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Grup retirari el punt 2 de la Proposicití no de Liei (p. 242t5). 
E/ M. H. Sr. President demana si algun Grup té incunvenienr que la MPW t’s t~ir~icljci imndicmrnent per twhiir ei terrniiii de pre-wntució 

d’esmenes a les cinc de la tarlla del dia d’uvui (D. 2426). L% SK Capdtvilu ho r roh  iinii )nica just ~. 3426). 
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que la Diputacih Perrnunent es reuneixi el mateix dimecres a dos tpiurts dSina del migdia (D. 24261. L% Sr. Ribó proposn de 
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en un recurs de com/letencies sobre iufixacib del calendari iubord, el Diputat 1. Sr. Hibu, de/ Gp. del PSUC (p. 2425). 

per a la presenta& d’esmmes (I. 24253. 

Sslheca la sessió a la una de la tarda i vuit minuts. 
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13 Sr. PRESIDENT: Cornenp la sessió. La Diputaciri Per- 
manent ha estal convocada it peticih de tres Grups parlimenta- 
ris i d’acorcl amb el que estableix cl Iicglament, i en I’escrit en. 
quk aclucsls Grups demanaven la convocathia dc la ISiputació 
s’incf icava cluc era arn h moli 11 de la prcscn taci6 de la Proposici Ó 
no de Llei prcscntada pel Grup parlamentari del Partit Socialis- 
tit Unifiail sobre la comparcixenva del Consell Executiu dc la 
Gcneralilat cn un recurs de compctkncics sobre la lixaei6 dd  
calendari laboral. Els senyors I l i  putals membres de la Diputa- 
cib han rebut aquesta Proposició no cle Llei i s6n coneixcdors, 
per tant, del seu contingut. 

El que harrria dc debatre aquest mati en aquesta rcuni0 la 
Diputació, el que hauria de decidir, es considcrar si I’nrticle 
52, itparlat primer, del Reglameni, que diu que ((quan haurk 
expirat cl miinctat parlamentari, o be el Parlamcnt hausi estal 
dissolt..,, i quan el I’nrlament no serii reunit per vacances parla- 
1nent8rics~ -que és el cas actual- << la Diputacib Permanent 
vclllarA pels poders de. la Cambra D.  Aleshores, dcl quc es trnc- 
taria d’estrthlir prirncrament 6s si aquest i< velllar pels poders 
de la Cambra>> es pot interpretar e11 el sentit que la Diputació 
Permanent pot decidir, pot prendre un acord rcspecte 21 la Pro- 
posici6 no de Llei dcl Pwtit Socialista Unificat cn el seu punt 
primcr, és a dir, en el punt quc pmposa que ({el Govcrn dc la 
Generalitat promogui dintre dei terniini corresponent el re- 
queriment cl’incompctencia ai Govern ~ i c  i’Estut >). ks ciar quc 
no ho pot fer la Diputacib Pcrmanct-zt rcspectc iit punt segon, 
per& I’article I34 del Keglamcnt diu que per ii compaskixcr 
en els conflictes de compeikncia davant cl Tri buna1 Constiluci- 
ona1 6s necessari un acord per ma.joria absoluta dei Ple del Par- 
lament, i ,  eviclentment, la Diputació Pernianent no pot substi- 
tuir en aquest cas cl Ple dci Parlament cies del morncnd que el 
Keglament estipula de manera precisa que aixb ks una funcib 
dcl Ple. 

La necessitat de convocar la Diputació Perrnancnt, de tota 
manera, fins i tot si es tinguks la interprctació restrictiva cluc la 
Diputació Permanent no podia prendre cap acord, ni tan SOIS 
sobre el punt primer de la Proposició no de Llei, era clara, des 
dcl moment que era aquest cas caldria fer unLi convocatbria del 
Ple del Parlament en aquest període de sessions, una convoca- 

tbria extraordiniria, cosa que ja 6s prevista en el Reglament. 
I la justificaci0 dc la demanda dels Grups de reunir la IJpu-  

ixi0 Pcrmanent és, evidentment, perquk el lerrnini del rc- 
yuerimcnl cl’incompctkncia acaba cl dia 30 d’aqucst mes. I k  
rniinem que, establertes les dues opcions, la primcra que la I l i -  
putació Pcrmancnt prengui un acord sobre el punt primer clc 
la I’roposicib no de Llei i la scgona quc cs limiti a convocar ci 
PIC pcrquc aquest acord pugui ser pres pel Ple, proposo ara 
que els t i rups  parlamentaris i potser per cornenqar el Grup 
que ha presentat la Proposicih nn de Llei indiquin ei SCLI criteri 
sobre si la Diputaci6 Permanent podria prcndre ucords j a  re- 
specte a la Proposició, o bc si s’ha cle limitar simplement ii crin- 
vocar eli PIC. 

El scnyor Ribó 1é la para~rla. 
El Sr. RlBd: Senyor President, nosaltrcs acceptem plena- 

ment la proposta de destriar el punt 1 respecte del punt 2, 
quant al seu debat i aprovaci6 per I’Qrg~u~ corresponent del Par- 
lament. Creiem que ;desheres poclriem fer-ho en sessi6 de la 
Diputticii) Pcrmancnt. El que si que caldria aleshorcs és reunir 
eis requisits dc publicitat i cle possibilitat cl’esmena, encara 
que Ibs per trimlt d’urgencia, abans d’cntsar en el debat i vota- 
cib del t e x i  concrct de la Proposicib. 

El SI-. PRESIDENT: Precisament aquesta ha estat unii ornis- 
si6 per part meva, La Mesa dcl Parlament s’h;i rcunit aquest 
mati, ha adrnes a trimir la Proposioi6 no de Llei, ha acordat 
uninimcrnent, pels presents, clc dispensar del lrhmit dels re- 
quisits reglamentaris i rcduir ei termini dc prescntaciii cl’esme- 
ries fins ut dimecres dia 27, a les dotze del migdia. 

AixB és vBIid en tots els C;ISOS, sigui cluc hagi de decidir-ho 
la Dipeilacih I’crmancnt sigui que h a g i  de decidir-ho el Ple dcl 
J’arlament. Seria irnicarnent cn el cas hipotetic que els scnyors 
membres dc Iu Diputacih PecmanenZ consideressin possible 
de reduir enunni aqticst termini cl’esmencs i tornar-se ii reunir 
la DiputaciO nqtiesta tarda per clccidir en la primera opció que 
la Mesa, aleshores, tenint en compte el liarcr aqui exprcssat, 
podria, cvcntuulment, rcvisar liquest acord, és a dir, fer una 
nova reducuib del termini. 

Bé, continucm el torn dels Grups i anem, com de costum de 
trienor II major, al Clirup ct’l5squcrra Republicana. 

El Sr. FORN AS: Si, scnyor President, nosaltres acceptariem 
la posiciii del C h ~ i p  del Partit Socialista Unificat de Catdunya i 
seguiricni amb xpiesi criteri de separar cl punt 1 de I’altrc 
punt .  

El Sr. PRESIUF,NT: El Grup dels Centristes. 
El Sr. CAPT3EVILA: No hi ha ol>staclc, scnyor President, 

en el que ha dit fins ara de scpuriiaio dels punts i aleshores 
obrir el perEocle d’esmencs, que en tot cas serh dimecres, dia 
27, íi les dotze. De tota manem, ciunat que es tracta ci’un aspec- 
te purament formal, cn principi, i que aquesta Diputacib Per- 
manen( s’ha reunit a proposta de tres Grups parlamentaris.’ 
corn regEamcntririanient esth establert, quant a la fornia dc la 
convouathri;~ i ,  per tant, a la scw celebració, el nostre Grup no 
tindria res més a dir-hi. Si que tinc, no obstant, qiiestions a 
tilkgar quant al fons de2 tema, pero creo que no és aquest el 
torn q i e  demana el senyar President. 

Grkies, 
El Sr. I~I‘IESIUENT: El Grup dcl Partit Socialista Unificat. 

El Sr. MhKTiN I TOVAL: Sí, senyor President, en aquesta 
(Pmsí~ , )  Ah!, ja ha parlat. El Grup Socialista‘! 
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tcmitica procedimental el nostre Grup est;~ absolutament d’a- 
cord arnl:, la interpt’etxió donada, i ho aprofito per a fer dos 
suggeriments: tir4 que convindria segurament als efectes de 
constincia en acta que constcssin pihiicament els substituts 
dels titulars de la Diputacih Permanent, si és que n’hi ha, i ,  
d’altra banda, que el nostre Grup estli obert a qualsevol escur- 
$ament del terniini d’csmenes, fins i tot per. a poder fer ~ ~ n a  Di- 
putacirj Permanent aquesta tarda o en el termini quc fixi la 
Mesa. 

151 Sr. PRESIDENT: 131 senyor Alavcdsa ... 
El Sr. MARTÍN I TOVAL: Hi haui4 oportunitat, senyor 

Ei Sr. PRESIDENT: bs a dir, si ... 
El Sr. MAiCTiN I TOVAL: En Aquesta sessib. 
El SI-. PRESIDENT: En aquesta sessi6 scrnbla que no scria 

necessari. 
El Sr. MARTiN 1 S‘OVAL: Aleshores voldria Rfcgir ~ i n  ele- 

ment que no és neccsshriament de fons, senyor President, i ks 
qiie si el Grup del PSUC d’alguna manera ha expressat la seva 
voluntat que no sigui sotmes, ara, a trimit l’apartat segon, tal 
com ha suggerit el senyor Presiclent, de la seva I’roposici6 no 
cle Llei, nosaltres entencm que el que convindria és una retira- 
da formal d’aqucst apartat segon. Convinclcia, per. que?  
Perque si no es tracta ara, es tractaria en lot cas cvcntualmeni, 
si ho creguessin opnrtii algun Grup parlamentari o la Cambra, 
un cop se shpiga el resultat del possible rcquerinient d’inoom- 
pethcia, i aleshores restaria viu aquest apartat segon firis lla- 
vors, mentre que si IIQ resta viu són el Parlament i els Grups 
parlamentaris que poden al seu morncnt judicar si es conveni- 
cnt o no portar aquesta qüestió al Ple, mentre que si iirrl no es 
rctira, o n o  queda decaigut, per la ra6 que sigui, poclria scr una 
esmeni1 que es votks, si no és retirada, tindríem aquest tema 
pendent, per al proper període de sessions, per a tractar-ho en 
el Ple dei Parlament, perque esti admks i1 triirnit. Per tant, no 
esth decaigut, aquest apartat segon. Nom& seria una qüestió 
procedimental quc la Diputacib Permanent decidiria, segons 
ha acordat el senyor President i scgons també la conformitat 
qiie hi ha mostrat el Grup del PSUC, d’ajornar-nc el tracta- 
ment a sessió pleniria. Per6 cl nostre Grup, en tot cas, pensa 
que 6s millor, des d’una perspectiva d’acció parlarnenthria del 
Parlament en aquest tema, que el tema quedi en principi 
tancat, i ,  per tant, que l’apartat segon no es vegi ara ni quedi 
pendent amb vida, per a veure’s en el Ple del Parlnrnent, sens 
perjudici que en quaEscvo1 moment un Grup pugui presentar 
una proposici6 no de llei sobre la mateixa temhtica un cop se 
sBpiga el resultat d’aquest rcqucriment d’i ncompctencia, que 
és, en tot cas, el primer punt que es planteja perquk el deci- 
deixi aquesta Diputaci6 Permanent. 

El Sr. PRESIDENT: El senyor Martín ha fet un suggeriment 
ai Cirup par~amcntari del partit Socialista Unificat. ks evident 
que si la Diputació Permanent pren un acord sobre la Proposi- 
ci6 no dc Llei, corn que per les raons regiamcnthrics dites 
abans norncs pot prendre acord sobre el primer punt, quedaria 
pendent el segon; si hagués estat el Plc, en canvi, hauria pogut 
resoldre simultkniament tots dos punts. Respecte al suggeri- 
ment del senyor Martín, ei Grup parlamentari del Partit Socia- 
lista lJnificat es pronunciark, perb cle moment donem la pa- 
raula al senyor Alavedra, en nom del Grup de Convergencia i 
Unió. 

President, perdó, de pronunciar-se sobre la qiicstib CIC fons? 

El Sr. ALAVEDRA: Senyor Presidcnt, el nostre Grup coin- 
cideix arn b la niajoria de Ics opinions aqui expressades. 
Creiem que la prcgunta concreta quc ens sembla que ha fet el 
senyur President, 6s a dir, si vetllar pels poders de la Cambra 
podria incloure e! punt primer de la Proposicib no de Llei del 
PSUC, nosaltres creiem que eí‘eetivament, i per a tractur cl’a- 
quest punt primer creicm que una reuni6 de Diputació Ferma- 
ncnt seria suficient i no caldria convocar el Ple, 

El Sr. PRESIDENT: Perfecte. 
El Sr. ALAVEDRA: Sobre el terna de les csmcncs i del ter- 

mini i de I’abrcujament de la convocatbria, dc poder-ho iivaii- 
Car Hbans de dimecres a la tarda, nosaitrcs creiem que en tot 
cas caldria respectar la posició de qualsevol Grup cluc volgués 
presentar csmcncs, mantenint dimecres a les dotze; a nosalires 
cns semblaria bé. Si no hi hagués prescntacib cl’csmcnes, o si 
el Grup que les volgués presentar ho pogués fcr cn poc temps, 
també seriem parlidaris d’un abrwjamcnt del termini. 

EE Sr. PRESIDENT: Respecte al que havia indicat iambk el 
senyor Martín que constessin en acta les stibstitucioizs, en 
efecte no hi ha  fins ara cap escrit de substitució que ens hagi iir- 
ribat, per6 sí una indicació verhal que el Diputa1 scnyor Valen- 
tin, per raó cle la dcfuncib dc la seva mare, no pot ser prcsent i 
que ha estat substitiiit pel Diputat senyor M m e l  Planellas. 
Suposo que abans d’acahar Ea sessi6 o a l’acfibament de la 
sessib tindrem una notificació escrita d’aquesta subst i t ucib. 
Crec que 6s l’única, almcnys verbalment no se me n’ha indicat 
cap més. 

13 senyor Rihh dcsilja potser dir alguna cosa sobre et sugge- 
riment del senyor Martín? 

El Sr, RJ136: Nosaltres ja hem expressat en la primera inter- 
venció que no teníem cap inconvcnient que la Diputació Per- 
manent tractés del punt I ,  i implícitament, doncs, cloncm per 
retirat el punt 2 de la nostra Proposició no de Llei. De tota 
manera, formalitzarem aquesta retira& amb l’escrit 
corresponent. 

El Sr. PRESIDENT: Molt bé. Aleshrms, potser 1’Únic punt 
que ens quecla pcndent aquest matí és saber si hi hauria algun 
G r u p  parlamentari que tingués inconvenient, per cxemple, 
que la Mesa, que es pot reunir irnmediattament després d’aca- 
bada la reuni6 de la Diputació, reduís novament el tcrmini 
d’csrnenes per deixar-la acabat, per exemple, avui mateix, ii 

les cinc de ia tarcia. (I,’II-Iustrc senyor Cupúeviia demana Irr pu- 
rauir.) Si, senyor Capdevila. 

El Sr. CAPIXVILA: Sí, senyor President. Em sembla una 
mica maspa just. 

El Sr. PRESIDENT: Massa just. Molt bé. Vist que hi ha 
algun inconvenient, sembla que el correcte és mantenir I’aacorrl 
de la Mesa, és a dir, que el termini d’csrnenes ambari dema 
passat, dimecres, a les dotze del migdia, i aleshores proposo 
que la Diputació Permanent pugui reunir-sc demh passat, ii 
dos quarts de cinc de la tarda, fora que vostes prefereixin al 
mati, ii clos quarts d’una, mitja hora després. (Pausa.) AI 
mati‘! (Puusa.) Bé, scmbla que hi ha consens per al mati. 
(l’ausu.) Bé? aleshorcs, doncs, ha quedat.. . (LWustw swzynr 
Rihh demanu h puraula.) El senyor Rib6 vol afcgir-hi alguna 

EI ~ r .  RIBÚ: Senyor i’resident, potser fins i tot de caca al pc- 
riode d’csrnenes i a I’hhora que s’acaba Ea Diputacib Permanent 
seria mks just convocar-la a la tarda. 

C Q W ?  
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El Sr. PRESIDENT: 6 s  a dir, la Mesa havia considerat la 
possibilitat -i per aixb s’havia fixat el termini d’esrnenes a Ics 
dotze- que si la Diputacib Permanent es reunia ii dos quarts 
d’una, potser aleshores, per a evitar molesties als senyors 
Diputats que són a la vegada, gairebk tots, membres de la 
Diputació Permanent i de la Junta de Portaveus, que la reunib 
de la Junta de Portaveus prevista per dcmh parssés a demi 
passat. Era una possibilitat. 

El Sr. ALAVEDRA: Senyor President, una proposta potser 
de síntesi. En les proposicions no dic llei, cfcctivamcnt, cm 
sembla que és el Grup que fa la proposició no de llei que ha 

d’acccplar les possibles esmcnes. Aleshores, que tingui un ter- 
mini unii mica més llarg de mitja hora per a saber si I’aceepta o 
no, em semblaria just i ,  per tant, potser a la tarda seria més 
convenient. I aleshores, corn que hi ha aquesta proposla de fer 
la Junta de Portaveus acumulada, per dir-ho així, amb la Dipu- 
tació Permanent, em sembla que aixb podria rcsoldrc els prob- 
lemes de temps i de desplaqaments. 

13 Sr. PRESIDENT: Be7 pel que Fi referencia, doncs, a la 
Diputació Permanent, queda convocada per a derna passat 
dimecres a dos quarts de cinc. 

S’aixeai la sessió. 
(Shixwu ¡u sessi6 a la una de la tur.& i vuit rninuís.S 
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