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El M. H. SE President iqforma que es consideren decaijydes les ermenes del G. Socialista nÚm I 1  a /"apartat segun de Ibrrticle 4 i la 
núm. 41 0 I'article 12 (p' 3388). 

Ei Diputat I. Sr, Cirpdevila, del G p. de Centristes, comunica que el seu Grup retira ¡'esmena a l'article 7 6. 3388). El Diputat I. SJ. 
Marth i Toval, del O: Socialistu, demuna que es votin separadament els apartats dels articles afectats p r  les esmenes retirades o 
decaigudes (pq 3388). 

Es vota lhpartat segon de hrticle 4, que shprovar per 76 vots a,favor, 27 en contra i cap ahstencib 6. 3389)- Interwé per a una giiestib 
d'otdre elDiputat I. SE Murtin i Tuval (n. 33891, iel M. H. Sr. President li respon 6. 3389). 

Es voten conjuntament els articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, IÚpartat primer i les lletres u), b), c) i d) de !'apartat segon de l'article 11, els 
quals sbn aprovats p r  Iu unanimitat deis presents (v. 3389). 

L% Sr. Secretuti Primw dbna lectura a una esmena ticnica, presentada per tots els Grups parlamentaris, Q la lletru e) & hpartat 
segon de I'article I 1  fil. 3389$, la 4ud, posadii lz votacib, és aprovada per i0 unanimitat deis presents (p. 3389). 

íi~ pussa u la votaacii, de ka iktraf3 de i'apartat segon de /'article I I  i íirparta t primer de ¡'article I2jim a /a lletra d) inclosu, eis quals 
r m t m  aprovats per /u unanimitat deis presents 6. 33891, i ia Uetrtl e) de i'upartat primer de Ibrtick 12, ¡a qual és aprovada per 
7t5 vots a fuvor, 2 7 en conlra i cap ahstcncih (p. 3389). 

I3 voten coilSuntlrmt'nt IPS lletres fl i g) de l'apartat primer i d s  apartats segon i tercer de 1 irrticle 12, 1 hrticle 13, i'article 14 i la Dis- 
posicití Addicional, i srin uprovnts wr la unanimitat dels pwsents 6. 3389)). L% Sr. Secretari Primer dbm lectwa IZ Iksmena 
t2cnica de tots els Grups parlumen furis a In Di,yposicin' Final Primera (I. 3389), la qual, un cop posada a vutacib, és aprovada 
p r  la unanimitat dels presents 6.. 3389))). 

A ítíltim, es voten la Disposició Final Segona i el Títol de la Llei, els quals sbn aprovatsper Iu ununimitat ddspresents fil. 33891, amb la 
qual cosa resta uprovaúu kr Llei de creuciti de I Tmtitut Cartogrific de Catalunya. 

Intervenen pm a mpkucici de vot els Diputcrts 1. Srs. P é m  Guerra, del G, p. de C'entrikytes 6. 3389); Garreta, del G. p. dEsquerru Rem- 
hlicuna 6. 33901, Masó, dei G. p. de Converg¿jncia i Unib 61. 3391), iSimh, del G. Socialissa fil. 3391). 

El Diputat H. Sr. Espum, del G. p del PSUC, furmula la .Interpe&laciu al Consell Executiu sabre eh gerents de E %rea awistenciul, 
la qual constitueix ei tercer punt de Ibrdre del diu (p. 3392). Li respulz 1 H. SE Conseller ú,? Sanitat i Seguretat Sociui (p. 3394). E/ 
Diputat H. SE Espasa li replica fil. 3395). Respon W. Sr. Conseller de Sanitot isemretat Social 6.3396). 

Ei punt quart de ¡'ordre del dia is la Moció subsegüent u la interpe4lacih al Comell Executiu sobre e h  fets usdevingultr a EU barria- 
da del Rsn Pnstar. Intervklwr jiresentat*-lu Icl D~ii~tuda i. Sra. Sailés, &I G. p. dei PSUC, la qual comunica que el seu Grup accepfa 
I 'esmena prc4wntuda pels Grups de Con ver&& i Unib, Socidista, d Esquerra Republicana i de Centristes 6. 3396). ET 
pussa a /a votuciu de Iu Moció, umb I ksrnena incorporada, I0 qual s hprovu per Iu ununirnitut dels presents 6.33 9 7). 

1;,'1Dijm!at 1. Sr, Medir, dei G. 11. del PSUC, pwsentn Sa Moeid subsegiient a la interpetlaciú al Consell Executiu sobre les iniciativi% 
i e h  serveis contra eis incenúis forestah, 10 quuI constitueix i?/ cinquk punt de ¡'ordre dei dia fi). 3397). Interwncn perjixar Iu 
posi& &Is seus Grups els Diputats I. Srs. Lscudé, dei G. p. de Convergknciu i Unih (pa 339NS, i Fcmiru, del C. Socialistu fil. 3398). 
Posada a votucib Iu Moeiú, 6s qiruvuda per ia unanimitat dels presents 6. 3398). 

Ei M- I$ Sr. Presidentfa una observucici sobre ei punt quart de ¡'ordre dei dia, j a  debatut (pa 3398). 
El punt siLvi? ds  la MociCi subse&nt a la interpetlacici al Conseli Executiu sobre els incendis forestals, que presenta el Diputat 1. 

Sr. Cusus-Sulat, &l G. p dE,squerra Rqmblicanu (II. 3399). Es pussa a la votucilj de Ja Mocib -amb la suprehwib dels punts 
primer i tercer-, la guals'uplsovu per la unartimitat ddspresents b. 3399). 

El setk punt i darrer de I'orúre del diu és Pregunks amb resposta oral. El Dbutut I. Sr. Camps i Vdlejo, del G p. de Convergknuiu i 
Uniu, formula Iu Pregunta al Consell Executiu sobre el monument projectat ert mernbria de Francesc Macia GI. 3399)). Ida 
respon 1'J-X. Sr. Conseller Adjitmt a la Presidkncia (p, 3400). Li ha agraeix ei Dimtat I. SK Camps i Val/ejo ~. 3401). 

Intervé ei Diputat i. Sr, Folch, del G. p, dd PSUC, per fwmular la Pregunta al Consell Executiu sobre el condol per la mort de 
Rafael Vidiella (p. 3401). Li respon 1H. Ss. Conseller de Justieia (p. 3401). Ellliputut I. SK Folch li ho agraeix 6.34132). 

El M. H .  Si: President a k c m  la sessió a les vuit i cinc minuts del vespre. 
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$‘obre la sessib a un quart i mig úe sis de la tarda. Presideix el 
M. H, Sr. Ifcribert Barrera, auompunyat de tots els rnembrm de /u 
Mesu. Assi&Yteh la Mesa ¡‘Oficial Major, Sr. Piiarch, i la Lleirada, 
Sra. Folchi, Al banc del Govern seum els Honorahles Consellers 
Adjunt a la Ptvsidhncia, de Governacib, d’Ecunornia i Finances, 
de Sanitat i Seguretat Social, de Política T~rritorinl i Ohres Phh- 
/iques, de Peball, i de Jersticia. 

Ordre del dia 

1. Deht del Dicturnen de la Comissiú d’Orgunitzmió i Admin- 
istraciu de la Generalitat i Govern Local sobre el Projecte de Llei 
p r  Iu qual es regula el Proceditrient per al Canvi de Nom deis 
Municipis de Cutaalunya. 
2. Debat del Dictamen de la Comi,wió de Política Territorial 

sobre el Projecte de Llei de creaeib de I”lnstii2rt Cartogrufic de 
Catalunya, i de les esmenes i els votspariim1ar.T reservats per a de- 
.fensar davant el Ple. 

3. Jnter@llacib al Consd Executiu sobre els gerents de ¡rkrea 
assistencid. 

4. Mocici suhegiient a la interpHacib ui Consell Fhecutiu 
sobre els f a s  esdevinguts a la hrriuda del Bon Pastor. 
5. Mocici suhselfiient a la interwlhcib al Consell ruemtiu 

sobre les iniciatives i els serveis contra els incendisjbrestds. 
6. Mocici subse@ent a la interpl-lacib al Consell rEcecutiu 

sobre els incendis*foresíals. 
7. Preguntes amb respustu oral. 

El Sr. PRESIDENT : Comenga la sessió. La relaci6 de pre- 
guntes corresponents a aquesta sessió plenhria, crec que ha 
estat distribu’ida als senyors Diputats i, per tant, podem 
excusar-ne la lectura. D’altra banda, aquesta vegada esta con- 
stituida només per dues preguntes, una formulada pel Diputat 
senyor Ferran Camps i una altra pe1 Diputat senyor Xavier 
Fulch. 

Dictamen sobre el Projecte de Llei 
per la qual es regula el Procediment per al Canvi de Nom 

dels Municipis de Catalunya 

Passem, doncs, ai primer punt de I’ordre del dia : discussi6 
i votació del Dictamen de la Comissió d’Organitzaci6 i Adrnin- 
istracib de la Generalitat i Govern Local sobre el Projecte de 
Llei per la qual es regula el Procediment per al Canvi de Nom 
dels Municipis de Catalunya, hs que un representant del Con- 
sell Executiu desitja presentar la iniciativa? (Pausa.) Algun 
membre de la Comissió ha estat encarregat de presentar cl 
Dictamen? (Pausa.) No. Bé, aleshores, pnclem passar directa- 
ment a la discussi6 del Qictarnen. En aquest cas, no hi ha cap 
esmena presentada, o, millor dit, no hi ha cap esmena mant- 
inguda, ni a cap punt de I’articülat ni a I’ExposiciÓ de motius. 
Per tant, senyores i senyors Diputats, crec quc podem simplifi- 
car al mAxim el debat i podem passar, si ningú no vol prendre 
la paraula per defensar el Dictamen, directament a la votació. 
Els Grups tindran oportunitat, amb I’explicació de vot, d’indi- 
car els motius pels quals donen suport a1 Dictamen. 

Senyores i senyors Diputats, els que estiguin d’acord amb el 

text del Dictamen sobre la Llei per la qual es regula el Procedi- 
ment per al Canvi de Nom dels Municipis de Catalunya 
-entenent que aquest acord s’entén per i.\ tots els articles, per 
a I’ExposiciÓ de motius i ,  fins i tot, per al títol de la Llei --, que 
cs posin dempeus. 

Les senyores i eIs senyors Diputats que hi estan cn contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstcnen? 
El Projecte de Llei ha quedat aprovat tier 93 vots .a favor, 7 

vots en contra i cap abstencicj. 
Passem ara n I’expEicació de vot. El senyor Clua té la yaraula 

per a I’explicaei6 de vot, en nom del Grup de Centristes. 
El Sr. CIUA : Senyor President, senyors Diputats, 

senyores Diputades, el Grup de Centristes de Catalunya- 
lJCD, en votar negativament el Projecte de Llei que regula el 
Procediment per al Canvi de Nom dels Municipis de Catalun- 
ya, creu neccsshria I’explicació de vot a la Cambra, fcnt Ús 
d’una facultat reglamcntiiria, amb la concreció i concisi6 passi- 
bles per raó de la lirnitaci6 de temps. Cal dir d’entrada que pot 
estranyar aquesta actitud, perque ni virem formular vols par- 
ticulars ni reserva d’esmenes per a1 Ple, perb he d’aclarir que, 
un cop vista l’elaboracib del Dictamen de la Comissió, In 
nostra intencici va ser intentar millorar-lo en el Ple, fent ús 
cl’una altra facultat reglamcnthria, que estableix que el Presi- 
dent, durant el debat del Ple, admetrA il trimit les esmenes 
presentades per Diputats que hauran esmenat el Projecte dins 
el termini assenyalat, quan !’article objecte de I’esmena hau& 
estat al terat en el Dictamen de la Comissici -el número 2 de 
I’article 1 O 1  dcl Reglament. I essent així que, concretament, ii 
l’article tercer vam presentar esmenes i el seu text ha estat RI- 
terat substrtncialment en el Dictamen, no hi havia altra de- 
fensa, ni hi havia, fins i tot, la possibilitat del vot particular, 
perquk el vot particular suposavii defensar el text del Projecte, 
i el text del Projecte, tal corn havia estat elaborat en conjunt el 
Dictamen de la Comissib, era absolutament impossible d’en- 
galzar, era absolutament impossible fer- hi una conjunció. 

Comparin, si no, senyors Diputats, el text del Projecte, que 
t6 vuit linies i amb un contingut determinat, i el text del Dicta 
men, que té vint-i-dues línies i contingut ben diferent. Fent 
una inlerpretació que personalment entenc no ajustada o, 
almenys, molt restrictiva, se’ns ha dit que ha estat considerada 
improcedent la presentncib en el Ple de fiip esmena, i encara 
que hem manifestat la nostra estranyem, hem desistit de 
fer-ho. Frustrada aquesta possibilitat, i davant els grcüs 
defectes que trobem en el Pro-iccte, no hem tingut altre carni 
que ei vot negatiu a la seva totalitat, tot i considerar, separada- 
ment, correctes alguns preceptes, a la qual redacci6 vhrem con- 
tribuir cn Ponhncia i Comissió, pero estimem la Llei rebutjable 
en el seu conjunt. 

Hem de dir, també, que tenim conscihcia que el Consell 
Consultiu ha dictaminat favorable el de la Comissi6 d’Organit- 
zaci6 i Administració, de manera que ha declarat d s  seus pre- 
ceptes ajustats a ¡’Estatut i a la Constitució, perb és ben cert 
que el mateix Consell Consultiu té dit, més d’una vegada, que 
la sevii missiri no pot anar més cnlli, i ,  per tant, no pot exami- 
nar ni crilicar I’oportunitat del Projecte de Llei, els seus nivells 
tkcnics ni la seva adequació als entorns pels quals ha estat ela- 
borat. En altres termes, es pronuncia només sobre el carktcr 
Estatutari o no, constituciond o no, pcrb no mai quant a la 
seva conveniencia o bondat. Naturalment, aixb correspon 
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només al legislador. t‘s discutible, RI meu entendre, I’opinib 
del Consell Consultiu, pcrb no cal, ni hi ha temps, cntrar en 
aquest krreny. Pcrb si cluc hem dit, i seguirem dient, que, tot 
partint dels seus supbsits estatutaris i constitucionals i accep- 
tant la convenikncia i encara la necessitat de tenir un procecli- 
ment legal per al canvi de nom dels nostres municipis, ente- 
nem que el text del dictamcn clc la Comissib, ~ T R  elevat a la 
categoria de Llei per l’aprovaci6 dcl Ple, pateix de grcus 
defixtes, que el fan necessiriament confús, conflictiu, inoper- 
ant i ,  per descomptat, inciipa$ d’ornplir e1 buit legal que es 
proposa, almenys cies cle la nostra hptica. ks, en definitiva, 
tina Llei malt defectuosa, R lit qual no hem pogut donar suport 
i fins scntim que hagi estat aprovlida. 

Com ii motius foliamen tals del nostre posicionament as- 
senyalem que I’aparent correccih dels articles I i 2, respectu- 
osos amb la iniciativa i acords dcls ajuntaments i amb un pro- 
cediment vilicl per il aconseguir-ho, així com també dcl par& 
graf primer, punt primer i punt quart dc I’article tercer, sobre 
tcrmini de resolució pel Consell Executiu i silenci positiu, re- 
spectivament, queda ncgati vameni emmascarada per la resta 
de I’article tercer, cnii’ont clel qual ja virem rnrinifestar la 
nostra total ciisconforrnitnt. i pcr quk? Perqub entenem que el 
Consell Executiu, una vegada l i  ha cstat Iranies l’acord 
mzmicipal, ha de tenir sols facultat per a ratificar-lo o no 
ratificar-lo, cn cap cas per a modificar-lo corn diu la Llei, pcrb 
tampoc pcr a anul.lar-lo. En aqucst cas, s’atemptaria greument 
contra I’autonomiri municipiil. Per (lescomptat que no hi ha 
precedent legislatiu ni aquí ni foru que autoritzi aquesta. 

Entenem que és hmbk del lot improcedent possibilitar una 
suspensih de I’acorcl rnunicilial dins dels quinze dies segijcnts 
d’havcr estat comunicat al Departament de Giovernacih, 
perclub si el Consell Executiu té tres mesos per a ratiíicar o IIQ 

a partir de tal comunicació, no calen mentrestant I’efecte i un 
subtcrrnini cle suspensib sobre un acord que no ha pogut 
cncaia sorgir eficiicia. No hi liti dubtc que hi ha contradiccib i 
i ncongrukncia. 

I cntcnem per fi ,  i no allargmt més l’cxplicació, que la Llei 
no resol el supbsii que, retornant I’expedient il l’ajuntament 
per no haver-se riztiíicat, i amb les correccions proposades pel 
Conscíi Executiu, I’iijuntament es mantingui i ratifica el seu 
primer acord. No ens diu la Llei si preval el segon acord 
inunicipal -corn nosaltres entenem que hnuria de ser, per ra6 
de la seva competkncia--, o si ho resol el Consell Executiu, 
cas en el qual seria suficient la falta de la scgoiia iniciativa 
rnuncipnl per a evitar un canvi que no considera adient. La ho-  
perhncia de la Llci queda manifesta. 

Un exemple itlustrarA ei que amb aquesta forma concisa 
acaba de dir. Imaginem el CNS d’un ajuntamcnt, que podria ser 
el de Mont-roig, per exemple. LXjuntament de Mont-roig 
acorda i tramet el clinvi de Mont-roig per Mont-roig del. Camp. 
El Consell Executiu no ratitlcii i proposa Mont-roig del Baix 
Camp. L’Ajwntiimcnt pol itcccptar o no aqucslii modi ficacib. 
Si l’wceptii, no hi ha problema. Si no I’xccpta i no li corrcspon 
a I’Ajuntamerit decidir-ho definitivament, li serh suficient no 
seguir el segon t r h i t ,  el de remissib, pcrqui: cns quedi 
necesdiriamenl impossibilitada I’aplicaciÓ de la Llei, i 
l’hjuntament de Mont-roig, contra la seva voluntat, ha de 
continuar tenint el nom de Mont-roig que havia pretks canviar. 

Bé, no es cornprh cluc el buit legal que entenem que la Llei 

tractava d’evitar 110 es tracti de superar, no es tracti de cornple- 
tar a través d’aquesta Llei, que podia ser una llei senzilla, que 
podia ser una llei hgil, que podia ser aplicable, i que, en canvi, 
a través de la forma carn ha vingut, no diré manipulada, perb 
si elaborada, esdevingués una llei que 6s confusa, que és con- 
flictiva i de molt discutible acceptació. 

Per exemple, i per acabar.. . 
El Sr. PRESIDENT : Senyor Diputat, passa de molt els cinc 

minuts. 
EI Sr. CLUA : I per acabar, un altre exemple, que s’ha dit 

alguna vegada aquí a la Cambra. El problema, el canvi de nom 
de Csiqh dc la Selva. L’Ajuntarnent de C a ~ k  dc la Selva acorda 
un canvi en el nom, afegint unli <{s)), en lloc de <<Casi>> dir 
<(Cassib de la Selva. El Consell Executiu diu que no, que ha 
de ser amb c i retorna I’expedient a I’Ajuntament de Caqi de la 
Selva, que no accccpta cl suggeriment que li  fa el Consell Con- 
sultiu i, pcr tant, queda mort I’expcdient i I’Ajuntamcnt de 
Ca@ de la Sclvu queda amb cl nom antic, amb I’original, amb 
l’nntcrior, percluk no s’ha pogut produir cl canvi. No hi ha dis- 
posició a la Llei que permeti autoritzar, que permeti sancionar 
el canvi solkitat per I’Ajuntament. Per tal raó, nosaltres, que 
pretcncm ser lcgisladors responsables, no hem pogut donar-hi 
el nostre vot. i repeteixo, sentim que hagi cstat aprovada 
pcrqul: no porta cap solucib i sí que 6s font de conflictes. 

Moltes grhcies. 
El Sr. PRESTDEN‘S : Jo voldria indicar al Grup dc Ccn- 

tristes i a I’Il.lustrc Diputat senyor Clua que l’article 101 fa 
referbncia ii la dclibcració cn el Ple i que, per tant, si en aquest 
moment s’haguks presentat I’esmena a yuk feia al.lusiÓ el 
senyor Clua, En Presidbncia I’hauria acceptat a LrAmit, complint 
el text literal de l’article. Per tant, si realment no hii estat iie- 

ccptada a trimit és perque no s’ha presentat. No hi havia 
ningii que pogués dir abans que no s’acceptarin, pcrque aques- 
ta qÜesti0 no havia estat examinada ni per la Prcsidkncia ni per 
la Mcsa. I l i  ha hagut un error en aquesta part. Naturalmcnt, 
ara és massa tard pcr a rectificar-ho, la Llci ha estat aprovada. 

El Sr. CLüA : L’equivocrwió ha estat per la nostra part. EI 
que si que 6s vcritat és que després d’una discussió es va con- 
sultar i ens va arribar a nosaltres la versi6 que no seria acccplii- 
da per la Mesa i nosaltres no hem volgut crear mes problemes. 

EI Sr. PRESXDENT : La Mesa no en tenia noticia, ni oficial- 
ment, ni privadament. 

El Sr. CLUA : Ho considerem acabat. Moltes griicies. 
El Sr. PRESIDENT : M, per R explicació de vot en nom del 

Grup Socialista té la paraula cl senyor Cornas. 
El Sr. COMAS : Molt I-ionorable senyor Prcsidcnt, 11.- 

lustres senyores i senyors Diputats, tot f’clicitant-nos per l’a- 
prowció de la Llei per la qual es regula el Procediment per al 
Canvi de Nom dels Municipis dc Catalunya, en nom del Grup 
Socialista voldria fer les següents acohcions. 

I la estat realment lent el procés legislatiu fins a arri bar ii l’a- 
provacib d’aqucsta Llei. Dcs d’aquell i 4 dc gener CIC 1981, en 
quk el Consell Executiu va trametre al Parlament el scu 
primer projecte fins avui han transcorregut un any i IIOU 
mcsos. Aquell projcctc va ser retirat un any després de la seva 
prescntació, cl febrer dcl 82, en constatar el Govcrn que seria 
hpl iamcnt  derrotat per la decidida oposicib dc diversos 
Grups, entre ells el Grup Socialista, ja que no padiem acceptar 
que es trepitgés, corn ho feia el prqjectc de forma flagrant, I’au- 
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tonomia municipal. Per descomptat que no hi ha precedent 
legislatiu ni aquí ni fora que autoritzi aquestit. 

Entenem que és també del tot iniproccdcnt possI hilitar una 
suspcnsi6 de I’acard nrunicipal dins dels quinze dies scgiients 
d’haver estat comunicat al T1epai.t amcnt CIC Governació, 
peryub si el Consell Executiu té trcs mesos per a ratificar o no 
a partir de tal comunicacib, no calen mentrestant I’efcctc i un 
subtermiiii de suspcnsib sobre un i~orcl que no ha pogut 
encara sorgir efickiu. No hi ha dubte que hi ha coiitraciiccib i 
incongrukncia. 

I entencm pcr fi, i no allargant mbs I’cxplicacih, que la Llei 
no resol e l  supbsit que, rctorniint I’expedient a I’ajunbment 
per no haver-se ratificat, i amb les correccions proposadcs pel 
Consell Executiu, I’ajuntatnent es mantingui i ratifica el seu 
primer acord. No ens diu la Llei si preval el segon acord 
municipal -com nosaltres entenem que hauria de ser, per ra6 
de la seva compethcia-, o si ho resol d Consell Executiu, 
cas en el qual seria suficient la falta de la segona iniciativa 
muncipal per a evitar un canvi que no considera adient, La ino- 
perjncia de la Llei queda manifesta. 

Un exemple il4ustrara el que amb aquesta forma concisa 
acabo de dir. Imaginem el cas #un ajuntament, que podria ser 
el de Mont-roig, per exemple. L’Ajuntament de Mont-roig 
acorda i tramet el canvi de Mont-roig per Mont-roig del Camp. 
El Consell Executiu no ratificii i proposa Mont-roig del Baix 
Camp. L‘Ajuntament pot acceptar o no aquesta modificació. 
Si I’accepta, no hi ha problema. Si nu I’accepta i no li correspon 
a 1’Ajuntament decidir- ho definitivament, li serB suficient no 
seguir el segon trhmit, el de rcmissi6, perque ens quedi 
necesshriament impossibilitada I’aplicació de la Llei, i 
I’Ajuntarnent de Mont-roig, contra la seva voluntat, ha de 
continuar tenint el nom de Mont-roig que havia pretks canviar. 

Bé, no es compren que el buit legal que entenem quc la Llei 
tractava d’evitar no es tracti de superar, no es tracti dc comple- 
tar a traves d’aquesta Llei, que podia ser una llei senzilla, que 
podia ser una llei Agil, que podia ser aplicable, i que, en canvi, 
a través de la forma corn ha vingut, no diré rnmipulada, perb 
si elaborada, esdevingués una llei yuc és confusa, que ks con- 
flictiva i de molt discutible acccptacih. 

Per exemple, i per acabar.. . 
El Sr. PRESIDENT ; Senyor Diputat, passa de molt els cinc 

minuts. 
El Sr. CLUA : E per acabar, un altre exemple, que s’ha dit 

alguna vegada aquí a la Cambra. El problema, el canvi de nom 
de Caci de la. Selva. L’Ajuntament de Car$ de la Selva acorda 
un canvi en el nom, afegint una <{s)>, en lloc de <<C~SBM dir 
<<CassB~ dc la Selva. El Consell Executiu diu que no, que ha 
de ser amb i retorna I’expedient a I’Ajuntament de Caqa de la 
Selva, que no acccepta el suggeriment que li  fa el Consell Con- 
sultiu i, per tant, queda mort l’expedient i I’Ajuntarnent de 
Ca@ de la Selva queda amb el nom antic, amb I’original, amb 
l’anterior, perquk no s’ha pogut produir el canvi. No hi ha dis- 
posici6 a la Llei quc permeti autoritzar, que permeti sancionar 
el canvi sollicitat pes I’Ajuntamcnt. Per tal rab, nosaltres, que 
pretenem ser legisladors responsmbles, no hem pogut donar-hi 
el nostre vot. J repeteixo, sentim que hagi estat aprovada 
perquk no porta cap solucib i sí que és font de conflictes. 

Moltes grhcies. 
E1 Sr. PRF3IDENT : Jo voldria indicar ali Grup de Cen- 

tristes i a l’ll4ustre Diputat senyor Clua q w  l’articlc 101 f‘d 

referknciti a la deliberació en el Ple i que, per tant, si en aquest 
moment s’hagués prescntat l’csmcna r2 quB jeia al.lusi6 el 
senyor Clua, la Presiclkncia l’hauria acceptat a trimit, complint 
el text literal de I’article. Pcr tant, si realment no ha estat ac- 
ccptada a t r h i t  6s pcrqu8 no s’ha presentat. No ili llavia 
ningh que pogiiks dir abans cpic i i c )  s’iicc~ptiiria, perque ayues- 
la yüestih no Iiavia estat examiniida ni pcr la Prcsidkncia ni per 
la Mesa. I l i  ha hagut un error en aquesta part. Naturalment, 
:mi bs miissa lard per ii rectificar-ho, la Llei ha estat aprovada. 

1-i1 Sc CLUA : L’equivocació ha  cstat per la nostra part. El 
que si que és veritat 6s quc després d’una disccussi6 es va con- 
sultar i ens va arribar a nosaltres la versib que no seria accepta.- 
da per la Mesa ¡ nosalires no hem volgut crcar mks problemes. 

El Sr. P13ESIDENT : La Mesa no en tenia noticia, ni oficial- 
ment, ni privaclament. 

El Sr. CLUA : 1-10 considerem acabat. Mol tes &cies. 
El Sr. PRESIDENT : Be, per a explicacih de vot en nom del 

Grup Socialista té la paraula el senyor Cornas. 
El Sr, COMAS : Molt €Ionorable senyor President, It- 

lustrcs senyores i senyors Diputats, tot felicitant-nos per l’a- 
prowció de la Llei per la qual es regula el Procediment per al 
Canvi de Nom dels Municipis de Catalunya, en nom dcl Grup 
Socialista voldriii fer les següents acotacions. 

Ha estat rcalnient lent el procés legislatiu fins a arribar a l’a- 
prowicih d’aaquesta Llei. Des d’aquell 14 de gener de 198 1, en 
que el Consell Executiu va trametre al Parlament el seu 
primer projecte fins avui han transcorregut un any i nou 
mcsos. Aquell projecte va ser retirat un any després de la seviz 
presentacih, el febrer del 82, en constatar el Govern que seria 
impl iament derrotat per la decidida oposlcih de diversos 
Grups, entrc ells cl Grup Socialista, ja que no podíem acccptar 
que es trepitgés, com ho fcia el projecte de forma flagrant, I’au- 
tonornia municipal. 

La Llci que ara hem aprovat, te procedirnentalment el seu 
origcn cn el segon projecte que el febrer d’cnguany va 
presentar-nos el Consell Executiu, perb nom& procedimental- 
ment, ja que si les senyores i els senyors Diputats comparen el 
text del projecte amb ei de la Llei hi trobaran diferkncies ben 
substancials. Els estalvio de fer-ne una lectura exhaustiva 
perquh les senyores i els senyors Diputats que ho desitgin 
podran comparar ambdós textos rellegint el Hutlleíi del Purla- 
ment de Catalunya niimcro 65, del 8 de febrer, amb el text del 
projecte presenlat pel Consell Executiu, i el número 87, dci 14 
de juny, amb el dictamen de la Comissih que ara hem uprovat. 

EI Grup Socialista se sent satisfet d’haver contribui’t a 
convencer els representants del Grup de Convergkncia i Unió, 
que dóna suport ai Consell Executiu, per tal que acceptessin 
d’introduir-hi els suggeriments dels altres Grups i en tot CRS es 
recollissin totes Ics esmenes i Ics posicions del Grup Socialista 
en el seu articulat, sovint de forma fins i tot literal, modificant 
aixi el text dcl projccte original, Creiem que amb aqucsta Llei, 
que respecta la necesshria autonomia municipal, ja que sols es 
pot canviar el nom d’un municipi si així ho acorda cl seu 
ajuntament, contribuirn també it incitar aquells ajuntaments 
que encira no ho hagin fet a. actuar a favor dc ia recuperaciii 
deis topbnims que formen part de la historia i de la tradició de 
Catalunya. 

Moltes grkics, 1 Ionorable senyor President. Moltes 
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gricies, senyores i senyors Diputats, 

d ’Esquerra R c p ~ i  b I icana. 
El Sr. PRESIDENT : Per a explicació en nom del Grup 

El Sr. HORTALA : El senyor Casas-Salat, senyor President. 
1’1 Sr. PK13SIU13NT : El Diputat senyor Casas-S;tlat, 
E! Sr, CASAS-SALAT : Senyor Prcsident, senyores i 

senyors Diputats, molt breument només pet’ definir la posici6 
d’hquerra Kcpublicana clc Catalunya en relacih amb ia 
votació ri’aquesta Llei. 

En primer llac, cls vull manifcstar que in’he emportat unii 
sorpresa en V C L ~  la reacci6 dels Ccntristes, dels Ihs t res  
Diputats Centristes. iim tk I’cfccte cluc aixb potscr s’hauria 
pogut cliscutir, se n’hauria pogut piular una mica cn Comissió. 
Jo tinc mernbria que s’hagu6s fet, potser SOC una mica 
arnnesk, perb no ho recordo, potser si. (12 senyor CIua muni- 
jkstu el seu ciiwmrd amb ips purauies de i’oruúor.) No, no, no, 
110 el vull contradir, senyor Clua. No s’hho prcngui com una 
al*lusid, pcrsonal. Ara hb, si que em sembla que la Llei ha 
q~iecfat bastant ajustada i bastant bé. do em pensi-iw~ que aques- 
ta seria una llei d’aquelles yuc s’aproven pcr aclamaci6, 
d’aquelles en qui: hahituizlrnent tothom estli d’acord, com per 
exemple la dc Fundacions Privades, perb, en ti, la realitat és 
múltiple i la lbgica es poca. Rixb 6s el quc ha passat. 

Ara bé, jo només els diré una cosa. J o  crec que aqucsta Llei, 
nosaltres I’hem votada afirmntivaincnt perque la colisiderem 
nemssaria. Es a dir, 15s una Llei que f’cia falta. Calia, precisa- 
ment com ha dit l’ll~lustre Diputat senyor Comas, que 
nosaltres tinguéssim cura de la nostra herkncia i dels nostres 
topbnims, etc. Esti ii I’ExposiciÓ de motius. Ara bk, el qirc 
també vull dir d’aqucsta I . h i  és que és unti llei funcional, té 
una gran funcionalitat i una gran diversitat. PrevcLv totes les 
circumsthncics que es liodcn donar en el marc Icgal, preveu la 
situació d’aquells noms que han de seguir igual, preveu la 
situacii, úels quc han de canviar, preveu els que s’han de can- 
viar, a insinuacib del Consell Excculiu, i preveu la necessiria 
traduccib d’alguns noms que iira, en aquest moment, tcncn la 
seva expressih en llengua castetlana, passar-10s a la llengua 
catdana. En conseqiikncia, jo crec cluc el procctiinient és vh?id 
i 6s utilitmble, i no crec que cs produeixin les anomalies, 
-vaja, un no és profeta- que denunciava I’II-lustre Diputat 
senyor Clua. 

Ara bé, en arribar en aquest punt, i vista IR forma corn s’ha 
portat el debat, més que dir cluc nosaltres estem contents 
cl’aqucsta aprovacicj, els voldria fer notar una cosa. Jo voldria 
Tir una petita rcflexib que potscr no té massa a veure amb cl 
contingut d’aquesta Llei quc tots direm que és perfum, que 
esth molt bé, etc. ctc., sinó cluc aquí s’acaba de suscitar un 
prohlerna que és un problenia que potser ks donat per un adjec- 
tiu, En iiqucsta Cambra hi ha cl costum d’utilit7~r tcrmcs, de 
vegides scntini 1:) paraula (<és obvi)), ({obvictat H ,  ctc., que 
utilitzen alguns. Altres vcgatlcs sentim ii parlar de <<ríicioniili- 
tat)) i cl’altrcs termes de tipus gramaiical. Jo crec que la paraula 
aplicable aquest dia 6s la de <<viaiilitat>>. 1 1-1 mi em comenp a. 
preocupar una cosa : si aquesta Llei seri viable o no scri 
viable, vist cluc un partit que csth molt conncctat en aquest 
nioment amb el cluc ara encara 6s al Govern -no sabem si ho 
scri després tlcl 28 d’octiibrc, aixh 6s una C Q S ~ ~  que esth pen- 
dent cie les urncs-, doncs em conienpl a preocupar que 
també no tingui una tara d’inconstitucionalitat d’aquclícs in- 

comprensibles, corri la que ha tingut la Llei de Fundacions 1%- 
vades Catalanes. Em comenqa a preocupiu que no passi com 
amb la zona volcrinica d’OIot, i aixb és una com que em 
preocupa perqui: crec que va en detriment i en minva d’aqucst 
I%rlament. De tota manera, jo, en nom del Grup que repre- 
sento, crec yue la Llei 6s operativa i que la Llei esta ben feta. 

Moltes gracies, senyor f’resident, moltes gricics, senyores i 
senyors Diputats. 

El Sr. PRESIDENT : Per a I’explicacio de vot en nom del 
Grup de Convergencia i Uni6.. . 

~i Sr. BEATA : EI Diputat senyor Ricard ~ a s b ,  senyor 
President. 

El Sr. PRESIDENT : El Diputat senyor Masó. 
RI Sr.  MAS^ : Senyor President, scnyores i SCIIYQ~S ~ i p u -  

tats, el nostre Grup, el Grup de Convergkncia i Unih, valorcrn 
molt positivamcnt 1 ’aprovació cl’ayucsta Llci, que, idtramcnt, 
hem votat favorablement cn tot el seu articulat. ks una Llei 
que posa un punt tim1 a la castcllanització en la grafia i cn cl 
nom de molts municipis i que al mateix temps serveix de punt 
de partida per it aconseguir la recuperació, cl retorn a Ics 
formes gcnu’ines dels nostres noms. Perquk, senyores i 
senyors Diputats, molts segles de clescurmqa, d’imposicib, 
d’ignorhncia i ,  fins i tot, de’ mala fe, han desnaturalitzat aques- 
ta parceHa, que és prou important cn la configuració de la 
nostra identitat nacional. Els noms de lloc són part essencial 
del patrimoni d’un poble, com es diu a I’ExposiciÓ de motius 
d’aquesta Llei, i és que la toponímia ens proporciona el testi- 
moni d’una part del nostre antic vocabulari, que gairebé no es 
conserva més que en eis noms de Iloc i ,  per tant, tambC: en els 
noms dels pobles. Lis topbnims ens il-lustren sobre mpcctes 
de la histbria, de li1 distribuci6 geogrhfica, de les colonitzacions 
forastcres que, en molts ciisos, gairebb no podríem conkixer 
d’altra mimera. 

Aixi, trobem el pas dels ibers, sobretot al nord-est de Gita- 
lunya, al Pallars, a la RibagorGa i a I’Urgell, cn cls llocs quc 
porten noms com Aristot i Pont de Suert. Més a llevant 
trobem el pas de la cultura ceita en noms corn Dorria, Niiria i 
Osor. A la Cerdanya, al Ripollks i a I’HmpordA, i també cn 
altres indrets, en noms com Freser, Carmmq6, ViStlur, Vilo- 
priu i ‘í‘oloriu, s’hi reflecteix el pas de cultures gecmimiques, 
Més al sud, els noms arlibics són tarnbk indicatius dcl seu 
passnt, arni:, Jafra, Gallifa, Gelida, Almenar, etc. No cal dir 
com ha estat d’abundosa la relació de patronímics que tenen el 
seu origen en el món romi. 

Com podem malmenar aquest patrimoni histork? Com 
podriem acceptar quc persisteixin ics deformacions dcl nostre 
vocabulari toponimic, que 6s rctlex dcl nostre passat? Calia 
resoldre aqucsta situacii), pcrb el camí per a trobar unii situació 
vidida no ha  estat pas ficil. Pcrqu8, si bé hi havia una nomen- 
clatura el;izborada per la Secció Filolbgica de l’lnstitut cl’Esiuclis 
Catalans, adoptada corn il. oficial per la Gencralilat I’any 33, il 
conseqiibnciu dels canvis en el poblament durant els darscrs 
decennis, cn qui: la toponimin dcl nostrc país ha cstat sovint 
en niiins CIC persones sense cap formació Iingriísticii, han reapa- 
regli t les an ti gu cs de for rnaci ons gcr caste I1 i111 i tzaci 6, han cstii t 
creades algunes invencions dcsat’ortunadcs i s’han est& els 
noms míJ1 tiples, corn rcconeixiu rcccntrncnt I’lnstitut &Es- 
tudis Catalans. 
ks per aquest motiu que aquest matcix Parlament havia 
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pres, al seu dia, I’acord que el Consell Executiu confeccionés 
la llista dels actuals municipis de Catalunya, amb els noms 
catalans adaptats a I’ortografia correcta i a la traclici6. Perb amb 
la llista demanada no n’hi havia prou. Calia incorporar ii 

uquest procés de recuperacio histbrica els nostrcs pobles, viles 
i ciutats i calia regular la competencia que en aquestii mat6ria li 
atorga I’articlc 9.8 de 1’Estatut. 

No és veritat, de tota manera, que les esmenes socialistes 
han aportat una nova concepció del projecte presentat pel 
Govern. Les seves esmenes, les esmencs clcl Grup Socialista, 
només han servit, en tot cas, per a dctaliar alguns termes del 
procediment, que podicn ben bb haver estat disposicims regla- 
mentiries, El nostre Grup, malgrat tot, va acollir amb satisfac- 
ció les seves esmenes i va proposar una redacció transaccional 
que corrcgia les falles de congrukncia. Aquesta novii redaccih, 
avui, ha estal recollida miljoritiriament en el text definitiu. 

En qualsevol cas, ja l’article primer del projecte presentat 
pel Consell Exccutiu contemplava cl’una manera explicita que 
era l’ajuntament del municipi qui havia de prendre I’acord 
sobre el seu canvi de nom, i en un altre article, en el tercer, es 
determinava en quines condicions podia considerar-se vhlid 
F’clcord. En aquest sentit, el text que acabem d’aaprovar diu 
exactament el mateix que dcia el text del projecte original, 
encara que, a l’articulnt del Dictarncn de la Comissi6, s’hagi in- 
trodui’t una nova logica en I’ordre d’cxposicib. Per tant, no hi 
ha hagut cap canvi en I’orientacib que tenia al principi, i per 
aixo el Grup Socialista no pot dir que grhcies A les seves aporta- 
cions hagi estat aixi. Altrament, I’esmena a la fotalifat que el 
Grup Socialista hwia presentat i que va ser rebutjada no va 
prosperar, ni podia fer-ho, perquh els arguments amb qu& la 
defensavcn es basaven en uns drets del municipi exactament 
contemplats en el text original. 

Finalment, després del resultat positiu d’aquesta votació, 
no podem amigar la noslra satisfacció, perque avui, amb l’a- 
provació d’aquesta nova Llei presentada liel Conscll. Exccu tiu, 
aqucst Parlament dóna soluci6 a aquest problema que Catalun- 
ya patia, que pateix, des dc ja fa molt de temps. Per aixb I’hern 
votat favora b I e me n t. 

Grhcies, senyor Prcsident; gricics, senyores i senyors 
Diputats. 

1 3  Sr. PRESIDENT : Per a explicaci6 de vot, tk 111 paraula el 
Diputat senyor Borja en n0pr7 del Grup dei Partit Socialisla 
Unifimt. 

El Sr. BURJA : Senyor President, senyores i senyors Dipu- 
tats, aquesta Llei té urla certa irnporthncia, no solament pel 
temps que ha trigat --encara que nornbs el cost de produc- 
ció-, és a dir, una llei que gairebé ha costat dos anys ja se 
suposa que o ha de ser molt important o, tenint en compte que 
només té quatre articles, potser 6s que estava molt mal plan- 
tejada inicialment, que és també aqucst cas. ks a dir, coincidim 
en la iinporthnciit dels noms, de la toponímia, com a patrimoni 
d’un poble, corn a clements de la seva historia i tradició, i 
també coincidim en la competencia genhica que té la Genera- 
litat en la defcnsa, tant en l’ordre lingiiistic corn en el seu cont- 
ingu t toponimic estricte, del respecte d’nqucst patrimoni. Per 
a nosaltres no hi ha cap dubte i ,  en tol cas, pel Dictamen del 
Consell Consultiu, que va ser publicat en el mateix Butlkfid’a- 
quest Parlament, 6s prou evident que no hi ha un problema de 
competkncia de la Generalitat, del Parlament de Catalunya, 

per a intervenir en aquest cas, que no hi ha un problema d’au- 
tonornia municipal amb el text de la Llci tal com ha quedat. 
Ara E, el problema d’aquesta Llei, el que explica aquests dos 
anys de pKxhx¡b --gakbb dos anys de producci6--, 6s un 
problema prou important perquk sigui dit i sigui exposat en lii 
motivxió del vot. 

Nosaltres hem considerat des del primer moment yuc 6s el 
municipi, sobretot, el responsable, el gestor directe d’aquest 
patrimoni. I no per unR concepció legalista radical del principi 
de l’aulonomia niunicipal. hixh es perqub pensem, anzi lh-  
ment, quc els ciutadans de cada municipi s6n els que ~ni l l~r  
poden dir-nos quin és cl nom viu cl’aquell municipi, quina és 
la grafia tradicional, quina és la paraula arn11 la qual se’is iden- 
tifica i s’identifiquen. Fins i tot --Una qiiestió curiosa, una 
rcferkncia que pensa que As molt significativa-, en el pmjectc 
inicial que va presentar-nos el Consell Kxecutiu, que es dcia 
<{ projecte licl qual s’aprovii la ilisia de noms de municipis >>, 
s’hi afegia un annex de I’Instilut d’Estudis Catalans, on es 
deia, on es reconeixia que molt sovint els noms ---sobrelot els 
noms més conflictius- no tenen una solucih tecnica o cientili- 
ca o histhrica h i c a .  fis clar. f3s a dir, quan hi ha conflictes 
sobre les ss o la c, O quan un poble que es diu <{ llavall H vol dir 
cl’avall, cup avall, o vol dir de la vall, ctc., no hi ha una solucib 
h ica ,  I per aixb deia, concretament, que l’lnstitut creu que la 
decisió sobre els noms recau, en hltirn terme, cn els habitants 
de cadascun dels municipis. I ,  amb aquest anncx, que el 
mateix Consell Executiu ens donava corn a peca justi ficalbria i 
de legitimaciir, se’ns dóna un projecte on s’cstableix la llista 
definitiva dels noms. i aleshores, cada municipi afecta1 havia 
d’iniciar un expcdient de canvi si volia canviar un nom que li 
era imposat, que apareixia com a imposat per la Generalitat de 
Catalunya. Se’ns podrh dir que als anys trenta es vit fcr quel- 
com de semblant, és a dir, que la Generalitat del 33 va establir 
per dccret una llista. Perb, en primer lloc, als anys trenta es va 
fer una cosa una mica diferent. 131 que es va fer per decret va 
ser una llista yuc .es va portar R la informació pública, i aquesta 
llista no havia estat elaborada ripidamcn t, havia estat elabora- 
da del 31 al 33 per una ponencia formada, precisament, per 
Joan Coromines, per Josep Maria Casacuberta i per Pompeu 
Fahra, en un contcxt lingiiistic i liolitic moll difcrctit. Lingiik- 
tic, perqui: cl catali cru una llengua molt menys consoliclada 
que en aqucsts rnomcnts i politic perque no hi huvia els prob- 
lemes, fins i lot diria de susceptibilitat, de diferenciació polit¡- 
cii, de maduresa dels poders locals, cn relació amb la Generali- 
tal. Era un projecte que, si s’hagués tiprovat:, cimira que amb 
modificacions, pero amb Aquell carhcter, hauria portat :i una 
guerra absurda, per6 greu, una guerra permanent, perque els 
municipis s’haurien sentit atemptats en la seva autonomia, en 
el seu dret ii anomenar-se, per una decisib del l’arlament dc 
Catalunya a partir d’un projecte del Consell Executiu. 

No m’cstendré en la histbria; ha estat unit Llei amb unit 
histbria complicada, despres de moltcs discussions en la 
ponkncia es vit obrir un segon termini cl’esmenes. Cal dir que 
nosaltres no vam entrar mai en el joc de proposar emenes als 
nums concrets que hi havia a la llista, sin6 que varn prescntdr 
des del primer moment un aftre tipus de projecte de llei dient 
: senyors, sbn els municipis els que han de decidir el seu nom, 
els que han de modificar-lo, els que han de canviar-lo i ,  en iot 
cas, la Generalitat ha d’exercir amb molt de compte una 



3386 DIAKI DE SESSIONS J 1’-Núm. I I3 / SESSI6 PEENARTA Núm. 52 / 5 octubre 1982 

fkrncii, tutelar d’íiqucst patrimoni histbric i lingüistic. 
Findment, un altre Grup, ci Grup  Socialista,>v;i presentar 

també al novembre una esmena en aquest scntit. La llei es va 
retirar i ha vingut una altra llei. Una altra Ilci quc, de tota 
manera, cal d i r  que en cl prqjccte iniciat encara tenia un poc de 
i’anterior. ixs a dir, sobre quatre acticics, els dos primers arti- 
cles clcicn que per a canviar cl nom tl’un municipi ho ha 
d’acwIi-1r el Conscil Exccutiii cle la Generrilitat. I el segon arti- 
cle deia que el Consell Ilxecuti~i clecitlh4 si s’adiu amb la 
toponímia catalnna corrccta, etc., sense cap norma cmtelar, 
scnse cap procediment de iwgociacib, sense establir criteris 
rigorosos : quk voli;i dir la toponimiii correctii, etc. 

Aquest lirqjccte de llei ja hcm clit cluc ha  estat inolt moclifi- 
cat. Nosaltrcs, cn una Ilci dc quatre articles, vam fer nou es- 
menes, pricticamcnt totes elles dc contingut, i sc n’han 
a d m h  vuit. I’ensern que és una ILlei que, glnbdment, 15s molt 
adequada, que hi quccla clara la cornpetcncia municipitl, que 
s’l li a fegci xcn nspect es i rnport an 1s rcspectc al pmj ec t e i n iei a 1, 
corn sbri la informacib pithlica, la possibilitat que ln Gcncrali- 
tut, el Consell Executiu, sigui qui s’adrcci als municipis 
pcrqul: i niciin un pro& cle modi licaci O. lin tot cas, s’expi icita 
unit inica rnks quan es podrii suspcndrc un acord municipal CIC 
cilnvi dc nom : quan hi haurh coni’usi0 amb el nom d’un altre 
municipi, quan hi ha i i i ~  incorrecció llrigijlistica o quan no 
s’adigui amb 121 toponímia catalana tradicional -;aquest últim 
criteri ks el niés discutiblc--; perb, en tot cas, és un;l Llci quc 
nosaltres considerem globalment positiva, ainb un prol4cma. 
hmh un problema quc volem dir. Nosdtres hem volai H fiivor, 
mantenim cl llostre acord gcncral sobrc la Llei, per8 és iin 
problema, i és que --ja cls ho m i n c k n i -  hi tia una situació 
coiiílictiva qirc la I,iei no resol. ks a ciir, cn un cas quc un 
municipi decideixi un canvi dc imrn i que la Generalitat, el 
Consel 1 Executi u, prirncr el suspengui i clesprks R ~ L I  1.1 i aquest 
acord, la situacih queda h1oquejarl;i. I-lns poclem t r o l w  atnb la 
sii uc i0  alxurda quc, per desacord entre cl Consell Executiu i 
el municipi, un  ni>m que cap clcls dos n o  vol quedi com n nom 
dcl municipi. Aqucst ks ~ i n  prohleirn;l n o  resolt fornialmcnl, 
encara cluc nosaltres pcnscm que en I’esperit de la Llei sí qiic 
s’ha resolt. jis it dir, I’cspcrit de la Lici, que ks? ks competkn- 
cia iiiunicipat 1 abans cl’anul.liu un nom, ctc., cs diu que <<cl 
Consell Kxecutiu donarh audiknciii a les parts interessades 
--en aquest cas els ajuntaments- i c rmul ta r i  Ics instituciaiis 
cieniifiqties>>. hs a dir, que ja s’olm un procbs CIC ncgociacib 
cn el tcxt de la Llei q ~ i c  permet -a mi em sembla-, malgrat 
nqtiest defecte de la Lki, superar aquest problema. API h@, 
aquest 6s un problcma que 6s aqui, quc el volem assenyalar, 
Nosaltrcs hcm votal R I;ivor perque la Llei és gfcsbalincnt 
positiva perquk t’hem fet cntrc tots, pcrquh no volen1 partici- 
par cn el joc d’eniimtar ajuritamciits m b  Generalitrtl i ,  cn de- 
Iensa, diricim -ssegLtrament hcn intencionada-, de I’autono- 
mia municipal exacerbatia, coiitrihuir ii la il.;?gmcntacib de 
Catalunya i a la dcpcndkncia de C!;~taI~myii envcrs els podcrs 
centrals. I pcr aixb hcrn votat ii íiwor, i tamhk perqul: aquesta 
Llei ha estat un petit exemplc cl’allh cluc deien senyors i 
senyores Diputats del G r u p  que dóna suport al Govern, que 
no entcnicn b& club volíem dir quan la setmana passada par& 
vern d’un trebatl, d’una política imitiria, a partir de I’irnpuls 
cle ics forces d’csqucrrii; aqucst és un petit excnipie. A partir 
de I’impuls de les esquerres ha sortit una llei, nra b6, corn que 

les forces d’csqucrra 110 s h i e s  que governen, cn cornptcs CIC 
fer-sc cn tres mesos -que es podia fer perfectamcnt-, s’ha 
fet en gairebé dos anys. 

Dictamen sobrc cZ Projecte dc Llei 
rlc Creació de l’hstitut CartogrAfic de Catalunya 

El Sr. PRESIDENT : Passeni al segon puni de l’ordrc clel 
dia, discussió i votacih del Dictamcn de la Cemissib cle Política 
‘Serritorial sobre cl Projectc de Llei de crerzcib dc l’lnstitut Car- 
togrifk de CatiilLlnyii. Per a la presenlaci6 de lii inicia~iva, té la 
paraula I’Honorablc senyor Conseller de Política ‘Terl-itorial i 
Obres Públiques. 

OI3R ES PiJRLlQUES : Senyor Presiclcnt, sciiyorcs i senyors 
Diputats, no hi ha dubtc que els homes han sentit sernprc la 
necessikit d’imaginar les formes del pais on vivien i de Ics 
tems per 011 havien cie viatjar. Dins uquest aimp clel coneixc- 
ment, histbricamcnt cls pobles catalans tenen iinl-i llarga tr-a- 
dicib de compilació sol->rc informació cartogrifica. Sols voldria 
rccordar el recent 600 aniversari del primer atlas catalh, encw 
regat pcr Joan 1, fi11 de Pcrc el Cerimonibs, als mallorquins 
Cresques Abraham i al scu fill Jafiida Cresques. ks de general 
acceptacih que l’atlas catalh d’en Cresques és un dels ponts 
quc més lliguen el coneixement geogrhfic de 1’EcIat Mitjaiia 
amb ci knaixement,  que no fou iinicament un rcviscoiariicnt 
del pensament de Grkcia i Koma, sinó també una coneixcn$a 
del món oriental, tal corn h o  demostra el mapamuncli cprc 
hem esmentat. 

Aquesta remembranp histbrica ens pcrimel de centrar dins 
un corrent de coneixement g ~ g r h f i c  la presentació del Pro- 
jecte de Llci de crcaci6 CIC l’lnstitut Cartogriíic dc Catalunya, 
quc, com a 1 nstitut autbnom dcpcndcnt clcl Dcpartnmcnt CIC 
Política 7erritorial i Obres I)ÚbIiqiies, 16 corn a objectiu I’estudi 
i la i mplmtaci6 clcls processos productius dc la informiicih c ~ r -  
togrtifica. Ens iillargaria imissii 11-1 rlescripcib detallrida deis pro- 
grames que s’assumiran clc inaneni immediata per tiil d’acotar 
E’cnormc dhficit mtual. ”hi ha prou a fer incmoria que I’evo- 
Eucib de l a  cartografia i dc Ics cicncies connexes, en general, 6s 
la liistirria de l’augment progressiu amb q u e  sOn determinats 
els elernenls distimcia i direccii). Aquest cRmi ens condueix 
avui a ultrapassiir el concepte de carta O niapa com il element 
hidimcnsional, que contk la inrormació gcogrhfica, i contem- 
plar la construccib i I’ús de sistemes cl’informwii) geogriifica 
qiic, alhopa, intcgren un conjunt cle cikncies i tecnologies dcl 
t i p u s top og ri-1 fic , fot og ra mk t r i c , d ’a n a I i si i mes LI ra , et c. 

D’altra banda, des d’un pLii i t  de vista més utilitari, és d’x- 
ccptaci6 comuna el concepte qiic la cartografia 6s In infras- 
tructura clc la i nfiastruct LI i*a, 610 i entencn t cluc, cl disseny 
precís clc qualsevol tipus de dccisih, cal fer-lo damunt d’un:i in- 
for m aci O te I r i t o I’ i a 1, q u c s ’ an o m e na ca I’ t og I’ a li a O si s t e nin cf ’ i 11 - 
ForrnaciO cartogriific. El ripid descnvdupnmcnt tecnollcigic mi- 
lilmt en cls darrers deccminis I M  condu’it, gt’iicics al creixeinent 
p n r n l k l  dcls mitjans cle transport i a la cfcnsificwi6 CIC les 
xarxes de comunicacions, n una expansib de l’activltnt i dc la 
iniciativil conclucni a I’expansió territorial en els asliectes dcl 
creixement industrial, de l’hatiilatge, turístic i d’altres generes. 

Aquest conjunt cle fets condueix, avui dia, II la necessitat de 
fer carn ii la racionalització i protccci6 de 1 % ~  del sbl, i a la 
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quantificació de ia seva valoració i conservaci6 dins un quadre 
general de programació urbanística i territorial. Aquest con- 
junt de factors propis d’una societat en creixement demanen i 
es conjuminen amb altres dc crcixcnt cxigkncia tbcnica, corn 
poden ser els capitols de planificació del transport i de la con- 
struccicj de cadastres integrals -per esmenlur-ne nom& dos 
d’irnportincia capital-, poscn iin termini immediat al 
moment en el qual Catalunya pugui comptar amb la infor- 
macih que es plasmara damunt de les cartes tecniqucs d’T :5 
O00 o I :2000 i cls seus sistemes d’informacih de suport. 
Aquest conjunt dc documents i inrormacions serviran com a 
base per al coneixement i I’estudi del territori, la seva gestió 
economica, la dels seus recursos, I per a la proteccib i l’exe- 
cuci6 de les grans obres d’enginyeria. 

Aquests dos exemples, que a mi em sernblcn ben propers, 
són per a adonar-nos de la irnportiincia que tC el projecte que 
avui aprovem, la importancja que tk el fet que I’Institut de Car- 
tografia de Catalunya tiri cndavant la tasca que, avui, el Parla- 
ment de Catalunya l i  vol confiar. 

Tenim tot un reguitzell de plans d’urbanisme, que moltes 
vegdes són iicusats de ser un motiu de retard en el que és el 
planejament dels diferents pobles, o que són acusats de ser un 
motiu de frenar, per exemple, la indústria de la construccio, 
quan moltes vegades, aquest planejament es veu frenat ell 
mateix per la manca d’uuna infrastructura, per la manca d’una 
cartografia que no és a I’abast dels tkcnics que porten el pla- 
nejament. I tenim, ’d’altre costat, un altre exemple també que 
pot solucionar aquest mateix institut de Cartografia, quc és 
que una skrie de lleis que en el Parlament espanyol es vim 
aprovar, d’ajuda als mateixos ajuntaments -lla Llei del juny 
de 1 980 -, en definitiva, tenen en compte aquesta nova partic- 
ipaci6 dels ajuntaments en els impostos de 1’Estat; a través de 
les figures de la participacio en la contribució urbana. Tot aixb 
requereix forqosament que tots aquests ajuntaments tinguin 
un  wlastrc ben fet. 6s a través justament, doncs, de !’Institut 
Catali dc Cartografia que es poden solucionar aquests dos 
problemes que he citat i que he posat a la seva consideració. 

Si tenim, crec jo, una certa visi6 de futur veiem la nostra in- 
sercib clins d’un ambit europeu, amb una configuracib de més 
de cinquanta regions europees per als inicis dcl vinent segle. 
Donats els relativament llargs i costosos intervals de iemps 
necessaris per a la Sormacid, de les institucions científiques i 
thcniyues, cal veure que els p~isos de I’Europa desenvolupada 
ja fa molts anys que han comenqat el procés de dcscentralit- 
zació i potenciació de les institucions geografiques, cartogra- 
fiques i geodksiques. 

Sols per fer esment de les ciencies lligades a 1’Institut que 
avui ens ocupa ... Pero cal recordar altres ciencies, igualment 
importants com les geologiques, eis recursos hídrics, els 
cadastres territorials, la meteorologia, etc. Aquesta racionalit- 
zació, amb ia situació dels brgans tkcnics en les regions o 
Comunitats Authomes, té ja un funcionament ple, mitja- 
nqant els instituts específics, als Iiinderde la República Federal 
Alemanya, a h  cantons de la Confederació Helvktica, a les re- 
gions de la República Italiana i a d’altres Estats europeus, Fins 
i tot Estats de superficie territorial més petita que Catalunya, 
corn és el cas de Bklgica, tenen una clara distribució de les in- 
stailacions tkcniques i departaments de recerca i producció, 
per tal d’apropar-se més al territori i a la seva problemhtica real 

Aquest conjunt de tasques fins aquí exposiides seran asso- 
lides clins el programa d’actuació dc I’institut Cartogriific que 
avui proposem, i és intcncii, dcl Ikpartament de Polítim ‘Fer- 
ritorial i Obres Pirbliqiies d’introduir i t ~  moclernital tccnolhgica 
dins els objectius de planificaci0 i gestih territorial prbpia del 
Departarncnt. k r b ,  en qualscvol cas, la prem de decisions és 
scmprc enlorpicia pel mateix d&ficit informatiu -mmanc;l d’in- 
formaci6 que, com els deia abans, es Iligit molt directament. a 
la manca de rccuisos, Aqucst Ilcpartumcnt crcu quc el 
coneixement tcrritorial, a nivell cartogriflc, tant a nivell rústic 
corn urb8, cs pot afrontar de manera immediata per tai de 
reduir progressivament els dkficits estructurals i d’inforrnacib 
actualment existents. 

Cal fer pal& el decidit propbsit de mantenir viu I’estudi de 
les ciencies i les tkcniqucs que actualment empren els Estats 
moderns, i de dur a terme la seva irnplementació a Catalunyii 
i ,  en els casos en que es demostri convenient i rcnditiu, en 
aquest sentit, ja s’iniciaran, en cls pressupostos del 8 I i del 82, 
la d’inversions, amb dotacions humanes i materiuls, amb I’es- 
tructuració del que ha estat fins ara Servei Carlogrific de la 
Direccib General de Politica Territorial, quc en la prcsent Llei 
és traspassat -tot aquest material, tant humk com de dotació 
fisica- a un Institut Cartografic, per tal de formar el nucli ini- 
cial que cs pugui desenvolupar de manera immediata. 

Dins d’una política de consolidaci6 de les institucions cata- 
lanes, la creació d’aquest tipus d’institucions cientifico- 
tecniques té unit importiincia fonamental ja que l’evolucib de 
qualsevol pais 6s sempre funcid, dc la seva infrastructura 
d”Estat. 

Per tot aixb, senyores i senyors Diputats, demano I’apro- 
vació del present Projecte de Llei de creacib de I’lnstitut Car- 
togrific de Catalunya. 

Res més, senyor Presidenl, Moltes gricies, senyores i 
senyors Diputats. 

EI Sr. PRESIDENT : Algun membre de la Comissió desitja 
presentar ei Dictamen? ( P m m )  Passem, doncs, j a  que no hi 
ha cap esmena a la totalitat, directament al debat i discussió re- 
spccte a I’articulat. 

Als articles 1, 2, 3 i a lri lletra a) cle l’iipartat primer de I’arti- 
cle 4 no hi ha cap esmcna. Proposo, doncs, a les scnyorcs i als 
senyors ni pu tats, de votar- !os conjunt amen t. 

Els qui estiguin d’acord amb el text del Diclarnen, els arti- 
cles 1 ,  2, 3 i la íletra a) de l’rlpartat primer de I’articlc 4, que es 
posin dempeus. 

Els que hi estan en contra? 
Els que s’abstenen? 
Els articles enumerats 1, 2, 3 i la lletra a) de l’apartat primer 

de I’article 4 han quedat aprovats per unanimitat dels presents. 
A la lletra b) d’aquest rnatcix apartat cle I’article 4 hi ha unit 

esmena del Grup Socialista. 69 senyor Simó úemnaperprlar.) 
El senyor Simb té la paraula per a defensar-la. 
EI Sr. SIM6 : Senyor President, senyores i senyors Dipu- 

tats, el conjunt d’esmenes del Grup Socialista, reservades per 
a defcnsclr davant á’aquest Ple, s6n I’esmcna 9, l’esmena 10, 
11 i 41 del Dictamen, que vaig a defensar conjuntament. 

Les quatre esmenes que a continuació defensaré tracten de 
la supressi6 de les paraules ctsocietat anbnima<<, i la reorde- 
nació dels punts b) i c) de I’apartat 1 de I’article 4, i la supressió 
de l’apartat 21, també de l’article 4. 



Entencm que I’Institut Cartogrifie dc Catalunya, com a or- 
ganisme anthom de la Gcncrrzlitat, contemplat en els scus 
articles 1 i 2, .ja t6 les pqssihililats de formar societats, siguin 
anirnimes o no, entres altres moltes possibilitats, que li facilita 
la legislació vigent ti que es referkncia pel fct d’ksser un orga- 
nisme ziutbnom. 

L’enutneracib concrcta, amb la possibilitat que I’lnsti tut  
Cartogrific pugui furtnar o crear socictiits anbnimcs, i no 
altres possibilitats o instrurncnts, que bmbé pot rcditzar I’In- 
stitut Cartogrific, corn a organisme awtbnom que és, ens fa 
pensar que hi ha una voltinlat politica, de part del Consell Exe- 
cutiu, de fer constar cn I’iarticulat aquesta í‘uncib en concret, i 
no altres funcions que també pot fer. Per a determinar les corn- 
petencies que, corn a organisme autonom, td. l’llnstitut Car- 
togrific de Catalunya, hi hauria clos possi hles camins il establir 
cn la llci : O una relació exhaustiva de tots els instrumcnts a 
I’abast cle I’organisrne iiutbnorn, per a complir amb el fi que li  
correspon, O I’al trc carn i ,  que seria siilicient cl’asscnyalar que 
tinclrii al seu abast tots aquells instruments, tant dc dret piihlic 
COM privat, que li siguin propis pcr la scva nattirdesa. 
Bs evident quc el camí CICI Projccie de 1,íei és el segon. Pcrh 

fil ~ines rct‘eskncics inncccssiries, des del nostre punt de vista, 
a funcions coiicretcs, cntrcllaqant ai x i  els dos camins que, 
scparadamcn E, scrien correc tes. 

Amb uqucsta esmena crcicrn que el redactat de I’ijrlicwlat de 
la Llei és molt mks correctc i coherent, sense que aixh signifi- 
qui cap t ipus dc rctall c? la possibilitat, si s’esciiu, clc rormar 
part, I’Institut Cactogrific, en aytiellcs societats anonimes o 
110 yuc cregui, car 6s una competencia yuc, com a organisme 
autonom, Iw llei li atorga. 

Per aquests motius, scnyorcs i senyors Dipuiats, cls dema- 
nem el vot Ikvnrrtble a les esmenes presenludes pel Grup 
soci al i Sta. 

Grkies, senyor Presidcnt. 
El Sr. PRES1 DENT : Algun torn en contra? 
EI Sr. TUGATA (ultliksc6 pstunt) : EI ~ i p u t a t  senyor Iticarci 

Masb. 
El Sr. PRESIDENT : Ei iliputal senyor Masb té la paraula 

per al torn en contra. 
El SI+. MAS6 : Senyor Presidcnl, senyorcs i senyors Dipu- 

tats, molt breu, pcr respondre també a la intervencib del 
Diputat senyor Simi>, 1‘1 nostre Grup, contrhriament al que 
exposa cl rcprcsentant dcl Grup Socialista, creu que, la passi- 
ble intervenció de l’lnslitut en les societats mercantils, cal 
cxplicitkir-la cxprcssameni cn aquesta L k i  de creacib. Altra- 
ment, en e1 cits que I’apiicacih de la IegislaciO vigent per a enti- 
tats itu tbnomcs ja comportés la possibilitat cl’aqucsta meliti de 
relacions, no hi 6s tampoc sobrera I’especificacib d’intcrvenir 
en societats, corn IIO ía el text del Dictamen. No ho és’ ja que 
és u11 gran recurs d’agilitzacib el fet de Imder participar cn 
socieiats que, amb cl quaclre actual i amb la converiikncia de 
poder efectuar contractneions amb altres procLiracims, s h i  un 
mftji al qual l’lnstitut no cal quc renuncii, ni hauria cl’havcr-hi 
de rcnunciar. 

Grhcies, senyor President; grkies, scnyores i senyors 
I l i  putats. 

El Sr. PIIESTDEN‘I‘ : 153, passem ii votació, clrmes, I’’esrne~ia 
núm.  9 dcl Grup Socialista, a la llctni b) de I’apartat I de l’xti- 
cle 4. 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acorcl 

Les senyores i els senyors Diputats quc hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats quc s’abstcnen? 
L’esmena ha estai rebutjada per 27 vots a favor, 58 en 

Passem ara a votació, del text del Dictamen, la lletra b) de 

L,es senyores i els senyors Diputats que cstiguin d’acorcl 

Les senyorcs i els senyors Diputats que hi estiguin en 

Les senyores i els senyors Diputats que s’abstcnen? 
EI text del Dictamcn h i  cstat aprovat pcr la unanimitat clels 

prcscn ts. 
lJ’esmcna niimcro 10 a la ilctra c) , d’aqucst malcix apartat 1 

de l’articlc 4, ha estat ja defensada. pel senyor Simó, i cl torn en 
contra del senyor Masl, també cs rcferia a aquesta mateixa 
esmena. 

amb l’esmena quc es posin dempeus. 

contra i 18 abstencions. 

I’apurtat I ,  d’aquest article 4. 

amb el text del Ilictamen, que es posin dempeus. 

contra? 

Podem p2-1ssar, doncs, direciamcnt a la votacib. 
LCS scnyorcs i cls scnyors Diputats que estiguin d’acord 

amb I’esmena de supressib de la lletra c ) ,  dc I’apartal 1 de 
l’rlrticle 4, que cs posin dempeus. 

Les senyorcs i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyorcs i cls senyors Diputats que s’abstcncn? 
L’csmena ha cstat rcbuljada per 27 vots a favor, 58 cii 

contra i I8 abstencions. 
Queda ara I’esmena número 1 1, que es refereix a I’apartat 2. 

Abans votarem el text clcl Dictamen per a aquesta lletra c) de 
I’apartaí 1 de l’article 4. 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 
amb el Dictamen, quc es posin dempeus. 

Les scnyorcs i cls senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i cls senyors Diputats quc s’abstcnen? 
El tcxt del Diclarnen ha estat aprovat per 76 vots a t’avor, 27 

en contra i cap abstenció. 
Bb, m a l’aparlat número 2 ci’aqucst article hi havia I’esnie- 

na número I1 del Grup Socialista, pel%, sembla que en la 
mateixa motivacib de l’esmena, igual com cn la niotivacih dc 
l’csmena número 41 a l’rtrticle 12, s’entén que aquestes es- 
menes crcn pcr cohcrkncia amb les esmenes anteriors i que, 
per tant, queden decaigudes. 

En aquestes condicions podríem lira votar fins a I’articlc 10 
inclbs, a menys que alguns de les senyores i els senyors IXpu- 
tats tingui alguna oposicii) que cs faci la votació conjuntli ..., 
perdó, fins a t’artidc 6; a l’articlc 7 hi ha unii esmena. 

(fi! senyor CopdeviIu úernuna per parlar.) 
El Sr. CAPDEVILA (de I’esch estant) : llietircm l’csmena il 

l’article 7, O sigui quc poden scr votats. 
El Sr. PR ES1 DENT : Molt bé, Aleshores, retirada I’csmena 

a l’article 7, podriem votar, corn havia dit abans, fins il I’article 
10 inclbs. 

I-ii ha alguna oposicih? 
(Ei senyor M u r h  i Tovd &rnuna p y t * I u r . )  
El Sr. MAKTÍN I ‘I’OVAL (de i’exch exfant) : Nosaltres vol- 

dríem que es votcssi n separadament els apartats d’ariicles quc, 
malgrat que les esrncnes hagin estat decaigudes, estavcn afec- 
tats per aquestes esmenes, 

El Sr. PKESIDENT : Molt be, d’acord. Aieshorcs, comen- 

.. ..- .. .. . .~ . .. ., - . . .I_.- -,-. - . - 
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tem per votar primerament I’apartat número 2 de l’article 4. 

amb cl text del Dictamen, que es posin dempeus. 
Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’iacord 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i eis senyors Diputats que s’abstenen? 
Capartat 2 de I’article 4 ha quedat aprovat per 76 vots a 

filvor, 27 en contra i cap abstencib. 
Podcm ara votar els articles 5,  6 , 7 , 8 , 9  i 10, sobre els quals 

no hi ha cap esmena, i també l’apartat primer de l’article 3 I i ,  
de I’apartat segon, les lletres a), b), c) i d), sobre eis quals 
tampoc no hi ha cap esmena. 
( . I  Sr. Martiri i Touui demana p r  parlar.) 

El Sr. MARTiN I TOVAL (de I’cscb estant) ; Senyor Presi- 
dent, l’esrnena a la qual el President es refereix 6s a I’article 

El Sr. PRESIDENT : No, hi ha. una esmena tkcnica cl l’arti- 
cle 11 (~xrusa), quc em sembla que porta Fa signatura del 
senyor Martín. (Rialles.) 

Bé, aleshores, no hi ha inconvenient per part del Grup Cen- 
trista que es votin conjuntament tots aquests articles? 
(Pausa.) En aquest cas votem, doncs, els articles 5, 6, 7, 8, 9, 
10 i de l’articfc 11 l’apartat primer i Vapartat segon, fins a la 
iietra d) inclosa. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estiguin d’acorcl, 
que es posin dempeus. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Els que s’abstenen? 
Els articles 5,  6,7, R,9, 10, apartat primer de I’article 11 i dc 

l’apartat segon les iletres a), b), c) i d) han estat aprovats per 
la unanimitat dels presents. 

Sobre la lletra e) de l’article 1 i hi ha una esmena de substi- 
tució d’una simple preposicib, 6s a dir, bs una esmena pura- 
ment tkcnica, gramatical, de la qual, demano al senyor Secre- 
tari que en doni Iecturti. L‘esmena porta la signatura de tots els 
Grups parlamentaris. 

El Sr. SECRETARI PRIMER : cce) Proposar les mesures 
precises i necesshries pcrque la nomenclatura i simbologia uti- 
litzades per 1’Institut siguin les mateixes en Ics entitats car- 
togrhiiqucs que coordina. >> 

El Sr. PRESIDENT : Les senyores i els senyors Diputats 
que estiguin d’acord amb aquesta csmena tkcnica, que es 
posin dempeus. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Els que s’abstenen? 
Emmena que ha estat llegida, a la lletra e) de I’apartat 2, de 

l’article I I ,  ha estat aprovada per la unanimitat dels presents. 
Podem ara votar, perque no hi ha esmena, la lletra f) de 

l’apartat 2 de l’article 11, i de I’article 12, apartat primer, les 
lletres a), b), c )  i d), és a dir, les dues línies inicials i les lletres 
a), b), c) i d). 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estiguin d’acord, 
que es posin drets. 

Els que hi estiguin en contra? 
Els que s’abstenen? 
La lletra f) de E’apartat 2 de l’article 11 i l’apartat primer de 

l’article 12 fins a la lletra e) ,  és a dir, fins a la lletra d) inclo&?, 
han quedat aprovats per la unanimitat dels presents. 

Anem ara a votar la lletra e) de l’apartat primer de l’article 
12. 

12,noI’ll. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estiguin d’acord, 

Les senyores i els scnyors Diputats que hi estiguin en 

Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
La lletra e> de I’apartat primer de l’article 12 ha quedat 

aprovada pcr la unanimitat dels presents ...., perdó, ha quedat 
aprovada, no per la unanimitat dels presents, sinó per 76 vots 
a favor, 27 en contra i cap abstenció. 

Bé, continuem, doncs, i ara no hi ha cap més esmena fins a 
arribar 21 unzi esmena tecnica a la Disposicih Final Primera. 
Podem votar, doncs, les lletres f”) i g) de I’apartat 1 de I’article 
12, els apartats 2 i 3 d’aquest mateix article, I’articlc 13, l’arti- 
de 14 i la Disposició Addicional, si cap de les senyores i 
senyors Diputats no hi té inconvenient. 

Votem, doncs, conjuntament tots els articlcs indicats en el 
text del Dictamen, 

Els que hi estiguin d’acord, que es posin drets. 
Els que hi estan en contra? 
Els que s’abstenen? 
Les lletres f;) i g) de l’apartat 1 de I’article 12, els apartats 2 i 

3 d’aquest article, els articles 13 i 14 i la Disposició Addicional 
han quedat aprovats per la unanimitat dels presents. 

A la Disposici6 Final Primera hi ha una esmena tecnim que 
porta la signatura de tots els Crups i que aquesta vegada no es 
refereix a una qiiesti6 gramatical, sinb a I’enurneració dels ser- 
veis geogrhfics de 1’Estat. 

que es posin dempeus. 

contra? 

Prego al senyor Secretari que en vulgui donar lectura. 
El Sr. SECRETARI PRIMER : ({L’establert en aquesta 

Llei s’entendrii sens perjudici de les competencies que li 
puguin correspondre ii I’AdrninistraciÓ central de I’Estat, i en 
especial al Consejo Superior Geogrfifico, Instituto Geogrifico 
Nacional, Servicio Geográfico del Ejercito de Tierra, Insti tuto 
I-lidrográfko de la Marina i Servicio CartogrLifico del Ejkrcito 
del Aire. >> 

EI Sr. PJIESIDENT Ces senyores i els scnyors Diputats 
que estiguin d’acord amb el text llegit, que es posin dempeus, 

LCS senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Eis que s’a bstenen? 
La Disposicib Pinal Primera ha quedat aprovada, amb el 

text esmenat que acaba d’esser Ilegil, per la unanimitat dels 
presents. 

Finalmeni, podem posar a votaci6 la Disposició Final 
Segona, que no té cap esmena i ,  j a  que no hi ha Exposicii, de 
motius, el titol de la Llei. 

Anem a votar, doncs, la Disposició Final Segona i el títol de 
ln Llei conjuntament. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estiguin d’acord, 
que es posin dempeus. 

Els que hi cstiguin en contra? 
Els que s’abstenen? 
La Disposició Final Segona i ei titol de la Llei han quedat 

aprovats per la unanimitat dels presents i, amb aixo, ha quedat 
aprovada la totalitat de la Llei. 

Algun Grup parlamentari desitja explicar el seu vot? EI 
senyor Pérez Guerra té la paraula en nom del Grup de 
Centristes. 

El Sr. PhREZ GUERRA : Sefior Presidente, señiores y 
señoras Diputados, hemos votado favorablemente el Projecte 
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de Llei de creacib de I’institut Cartogriific de Catalunya, cn 
primer iugar, porque creernm que su estructura normativa 
pcrmite respoiider a les neccsidades dernandadas cn el ciirnpo 
ci-trtogrhfico y expresaclas en la justificacibri de motivos, y asi 
articular un ente capai! de lograr una cartografia moclcma. 

En segundo lugar, porque el Instituto Cartogrifico, dada SM 
estructurli, su articulacibn, permitc al mismo ticmpo combinar 
nuevas tkcnicas con las tkcnicas clisicas. I’ermitirh combinar 
tkcnicas modertm, coma la fotogrametria, la computerizaciún 
electrónica y nucms tecnicas de gendesia. cluc suponen buscar 
una alirnenlaciónmxtcrna, y al mismo ticmpo permitiri scguir 
potcnciando las tdcnicas cliisicas, c u m ~  10s trabajos propios cle 
10s m6todos dc campo. 

Es irnportantc recordar que en la historia CIC Cataluñn -que 
ya 10 ha liccho el Ilustrc señor Consellcr - ha habiilo una iradi- 
cióti carlogriiiica, y 111 rnisrno tieiripo hcmos cte recordar 
tamlién yue ha habido cxcclcnlcs proksionales de la topogra- 
fia y de la cariogratia, y que hoy cjcrccn en nucstro tcrriturio, 
recorrikndolo a pic, transportando taqui metros, cintas, pilas o 
librctas topogrificas COMO si fueran propios miembros cor- 
poralcs. Estil dedicaciirn al trabajo de cumpo hay yuc recogerla, 
y esio nos 10 pcrrnitiri‘i ei nuwo Instituto Cartogrilfieo, Y en 
tcrccr lugiir, la hcmos votado porque su organizacibn, su es- 
tructura es imprescindible para sesponder a las tcndcncias 
modernas de liacer proyectos a hasc cle grandes proycctos, y 
proyectarlos 1-1 basc de grandes equipos téclicos. 

Por otrs parte, hemos votado cn contra de las eniniendas 
mantenidas por el IJSC y que se reficrcn ii 10s textos CIE: 10s 
apartados i, letra c ) ,  y 2 d d  articulo 4. Evidentcmcntc, para 
j~istificar esta actitud, y quixii pcnsando un poco en el hecho 
histórico de que la cartografia nace con 10s topógrafos r) con ios 
gcómctras griegos, y sobre todo en la compilacibn de la georne- 
tria euclidiana - rccordemos, por tanto, una anécdota, en la 
qual en un dihlogo entre el sabio Anatarsis y el rey Solh ,  Ana- 
tarsis lc prcgunta al rey Solh  si crcía haher dado a SLI pueblo 
h s  mejores teyes; Sol611 contcsth : <<Las mejorcs de quc es 
susccptible.>r. Este conccpto de 10 que es susceptible cs pri- 
mordial en una ley que propugna uila combinacibn de re- 
sultados enlrc cstructuriis administrativas o de administración 
y estructuras técnica-científicas dc componentes literterncnte 
elevados, quc son muy diversas, que al mismo ticmpo rcunirá 
equipos multidisciplinarios, informaciones de rnuy distintas 
procecicncias y es neccsiirio, por tanto, tcncr en cuenta este as- 
pecto dh: 10 que es (<susceptible>>. Y 10 cluc no podemos hacer 
en cste caso es cerrar pucrtas a recibir impulsos de informa- 
c i h ,  impulsos de trabajo, y iarnpoco cerrar pucrtas para 
enviar al exterior, también, 10s propios conocimien tos a 
efectos dc conseguir una combinacibn superior. 

Muchas gracias, sefior Presidente; miichas gracias, señores 
y scfioras Dipu tados. 

El Sr. PRESIDENT : Per a explicacib de vot, en nom dcl 
Grup cl’Esyucrl-a Republicana, té la paraula ei Diputat senyor 
Gnr I% ta. 

El Sr. GARRETA : Senyor President, senyores i senyors 
Iliputals, la nostra posició davant del Projcctc dc Llei de 
creació d’un organisme authnorn capac; de gcnerar informació 
cartogriíica, coordinar les diferents entitats que actualment en 
produeixen cn l’hmbit del pais, i aqucixes amb les cle I’Estat, 
efcctuw-ne la ciifusió, i facilitar-hi I’accbs a les cirtitats i orgiu- 

nismes consumidors d’aqueixa cartografia ha estat, des d’un 
bon principi, fworabic. 

La informació mrtogrifica és la primera necessitat que es 
planteja davant de qualscvol estudi, de qualsevol projecte amb 
incidkncia fisica damunt dcl territori, ja sigui un pla urbanistic 
o un projecte d’obres pljbliques. En el mateix inici, quan es 
comenccn i1 estudiar les nttesnatives, és necessari disposar del 
suport cartogrific; davant de la inexistkncia d’un organisme 
que faciliti aqueixa informació amb la necessiria amplitud, els 
tkcnics -particulars o de 1’AdministraciÓ- es troben en la 
necessitat de proposar unes despeses, de vegades importants, 
destinades a proveir-se d’un mínim suport cartogrhfic. 

Per la manca de coordinació entre cntjtats que es dediquen a 
la produccih cle cartografia, es produeix una costos:t multiplici- 
lat d’CsforGos, amb repetici6 de vols i aixecaments i ,  per ttmt, 
iin mdbaratamenl dc recursos. De vegades, s’infrautilitzen els 
vols en cfecluar-los amb finalitats territorials molt concretes o 
limitades, desaprofitant, per manca de coneixcmcnt de les 
necessitats cartogrifiiques a curt i a llarg tcrrninis, d’estendre’ls 
a irces prbximes amb moll poc cost addicional. 

Perb la matica dc cartografia a I’abast encara 16 un cfccte 
lamentable, que no voldríem deixar d’asscnyalar per la seva 
cspccial incicicncia en els municipis ruriils dcl nostre país, ja 
que aqueixos municipis, amb una capacitat col.lcctiva impor- 
tant de colhboraci6 en l’obra piiblica curnunithia, molts cops 
-més dels que serien de desitjar- substitueixen els recursos 
econbrnics pcr l’aportacih del treball personal, el cklebre 
<<jornal de vila),, i es troben amb una dificultat inicial cluc 
moites vegades resulta insnlvabie : fer front il les despeses de 
l’aixccamcnt topogrhiic, que els sbn exigides, idhuc quan el 
prqjecte és subvencionat, i en un moment que aquesta sub- 
venció 6s molt ilunyana. Si s’hagués comptat amb una cartote- 
ca impostant :i Catalunya, estic convenqut que molts pmjcctcs 
yue els nostres vilatans han abandonat decebuts avui scrien 
una realitat. 

ks per aqueixes raons que cl nostre Grup abona des d’uun 
bon cornencament la aeaci6 de l’lnstitut. Les nostres es- 
menes, cstrictament tkcniques i dcstintdes a clarificar i sim- 
plificar orghnicament I’entitat que la Llei perfila, han estat as- 
sumides en la seva totditat en el tritmil de Cornissib. En l’arti- 
clc 3 vBrcm considerar que la coordinació tkcnica R quk Scia 
rcferkncia l’apartat cl) havia d’ampliar-se a les entitats pri- 
vades; en cls articles 8 i 9 assenyalirem -com altres Grups- 
la contradicció de nomenclatura entre d o n s e l l  rector >) i 
<<Consell cl’administració,>, i opthrern pel primer per 
considerar-lo més ajustat, terminologicament, a I’escomesa 
que la Llei li reserva. 

A I’article 11, proposarem la ¡dentificaci6 del prcsidcnt de 1ii 

comissió tkcnica amb ei director de I’Institut, i que aqueixa 
comissi6 no havia d’adoptac mesures nccessiries per a evitar 
que es produ’issin repeticions de treballs, sinh que, conse- 
güentment amb el carictcr assessor, no executiu establert pcr 
la llctra a) de l’apartat segon, havia Únimrnent de proposar-la. 

Finalment, vhreni prescntar una esmena. de substilucih de 
i’Exposició de motius que va motivar que la del Projcctc fos 
eliminada en el Dictamen. 

Pel que fa referknciii ii les esmenes reservades pcl Grup 
Socialista, ens hi hem pronunciat en contra per consiclcrar que 
un ihstitut és un brgan de I’hdministrxib carn ho pot ser un 
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patronat o una fundaci6, i que perd efidcia si no té l’adequada 
autonomia de funcionament; que no ha d’ésser subjecte a tot 
el sistema de controls ordinaris i rutinaris de I’Administració; 
el control d’aquest tipus d’brgans es fa des del pressupost i de 
les juntes o consells rectors adequadament representats, i en 
aquest aspecte considerem que la Llei 6s satisfactbria. Amb 1”- 
provacib cl’aquesta Llei i la subsegüent creació i posada en fun- 
cionament de 1’11nstitut Cartogrhfic considerem que es dóna ad- 
equada resposta a una necessitat real del país i un pas endavant 
en la modernització de la nostra Administració. 

Moltes grhcies, senyor President; moltes grkies, senyores i 
senyors Diputats. 

El Sr. PRF3IDENT : Alguna altra explicaci6 de vot? 
(Puusa.) Et Diputat senyor Mas6, en nom del Grup de Con- 
vergencia i Unió, 

EI Sr. MASÓ : Senyor President, senyores i senyors I X ~ U -  

tats, amb molt poques paraules explicaré Ict ra6 del nostre vat 
favorable a la Llei de creaci6 dc I’Institut Cartogrific de 
Catalunya. 

El nostre Grup, en aquest Institut, hi veli un nou instru- 
ment Útil i necessari per al treball que cal fer cada dia per a la 
construcció del país. Les seves funcions tenen per objecte 
dolar-nos d’una informació que és del tot necesshria per a fer 
anar Catalunya endavant, per@ sense conkixer la realitat del 
nostre territori en tots els seus Brnbits i en totes les seves 
dimensions, dificilment podríem establir previsions serioses, i 
per a aquesta finalitat, ara com m i ,  la representacib cartogrkfi- 
ca de les informacions territorials és una forma d’expressió 
altament assimilable i de fjcil anhlisi, cle que en cap cas no 
podem prescindir. 

Ens cal comptar amb la cartografia del relleu fisic, la necessa- 
ria per als estudis de les xarxes de comunicacions i de serveis, 
per al planejament dels pobles i de Ics ciutats i de tot el terri- 
tori, i la carlografia per a finalitats agraries, els mapes d’infor- 
maci6 estadística del poblament, de la vegetacib, de I’econo- 
mia i tants i tants d’altres. Ara bé, també cal que I’obtencib de 
tots aquests tipus de cartografia sigui coordinada per un orga- 
nisme com l’lnstitut que es crea d’acord amb aquesta Llei per 
tal d’evitar multiplicitats en el treball i ,  en darrer terme, en els 
costos. 

I% en aquest sentit de coordinació de les necessitats que 
hem votat favorablement la cornposicih del consell rector amb 
la participació de representants dels diferents estaments, dels 
diferents departaments i entitats interessades, que, al mpda- 
vall, representen moltes vegades necessitats diverses quant a 
la informaci6 cartogrififica tan variades com fes que fa un 
moment he citat. 

Sí, senyores i senyors Diputats, si volem situar Catalunya 
en un lkoc endavant entre les nacions avanvades, ens hem de 
proveir de la informacib cartogrifica convenient, a les escalcs 
necesdries, realitzada amb la millor tecnologia que sigui 
aplicable avui i que informi de les circumstancies actuals i Ics 
que són en evolució en el nostre territori. La utilitració dels 
procediments digitals aplicats a la fotogrametria, la utilització 
de sistemes multiespectrals, de sensors remots i altres 
recursos propis dels nostres dies, entroncaran la Catalunya 
d’ara amb la tradicib histbria simbolitzada sobretot per I’atias 
catala de Cresques i Abraham, ja citat per l’I-~onorablc 
Conseller. 

Ara fit una estona hem aprovat una llei -Llei per la qual es 
regula el Procediment per al Canvi de nom dels Municipis de 
Catalunya- que servirh per a recuperar una part malmenada 
del nostre passat histbric; ara, amb aquesta, ens hem ocupat 
de la creació d’un nou instrument que proporciona& mitjans 
per a conkixer millor la Catalunya d’avui i per a treballar amb 
més efidcia per a la Catalunya del futur. Per aixo hem votat 
favorablement. 

Grhcies, senyor President; gracies, senyores i senyors 
Diputats. 

El Sr, PRESIDENT : Per n explicació de vot, el Diputat 
senyor Simó, pel Grup Socialista. 

El Sr. STMÓ : Senyor President, senyores Diputades i 
senyors Diputats, el Grup Socialista virem presentar al Pro- 
jecte de Llei de creacib de I’lnstitut Cart~grjfic de Catalunya 
una csmcnit a la totalitat cle l’articulat i ,  per tan& de rctorn del 
Projecle al Govern, i, a mks a més, un coqiunt de divuit es- 
menes parcials en el suposit -com aixi va ser- de no prospe- 
rar I’esrnena n la totalitat en Comissib. 

La presentacib de l’esmena rz la totalitat va ser per diferents 
motius, que a continuacib intentar& explican La creacio de 
nous organismes autonoms, com aquest que avui hem apro- 
vat, amb tot el conjunt d’augment de burocratització de 1’Ad- 
ministració i de despeses ecenomiques que aixb representa, 
ha d’estar plenament justificat. Amb Irz informacih, sempre es- 
cassa, amb qu& el Govern acompanya els projectes que envia a 
aquest Parlament no justificwsl la necessitat de creacici d’a- 
quest organisme autbnom. Els socialistes enteniem que Cata- 
lunya neccssitava un servei cartogriific a nivell d’un piis 
modern i que la proliferació cl’ens publics i privats dedicats a 
generar cartografia a casa nostra el feien necessari. Pero aixo 
era possible fer-ho a partir del ja existent Servei CartogrAfic del 
Departament de Política Territorial, sense augmentar inne- 
cesdriament la burucrhcia i el cost econbmic d’aquest servei. 

Aixi mateix, la lectura del Projecte de Llei no permetia 
deduir fins a quin punt es tenia en compte el possible traspas i 
assumpcib clc compe th ie s  i apmells de l’irnportant Servei 
Cartogrific de la Diputacih de Rarcetona a !a Generalitat; un 
altre punt no resolt cn el Projecte de Llei enviat al Parlament 
era la coordinació de I’organisrne que es creava amb el conjunt 
d’altres organismes de I’Estat també dedicats al camp de la car- 
lografia. Aquests motius, fonamentalmt;nt, ens obligaren a 
presentar l’esrncna a la totalitat del Projecte de Llei. Durant el 
debat en Comissió el Govern va aportar als Grups la infor- 
mació i noves dades sobre les possibilitats reals del funciona- 
ment de l’arganisme autbnom, tant per la %va viabilitat 
economica corn per les possibilitats tkcniques, administratives 
i econbmiques ct’assumir les cornpetencies que avui posseeix 
el Servei Cartogrhfic de la Diputació, j que en un futur al més 
curt possible hauria d’aconseguir aquest trasphs, 

En la informació aportada pel Govern es valoraven i s’ex- 
plicava als membres de la Comissió les gestions i conversa- 
cions portades a terme pels membres del Servei Cartogrific de 
la Generalitat i els organismes estatals amb competkncies en 
el camp de la cartografia. 

Com deia, la inforrnacib aportada durant el trimit de debat 
en Comissió ens va permetre de retirar l’esrnena a la totditat. 
Durant el debat en Comissi6 de les divuit esmenes presen- 
tades pel Grup Socialista, catorze han estat introduides, ja 
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sigui textualment o 1-1 través de transaccionals. Els aspectes 
inks importants en quk ha millorat el Projectc de1,lei durant el 
seu trhmit de discussió han estal les deficihcies a que anterior- 
ment em referia en la ndstra esmena a la totalitat, que han mil- 
lorat sensiblement, i un altrc aspecte que lambk ha miliorat ha 
estat ei de la representalivital dels diversos sectors dins el con- 
sell rector de l’lnstitut Cartogrific; representants de les corpo- 
racions focals i pcrsoncs d’acret-litada campetbncin en cartogra- 
fia han estat introduits en el consell rector. 

Per tats aquests motius, hem votat favorablement a la 
major part de I’articuiat dc Ic? Llei de l’lnstitut Cartogrhfic de 
Catalunya. No hem pogut fer el mateix quant a l’esmena de- 
fensada pel nostre Grup en el Ple sobre societats anbnimes. 
Hem de dir que, en tot cas, el Grup Socialista estara atent a 
I’ús o abús d’aquest instrument per part del Govern. 

Grkies, senyorcs i senyors Diputats; griicies, senyor 
President. 

El Sr. PRESIDENT : Alguna altra explicació de vot? 

Jnterpeklacib al Consell Executiu 
sobre els gerents de l’hrea assistencial 

No havent-hi cap més explicacib de vot, passem al punt 
següent de l’ardre del dia, quc 6s la Jnterpelktci6 al Consell 
Executiu sabre els gerents de l’irea assistencial, formulada 
pels Diputats Honorable senyor Ramon Espasa i Illustres 
senyors Agusti Forn6 i Francesc Frutos. Per a exposar-la, té la 
paraula l’klonorable scnyor Ramon Espasa. 

El Sr. ESPASA : Senyor President, senyores i senyors 
Diputats, voldria reclamar la seva atcncib sobre la pertinencia 
i la importhicia d’aquesta intcrpel~lació, esmentant breument 
al seu cornenGament els punts essencials. 

Es tracta d’un terna que gira al voltant d’uns sous pagats per 
la Generalitat de Catalunyii a uns, no sabem si funcionaris o 
quk, contractats pes ella, que oscil-Ien, segons cns sembla 
-kmpoc no ho sabem, no en tenim cansthcia administrati- 
va-, cntre els 4 i els 12 milions anuals. Es tractur& tambcl: de 
demostrar que clucs Ordres, del 14 de juny i dei 6 de setembre, 
del Conseller de Sanilat i Seguretat Social són nukles de ple 
dret i ,  per tant, il4egals d’acord amb la normativa vigent i 
jerarquia d’ordenació de la Generalitat de Catalunya. Tractar6 
també de demostrar que aixo no 6s un bon exemple d’estalvi, 
que aixo no és un bon exemple de no duplicxib de I’Adminis- 
tracib catalana respecte als scrveis trmsfcrits. 1 findmcnt es 
tracta tambh --i no per aixo menys important - de la subordi- 
nació dc I’AdministraciÓ pljblica als interessos privats, és a 
dir, pagar sous del scctor privat, de nivell del sector privat, que 
no discutim per t7. aquest nivell, amb diner públic, que sí que 
discutim perque és amb diner públic. 

Valtre dia, en el debat de la moc% de censura, es va parlar, 
qualificant ics diferents intervencions, de suspensos, de 
c<xuletes>>. Jo diria, en la rnevu opinió, que avui estem davant 
la necessitat d’una devolució d’examen, d’una devoluci6 
d’examen amb rubor, amb molt de rubor, senyor Conseller de 
Sanitat i Seguretat Social. Perb anem als temes de la 
in terpetlació. 

k r  comenpr, ja volem advertir que no entrarem en la pol& 
mica de la necessitat de millorar l’eficikncia dels centres hospi- 
talaris a travks &implementar la seva gestid, amb funcions i 

amb figures gerencials. Estem absolutament d’acord amb 
aquest principi general, només voidríem recordar que en la 
doctrina europea aquest principi s’associa sempre amb el fet 
que aquestes funcions gerencials les desenvolupin funcionaris 
amb alta qualificació i amb estabilitat en el cirrec. Sobre l’opor- 
tunitat dels actuals Ecrents contractats, només voldríem dir 
que no coneixen ni més sinb mks aviat menys els principis 
generals d’organització, planificació i gesti6 sanitilria, que eis 
coneixements que podien tenir els funcionaris traspassats 
sobre gerbncia cn general. És a dir, que estem en un cas abso- 
lutament equidistant o equivalent als que coneixen, o se’ns 
diu que coneixen, a fons les funcions gerencials -per la seva 
tasca, fins ara, no concixen els principis generals d’organit- 
zacio, planificació i gesti6 sanitriria-, i ,  per tant, estan en una 
situiicib equivalent al que es podria dir de manca de coneixe- 
ments gerencials dels funcionaris transferits, que si que 
coneixen els principis generals d’organització, p1,mificaciÓ i 
gest ió sani t Ari a. 

En definitiva, i per acabar aquesta breu rcfcrhcia, segons la 
nostra opinió s’ha tractat, una vegada mbs, d’un menysteni- 
ment greu envers els funcionaris traspassats, d’una duplicació 
de I’hdministracio pública, duplicació que és ben al contrari 
del que predica Canvergkncia i Unió, del que cns recordava 
I’altre dia 1’1-lonorable Conseller d’Economia i Finances, quan 
fa vots per l’austeritat de l’Administraci6 ptj blica, quan propo- 
sa arreglar Espanya. Jo crec que abans caldria arreglar, i no 
duplicar, I’AdministraciÓ pública a Catalunya, 

Passo a fer 1’anAlisi tkcnica, juridim i política d’aquestes 
dues Ordres. Senyores i senyors Diputats, el Decret de 18 de 
setembre del 78 de la Generalitat, que no esta derogat, que és 
invocat en les dues Ordres, la dei 14 de juny i la del 16 de 
setembre, diu que la Generalitat s’ha d’estructurar, cada 
Departament, en direccions generals, secretaries generals tkc- 
niques, serveis, seccions i negociats. També sabem que, ara 
com ara, la gestió dels serveis transferits de la Seguretat Social 
es fa en rkgim de gestió directa i, per tant, dintrc de l’estructu- 
ra administrativa de la Generatitatat, mentre no estigui aprovada 
una llei que adeqüi aquests tmspassos. 

Aleshores, la primera pregunta que faig al senyor Conseller 
de Sanitat i Seguretat Social és : que són Ics &rees assistcncids, 
senyar Conselles? S6n una direcció gcnerd, s6n un servei, 
són una secció, són un negociat? Quk són? Perquk, d’acord 
amb el Decret que vostk mateix cita. en la seva Ordrc, han de 
ser alguna cosa d’aquestes des d’un punt de vista jurídic i ad- 
ministratiu, i wste no ho recull en aquesta Ordre. Aquesta 
Ordre parlava del nomenament d’uns gerents que dirigien 
aquestes Brees assistencials, i, per tant, s’havia d’entendre que 
aquests gerents eren, o bé directors generals, o M caps de 
servei, o M caps de seccib, o bk caps de negociat. Si no fos 
aixi, ens hauríem trobat que al front d’unn Brea administrativa 
de la Generalitat hi havia un personatge, un personal no en- 
caixat dintre de l’estructura administrativa de la Generalitat. 

Aixb és el. que passava amb 1’0rclre del 54 de juny i que 
1’Ordre del 6 de setembre --som avui a 5 d’octubre, senyores i 
senyors Diputats, els ho recordo- pretén corregir, i diu : (<a- 
quests gerents que vam crear per 1’Ordre del 14 de juny 
formen part de I’estructura administrativa de la Generalitat. )) 
Per tant, poden ser -suposo que s’ha d’entendre que ho 
sbn- contractats laborals. Aleshores, la pregunta 6s : com 
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pot ser, senyor Conseller, que al front d’una estructura admin- 
istrativa de la Generalitat hi hagi un personal contractat? Com 
pot ser que w s t k  vulneri la Llei de Mesures Urgents de la 
Funcib Pública i el Decret 166181, que desenvolupa reglarnen- 
tirjament les formes de contractació que establia la Llei de 
Mesures Urgents de la Funció Pública? Voste té, en funció de 
les dues Ordres que acabo de mencionar, al front d’una Aret? 
administrativa de la Generalitat un senyor contractat de forma 
no administrativa, perquk voste mateix ho diu, diu : <<no 
formaran part de l’estructura iidministrativa. )> Aleshores, un, 
es pregunta : {{doncs bé, aquests gerents, on són, en els 
llimbs?>> ks a dir, les seves actes, qu& sbn, sbn actes admin- 
istratives, s6n actes irresponsables? Quk ha de fer I’adminis- 
irat, que ha de fer aquest Diputat que els parla davant d’una 
acta signada per aquest gerent? Per quina via contenciosa ad- 
ministrativa podrh recórrer, en el supbsit que aquest acte fos 
equivocat, faltés al dret? Quedem absolutament indefensos 
des del punt de vista de la seguretat dels administrats, perquk 
aquests senyors -voste mateix ho diu, senyor Conseller- no 
formen part de I’estructura administrativa. Aleshores, quina 
seri la responsabilitat dels seus actes? Tenim, per tant, dirigint 
I’AdrninistraciÓ de la Generali tat, dirigint els serveis transfer- 
its de Seguretat Social, uns senyors que no formen part de l’es- 
tructura administrativa. Ho diu I’articte segon de 1’0rcire del 6 
de setembre, que vol sortir al pas de l’cxposició de motius de 
la nostra interpeHaciÓ i que corregeix els errors de I’Ordre de 
14 de juny, pero no els corregeix sinb que els engrandeix, 
senyor Conseller. Perquk el dia 21 de juny, una circular de la 
Directora Gcneral d’Assistkncia Sanit Aria ens diu --oh, gran 
sorpresa! - que els gerents han pres possessió del seu chrrec el 
dia 21 de juny. Hem vist abans corn E’Ordrc del 14 cle juny, 
corn la seva Ordre de 6 de setembre intenta corregir, no 
podien prendre possessib dels seus drrecs pcsquk no crcn per- 
sonal administratiu, perquk vostk estavil creant una figura que 
no encaixa dins de l’estructura juridica de la Generalitat que 
aquest Parlament ha aprovat. Vosle e1 ti de setembre pretén 
corregir-ho i encara fa més gros -en la meva opinih- l’error 
administratiu com& perquk resulta que tenim una circular 
-1’Única que tenim- que ens diu que aquests senyors ja han 
pres possessió, i resulta que en I’Qrdre de 6 de setembre, 
senyor Conseller, vostks s’han oblidat de posar all6 que es 
posa sempre que <<aquesta ordre cntrarh en vigor el mateix dia 
de la seva publicació>>. Per tant, estem en vacatio kgiq, han de 
pasar encara vint dies i, per tant, avui ens trobem encara que 
aquesta Ordre no és encara d’aplicaci6. Estem, per tant, 
davant d’una manifesta irregularitat o, per dir-ho amb tots els 
seus termes, d’una manifesta ilkgalitnt comesa per un 
Departament de la Generalitat. 

Torno a reprendre el Decret f66/81, que desenvolupa la 
Llei de Mesures Urgents de la Funció Piiblica. L’altre dia 1Wo- 
norable Conseller de Govcmació ens deia que ell volia destruir 
la paraula ((desgavell H. Jo no s@ si destruiri la pariiula, perb el 
que ha de fer és arreglar els desgavells que encara hi ha avui a 
la Generalitat, i aquestes dues Ordres que estem comentant 
s h  un magnific exemple d’aquesl desgavell. 

Senyor Conseller de Governacih, aquesta ordre que regla- 
menta les formes de contractació iclministrativa ja preveu ~ U C  

si es tracki d’un director general el nomenament seri per 
decret, si cs tracta d’un cap de servei el nomenment pot ser 

de lliure discreci6 del Conseller, pero previ concurs dc mkrits 
entre eis qui hi puguin estar interessats, i, si es tracla de 
durecs menors, caps de secci6, caps de govern, srin per desig- 
nació del Conseller. Torno a preguntar : que és un gcrent, en 
quin Ambit administratiu de I’actual estructura administrativa 
de la Generalitat es pot inserir aqueskq @urs dcl gerent, quina 
6s la seva responsabilitat administrativa en tasques tan impor- 
tants COM les següents : en els punts d), e) i f) de i’article 
segon de la Llei clel 14 de juny es diu que <{el gerent assumeix 
les funcions de represcn tació corresponents als centres de 
I’ambit de gestió de l’hrea assistencial, gcstiona les activitats 
generals d%quests centres i assumeix la presidencia de les 
juntes de govern)}. És a dir, esti fent tasques tipicament ~ d -  
rninistratives, i després vostk, el 6 de setembre, ens diu que 
no patim, que aquests gerents no formen part de I’estructura 
administrativa de la Gcnerulitat. Realment jo no entenc aques- 
ta ordenacib jurídica que voste ens planteja per als gerents. 

li, per acabar, finalment, voldria entrar en G I  tema no cone- 
gut per nosaltres de quina ha estat la via del nomenament, o 
del contracte -no el coneixem, no en tenim constancia ad- 
ministrativa ni documental-, i rer-li unes preguntes. De 
quina partida pressupostiria es pagaran els sous d’aquests ger- 
ents, dels quals aquest Diputat l’únic que pot dir, i pot dir als 
Seus companys membres de la Cambra, als 11-lustres senyores 
Diputades i Diputats, que el quc cs diu en el carrer --perquk 
ningii no ha pogut ni afirmar ni ciesmentir- ks que aquests 
--no sé com momenar-10s- comissionistes, persones no vin- 
culades a l’Adminislraci6 de la Generalitat --no ho s&- cobra- 
ran cntrc 4 i 12 milions anuals, és a dir, alguns d’ells dues 
vegades més que el President de la Generalitat. No sé si és 
cert, l i  demano aclariment en aquest sentit. 1 l i  demano : de 
quina partida pressuposthria es pagaran? Dei pressupost de la 
Generllitat? I>el pressupost de la Seguretat Social -que 
grhcies a una esmena del Partit Socialista Unificat de Catalunya 
va quedar clar que havia de ser separat i afecte als seus propis 
fins, perquk es tractava de diners de la Seguretat Social? Si 
aquests gerents no formen part de l’estructura administrativa 
de la Generalitat, és quc formen part cle l’estructura aciminis- 
trativa dels serveis transferits? 6s que un contractat laboral 
pot formar part, amb responsabilitat administrativa, dels ser- 
veis transferits de la Seguretat Social? Es mantindrh el principi 
general en tota l’hdministracib pública d’homogenditat retri- 
butiva, és a dir, que a unes mateixes l‘uncions calen unes 
mateixes retrihucions dins de I’imbit de 1’AdrninistraciÓ 
pública? O és que aquests gcrents no són Administració 
plltbiica? És que i9{<anar per feina)), la gran cficikncia de con- 
vergencia i 1Jni6 consisteix a inserir clins de I’Administraci6 
pública persones que no són Administració pública perb que 
dirigeixen I’Administracib pGblica, i que cobren tres, quatre o 
cinc vegades m6s que els funcionaris de la funció phhlica? 

Nosriltres estern d’acorcl, senyar Conseller, i amb aixb 
acabo, que les retribucions cn ei sector o cn I’esfera privada 
moltes vegades sbn, poden ser i potser han de scr --no hi 
entro, en aixb- mes altes que les de I’Administracib pública. 
Un conjunt de factors, cntrc els quals el risc, el risc en el 
clesenvolupamcnt de les funcions, poden explicar que cls sous 
del sector privat siguin moltes vegades molt més alts que els 
del sector públic, perb el que no pot ser es pagar iimb nivells 
de sector privat a funcionaris del sector públic, i aixb és, amb 



c~ 

DIARI DE SESSIONS / P-Núm. 113 / SESSI6 PLENARlA Núm. 52 / 5 octubre 1982 
--_.I-- -- _I__- 

3394 

tota la docurnentacib que fins ara hem pogut rccollir nosaltres 
el que sembla que passari o que ja estB passant il.legalment 
dcs del 2 I de juny, pcrclwk 1’Orcire del 6 cle seiem& vc a corre- 
gir la circular dc la Direitora General qiic j a  anunciava pom- 
posament quc cls gerents Iirivicn pres possessió cl’aquesta 
manifesta illcgali tat. 

Sous de 4 a 12 milions anuals. Sous que potser es donen en 
el sector privat de proccdkncia ci’aquestes persones, no poden 
de cap manera ser pagats, cn la nostra opinih, amb diner 
públic. I’crquc la f’uncib pública té tota una altra estructura, t& 
tots uns altres imecnnismcs d’accés, de control i de vigilancia i 
entre aqucsts mecanismes hi ha el de I ’hoinogene’itat retributi- 
va, hi ha el de no dilapidaciú dels fons phblics, i ens sembla 
que si és cert cl rumor dels sous elcvadíssirns d’aquestcs per- 
sones, aixb seria un cas flagrant de dilapidaci6 dels fons 
públics, de pagar solis del sector privat a persones que estan 
complint o que haurien de complir funcions dins I’Adminis- 
tració pública, eticara que, atks que vosil: ens diu en I’Ordre 
del 6 de setembre que no són Aciministracii, phblica, restem 
molt interesmts a saber, doncs, quk sbn aquests gerents, quina 
6s la sevii responsabiIitat administrativa, i com s’insereixen en 
l’organigrama generi1 de I’Adniinistracib púhlicn de la Genera- 
litat que inclou avui eis serveis transferits de la Seguretat 
Social. 

El Sr. PRESIDENT : Per a respondre en nom del Consell 
Executiu té la paraula 1’Honorable senyor Conseller de Sanitat 
i Seguretat Social. 

EL Sr. CONSELLER DE SANTTAT I SEGURETAT 
SOCIAL : Molt Honorable senyor President, senyores i 
senyors Diputats, jo agraeixo la intcrpclhci6 que m’ha fet, 
que cm va formular al seu dia I’IMustre Diputat. scnyor Espasa 
perquk em pcrmctrh, midentment, de donar resposta a les pre- 
guntes cluc ell fa. I em permetri d’aclarir tota una shic cle 
coses que realment s’han dit, sobre si aixh estava ben fet o mal 
t’ct, si havíem, una vegada mks, privatitzat la sanitat, etc., etc. 

Miri, jo, senyor Espasa, tenia q u i  un guió que, prhctica- 
ment, no l’haig dc modificar, després d’haver sentit la scva ex- 
posicib, la substanciació de la seva intcrpcl.lacib, En primer 
lloc -hi pwaré molt per sobre perque el senyor Espasa en 
parla cn el text publicat, perb no n’ha parlat avui, o n’ha parlat 
molt poc-, ell parla w u i  de Ics &rees assistencials i ,  pel que fa 
a la intcrpeklació publicada, parlava dei mapa sanituri, de la 
manca de rcspecte al mapa sanitari, etc., etc. El que és una 
Arca assistencial, li he d’explicar o li he de rcitcrar al doctor 
Espasa que queda ben dar ,  al meu entendre, en aquesta 
Ordre, que és una disposicih interpretativa que, en part grhcies 
a la interpcl.liici6 del senyor Espasa i en part a d’altres comen- 
t a i s  o d’altres problemes que s’havien suscitat, jo he fet per in- 
terpretar la primera, realment, i aquesta Ordre del 6 de setem- 
bre, publicada al Diari @kid de Iu Generditut dei dia 29, diu 
que una hrea assisthcial és un espai geogrhfic que inclou un o 
més centres d’assistkncin. sanithria de la Seguretat Social a 
Catalunya. 

Jo no vull entrar en la discussió de si el mapa sanitari -que 
durant l’kpoca que ei doctor Espasa estava al front del Departa- 
ment es va dur rl terme, i que jo sempre he dit  que era una 
gran obra- 6s vigent o no. hs un terna, al meu entendre, dis- 
cutible, és una magnífica proposta, és un gran inventari, etc., 
ho diu el Decret signat pel President Tarradellas al seu dia. No 

vull entrr-u-hi, en aquesta discussib, és mks, jo li vull recordar 
al senyor Lspasa que segons una Ordre de 1’1 1 de juny de 1982 
nosaltres duem a terme un desplegament clel rnapii sanitari i, 
en definitiva, quan nquest despicgamcnt s’acabi, que s’acaba rh 
dins dcl primer semestre dc I’any quc ve, s’haura dc prendre 
una decisib final i ja veurem si scri cl I’iiriamcnt qui  liauril de 
prendre aquesta decisió. Per tant, les noves ordres afecten ex- 
clusivament I’Administració dels serveis sanitaris transferits 
cle la Seguretat Social. No afecten la resta dc centres que estan 
directament connectats amb el Departament. Ja ha dit el 
senyor Espasa tambi: que, evidentmeni, en espera que aquest 
Parlament aprovi el projecte de llei d’administració insti tu- 
eional de la sanitat, assistencia i serveis socials de Catalunya, 
I’AdrninistraciÓ, tant dels serveis sanitaris com dels serveis so- 
ciais de ia Seguretat Sociai transferits a ia Generiilitat, es fa de 
mancra directa pel nostre Departament. 

Jo lamento moltissim -i m’acuso tamhk de la culpa que hi 
pugui tenir- que aquest projecte de llei s’hagi endarrcrit tant. 
Aquest projecte de liei, jo recordo que va ser publicat com a tal 
projecte al Butlietí Q#kid del Parlament de Cfitalunyu del dia 15 
de febrer de 1982 i a hores d’ara, malauradament, encara no 
ha estat ni discutit en Comissió. Repeteixo que jo segurament 
hi tinc la meva part de culpa, d’hiivcr-lo entrat tard, perb 
també despres s’ha retardat #una manera excessiva. 

Aixb ens demostra que, atks que fem mentrestant una Ad- 
ministracib directa que és conjuntural, que és provisional, 
nosaltres hern de fer coses, nu podem esperar molt més temps 
en una cosa tan complcxn com shn els organismes transferits 
dels serveis sanitaris i socials de la Seguretat Social, sense 
mirar d’cnclegar-10s. Nosaltres tenim unes capacitats de fcr 
coses, tcnim una responsabilitat de fer coses, i tcnim la 
necessitat de fer-les funcionar millor, Aixb també m’ha dit el 
senyor Espasa que no entrava en dubte. Perb no podem espe- 
rar a tenir ei projecte de llci per a fer-les funcionar millor, 
perque el projecte de llei cncara no el tenim i potser no el tin- 
drem fins a final d’any o potser no el tindrem fins I’any que vc, 
no ho sé. Aleshores, nosaltres hem hagut, a t r w k  de diverses 
normat i ves, cl’emprendrc LI na racionalització del funciona- 
ment de tot el sislema traspassat de la Seguretat Social des 
d’un punt de vista assistencial. Hem fet, com sap molt bb LA 
senyor Espasa, uncs ordres d’acreditacib i de concertacih que 
van ser publicades en el Iliori Oficial de /u Gerzeralitut del 2 1 de 
desembre. Hem fet un dccret de remodelació de les Delega- 
cions que ha estat publicat en el Diari Qficial de la Generalitat 
del 25 d’agost del 82, i tenim en projecte altres normatives, 
com també hi tenim, per exemple, en discussió amb les cen- 
trals sindicals i amb les entitats empremrials, un clecrct en 
virtut del qual es formaran provisionalment, com tot, i mentre 
aquest Parlament no dictamini que cal fer, uns consells de par- 
ticipacib en la gestió i la vigilancia d’aquestes grans entitats 
que ens han estat traspassades. 

En tot cas no hi ha dubte que en tots aquests casos que he 
dit es tracta de mesures conjunturals, en espera d’una decisib 
del Parlament, i que es tracta, tot el que hem fet, #una via 
transitoria i 1imitadi.t. 

Al costat d’nquesta necessitat ja li deia abans al Diputat 
doctor Espasa que hi ha la capacitat de fer aquestes com,  les 
que hern fet, unes més arriscades que altres, evidentment, 
unes més complexes que altres. Tenim en primer lloc I’Esta- 
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tut. En el seu article 9,1, corn molt bé saben els senyors Dipu- 
tats, absolutament incontrovertit per a tothom, s’assenyala 
que la Generalitat tk competencia exclusiva per a organitzar 
les seves institucions d’autogovern en el marc del present Es- 
talu t. ‘Tenim tota una skrie d’informes propis, de les assesso- 
ries jurídiques prbpies, i externs al Departament que ens 
diuen també, que ens han donat per bones aquestes ordres. I 
admeto que l’ordre que es V R  publicar el mes de juny podia ser 
mal interpretada i, per tant, requeria, en certa manera, una cla- 
rificaci6 o una interpretacib posterior, Per& de la legalitat 
d’aaquella Ordre, jo particularment no en tinc dubte. 

D’altra banda, el fet d’haver nomenat els gerents, cl fet 
d’haver introdu’it aquesta figura no comporta, ni molt menys 
--aixb voldria que quedés moit clar, m’intercssa molt que 
quedi molt clar-, cap mena de menyspreu a ningú, i menys 
que a ninglj, no cal dir-ho, als funcionaris que ens han estat 
transferits, sobre la conducta i I’actitud dels quals jo no tinc ni 
la més pelita queixa, ni dels sanitaris, ni dels, tot i essent sani- 
taris, autknticamcnt funcionaris C Q ~  és el cos d’inspeciors, 
que el doctor Espasa coneix tan bé. Aquí m’és plaent de rcitc- 
rar una vegada mbs l’efichcia amb qub 1a immensa majoria de 
funcioiiaris -tampoc no puc dir, evidentment, tots, per6 si Fa 
immensa majoria dels funcionaris- treballen en els scus llocs 
respectius i com ens ajuden a dur a terme tota aquella reforma 
que, vint el senyor Espasa com jo, estem convenquts yuc cal 
dur a terme dintre de les nostres possibilitats en el si del fun- 
cionament de la Seguretat Social assisiencia1 a Catalunya. 

Quins niecanismcs hem emprat per fer aquests nomena- 
ments? De fet, aixh, corn ja ha dit el Diptilat senyor Espasa, 
aixh queda aclarit en I’Ordre publicada el mes de sctembre, 
que vull que quedi molt clar que és una disposició interpretati- 
va, no 6s una rectificació, ni 6s una nova ordre, és unit dispo- 
sicih interpretlztivn de la publicada el mes de juny. Jo no sóc 
jurista, senyor Espasa, perb estic segur que no m’equivoco 
perqui! m’ho han dit, perquk ho hc consultat, estic segur que 
una disposició interpretativa és vigent a p;rrtir dcl dia que ha 
tingut efichcia la disposició que interpreta, és a clir, a partir del 
dia 18 de juny de 1982. Aixo és el que a mi se m’ha assegurat, i 
per tant no hi ha la vacatio k ~ i s  ii quk dha referit el Diputat 
doctor Espasa I I’Ordi-e és plenamcnt vidida a partir del dia que 
va ser publicada en el Diari QJcial de la Gepmimlitut. 

Evidentment en aquesta Ordre es diu que no són de plantil- 
la, que no es tracta de funcionaris i que sbn de plantilla. 
Com s’ha fet el contracte? Aquesta gent ha estat seleccionada, 
se’is ha fel un contracte cl’acord amb I’arlicle 2.1, apartat a) de 
l’Estatut deis Treballadors, és a clir, de la Llei 8/1980, del 10 
de maig. I aquest apartat a), del parigni!’ 1 de I’articic segon 
regula la manera com es contracten les persones que han 
d70cupar un IIOC dc confianqa i [raila c-iircccii). Rs en virtut 
d’aixb que els gerents que s’han incorporat -progressiva- 
ment, no tots cl 21 o el 22 de juny, sin0 progressivament- cn 
els llocs que els han estat assignats, pcr R exercir tota una &ric 
de funcions que cl doctor Espasa d’ziltra banda coneix prou bé, 
els tenim incorporats -ho repeteixo- a les diverses irees as- 
sistencials i aquests gerents s6n pagats a través d’una partida 
pressupostiria aprovada per aquest I%rlarnent que 6s ta partida 
O8 06 172 60, que diu ((personal eventual i divers de la Segure- 
tat Social >). 

JO estic convengul que el Diputat interpellant veu tan bé 

com jo tots eh esforqos que es facin. pot discrepar en el pro- 
cediment, evidentment hi té dret, perb veuri tan bé com jo 
mateix la necessitat de racionalitzar el funcionament de la 
Seguretat Social. Doctor Espasa, fins ara un sol centre assis- 
tencial, la ciutat sanithria de la Vall dWebron, amb un pressu- 
post anual de 12 O00 milions de pessetes --el repeteixo, de 12 
OU0 niiliom de pessetes-, ha funcionat sense gerent ni pla 
comptable. Arri bat el monrent que I’Aclministraci6 pú bliw 
doni exemplc, nosaltres volem que els nostres hospitals, que 
els nostres centres assistcncials siguin modMics, i que els 
centres -no eIs del mateix sistema amb els quals hem de con- 
certw- s’hagin de mirar en el mirall del bon funcionament, 
de la racionalitzacib, de la racionalitat dels nostres centres. 

Quin 6s el cost total de l’operacib? El cost total de I’operacib 
per a I’any 1980 -els salaris que ha dit, eis salaris més alts que 
ha mencionat el Diputat senyor Espasa no són certs-, jo l i  
puc dir que el cost total de l’operacih, comptant-ho tot, comp- 
tant el que cobren, el que a mks a més se’ls treu i la quota 
patronal, @s, per II I’any 1982, de 40 300 O00 pessetes. Aquest 
és el cost total dc l’<ioperacii> gerents)). I-le dit 40 300 O00 
pessetes, tots els que tenim, deu, en tenim nou, pcrb en tin- 
drem deu abatis de fi d’any. 

13é, deshores, el doctor Espasí1 parin de la privatització dels 
mktocles de l’cmpresa privada i de I’emprcsa públicit. Jo sobre 
aixh només li vull dir una cosa, doctor Espasa, o dues, wja.  En 
primer lloc quc jo estic convenGut que l’cmprcm privada 
possiblement tingui alguna cosa dolenta, no ho sé, per8 tk 
també coses bones, Jo entenc que l’emprwa públim ha d’imi- 
tar de I’ernpresa privada tot d11, que sigui bo, i, per tant, si cl 
sistema gerencial, en altres hospitaIs, doctor Espasa, s’ha mos- 
trat efictq, en altres hospitals s’ha mostrat elicac;, no tenim per 
qu& no utilitzar aquest sislema gerenciiil dintre el sistema de la 
Seguretat Social. Jo li puc assegurar, d’altra banda, al doctor 
Espasa que hi ha molts ccntrcs assistencials, molts centres hos- 
pitalaris i altres entitats, no ja privades, sin6 púhliyucs, 
sernipljbliques o públiques, --i no entraré a donar exem- 
ples-, que tenen salaris contractats corn hem contrxtat 
nosaltres a preu de mercat. 

Jo estic segur que Rquests 40 milions quc durant I’any 1932 
ens costari el que en podríem dir I’<<operacii) gcrcnts)) cns 
permetrh clkcstalviar-ne molts més, i espero quc s’acabi I’any i 
fer baianq per a poder-li-ho explicar al senyar Espasa i ii totes 
les senyores i els senyors Iliputats. 

Mol tes gracies, senyor President. 
El Sr, PRESIDENT : Per at torn de replica té la liuraula 

I’Honornble senyor Ramon Espasa. Jo pregaria al senyor 
Espisa que s’iijustés als temps que anteriorment ha depassat 
considerablement. 

EI SI-. ESPASA : Si, senyor President, ho intcnlaré. 
Senyor Conseller, d’acord. Vmtk ha dit que no li ha calgut 

modificar el guió. Ilesgraciadament, d’acord, perquk no m’hha 
contestat res del que li he plantejat. 

Les hees assistencials, jo no les he relacionat amb ei mapa 
sanitari, vigkncia o no vighcia. Jo he dit qub sbn com a es- 
tructura administrativa de la Generalitat, perquk vostk les hil 

posat en U H ~ ?  ordre, i quan es posen cn una ordre vol dir que 
són o direccions generals o serveis o seccions o negociats. No 
ha contestat aixb, senyor Conseller. 

L‘Orclre del 6 de setembre, senyor Conseller -i ta mateixa 



Ordre ho diu-, no és interpretativa. COrdrc diu : ((ex- 
pressades les linies blisiclucs d’iictuacib i relacib,_cs p1antcj:ja la 
conven iBricia cle completar i aclwri r H ,  és il dir, 1’Orclre 6s dispo- 
sitiva, i, COM quc ha sirrtit al Diari Q/iciuidel 29 de setembre i 
no diu quc entrari en vigor l’endernii -hi ha la vacatio legj,s 
vint dies-, esta voste en plena ilkg¿ditítt, avui, quan estem 
fent aquest cicbiit, senyor Consellcr, i vostb no ha dit res 
d’aixh. 

Capacitat (I’aiitoorganiZza~c~ó de la Generalitat. Bs ciar que 
sí, senyor Conseller. ‘Ibta, tota, perb feni-hn bk, adaptant-se a 
les normes i ii la prbpia jerarquia. 
L’article 2.1 cie 1’Estatut dels Treballadors. D’iicord, senyor 
Conseller, pcrb 6s que resulta que l’l~statut dels Trehdlladors, 
que jo sipiga --i voslc també ho sap -  no és cap llei arghnica; 
tenim la Llei dc Mcsurcs Urgents de la Funci6 Piiblica i ,  per 
tant, ks vigent, pcrb 6s dret supletori i ,  &ans, hi ha la Llei de 
Mesures Urgents de la Funci6 Pública dkqucst Parlament, 
senyor Conscllel; i vostk I’ha ignorada, sc I’ha s n i t x h  i I’ha 
vulnerada. Les tres coses a la vegada, 

Insisteixo que I’Ordre dcl 14 de juny, la resolucib de la 
Direcció Genmil i I’Ordre que prctén corregir, del 6 de setem- 
brc, manifesten claramení -i voslb no m’hi h~ donat cap 
argument en conira- que totes ducs Ordres i la rcsolucib 
general són nulks ric ple dret, d’acord amb la Llei de Mesures 
Urgents de la Funció Pública aprovada per aquest Parlament, 
d’acot’d amb el Decret 16h/81, que descnvolupa la Llei cle Me- 
sures Urgents. I vosii:, senyor Conseller, no ha donat cap argu- 
ment juridic cz aquesta afirmacib tan greu i tan roluncla que li 
estic fent pcr scgona vegada. 

Passem al tema dels diners. Art1 ja sabem que sbn deu, ara 
sabem quc s6n 40 milions per a L’any 82.  Fent utla rhpida 
suma, un pot pensar; bt5, són 4 milions per a cada coníractat, si 
6s que estan contractats en condicions equitatives tots ells, 
per6 jo voldria recordar R les senyares 3 als scnyors Diputats 
que aquests gercn ts, il.legalmcnt, han comenGat a treballar el 
juny. Per tant, que rw facin el seu compie per dotze mesos, 
sinb que el Fkin per sis mcsos, si ks que algun Diputat j;t ha fet 
la divisib. Cs per sis mesos, senyors Diputats; no per dotze 
ll”ES0S. 

I, quant al lema de l’empresa privada, senyor Conseller, jo 
ja he dit que nosaltres entenem i comprenem --no he citat si 
ho compariicm o no- que els honoraris, les retribucions, del 
sector privat. són diferents i ,  gencralment, més alts que Ics del 
sccior públic. Ho sabem i ho respectem i ho entenem. Perb el 
que no pot ser 6s pagar, amb nivell de sector privat, persones 
que estan vinculades amb el sector pfibljc, perqub el seu risc 
en el seu lloc de treball no és, ni de bon tros, el mateix que el 
de la funcii, pública. Respcctc ii les vies d’entrada, no hi ha 
llagut concurs de mkrits, no hi ha p l q a  en propietat; tot aixb 
que configura les virtuts i els defecles, de vegades greus 
defectes, de I’Administracib pública no es dóna en aquests. I,  
vostk, E’únic que cm fa ksT amb diner pfhlic, pagar sous de 
sector privat. Jo no he volgut comparar el sector privat amb el 
sector pljhlic, no he volgut dir si I’un era bo i l’altre era dolent. 
He dit que sbn diferents, que tenen nivells retributius difer- 
cnts. No he fet cap judici de valors sobre aixo. 

1, per acabar, i per una vegada mbs, i I’última, senyor Con- 
seller de Sanitat i Seguretat Social, el mapa sanitari, el Decret 
que l’aprova, és plenament vigent. Ja esth b& quc des d’aquesta 

tribuna cls senyors de Converghcia i Unib, el Conseller de 
Sanitat, en posin en dublc la vigencia. És una vigkncia que, 
carn que cs un Decret, pot ser modificada per un altre Dccrei, 
pot ser modificat per una llei, perb, si LIS plau, senyor Consel- 
ler, llegeixi be el ¡)ecret, i un decret amb una signatura d’un 
l’rcsident de la Generalitat 6s un decret vigent, naturalment 
modificable, anul-lablc, perb vigent mentre no es modifiqui o 
no s’anulii, per decret o per llei. 

131 definitiva, senyor Conseller, senyores i senyors Dipu- 
tats, prescntnrem la moci6 consegüent amb ds  greus cont- 
inguts d’aqucsta intcrpel~lacib i lamentem que no ens hagi 
contestat cap dcls punts juridics i administratius que quest 
Diputat ha plante-jat al Conseller dc Sanitat i Seguretat Social. 

El Sr. PRESIDENT : Per al torn de shplica, té la paraulu 
I’Honorable senyor Conseller de Sanitat i Seguretat Social. 

El Sr. CONSELLER RE SANITAT 1 SEGIJRETAT 
SOCIAL (de lémj clstunf) : Senyor President, des de l’csc6 
mateix, no tornaré a insistir en el terna de les hees assisten- 
cials ni del mapa sanitari -crec que ens clesviariem i és un 
altre tema. EI Iliputat senyor 13spasa insisteix que cstem en 
wcatio Iegis, els meus assessors jurídics m’han assegurat que 
no hi esthvem, En fi, jo sc! que la jurisprudkncia no bs una 
ciencia cxacta, pero jo estic convenGut que el que m’han dit a 
mi és cert i ,  per tant, estic absolutament convenipt que ni les 
Ordres són nulks  de ple dret ni estic en plena il-legalitat, corn 
ha reiterat el L3iputat senyor Espasa. D’altra banda, jo tinc la 
impressib que no m’he saltat cap llei, que liem acudit amb una 
normativa continguda a 1’Esiatut dels Treballadors. I, final- 
ment, per acabar, quant al terna dels salaris, jo li vull reiterar el 
que ja he dit des dc la tribuna al Diputat senyor Espasa i que es 
veu que no ha acabat d’aclarir, que jo li podria donar exemples 
- i  els hi donar6 quan vulgui - dc gerents d’cntitztls del sector 
públic quc cobren salaris absolutament equivalents als que 
cobren els gerents dels nostres hospitals de la Seguretat Social. 

Moltes grhcies. 

Mot% subsegüent a la intcrpcklaciií 
al Consell Executiu sobre els fets esdevinguts 

a la barriada del I3on Pastor 

Ei Sr, PRESIDENT : Passem ara al punt scgücnt de I’ordre 
del dia, que es la Moci6 subsegüent a la interpeElacib al Con- 
sell Executiu sobre els feis esdevinguts a Icz barriada del Bon 
Pastor, presentada pel t i r u p  parlamentari del Partit Socidist;? 
Un i fi cat, 

Per a la defensa de la Moció, té la paraula el Diputat ... 
El Sr. NBb (de l’escb estant) : La Diputada senyora As- 

El Sr. PRESIDENT : .. d i t  Diputada senyora Sallés. 
La Sra. SALI& : Senyor Prcsident, senyores i senyors 

Diputats, molt breument per a fixar la posiciri del nostre partit 
en relaci6 amb la Moció subsegüent a la interpeHaci6 formula- 
da al Consell Executiu sobre els fets esdevinguts a la barriada 
del Bon Pastor. 

En primer lloc, he de dir que nosaltres acceptem 1a totalitat 
de !’esmena que ens ha estat presentada signada pels Grups de 
Convergencia i Unib, Socialista, iiisquerrz-1 Republicana i Ccn- 
tristes, i I ’hem acceptada perguk I’esmena recull realment 
I’esperit del que nosaltres voiiem proposar en la nostra Moció. 

sumpció Sallks. 
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A l’esrnena es diu que s’investiguin aquests fets. Realment, et 
que nosaltres desitihem és una investigació, que posterior- 
ment a aquesta investigacici hi hagi un informe públic, que es 
conegui phblicarnent quB és el que va passar al Bon Pastor, i ,  
després, es prenguin les mesures per assegurar raonablement 
la impossibilitat de la seva repeticib. Tot aixo respectant, evi- 
dentment, la independkncia del poder judicial, de la investi- 
gació judicial. Aixb és el que nosaltres volíem proposar en la 
nostra Mocib, aixb és el que tots els Grups de la Carnlira han 
acceptat, i, per aquest motiu, creiem que no tk lloc continuar 
aquesta explicacib, i el que demanem ks, realment, el vot posi- 
tiu, com ja se’nns ha anunciat. 

El Sr. PRESIDENT : Els Grups esmenants desitgen 
prendre la paraula? No. R6, aleshores, com que tots els Grup 
de la Cambra que no han presentat la Mocib han esmenat, jo 
crec que no ks- necessaria cap nova intervencib, ni tampoc una 
nova intervenció del presentant, ja que la senyora Sallks ha 
manifestat que acceptava totalment I’esmena. 

Podem, doncs, passar a votacib el text de la Moci6, tal corn 
ha quedat formulat, amb I’acccptacib de I’esmena. Crec que 
els senyors Diputats tenen el text d’aquesta esmena i ,  per 
tant, és superflua la seva lectura. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estiguin d’acord, 
que es posin dempeus. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i elqsenyors Diputats que s’abstenen? 
EI text de la Mocib, formulat d’acord amb l’esmena, ha 

quedat aprovat per unanimitat dels presents. 

Mocib sabsegiient I la intcrpel*laclh 
al Consell Nxccutiu sobre les iniciatives 
i els serveis contra els incendis forestals 

Passem al punt següent de I’ordre del dia, que es la Mocib 
subsegüent a la interpellacib al Consell Executiu sobre les ini- 
ciatives i els serveis contra els incendis forestals, presentada 
pel Grup parlamentari del Partit Socialista Unificat. 

Per a defensar-la, té la paraula el Diputat ... 
El Sr. RIRb (de Iéxb estant) : El Diputat senyor Lluis 

El Sr. PRFJIDENT : ... el Diputat senyor Liuís Medir. 
El Sr. MEDIR : Senyor President, senyores Diputades, 

senyors Diputats, en la sessió plenhrria del proppassat 28 de 
juliol, cl PSU de Catalunya va presentar una interpeilació 
referent a la situació creada pels incendis -aleshores rccents- 
forestals que hi havia hagut a Catalunya. La Moció que jo de- 
fensaré en nom del meu Grup és congruent i subsegüent a 
aquesta interpel.lacib. Pero, abans d’entrar propiamen t en el 
contingut de la Mocib que presentem, jo voldria justificar-ne 
també la prhcticfi utilitat, la vigkncia, diferenciant-la dc les 
tasques que en aquest mateix Parlament est& portant a terme 
la Comissi6 d’lnvestigacib d’Incendis que, en el mateix Plenari 
del 28 dc juliol, fou creada. I ho clic així perque podria semblar 
que, estant en marxa aquesta activitat de la Comissi& sobraria 
que ara es discutissin aquesta i la Mocib d’Esquerra Republica- 
na que ve tot seguit. No és així. No és així pcrquk la Comissil, 
tk una missió molt més concreta que ct que pretén czbraqar 
aquesta Moció, i ks la de la investigui6 d’uns fets concrets en 
un període de temps concret. Aleshores, pot ser que, dels es- 

Medir, senyor President, 

tudis, dels treballs d’aquesta Comissió, en puguem deduir 
alguna qUesti6 d’utilitat prictica general, perb, en tot cas, 
I’hmbit de treball de la Comissib és prou concret i prou reduil 
perqui? deixi espai a altres iniciatives en el Parlament, com 
poden ser les mocions que ara discutim, que ara debatem, i 
que esperem que s’aproviii. 

Nosaltres demanem, en síntesi, en aquesta Moció, dues 
qüestions : la primera, la informacib en un termini determinat 
de temps -tres mesos- sobre l’aplicació de les directrius que 
es contenen en el Pla de serveis contra incendis. Jo voldria 
destacar-ne aquí, d’aquestes directrius, dues que ens semblen, 
al Grup del PSUC, especialment importants ; els plans d’ex- 
tinció --fa primera d’elles. Cal, efectivament, per a. fiuitiar 
eficaqmetit contra els incendis forestals CIC Catalunya, que hi 
hagi plans d’extinci6 preestablerts. ks a dir, no el pla d’cxtinció 
que es fa sobre el terreny, quan I’incendi és ja dificilment para- 
ble, sinó tot un treball de preparació, tot un treball d’estudi de 
fa realitat física, dels condicionants que es puguin donar, amb 
les diverses variants de tota mena --clirnatoIbgiques, boti- 
niques, etc.-, a fi i efecte que els plans d’cxtincib siguin 
preparacions teoriques a I’abast dels bombers, perque, quan 
aquests arribin i s’enfrontin amb un fenomen d’un incendi im- 
postant, tinguin al seu abast uns coneixements per a enfrontar- 
s’hi millor de com es fa ara, que s’arriba d’una manera abso- 
lutament imprevista, sense una preparació previa, sense un 
coneixement previ de Ict realitat amb quk es poden trobar, o 
que, de fct, es trobaran, en el lloc de I’incendi. I, sobretot, 
tambk molt important 6s treballar amb una visió d’integrilcib 
sobre les mesures de prevenció, 6s a dir, treballar amb una 
visió global de la problematica de I’incendi, intentar unificar 
I’accib dels distints serveis O departaments quc estiguin invo- 
lucrats d’una manera o d’una altra en la problernhtica dels in- 
cendis, i treballar intensament sobre les mesures de prevencib, 
ja que és ben sabut que un incendi forestal de grans magnituds 
és dificil clc combatre i 6s molt millor prevenir-lo al mhxirn per 
a evitar el risc, sempre que es pugui, de I’incendi en si mateix. 
Aleshores, aquí, nosa1 tres pensem que és d’cspecial importhn- 
cia tenir aquesta visió global, no cenyint-nos estrictarnenl al 
que sembla típic quan es parla de prevencib ... La conscienci- 
ació ciutadana, que 6s important, que és imprescindible, que 
s’ha de fer i que s’ha de fer més bé de com s’ha feet, cur no 
s’han cle fer les campanyes no sabem si el setembre o I’agost; 
cn tot cas, les campanyes han de ser d’una periodicitat molt 
més diversa i ,  evidentment, no és htil una campanya de con- 
scienciació cornencada I’agost, quan el mes de juliol és un 
temps de tant perill, de tant risc per als incendis o mes que ho 
pot ser el mateix mes d’agost. Un control dc les activitats cn el 
bosc. Es parla sovint, quan es parla dc causes d’incendis, dc 
pirbmans, es parla de motivacions economiques - urbanilza- 
cions. Recentment s’han vist unes reunions d’lzlcaldes preocu- 
pats en una zona de Catalunya especialment castigada pels in- 
cendis forestals, que hali dit que si són els pastors que pensen 
tenir així herba mds tendra la propera primavera. Pero, fona- 
mentalment, hi ha una causa, que és la que pensem que ha de 
ser objcctc rnaxirn de prcvenci6, que és la pressib humana, la 
pressi6 ciutadana sobre el mcdi ambient, sohre el bosc. Aques- 
ta és una pressió que augmenta constantment avui dia, en el 
nostre país. 1 @s bo que augmenti; és un indicador, en tot cas, 
del nivell de vida. Pero és evident que s’ha de reglamentar i 
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vigilar especialmcnt, tl’acord m r b  cls cliferciits graus de peril- 
losiiat que hi ha al llarg CIC Ics &poques clc I’any, perque la 
pressi6 11 umanii ks7 cn dcfini tiva, I;\ rcspoiisflble --creiem 
iwsdtres- inteneio1rc2damci11 o clcsin tcncioniidatnent, d’uiin 
gran part dcls incendis. 1 una políticri acur:da de hoscos -per 
aixi) parlava jo rl’integtacih dc diversos 13eparkmwlits; 110 hi 
ha, pcnscm nosultres, avui, a Catdunya, UIM pdÍtica dc 
boscos decidida, una política de 630scos cim- , que licrnicti 
lluitar ;imh els rni\jaiis nrdurals, amb la matcixa constittlcici del 
bosc, contra cl risc dc 17 ncendi. 

Per iiixb, msaltres clemaricm la iiiformauib sobre I’aplic;xió 
d’aqucstcs directrius i també demanem, cn ;~qucsta mateixa 
Mocih, que cn ailucst rriatcix termini de tres niem es C O ~ V Q -  

quin, o es crcin, si s’escau, les comissions nacionals de brigada 
i de parc. Pcrqub és importantissi rn disposar d’aquestes cincs 
de participxib, aplicdes -cn c1 CRS,  sobretot, dels tiivclls 
inferiors, dc brigada i de parc- més dircctamcnt a la reiilitat 
del tcrrcny, i que poden ésser d’una importhncia decisiva en el 
moment ci’assessorar, d’qjudar Ics tasques de direccib que per- 
toqui, des dcl punt de vista tkcnic, cvidcntment, CII el cos de 
bombers. La coordinació, quan im incendi es destriai*ca, surt 
del terme estricte d’un municipi, és un problema greu, i 
pensem que tant en la preparució de plans dkxtincio corn en 
els treballs prbpiamcnt dits d’extinció, CIC coordinaci6, quan 
es tracta dc més d’un municipi, la creació, cl funcionament 
habitual d’aquestcs etimissions seria un clcmcnt important. 

Per aixb, els demanem, senyores Diputades, senyors LX pu- 
tats, cl scu vot afirmatiu il aquesta Moci6. 

Moltes grkies, senyor President. 
13 Sr. PKES11313NT : Senyores i senyors Iliputats, no hi ha 

cap ~ r u p  que íiagi prcseiitat esnienes ii aqucsta Moció. Bs que 
eis Grups desitgen, tanmateix, tixar la scva posicib? 

El senyor Escuclé, en nom del Grup de Convcrgkncia i 
Un%, tblaparaula. 

HI Sr. ESCUDI? : Senyor President, senyores i scnyors 
Diputats, pujo ii la tribuna per dir quc, bhicarnent, cl nostre 
Grup est& d’acord amb el contingut de la Mocib que ens ha 
presentat el Grup del Partit Socialista Unificat de Cataiunya, 
pcro que, rnalgriit tot, voldriem fer-hi, volclriem expressar a la 
Cambra alguna observacih menor, per6 critica, a la vista d’al- 
guncs manifestacions que ha fet el Diputat que m’hi precedit 
en i’iis de la paraula. 

Concretament, nosaltres entenem que potser 6s POC oportu- 
na la votació i la discussi6 d’aquesta MociG precisament ara, a 
l’inrevés del que eiis deia el senyor Medir, precisament pel fet 
que, corn citava ell, existeix, com saben Ics scriyores i els 
senyors Diputats, funcionant, trehal lant activament en aquest 
temps, en aquests moments, en el E’arlment, unii Comissió 
d’invcstigacih d’incendis, perqui: si ancm a mirar el títol 
exacte quc tenia la interpel-lacib prcsentada al seu dia pel 
Grup del Partit Socialista Unificat dc Catalunya, era el cI’(< In- 
tcrpeklació al Consell J<xecutiii sobre iniciatives dc I 4  c‘ Jenera- 
litat per tal d’asscgurar la coordinacib de les diverses iniciatives 
i servcis contra incendis forestals)>. 1, precisament, a mi em 
sembla que, a nivcil clcls treballs cl’aqucsta Comissih, hilsica- 
ment, cl que estern esbrinant, el que estcm analitxant sbn, pre- 
cisament, les iniciatives, la coordinaci0 cl’ayuestes iniciatives i 
servcis. 

D’altra banda, cntenern quc aquest pla és prou important 

perqui: s’hagués pogut introduir a la oonsidcracici clc ili 

Cumbra dhna altra manera potser mhs adient, no $1 travks 
d’una intcrpci-lació i, d’ara, una moci6, pcrquk rcalrncnt CN 

tracta t i m  p h  moit important, un pia exceblent, la qual cosil 
iihviarnent no vol dir que no és un text que no sigui swjcepti- 
hlc CIC millara, d’adcquaoici ii Ics nccessitatx canviants de cada 
moment. Bé, potscr per fer mliiesta puntualitmcib, j o  volclria 
infbmnxic la Cambra de dos fcts vinculats estretament arnh la 
Mocib. Cnncretarnent, puc anunciar que la Comissi6 nacional 
cluc es clemana quc es convoqui ja ha cstnt convocada pel 
lkpartarncnt, i que, quant a Ics comissions de brigxla i de 
parc, com j a  va anunciar 1’1-lonarahle Conseller clc Gover- 
nacih, en el curs dcl dcbrtt, donat el seu gran nombre, cloncs, 
s m n  immediatanient convocades de forma paulatina. 

Dii tot aix0, crec quc nombs cal, cloncs, tornar a rcfrenrlar i 
ratificar, malgrat aquestes petites observacions que hem fet, la 
nostra intenció de votar aiirrnativarncnt cl text de la Moc% 
que ens ha prescntat, en nom del Grup del Partit Socialista 
Unificat de Catalunya, el Diputat senyor Medir. 

Ciricies, senyor President; gricics, senyores i scnyors 

El Sr. PRESIDENT : Algun altre Grup dcsitja intcrvenir? 
(husu.) En nom dei Grup Socialista, el Diputat senyor 
I-krreiro. 

El Sr, FERREIRO : Sefior Presidente, señioras y señores 
I l i  putados, yo simplcmcnte, en nombre dei Grupa Socialista, 
quiero manifestar nuestro acuerdo con la Moción presentada 
por el Grupo del PSUC, y tnmbien CQII la que se presentari por 
el Cirupo cf’Esquerra Republicana, y pensamos quc, como van 
en cl misrno scntido que la petición que nosotros habíamos 
hccho en la sesión del anterior período, para la creacihn de la 
Comisión cle invesi igación sobre 10s incendios forestalcs en 
Cataluia, creernos quc hay una misma dirección, se comple- 
menta perfectamente con nuestra posición, y manifestamos 
nuestro voto alirmativo a la Moción. 

rii pu ta ts. 

Muchas gracias. 
El Sr. PRESIDENT : Alguna altra intervencih? 
No havent-hi cap més intervenció, passem, doncs, a votacib 

el text de la Mocib. 
Les senyores i els senyors Diputats que hi estiguin d’acord, 

que es posin dempeus. 
Les senyores i els senyors Diputats que hi cstan en contra? 
Els que s’abstenen? 
La Moció ha. quedat aprovada per unanimitat dels presents. 
Abans de passar al següent punt de l’ordre del dia voldria, 

simplement -abans ho he ohlidat-, indicar a Ics senyores i 
als senyors Diputats que la moció respecte als fets esdevinguts 
a la barriada del Bon Pastor, ja que cn el tcxt de la rnocib 
aprovada no figura. el que figurava com a titol, i donat que és 
costum que la resolució dcl Parlament, cn aquests casos, no 
tingui un  iitoi, s’intercalarh simplement, al l i  on convingui, 
que tot aixo, que aquestes mesures es refcrcixen als fets csdev- 
ingwts a la barriada del Bon Pnstoi: 

Moc% wibsegicnt R la interpeHad6 
al Consell Executin solm els incendis forestals 

Passem, doncs, a I’altra Moció, que és la subsegüent a li1 in- 
terpelhió al Consell Executiu sobre c2s incendis forestals, 
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presentada pel Diputat senyor Albert Alay, del Grup parla- 
men tari d’ Esquerra Republicana. 

EI senyor Albert Alay ha comunicat a la Presidhcia que, 
per a defensar la Mocib, desitjava ser substitui’t per un altre 
Diputat del seu Grup, el senyor Casas-Salat. De manera que el 
senyor Casas-Salat te la paraula per a la defensa de la Mocib. 

EI Sr. CASAS-SALAT : Senyor President, senyores i 
senyors Diputats, en la sessib plenhria del dia 28 de juliol, 1’11- 
lustre Diputat senyor Alay, del Grup parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, va interpellar el Consell Executiu 
sobre els incendis forestals que es van iniciar sobre els dies 5 i 
6 de juliol d’enguany. I, com 6s cosa sabuda per aquesta 
Cambra, van tenir un efecte multiplicador i devastador per a la 
nostra ecenarnia i, Adhuc, també van tenir la desgrkia que hi 
va haver la pkrdua de la vicia d’uun subtinent de I’exercit. 

La interpeHació es va adreCar, no a I’Honorable senyor Con- 
seller de Governació, sinú a tot el Consell Executiu, perquk, 
el problema, calia considerar-10 globalment, i així tambk 
afectavil les Conselleries d’Agricultura i de Treball, segons el 
criteri de l’inter pel-lant . 

Es demanava, en esskncia : a) que es descobrissin els passi- 
bles autors; b) s’incidia sobre els costos dcls incendis; c)  es 
recordava que ja existia una resolucib d’aquest Parlament. 
demanant que soldicités al Govern de Madrid les transferim- 
cies de protecció civil, prem el marq de I’my 1928, potestat 
que ara tenen els Governadors civils a fi de coordinar els efec- 
tius davant de la catastrofe; d) es demanaven més mitjans 
tkcnics, com torres, heticopters, vehicles, etc.; s’insistia. en la 
neteja dels boscos pels aturats, segons un dels plans de 1’1-10- 
norable senyor Conseller de Treball, senyor Rigol; e) es feia 
avinent la prcocupacib pcl repoblament forestal, que deixava 
desprks de l’incendi. 

La resposta de I’Honorable senyor Conseller de Governacib 
no va ser satisfactbria, a I’entendre del Diputat interpelkml; si 
bb cn alguns aspectcs bastant aclaridora. I ,  per aixb, el Diputat 
senyor Alay va presentar la Moció que jo tinc I’honor de sot- 
metre a Ia consideracib de vosles. 

La Moció, carn vostks ja saben, té quatre punts. El primer 
diu quc es prenguin les mesures necessiries, o sigui, s’insta el 
Consel 1 Executiu pcrquk prengui les mesures necessaries 
perque tant els terrenys privats com els públics afectats pels in- 
cendis siguin objecte de repoblament. 

Respecte a aixb vull fer constar el que segueix : nosaltres 
hem analitzat els canvis que s’han donal després d’aixb, i hem 
vist que el dia 5 d’agost la Conselleria d’Agrlcultura vc f er un 
Decret, el 279 de 1982, que resol el problema sobre el paper, i 
confiem que ho faci també en la prictica. Hem d’agrair al Con- 
sell Executiu que, després, donés compliment a la nostra 
peticib, i, en virtut d’aixo, podem retirar aquest punt primer 
de la Moció, havent-lo ja assumit el Govern. 

Pel que fa referencia al segon punt, que, com vostes saben, 
diu que cs prenguin totes les mesures legals neccssiries 
per& no cs canvii la qualificaci6 dels terrenys afectais n cauw 
dels incendis, voldríem fer remarcar que nosaltres no som 
aliens als que .ja s’ha manifestat a través d’aquesta tribuna, i 
sabem perfectament que la Llei 9/8 1 ,  en el seu articlc 21.2, 
que fa referkncia a la protecció urbanística, diu que no serh au- 
toritzada cap urbanització fins que no sigui realitzada la corre- 
sponent repoblació forestal, segons el pla establert per l’organ 

urbanistic competent. 
Ara bé, a pesar de tot, nosaltres sorn partidaris de mantenir 

aquest extrem, ates que nomes es parla del sector privat i no es 
parla del sector públic, i ,  per tant, creiem que 6s bo que es faci 
un desplegament de tipus reglamentari. 

El tercer punt, el retirem, havent-se aprovat Sa Moció del 
PSUC, perquk, en essencia, ve R dir el mateix, i ,  per tant, 
seriem reiteratius. 

Llavors, tenim que el punt 4 el mantenim, i ci punt 4, per 
recordar-10s-ho, 6s el que diu : <<independentment de la infor- 
mació preceptiva sobre l’execució del pressupost, s’adreci al 
Parlmcnt una rnernbria especifica de la materialilzacib de les 
despescs i inversions fetes fins al moment en matkria de pre- 
venci6 d’incendis.,) Aquest punt, el mantindrem, com ja he 
dit, ja que el Parlament cal que conegui el detall de les despeses 
fetes i de les inversions, i ho volem perque ho volem coneixer 
en detall el que s’ha fet i el que manca per fer, i ,  en tot cas, 
veure si és suficient. 

Per tant, dit tot el que acabo de manifestar, nomes em resta 
demanar un vot favorable als extrems que mantenim de la 
Moció. 

Mol tes grhcies, senyor President; mol tes gciicies, senyores i 
senyors Diputats, 

Ei Sr. PRESIDENT : No hi ha cap esmena presentada re- 
specte a aquesta Mocib. Tanmateix, algun Grup parlamentari 
desitja cxposar la seva posició? (Pairsa.) Cap Grup parlamen- 
tari no ha demanat la paraula. 

Podem passar, doncs, directament a votacib la Moció, de la 
forma indicada liei senyor Casas-Salat, és a dir, amb suprcssib 
dels punts primer i tercer, quedant, doncs, hicament subsis- 
tents els punts 2 i 4 del text inicial. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estiguin d’acord, 
que es posin dempeus. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyeres i els senyors Diputats que s’abstenen? 
La Moció ha estat aprovada per unanimitat dels presents. 

Preguntes amb reposta oral 

Pregunta al Consell rsccutiu sobre 
ei‘ monument projectat en mernrjria de /;rancesc Muciu 

Passem ara al darrer punt de I’oordre del dia, que és preguntes 
amb resposta oral. 

La primera d’aquestes preguntes és la que formula RI Con- 
sell Executiu I’Il.lustre Diputat senyor Ferran Camps i Vallejo, 
del Grup parlamentari de Convergkncia i Unib, sobre el monu- 
ment projectat en memoria de Francesc MaciA. 

El senyor Ferran Camps t k  la paraula pes a formular la 
pregunta. 

El Sr. CAMPS I VALLEJO : Senyor President, senyores i 
senyors Diputats, dintre d’uuns quants mesos s’escauri cl cin- 
quantenari clc la mort del qui fou President de la Generalitat, 
Francesc Macii i Llussi. CaldrA veure com aquesta és comme- 
morada, i no dic recordada perquk el President Macii es per- 
manentment recordat. Cap dia dels anys mbs negres de la dic- 
tadura no mancaren flors en la sevil tomba a Montjiiic. En 
parlar en aquesta sala en la qual cll fou clcgit Prcsident de la 
Generalitat, i en la qual fou recordat en la sesió necrolbgica 
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celebrada quatre dies dcsprks de la seva mort, el I 933, SI chrrec 
d’un altre insigne Diputat i Conseller dc Cultura, Ventura i 
Gassol, hem de veure corn s’ha intentat fer4  LI^ monument 
amb diverses iniciatives d’enqh de 1934, fins i tot diferents 
subscripcions piibliques. La darrera d’elles fou oberta pel diari 
Avui el gener de 1977, i permeté de recaptur cinc milions de 
pessetes entre diversos milers de ciutadans. ‘Els dincrs foren 
Iliusats a la Generalitat provisional, i ,  n partir tl’ací, es produeix 
un silenci sobre aquests centims, que fou trencat per la p o l h i -  
ca sobre la scva ubicació : a Barcelona o a algun altre lloc del 
Principat, era la discussib. A continuació, ~ Q L I  silenci, inter- 
romput 1-1 principis de 1981, en quh ens assabentem quc 
I’Ajuntamcnt de Barcelona vol posar e1 fiitur monument il 
prop de la plup Franccsc Macik de Barcelona, i que la 
Comissió municipal de disseny tracta la qiiestib. 

Una grm discussió provoca aquesta idea, així carn el pro- 
jecte d’ayrofitar una estituta de sant Jordi, feta per l’escultor 
Llirnona, i situada actualment rl Montju’ic, i a la qual simple- 
ment s’afegisia un  rnediilió commemoratiu dc=l President 
Macih. 

Uncs mesos més twd es constituí una comissi6 promotora 
del monument a Mac¡& la qual demanava en una nota de 
premsa una obra nova, severa i digna, sobretot pel seu em- 
plagament. {{Creiem --deien els signants d’aqwsta- que el 
seu lloc adient és la plaqa de Catalunya, al cor de la ciutat 
cl’avui. )> 1 ho reclamaven amb urghcia. 

En la primera llista d’aclherits a aquesta comissi6 promotora, 
hi figuraven tretze membres de diferents Grups parlamentaris 
d’aquesta Cambra, a més d’altres parlarnentaris catalans i per- 
sones significatives del pais. Ara, ens assibentern que R la vila 
nadiua de l+mcesc Macih -Vilanova i la Geltrii-, l’ajjunta- 
ment, amb la col.laboraciÓ econhmica de tot el poble, ha enl- 
lestit una escultura feta per Josep Maria Subirachs. Mentre, el 
monument nacional continua paralitzat. 1 si és un deure de 
gratitud homenatjar Ics persones que han treballat exemplar- 
ment pel bé del seu poble, la figura de Francesc Maciti, corn a 
President dc Catalunya, mereix tot el nostre respectc, la 
nostra consideració i el nostre reconeixement. 

Per tot aixb creiem que seria aclaridor quc cs fes pública la 
situació en quk es troba la construccib d’aquest monument, 
quines gestions ha fet el Govern de la Generalitat per a 
facilitar-Jo, o, si s’escau, quines dificulkqts s’hi oposen. 

Aquestes consideracions m’inducixen a formular al Consell 
Executiu la pregunta següent : 

Quines mesures ha adoptat el Govern de la Generalitat 
perquk sigui realitat, com més aviat millor, el projecte d’erigir 
un monument a la memoria de Francesc MaciA, President que 
fou de la Gencralitat de Catalunya? 

Mol tes grhcies, senyores i senyors Diputats; senyor 
President. 

El Sr. PRESIDENT : En nom del Consell Executiu, tk la 
pariiula 1’Honorable senyor Consellcr Adjunt a la Presidencia. 

Ei Sr. CONSELLER ADJUNT A LA PRESTDkNCIA : 
Moll Honorable senyor President, Mustres senyores i senyors 
membres d’aquest Parlament, en conlestacili a la pregunta de 
1’11-lustre Dipuht yuc la formula, i satisfent e1 seu natural 
interes per aquesta qüesti6 i el que, sens dubte, senten molts 
altres mcmbres d’aquesta Cambra i molts ciutadans de Cata- 
lunya, m’ks molt grat d’exposar el que segueix : 

Arran de la mort del qui va ésser el primer President de la 
Generalitat restaurada, va sorgir tot seguit la idea ben justifica- 
da cl’honorar la seva memoria amb un rnonumcnt, i íins i tot 
hom va obrir tina subscripcih pcr a subvenir a les despeses de 
la seva crecció. 

Els greus trastorns soferts per la nostra vida piiblica a parlis 
del darrer trimestre del 1934 van impedir la rcalit7,aciÓ del pro- 
jecte, per6 era natural que en cornenqar a recuperar el nostre 
país les seves llibertats individuals i colleclives sorgís amb 
nova f o r p  la iniciativa de l’csrnentat monument, i aixb va 
obeir a l’obertura d’una nova subscripció duta a terme pel diari 
Avui el gener del 1977, subscripció que vil assolir la quanlilat 
de 5 641 558 pessetes, que els senyors Faulí i Cadena van in- 
gressar al Departament d’Economia i Finances de la Generali- 
tat, el 17 d’abril de 1980, a la qual va ésser afegida després --el 
1 O de marq de 1981 - una nova aportacib de 5 000 pesetes, 
aconseguint, cloncs, un tolal de 5 646 558 pessetes, que consti- 
tueixen un dipbsit COM a valor extrapressupostari en rnetilk, 
en la intcrvencib general, a disposició del Consell Executiu de 
la Generalitat, per ordre cf’aquest i respectant, naturalment, la 
finalitat a la qual anava destinada la subscripció. 

Cal dir que el lliurament de Ikesmentadii quantitat a la Gene- 
ralitat va ésser feta d’acord amb una ordre de la Presidkncia, 
de data 27 de mar$ de 1980, publicada en el Diari OJjLIiddel I6 
d’abril subsegiient . 

lndependentment d’aixh, un temps després -el juny i ,  defi- 
nitivament, el juliol del 1981 - va contituir-se una anomcn;la 
H Comissió Provisional per al monument nacional a Macii >>, 
integrada per les persones segiients : President, Joan ‘kiadú; 
Vocals, Joan Blanch, Joaquim Egea, Domhec Escorqa, Emili 
Granier-Barrera, Agustí Moya i Jordi POU. 

Aquesta Comissib vsi llangar un manifest que va rebre nom- 
broses i qualificades adhesions i va visitar el Molt Honorable 
President de la Generalitat, senyor Jordi Pujol, i 1’ExceI- 
lenlissirn Alcalde de Barcelona, senyor Narcís Serra, per 
demanar-los que s’interessessin perquk la construccjó del 
monument fos patrocinada per les institucions per ells presi- 
dides i hom arribks ben aviat a realitzacions definitives. 

Ambdues personalitats van acollir amb cl major interks In 
peticib i van oferir la seva col-laboracib. El Molt i-lonorable 
Presiclent Pujol va designar el Conseller que té l’honor dc 
parlar-vos, per al seguiment de la qiiesti6, i e1 Director General 
de Patrimoni Artístic, senyor Jordi Bonet i Armcngol, COM a 
tecnic per a I’estudi del projecte del monumcnt. Per part de 
I’Excelkntissim senyor Alcalde, van ésser designats els 
senyors Revecter i Oriol Bohigas. Donen pes a l’intcrbs sobre 
aquest tema del Molt Honorable President Pujol i dei seu 
Govern tres cartes que vi adreGar aquell a I’Excelkntísjirn 
senyor Narcís Serra, en les dates del 2 de juny de I981 i del 10 
de maig i 26 d’agost d’aquest any. 

Connectades les dues institucions i la Comissib del monu- 
ment, i obtingut t’acord de l’hjuntamcnt de Rarcelona pcr ii 

l’ernplacament d’aquell a la part alta de la plaqa de Catalunya, 
en una reunió de treball amb el senyor Oriol Bohigas, delegat 
dels Serveis d’urbanisme de I’Ajuntarnent, va estructurar-se 
la idca de convocar un concurs internacional, obert a tota 
mena d’artistes, amb un jurat presidit per I’eminent arquitecte 
Joscp Lluís Sert. Hom ha aprofitat I’estada del senyor Sert a 
Rarcelona, aquesta darrera primavera, pcr ii plan tejar-li el 
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desig de la seva col~laboració en la presidencia del jurat, en 
unes reunions a les quals van assistir cls delegats de la 
Com is s i 6. 

El senyor Rohigas no va poder ésser-hi present, pero va 
&ser informat de tot. Corn a conseqiikncia de tot aixo, van 
ésser redactades les bases del concurs, que han estat tradu’ides 
a I’alernany, anglks, castelti, euskera, franci%, gallec i italia, i 
actualment estan en curs d’edicib. 

EI jurat estari format per les personalitats següents : l’resi- 
dent, Josep tluis Sert, doctor arquitecte; Vocals, Rafael de la 
iioz i Arderius, doctor arquitecte, President de la Unió Inter- 
nacional d’nrquitecles; Eduardo C h i 1 Iida, escultor; Andrea 
Hojenski, doctor arquitecte, President de fa Fundaci6 Lc 
Corbusier; Antoni de Moragas i Gallissit, doctor arquitecte, 
President del Foment de les Arts Decoratives; Giancarlo di 
Carlo, doctor arquitecte, professor de I’Escola d’hquitectura 
de Venkcia; Francesc Vicens, crític d’art, cx-Director de la 
Fundació Joan Miró; Jordi Bonet i Armengol, doctor arqui- 
tecte, Director General del Patrimoni Artístic; Oriol Rohigas, 
doctor arquitecte, Delegat del Servei d’urbanisme de 
I’Ajuntament de Barcelona; Secretari, el que la Comissió 
volgués designar, que ha estat el senyor Domenec Escorp. 

EIS premis són tres de quinze mil dblars, que suposari una 
adquisició dels drets d’autor, i cinc accessits de trcs mil dblars, 
amb un total, doncs, de seixanta mil dolars, equivalents --cn 
ei canvi darrer de I 15- a 6 900 000 pessetes. 

Esta previst de publicar la convocatoria en data molt prop- 
era. El dia 30 d’abril de 1983 finirk la presentació de projectes 
optants i el veredicte serh fet piiblic per tol cl mes de maig del 
mateix any. Posteriorment, serB muntada una exposici6 dels 
projectes premiats, a fi que hi pugui haver una manifestació de 
les preferencies populars per un O altre projecte. 

Hi ha la intenció de posar la primera pedra del monument, 
un cop adoptat el projecte definitiu, el dia dc Nadal del 1983, 
cinquantenari de la mort del President Mstcih. 

Tenint en compte el caracter internacional del concurs, cada 
concursant rebrk en el moment d’inscriure’s un dossier infor- 
matiu sobre la personalitat de Macii, sobre el que ha significat 
per a Catalunya i sobre I’emplaqament i entorn del monument. 

La inscripcib cornportari un pagament de trenta dblars, en 
concepte de despeses d’hforrnació. Els projectes podran com- 
prendre un remodelatge de la plaga de Catalunya i dels seus ac- 
cessos si hom 1 ’estima necessari a 

El Govern de la Generalitat i I’Alcaldia de Bdrcelona estan 
d’acord a collaborar en la realització del monument i establi- 
ran, quan calgui, les bases d’aquesta collabració. 

El Conseller que tt5 I’honor de parlar-vos té en el seu poder 
el text de les condicions del concurs, que no el llegeix per no 
caure en publicitat, per6 que té a disposició de IWlustre Dipu- 
tat interrogant o de qualsevol altre membre de la Cambra. 

Moltes gracies, Molt Honorable senyor President. 
El Sr. PRTNDENT : El senyor Diputat que ha presentat la 

pregunta desitja replicar o repreguntar? 
El Sr. CAMPS I VALLEJO (de I’escó estant) : No, moltes 

grkies, senyor President, sinb agrair la informacib del Consel- 
ler Adjunt. 

Pregunta al Consell hcutita 
sobre el condol per la mort de Rq fuel Vidiella 

El Sr. PRESIDENT : Grhcies. Passem, doncs, rl la pregunta 
següent, que ks la formulada al Consell Executiu sobre si és 
cert que els Consellers de Justícia i de Treball no van expresqar 
el seu condol per la mort de I’Monorabfe senyor Rafael Vidiel- 
la, cx-Conseller de la Generalitat, Formula la pregunta cl 
Diputat senyor Xavier Folch. El senyor Folch tk, la paraula. 

El Sr. FOLC11 : Senyor President, senyores i senyors Dipu- 
tats, fa pocs dies, el 23 de sctembrc, ha mort a Barcelona, als 
noranta-dos anys, Rafael Vidiella i Pranch. Vell i tem$ Iluiia- 
clor al servei de la causa clels treballadors, dirigent polític i 
sindical, els estalvio d’expasar aquí els principals trets de 18 

seva personalitat i de la seva vida, que han estat recollits a 
bastament aquests dies pels mitjans d’informació. 

No puc creure, per tant, que el Conseller de Justícia i el 
Conseller de Treball ignorin qui ha estat Rafael Vidiella. La 
premsa hu recordat fins i tol la seva gestió al front de les Con- 
selleries de Justícia i de Treball. Per aixb, lamento que els 
Consellers actuals no hagin expressat públicament ni, pel que 
jo sé, privadament, el seu condol. per la mort d’un seu destacat 
antecessor en el chrrce. 

Vull recordar que el President de la Generahtat va retre4 
homenatge recollint-se davant les seves despulles; que el Pres- 
ident del Piirlamcnt i I’ex-President Tarradellas ho van fer as- 
sistint al seu enterrament. Pero I’actud Conseller de Justícia i 
el de Treball han faltat, al meu cntendre, a un deure de corte- 
sia cívica i també de justícia histbrica. ks cert que IR llarga tra- 
jectbria revolucionkrin de Rafxl Vidiella queda molt lluny de 
la ideologia de Convergencia i Unió, perb tots hauriem d’ksser 
capaqos de recordar i homenatjar aquells qui, com Rafael 
Vidiella, van assumir la responsabilitat de dirigir Catalunya 
fent costat al President Companys, en un dels moments més 
dificils de la nostra histbria corn a nació. 

Jo sé que algú pot pensar que hi ha qiiestions mes impor- 
tants o, si mks no, més urgents quc aqucsta. I és veritat, pero 
em sembla que no 6s sobrer dedicar uns minuts del nostre 
temps a vetilar perquk siguin respectades -tal corn deia 
abans- la cortesia civica, la justícia histbrfcu i ,  en aquest cas, 
la figura de Rafael Vidiella. 

~ r a  pregunta que formulo concretament és la scgiient : I% 
veritat que els Consellers de Justícia i de Treball no han ex- 
pressat el seu condol per la mort de Rafael Vidiella? 

Moltes grhcies, senyor President. 
EI Sr. PRESIDENT : En nom del Consell Executiu, té la 

paraula 1’1-Ionorable senyor Conseller de Justícia. 
El Sr. CONSELLER DE JUSTkIA : Molt I-lanorable 

senyor President, senyores Diputades, senyors Diputats, la 
pregunta del Diputat senyor Folch em brinda l’ooportunitat, 
l’honor d’adreqar-me per primera vegada a aquesta Cambra, 
després del meu encari1 recent nomenament per a la Conselle- 
ria de Justícia. 

Vull, doncs, que les meves primeres paraules siguin de salu- 
tació cordial i respectuosa i a l’ensems d’oferiment per a posar- 
me a la disposicih de tots els membres de la Cambra, tant per- 
sonalment com també corn r? titular de la Conselleria que 
regento. 

I dit aixo, passo a contestar breument la pregunta formulada 
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pel Il iputut senyor FoIch, en iiom dcl Conscll I k c u t i u  i ,  
d’iitiii niiiricra mes concretu, del senyor Conseller de Treball i 
cn cl mcu pqi,  ciircctamcnt al-luclits cn la prcguntx Tot ag- 
r i n t  tiinibk al iliputat scnyor Fulch I’oc;isii> que ens proporcio- 
ixi de í‘cr piiblic, dwant toiii la reprcscntacib del poblc de Cnta- 
Iunya, C E  nostrc profund scntimcnt per la ~nort clc Rafitcl 
V ¡ d i d h 3  i pcr cxpr-essirr la nostra sincera condolenp d s  seus 
fiiniilim, d s  SCUS amics en gcneral, 8 Ics instiiucions i d’una 
iiiuicriz bcn particuhr U I  Partit Socialista Unificat de Catalun- 
ya, clcl qual el scnyor  Vidicllu era figura hisibrica i ciestxada, 
dcnimiiit que iiqiiesles parades valguin, scrveixin d’cxcusa 
pcr I’oiiiissiO que involuntiriament hcm cornks de no 
¿intic.iC,ar-nr)s, ctc no cxprcssar abans d’iina rniincra pxsonal 
--cl ~ ‘o t i sc l le r  cle ‘i‘i.ch131 i cl que purla ,  cl que té I’lionor de 
dirigir-sc ;I la C‘ambra- cl nostrc sentiment personal. 

Aqui podriii x a b a r  aquesta resposta, pcrb voldria &gir 
utics piir;iiilcs, jik q ~ i e  cn la motivacii~ de la pregunta s’aíirma 
cluc ks hcti ccrt qiie Iu trqjcctbria del linat yucda hcn lluny de la 
idcofogiri cíc Convcrgcnciii i IJnih, com iiisinumt potser quc 
aquesta omissih hagi pogut cstar fins a ceri punt  deli beracla. 
Pcr ii desfer qualsevol cqiiivc)c, clualscvol suspici‘tcia cl’aquest 
ordrc cn tinc prou CIC fer menci6, corn rccorda tu mateixa pre- 
guii tíi, cluc cl Moll 1 lononiblc I’rcsident dc la  Gcneralitat, 
scnyor J m I i  Pujol, entenc que en nom propi i cn rcpresentxiS, 
cie tot c l  C‘onscll Ilxccutiii, vil compíircixcr davant de Ics des- 
pul les dcl finat pcI  expressar piiblicamenl la scvii concioleiiqi. 
I rlcsitjo tambc que quccli bcn clar, per recomanacib especial 
dcl Conseller rlc ‘TrchalI i hmbk en nom propi, que mai ni !’un 
ni t’ultre, licr qiicstions de parti t, no deixarícm d’honorar 
cligniiment, degudament la figura d’un gran isolitic al scrvci dc 

Catalunya com va ser-ho Rafael Vidiella en hores -com s’ha 
recordat també aquí- ben dificils per a la nostra terra, i yuc, a 
més ii més, coincidia CII aquest cas que havia estat digne antc- 
cessor cle les Conscllerics dc Treball i de Justicia al-ludides per 
la pregunta. 

Que quedi, doncs, ”on clar que no hi ha hagut m6s que un 
oblit involuntari quc crbiem que havia suplert la presencia del 
President de la Generalitat en I’acte al qual rn’hc referit, i que 
som els primers de lamentar-lo, i volem expressar pública- 
ment, per la trajectbriir del senyor Vidiella, pel seu rcconcgut 
esperit de lluita, no soiamcnt el nostre respecte, sinó la nostra 
profunda admiraci6. Valguin -ho repeteixo una vegada 
més- aquestes paraules, si cal, com a disculpa del nostre oblit. 

C; ricies, senyor President; senyores i senyors IXpu tats. 
El Sr. PRESIDENT : El senyor Folch desitja replicar o 

repregun tar? 
Ei Sr. 1:OLCI I ((ie k F C d  estunt) : Senyor President, no dcsit- 

j o  replicar, perb sí que voldria expressar públicament el incu 
agriiment pcr la intervcncib dcl Conseller de Justicia que 
acabcm d’escoltar, i 211 mateix temps voldria dir personalment 
que celebro haver estat jo qui ha propiciat la seva primera in- 
tcrvcncib clavant cl’aquest Parlament, tenint en compte les 
moltes hores que hem passat junts en una tasca comuna f i  .¡a 
bastants nnys, 

Res més i rnoltcs &cies. 
El Sr. PRESlDENT : Senyores i senyors Diputats, amb 

aixb hem acabat I’ordre dcl dia d’aquesta sessió. La propera 
sessió pleniria s’anunciaril oportunament. 

S’aixcca la sessib. 
(Slin IPS vitit i cinc minuts del vespre,) 

- - - .- -. ~ -. . . . -  - 

DIAliI DE SI‘SSIONS 131’1, I’ARLAMl3N‘l‘ 1)E CATALUNYA 
I’dici6 i subscripcions: Servei de I’ublicacions dei Pnrlatnent de Catalunya, I>alau de! Parlament, Parc de la Ciutadella, Barcelona-3. 
Telbfon 300 64 13. Subscripci6 anud:  2.500 pessetes. Núnicro solt: 60 pessetes. 
Imprks jier Multitext, Diputacih, 1 13- i 15, thrcelona- 15. Dip. Lcg. 13-27,9680. 


	Llista DSPCP: 


