’una persona que ostenta la presidència del
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Tribunal Constitucional, que alhora posen en qüestió la
imparcialitat de la institució i són contràries a l’esperit
constitucional.

»Segon. Manifestar la necessitat de la seva renúncia
com a president del Tribunal Constitucional per tal de
restablir la normalitat institucional.

»Tercer. Considerar que el Tribunal Constitucional hau-
ria de procedir a la suspensió de funcions del senyor
Manuel Jiménez de Parga i el seu posterior cessament,
tal com es preveu en els articles 23 i 24 de la Llei orgà-
nica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucio-
nal, per no atendre amb diligència els deures del seu
càrrec.

»Quart. Recusar el magistrat del Tribunal Constitucio-
nal, senyor Manuel Jiménez de Parga, tal com preveu
l’article 219 de la Llei 6/1985, de 14 de juliol, del Po-

der Judicial, en tots els plets que el Parlament de Cata-
lunya té interposats davant d’aquest Tribunal, així com
els que interposi en el futur, mentre el recusat en con-
tinuï formant part.»

La presidenta

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

S’aprova per 21 vots a favor i 2 en contra.

El debat dels punts sisè, setè i vuitè de l’ordre del dia,
darrers que es transcriuen, fineix a les sis de la tarda i
tretze minuts.








