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1JI SI: PIIT-:SII313N’I’ : Es ~ p r h  la sessió. 
I)’acortl nmh I’articlc 1 1 . I  .b) dc la Llei 141 1984, del 20 CIC 

niar$, es dOnu compte al 1% del ccssament del Sindic clc 
Circuges, 1’1 1onoi.ahle senyor Frederic Kahola i d’Espona, pel 
transciu’s del temps per al qual íoii clegii. 

Un scnyor Sccrctari de la Mcsa -se14 senyora- pol llegir !:I 
R csol uci O de la I’residcncin. 

juny  de 1989, pcr la qual es declara 11-1 vacant clel Síndic de 
c r’euges. 

>>Ai& ei quc disposen els articles 5.2 i 1 1 . 1  .b) i 2 de la Llei 
IU1 984, del 20 de m a q ,  del Sindic de Greuges, es fil uvincnt 
yue, per rai> d’hwer acabat el termini cle cinc anys de matidat, 
1’1-ionornble senyor Frederic Rahola i rl’Ispona, que fou desig- 
nat pel l’iirlatncnt de Cntiilunycl cl dia 27 dc j uny  dc 1984, cessa 
en el ciirrcc de Síndic de Greuges. 

oD’ilcord amb I’article 11.3 dc la dita Llci, ha de continuar 
en l’exercici de les seves funcions fins que el seli successor no 
haiirii cstat nomenat. 

JA STA. S E C K ~ ~ T ~ I ~ I A  TIXGERR : {( RcsolLIcii, (ici 2x CIC 

)>Palau del Parlament, 28 dejuny de 1989. M 

Mdificacii, de l’ortlrc del d ia  

El SI-. PRESIDENT Moltes grkics. Així matcix, es íii avi- 
nent que, a proposta cle tots els grups parlameniaris, és retirat 
CIC l’ordre del dia el punt 4, que era la clesignacib pel I-’arlament 
de dos membres del Consell Gonsul tiu. 
ES consicierii iiprovacir-1 per asscntirnent aqiicsta proposta. ks 

així? IPíiusu.) 
hssem al tercer punt de I’ordre del dia, que e s  debat i vota- 

cib del Dictarncn de I a  Comissi6 cl’Organitip,aciÓ ¡ Administra- 
cib de la Generalitat i Govern Local sobre el I’rojecte de Llei 
de Creaci6 de I’lnstitut Catali de Serveis a la Dona i dc les es- 
nienes presentadcs per defcnsar ei? el Ple. 

La Comissi6 ha aathat eis seus treballs i ha em& dictamen. 
Algun membre del Consell Executiu vol prcsenlar la iniciali- 

va de i k i ?  (P~usu . ,~  Ié la paracria I’I-Jonorable Conseller senyor 
Guitilrt. 

Prqjecte dc 1,lei de Creació 
de I’lnstitut Catalh de Serveis 

a la Dona 

El Sr. CONSELLER DE CULTURA (Joan tiuitart i Agell} 
: Molt I lonarahle senyar President, senyores i senyors dipu- 
lats, m’honoro a presentar en aquesta Chiibra cl Projcctc de 
Llei de Creaci6 cle I’lnstitut Calali cle Serveis a la Uonrl, uila 
llei que pretén donar resposta ii ~ i n a  necessitat detectada al llarg 
dels clos anys cle fLincioiximent de la Comissib Interdeparta- 
mental dc Promoció dc la ilona. 

Com rccrmlaran les senyores i els senyors cliputnts, I’origen 
de la Comissi0 intcrdcpurt;imci7tal de I’romacih clt: la I.)oiia es 
troba en iiiiii proposicib 110 de llci upt’ovutla i m l )  cl suport de 
tols eis grups parlment;iris i cn I;t licsoluci6 88/11, dcl 18 de 
juny  tlc 1980, d’ayucst Parlatnent. Poslcriormenl, l’esmcntarla 
Comissi6 vil scr crcada pcr decret pel Consell F,xecutiu i, 
lum bk pcr clecrel, se’n va noiiienai. la directora cxecutivn. 

Aquesta Clotnissih I ~~teIdepu~~tamcntal de IJrotnociii de la 
I )ona li: com a objectius --com recordriran els senyors 
diputats- : protnourc 1:) igwiltat de clr-cts i la no-discriminacib 
enlre els ~IQIT-ICS i Ics doncs, i proniourc la participxib ccluitali- 
va CIC la donu en la vida social, cultural, ccon01mica i política. 

L‘cxpcribnci;r assolicla d’envii CIC I u  crcacii) de la rcf‘crida Co- 
missi6 aconsclla i ra ncecss~i  qire se’n modiliqui ei1 aqiiest 
moment la contiguraci6, ci’iicorc! amb la rcdistribucih CIC Ics 
hncions que te encomanades, j a  quc 1x1 quedat pales que 
moltes de les accions específiques qiie s’han cE’iinpulsiir per ob- 
tenir I:! plena igualtat d’oportunitats home-dona no tenen un 
encaix adequat cn una cornissib de ceirc inlerclepirtatncnt~~l, 
sinó quc han d’ésscr exercit les per un orgnnisme executiu espe- 
cialitzat i dotat d’aulonomia propia. 

Aixh permetri que la Cotnissib Intcrclepartamenlal centri 
les seves activitats en les funcions d’impuis i coorclinacib cle les 
polítiques ciel Govern de la Cieneralitat adrc@es a la igualtat 
d’oportunitats home-dona, dintre del marc: cornpeiencia1 dels 
tli fercnts dcpartnmcnts dc la Gencriditat, 

ks per aixO que aquesta Liei que avui presentem estableix la 
creaci0 d’un orgiinismc cxccuti u cspcciuli tzut - 1’1 nsti tut 
Catalli dc Serveis ii la I h i i a -  quc actuarii coni un brac; admi- 
nistratiu executor cle la mateixa Comissió Intcrdepartamcntal, 
amb la finalitat, tal com s’asscnyala en I’Exposici6 de Motius 
d’aqucst Prqjecte de Llei, de prestar serveis E establir els canals 
més bptims per ii In participacih activa de les entitais de dones 
clc Catalunya considcrndes més significatives i reprcsentativcs. 

En aquest context, la Llci que sotincto u la considecaci0 cl’u- 
questa Cambra atribucix a I’itistitut Ics segücnts funcions : 
primer, fomentar, en col-laboracih amb els departaments afec- 
ttits, la preslaci6 cle serveis específics en I‘avor de la dona; ro- 
mcntar i coordinar la prestacih de serveis de tot tipus a la  donu, 
rnitjanqant l’eestabliment dc convenis amb entitats piibliques i 
privadcs; elaborar i promourc infbrmcs, estudis i anidisis CIC re- 
cerca sobrc matcries relacionades amb la problemitica actual 
de la dona a Catalunya; divulgar les activitats, els scrveis i tes 
tasques del mateix Institut o de Ics nssociacions i entitats col-ia- 
boradores, mitjanqanl I’organikzacib de fircs, congressos o 
qualsevol altre mitjk; potenciar la p~*t ic ip~~ció de les dones en 
Ics decisions i les mesures que les afectin, i tarnbi: fomentar 
I’associacionisme per a la defensa dels seus intct’cssos; sobre 
matcrics relacionades amb l a  problematica actual dc la dona ¿i 

Catalunya; Divulgar les wtivitats, els serveis i les lasques del 
mateix Institul o de les associacions i entitats col-laboradorcs 
tnitjanqant I’organitzacih CIC fircs, congressos o yuulsevol altre 
mit.jA; potenciar la participació de Ics doncs en les decisions i 
les mesures que els detectin, Rixí com romentar l’associacionis- 
me per f i  la defensa dels seus interessos; rccopilrir informacih i 
documentació sobre la situació actual de la dona ii Catalunya; 
velllar pel complimen1 dels convenis i els acorcls internacionals 
cn tot idl0 que afecti la promoció de la dona; possibilitar la par- 
ticipacii, de la dona critalana en els lbrurns internacionals on cs 



Irncti I u  seva ptmblcm;:ltiai, i iotes aquclles allres com pettiricies 
que l i  siguiti encomaciand.es pcl Consell Hxecutiu o que li 
siguin ussigti:idcs per llei. 

Com es clcspren de loles aquestes ...: de lots aquests ob,jec- 
li Lis, Ea crencib del cotisell.. , la crcacih de I’lnstilut qiic aviri 
proposem ks ,  realmenl, de mal la iinportiincia. 

Així mateix, Iu I,lei preveu la creació de1 consell nacional de 
do~ies de CaiAunya., com a i>rgan consultiu de I’Institut Cittali 
dc Scrvcis dc la Dona, el qual integrarii Ics t*epresentwions de 
Ics cntitats que trcballiii espccificiiment en prograiiies ii íiivor 
dc la igualtat i de 121 promocib de la dona. 

Per. tots aquests motius, i per la importincia que rcprcscnta 
In csexih d’aquest lnstitut, demano a les senyores diputacles i 
als senyors diputats el seu suport a aquest Pmjcctc cle Llei amb 
ta seguretat que, amb la seva promulgucib, ens haurem dolat 
d’uiia eina valuoscl i eiicq, pcr ii I’assolimcnt, en primer lloc, 
de la plcna igualtat de drets entre l’humc i la dona, per acabar 
amb les discriminacions per raó de scxe i per iiconseguir una 
cyuittitiva i enriquidora participació dc la dona en tots els 
Bmbj ts de la vicla clel nostre país. 

Moltes gdicies, senyor Presidcnl; inoltes grhcies, senyores i 
senyors diputats. 

El Sr. PRESIDENT : Moltes gricics, I-IonorabEe Conseller. 
I I i  hu algun diputat, encomanat per la Comissió, pcr presentar 
cl Dictamen‘? No hi 6s aquest Iliputat. Per consegüent, 
passcm a les emenes a la totalitat. S6n dues Ics presentides, 
toles dues wnb text altemaliu; la primera, ks presentacla pcl 
C ; I + L I ~  cf’Iniciativn. Per B la scva defensa té la paraula la 11.lustrc 
Diputada senyora FzlbiLn. 

~a S F U ,  PAIYÁN : Grhcies, senyor ijresicicni. Scnyores, se- 
nyors cliputais, amb aquesta esniena n la totalitat el Grup d’lni- 
ci;itiw per Catalunyu vol manifestur la SCMI disconformitat 
m i b  el I’rojecte de Llci de Creació de I’Inslilut Cutalk de Ser- 
vcis de lu  I h n a .  No CIIS ugixda ni cl títol. Creiem quc no són 
serveis el que requereix la lluita pec la igualtat entre els homes 
i les cloncs. En tot cas, els servcis sanitaris, edilcalius, socids, 
etcetcrii s’han de donni; es donen, des d’al tres conselleries, En- 
tcnem que 110 és I’emissih cle serveis el que ha ric fer I’lnstitut 
Cakilii de la Ilona. 

1% I’lixposicib de Motius dcl Projecte de Llei cluc vostcs pre- 
scntcn - - i  com hil nssenyalat el senyor Conseller- cs parla 
cl’un organisine cxccutiu especialitzat. Pcrb, més enduvant, as- 
senyala que la seva finalittit ks prestar serveis i eminnrcar ets 
canals més bptims per a la pnrticipacib activa de les entilats dc 
cloncs. La vcritat és que és una finalitat prou abstracta per ti en- 
tendre pcr quk no s’assenyala ni quins scrvcis, ni on ni com 
s’ha de participar o hun de participar les dones o les entitats de 
dones que ja són a la vida critalana. 

A I’ariicle I .I en cl qual es crea l’lnstitut Catalh de la Dona, ct 
creen com ii organisme autonom pero, en canvi, no s’adscriu a 
cap conselleriu. A l’article 2 ens diu que I’objectiu de I’Institut 
Catuli de Serveis de la Dona és definir i executar tois aquests 
projcctes i propostes relatius a la promoció de la dona i a la seva 
plena equipíuwici en tots els kinbils dc: la vida social que no  
sigui competencia especifica dels departaments de la Gcncrali- 
tat. Aquesta Diputada no  arriba a entendre quins poden ser 
aquests h b i t s  cle la vidu sociat que 1-1 cap altra conselleria no 
queden rccollits. Ens iigriidariu molt que ens expliquessin 
qui rics són aquestes activitats socials qiie potser jo no conec. 

A I’rirlicle 3 es pai.la de les finalitats csliecifiques i també e m  
Ics ha assenyalades, iinti per Litia, cl senyor Conseller. Des del 
nostre puni de vista, cl’aquestcs iinalirats qiie ussenyala I’article 
3, d’aquestcs íinali tals, nornds pot sortir una. cosa paper uoirchk 
hi ens seni bla massa lu despcsu tlc ptiper i v id l+  i propaganda li 
cluc cris t& m s t  uma~s aqucst Govern. hi tenetn cluc, de propa- 
ganda, en saben fer mol tn i de govcrniir bastant poc. (I<enior drl 
1 V I  IS. I 

IScl clesenvolupat-uent posterior ho cleixen tot --el seu 
~ l ~ s c n ~ / o ~ u i ~ ~ ~ ~ ~ e i i t -  pes la viu reglamentaria i ,  per tant, no 
poclem opinur. Només que no cstem d’iicord que es rcsci’vin 
tOt¿I uqucsta. .. , to t  oquesl desenvolupamenl legislatiu per la via 
clcl IZeglnimcni. N o  els estranyarb, per tant, ses senyories; cl 
que n o  eiis agradi aquesta reserva i ,  per tant, la nostra proposta 
sigui un text alterrwtiu, una esmena a Iu totalitat amb text alter- 
natiu, i els vull tlegii; simplement, iinu liart molt petita d’a- 
ciriest text aliernatiu, perquk sijposo que tois en disposcn i no 
els vull cansar. 

La nostru Iixposicib dc Motius.,, Vull assenyalar també que 
aquest text altcrtwtiu és exaclaineiit igual, idkntic al presentut 
pel Grup Socialista pcrquk t i a  cstat treballat conjuntament per 
les clucs forces polítiques. 

A I’Ilxposicili de Motius del text alternatiu asscnyalem : 
<(En virtut d’allb qiie prcvcu I’article 9.27 de I’Estatut &Auto- 
nomia i dcl mandat que implica I’article 8.2 de l’csmentat Esta- 
tu t ,  tenint en compte els principis constitucionals, es 1;i conve- 
nient establir la creacib d ’ ~ i  ti organisme i-iutbnom especialitzat 
de la Gencral i h t  de Catullmyi que coordini i actiii d’impulsor 
dc les actuacions de promocib CIC la ciona, que 1x1 de dcsenvolu- 
par el C:onscll l~xecutiu i vagi mcs enlla ric les funcions de la 
Eins iira existent Comissió Intcrdcliariamenial dc la Dona. I.,a 
scva aci~iaci0 ha de f’omcntar Ics condicions que facin reals i 
ef‘eclives Iu Iljbcrtat, la igualtal i la plena cquipmcib en tots cls 
imbits CIC la vidii social dc Catalunya d’arnbdbs sexes, i també 
la participacih equitativa de la dona en la vida pdítica, cullural, 
ecanhrnica i social, amb la participacib de les entitats dc clories 
CIC Cntaiunyit més ~*ellcvants en  I n  seva activitat a favor dc la 
igualtat i la promoció de la dona ;i Catalunya. 

Creiem cn la iieccssital d’ayuest Instilut, perii crcicni que, 
realment, ha de ser un brgan executiu que pugui coordinar tota 
I’acci6 del Consell ExecutiLi; és H dir, rle totes Ics conselleries 
--entenem que 121 l luita pcr la igualtat CIC la dona cs  un tema 
multidisciplinari - i ,  en aqucst sentit, ens sembla bé un brgm 
que estigui coordinant tota l’acci6 del Consell Executiu; nos- 
altres si cluc feni una aclscripcici d’oqucsl brgan, l’aclscrivim al 
13epurtametii de 13resid&ncia, i no dcixein absolutament rcs a 
la via dcl Kcglamcnt. 

A I’article 2 dei nostre text alternatiu, parlem que I’lnstitut 
CatalA de la Dona, no de Scrvcis de la Ilona, té com a finalitat 
primordial, clins de I’hmbit de csmpetkncies de la Generalitat 
dc CatulLinya i en camplfinent i dcscnvotuparnent d’allb yuc 
preveuen l’articlc 8.2 clc 1’Eslatut d’r2ut0110mia i els principis 
constitucionals, la promoci0 de Iu dona i el íoment de Ics concli- 
cions que facin reals i efectives la Ilibcrtat, la igualtat i la plena 
eyuipsració en tots cls h b i t s  dc la vida social d’amhdós sexes, 
i la participació equitativa de la dona en la vida politicii, cultu- 
ral, cconbniica i social, 
Ik nou, en aqucst article, explicitem la ticccssitaí de la lluita 

per la jgurillat (I’ambdOs sexes i no 121 fumi6 de fer uns serveis 



qiie cncura no sabem quins han de ser, i ric pat*lar ~ ’ L I ~ C S  activi- 
tats socials q ~ i e  no eslan di ntrc cle Ics í‘uncions dc Ics ;iEtre..; coti- 
selleries i ~ L I C  --hi itisistcixo.-.- tiosallres desconeixem. 

Tln l’nrticlc 3 - - i  scri I’iiltim q ~ i e  llegit-6 dcl tcxt alternaliu- 
piriem de les Icrncions cluc, clcs dcl ~ioslrc p u n t  CIC visla, h a  rlc 
tciiir I’institul Catalit tlc ta Dona : 

<{a> CormIiiiar les ucciotis cspccifiyues a h v o r  de ILI c io I i a  
cluc hagin CIC clescnvdupar els del iar tments cle Iu (kmraii tal 
de Catalunya i lli rcsh tl’organjsnies dc la C kiieruli tat CIC Cub- 
E Liiiyii relacionnls a i i i l - ~  la dona, 

)>b) Foiiicntar i coi-iaborar cn la prcstncih CIC servcis dc iot 
l i p u s  a !;E dona, cspecialment a acluelles quc tinguin iiiiii cspcci- 
u1 ticccssitat cI’;i.jul, mi t j an~a t i l  I’esiablimenl de convenis amb 
entitats piibliques i Iirivades. 

))c) I IstabIir relacions amh institucions d’aniiloga natw raiesu 
i similurs dc I’Admhistrncib CIC I’lktat, cle 111 resta de coinuni- 
lats uutAnomcs i CIC I’Mmi nistnic ih Inail dc Chtalunya. 

MI) I’Iahorar i promoure inf’or.mcs, cst uclis i anillisis de re- 
cci*ca sobre les mat&ries relwicmtles ki tn l?  la scvii t i  tialitat i f‘iin- 

cions, espccialmcnt en I ’hb i t  legal, educatiu, cultural, saiiiia- 
ri i sbcio-laboral per tal cl’climinar Ics discriminucions existcnts 
rcspcctc a la dona cn la socictat . 

HC) Proposar al Consell F,xccutiu tota iiienii de incsures Ic- 
gislativcs i excculives oricntades al desenvoliiparncut cle 111 po- 
lítica per la igualtat de la donn. 

)>i‘) Vetllar pel compliment de la normativa vigent i la seva 
aplicacih en tol allb que afecti les finiilitats CIC I’lnstitut. 

)>g) Divulgar Ics S C V ~ S  activitats, serveis i tasques i les dc 
les associacions i entitats col.lahoradm*es rnit,janCmt I ’orgunit- 
zacii, de congressos i quulscvoi altre mitji 

)>li) Potcliciai‘ la parlicipaci6 dc Ics dones en les actuacions 
cle la Generalital que els aícctin. 

)>i) Fotnentar i possibilitar la participació dc la clona als 
i’brums internacions dedicats it Ics finiilitats de l’Institut, mit- 
janc;ant els acords oportuns, d’um-d ami-, la lcgislacib aplicable. 

>),i) Fomentar l’associacionisme per II la defensa deis intcr- 
m o s  de la dona, establir relacions i mecanismes de partlcipiicib 
amb les tissociiiciotis, fimducions i altres instituciotis que, cn 
funcib rlc Ics scvcs finalitats, contrihucixi t i  ii la consecució dc 
les prbpics de I’lnstitut, cI’z1corcl amb cl que es preveu en 
itqucsta J k i .  

$) k) Rccopilar i divulgar i tiii>rmaciO i documentaci6 sobre 
ki situació CIC tíi dona ii Clatalunyi, 

HI) Vctllar perque s’adoptin les niesurcs Iiecesshrics per ;i 
I’cxecucirj dels traciais i convenis internucionuls en tot allb que 
afecti les íinaliiats dc I’Inslitut, d’ucorcl utnh cl cluc cs preveu 
cn aquesta Llei. 

>>m) Aquelles altres coiupctcncics q ~ r e  l i  siguin criconimi- 
cies pel Consell Executiu o li  siguin assignadcs per les Ilcis. )I 

Aquestcs s61i les funcions quc, al nostre p m r ,  realment sí 
qcre i!jLulen u ucmscguir, cn 1;) nostra societat, la igualtai entre 
els homes i la clonn. 

Nomenada la t’menciu vwn tcnir expectalivcs q ~ r e  es podria 
pactar un text cmjunt entre totes les forces ixditiques d’a- 
qucsla Chmbni pcri3, dc seguida, cns vuni udonar quc Ics esme- 
ties lransaccionals que s’accqiti-ivcti, pcl G r q )  de 121 myioriri, 
ercn productes qiic volien umplix el miiteix text que avui 
cstcm discutint, pcrqiik, rcaltucnt, als tiiatcixos diputats i ( l i -  
pulxlcs del Grup CIC: la ini!jorin els scni2dava minso i poc cspcci- 

l icat. Ihs  vam a d m a r  dc scguida qiic n o  s‘cstiiva ciisp)siil i1 
Iransaccionar t i i  HII sot p i i r i t  ~ I d s  aspcctes polílics i ,  pcr tatit, 
pc I’ 11 osii 1 t res, timr nc n i ;i I s d c: I c( )n t i t i  g LI 1 d ’ i i q  u cs t i i  I I o  rtiia . Pc t ’  

tant,  vam qiiedar n i d ~  cleceh~iis i cl IILIC, cn principi, Irciisivetm 
cluc podia SCI* un tcxt ptictat -j;i siztictn qiic scgirt*atncti( t x ~ i r í -  
em nosaltrcs dc dcixar CIC batidu dgLiiics coscs pet- poder urribar 
ii uclvcsta actitud t I-ons;iccioi?al- va ser ahsol uluiiicnl impossi- 
ble. No era possiblc pactiir :ihsolirluiiicul I-cs dels tcmcs yiic, 
per Irosul tres, shn l¿matiientals. 

Abniis d’acabar, vull ~ ~ c o r d i i r  cluc ii la scssi6 dc Clotilissi0 
rl’iistudis d’1guall;it d’C)porliitiitiils, que cs vii cclcbrar cti 
i~lucst IJarlarncnt cl proppiwit diu 23, vil cotnparcixcr’ l’:idvw 
cada laboralisla Monlscrr-;bt Aviles, cluc clefcnsuvit la ncccssilul 
d’un organismc execiitj 11. No va expliciir, hi scnyora Aviks, 
exactament q u i n  eIu, des r l e l  SCLI litint CIC vista, aqucst organis- 
nic, pcrK si que parlavii d’i.in orgmistiie exec~itor amb pocfcrs 
pcilílics, pcr ~OCICI- fer i prcscntw al ternalivcs Icgislali vcs, en.- 
knem que aqucsla recoiiimaciij, avui, cn aqucsta Cambra, 
tcnícm opcii, d’havcr-la pogut ucouseguir, (I’liiivcr pogut 4 s -  
cutis rcahent la creaciii d’un organisme L ~ H C  hagirks i i r r i h t ,  

que ens hagués aLiuuclut Ics dones cle Cnlaliinyu a avanqar en el 
leina de la igualtat. 

Els grups de l’cscluerra sí que hem pogut iirribar ii un acord i 
si que tenim un  text conjunt amb la creaci0 cl’aquest orgaiiis- 
me; la dr*eta, una vegada més, entencm que ha jugat a la Ihqan;i. 

En qualsevol cils, In meva - cncara qiic ( l ~ s c s I ~ c ~ ~ ~ n ~ ~ ~ c 1 ~ ~ -  
obligacib --dcscsI,eranc;ari~i rcspccte al Grup de la niiijwiii- ds 
dernanr-ir-los el vot fiivorablc al text dternritiu que avui els 
presentem. 

Moltcs griicics, 
El Sr. PR ESITl~~,Nl’ Giicies, senyora Fabiin. Suposo que 

ei torn cn contra cs hrA conjuntamcnt a Ics clucs csmcnes de 
tatatitat, dc rnaticra quc ci Grup Socialista pot defcnsar 111 scva 
csrnenil, Té la puraula Iu II+lustrc senyora I )e Miidre. 

Il’f~Lrsd 
La Sra, Ui? M A D R E  : Ciriicics, senyor Presiclctit. Scnyors i 

scnyorcs diputades, quan ens vhem szssaheiilur de I’entradu CH 
aquest Parlament clcl t’rqjccte de Llei de CrcaciO d’un Institut 
per a In Dona, la nostra primcra t‘ciiccjh, ccrtmcnt, va scr 
r1’~inii  modcrada iilcgria - mo~iertida, aixb sí -, i, un cop c i m -  
gtit el Projecte ens viircin adonar, de seguicla, quc 1;i nostra in- 
tuici6, doncs, nu ens huvki enganyal; que la mocicnicib amb l’a- 
legria no havia cstat fruir CIC la mcsquincsa politica, sini3 que, 
per contra, aquesla alegria moderacla Iiwh cstat í‘ruit, lins i 
tot, d’unu exagerxib. 

La primera cmsidcracib q ~ i c  voldria Icr es que cl problerna 
de la desiguallat -d’aixt), ja n’hem parlal idtres vegaclcs cn 
aquesta Cambra, en Cm-nissih- home-dona, cn aquest país, o 
en la rcsta de pdisos (tel mhn, cs un problcma fonumentdmcni 
ideolbgic, que té, doncs, ~ i n i i  histhriii detcrminadii i cyuc, pcr 
tant, dcs de ta gent que fem política, des de Iu gcut yiic tructem 
de canviar o d’intcrvcnir en  la rcalital de les coses, en  el que 6s 
la vida quotidiana de Ics persones, tenim una ccrta obligació, o 
tenim l’obi igaci0, sobre tol cls governs, ci’inlentar morlilicar 
iiyucsta realitat, que és rcnltncnt, diríem, negativn per a dcter- 
iiiinals sectors de I u  poblaci6. 

Llavmt d’iina qiiestib d’uqiiest tipus, davmt cl’una yücstii, 
dc desigualtat tan importmt com la q ~ i c  Ics doncs encara conti- 
nuem patint aquí i ii lo t  a r r w ,  podríetn fcr dues coses -ens 



sem hlnva ii tiosaltixs- : intentar trcballar per modificar la r a t -  
iitat, kr u11 projcclc per com bat re, per actuar d’uiia iixtnera 
ac i iw  i coi11 bativa cotitra aquesla situitcib en henclici de les 
doties, o tumbé es podia fer el contrari, tenir Lit ia actitud cu- 
mbativa i ricliva per, fitis i tot, smpit+jor.ar-lii, per empitjorar 
aqLiestii situacih, i pensivern nosaltres qLic aquestes cren les 
ducs possibilitats que hi havia des cle I’acci6 polilica per inter- 
venir en aquest assumptc. 

J’erQ vostks, senyors del Govern --oste cluc esli sol aquí 
av Ll i ,  senyor- C; ui t x t  - , Iian iii vcritat u tia a t 1 ra possi bi l i  tal d ’ili - 
tervcnir cn aquesta realitiit. Vostks devien pensar que en iilixb 
de la dona, en uixb  dc la qiiestih fciiienina, tant de nioda ac- 
tualmenI, havien de fer. iilguna cosa, alguna cosii mes havien 
de fcr. Perh s~ipnso que, per* a no  trencar la coherkncia de I’ac- 
ci6 clcl Govcrn CII ayiiest assumpte, havien de íer alguna cosu, 
sohrclol per- 1-1 no fer res, pct’ cleixar-ha tot tal cotn estit. 1 vcl 
aquí que suposo que el i’rqjectc de Llei cic Crcaci6 d’acjucst In- 
s i i tu~ va néixer fruit d’aquesta prcocupaciú, de I’er alg~m;i cosa, 
perque alguna cosa toca fer, per fent-ho de manera que aixb 
signifiqui que no rnovcin res i que tot queda com estb. I vet 
aquí -ho repeteixo- qiie surt l’lnstitut que, com molt hc hn 
dit la senyora i:obiBn, no ens agruda ni el títol; litol quc, certa- 
ment, ha cst;it modilicat, es va ncceplar m r l  esincnii en Comis- 
si0 i iiril ja no es diu c<de Serveis i1 la I l ona )> ,  es diu que és un 
institut (<de la ~ o i i a n .  ks a dir que, sciiyor ~ o n s e ~ ~ e r ,  quan 
voste 1x1 defensat el Projecte, ha dcfensat el I’rojcctc primitiu, 
diricm, el primer; cl Projecte que avui eslern discutint aquí ja 
no parla cle {(Serveis a In Doii¿i)>, el noni ja no és aqucst. 

Un cop dit aixo, també, senyor Coiiseller, voldriii fer rere- 
rencia ii I’apartat que vos~k tambc ha citat en 1’Exposicib de 
Motius del Prqjecte clc Llci. 13 diu, concrctament, tu f‘ct 
pulcsa la coordinxii) i tal de la Comissici, que una prestnció cle 
serveis no té l’enciiix aclequat en LIIM comissi6 interdeparta- 
metitul. Siguem una mica mcs clars, senyor Conseller; miri : 
cl cluc 110 ié l’emiix adequat ii Iu societat, idment,  el quc no 
fa possiblc cluc aviiiiceiii no 6s l u  impossihilitat d’cxccutar ser- 
veis, el que no tk I’encaix adcquat ks la tnatcixu Comissi0 Inter- 
departamental qiie vostes s’ohstincn 11 continuar mantenint; 
no posem {(el carro clavant del bestiar )?, scnyor Conscllei; 
perqu&, cl’nquesta manera, els puc usscgiirar que el carro 110 es 
mauri CIC lloc. ks II ciir, aquí ei que no té ~’cncaix és la mateixa 
Comissiii, aquí el que cal - - i  en aquesta direcció 6s la nostra 
emena a la totalitat, esmeiiii construcliva- és crear un únic 
organisme a Cntalunyii -no disperscm aquest tissuimpte, cluc 
prou clificultbs csth-, Liii únic organisme, amb cíu*iictcr :luti)- 
nom, un institut -cccrtanient ja estem d’acord que hi hagi un 
institut-, pero un hnic organisme que ho faci tot, que impulsi, 
quc controli, que vetlli, que proposi mesures legislatives, que 
controli I’acciÓ dcl Govern, amb el que fa i amb el que no fil, 
que, 11 la vegiida, pugui executar i pugui dirigir detcrminats ser- 
veis. Pel-i) no Imcm la Comissi6 pcr una bancla, pcr fcr el que 
eski fent, i crecm un insiitut ara per I‘cr serveis que tampoc no 
s’cspecifiquen quins scrveis i per quk hem cle muntar un insti- 
l l i t  per posar en marxa serveis que podrien molt be posar en 
inimii les consellcrics i els departaments que la niateixa Gcnc- 
ralitai i el seu Govern ja té. Per tant, aixb és u n  eufemisme, 
aixb cl’intentar cseiir un Institut és fer a l g ~ ~ n a  cosa, cloncs.,, 
aixo, pel quc hc dit abans, per ii no fer res. 

A tncx, ha estat L ~ I W  mica tam bk orientati 1-1, pcrque nosaltres, 

cti Eu nostra esmena la tolalilat, i\ part que volem que les Tim- 
c i m s  de la Comissi6 I n tcrdepariarncnl;il cltredi n subsumides 
dintre cl’uqucst IiisiitLit, ii part d’aixb, senyor Conscller, nos- 
altres detnaniwem -i demiinem a l ’ es t x i i a  ii la totalitat- quc 
aquest Institut cstigui iiclsci-it A I’rcsidcncia, a la Conselleria dc 
13residkncia, de la niateixa mancra que ho estli tirí1 la Comissió 
Xnterdeliartamentai. 12s II clir, vostes en CI seu i’rojecte no 
di iien 011 adscriiiran aquest Institut; voste ha sortit u defensar 
l’lnstitut, Ara ja ho linc m k s  clar : suposo que arii aquest Insti- 
tiit serA un institut que formarit part dc la sevil Conselleria; no 
c s  cluc tingui res contrii la SCVR Conselleria ni coritln voste, per- 
s.oniilment, senyor Guitari, per0 ens scrnbla que la qiiestió de 
la dona, de la probiernlitica de la ctonii, de la situació rlc margi- 
nacib, dc clcsigualtat cluc encara cnntiniia putint la clona ii Cata- 
lunya -i arrcu, per8 estem parlant de casa nostra-, cloncs, 
mereixeria que aquest Instillit tinguks iina uhicacih dintre del 
Licpartamcnt de PresicIknciu, iis ciar, Y Q S ~ ~  surt 1.1 presentar 
uqiicst Prqjecte i, LIII cop  LI^ cs í ix;~ en l’nrticle 3 ,  yuc és on es 
parla de Ics finaliinis d’ayucst Institut, doncs, és molt ilhstra- 
tiu, sobretot dos apartats, el c) i el dl .  A I’apartal c> parla d’cla- 
borar i promoure informes, cstuclis i anilisis; aquesta Carnbra 
estri estudiant, com mai, senyor Conscller, la qüestió dc la 
dona; hcm muntat una Comissib d’llstitdi pcr esludiar infor- 
mes i per fer anilisis i tal i tal ..., i itixo no ho estern fent en una 
comissi6 d’cst ucii. Tenim la Com issib In t ~ ~ ( l ~ I ) ~ ~ ~ t ~ ~ r n ~ n t ~ r l ;  ara 
miintetn un institut també per estidiar. 1:s a dir, aquí es que 
ningú ha passat de l’lXjI3, es VCU, en aquest tema, i alguns ni 
s’han matriculai, pcrclub aqui, el que hcm dc fcr, liel que es 
vcu, es csludial: Perb, I’apartat ( I )  que a mi em sembla quc es 
aquí on esti el yuidde la clücstib, és ii dir, la gran finulitat políti- 
ca quc vosks cti el Projecte dc Llci donen a I’Institut és a l’a- 
partat ri) .  Diu i’apnriat : (( Divulgar ics activitats, els serveis i 
les tasques duts a terme pel mateix Institut o per les associaci- 
ons i Ics cntitats cotIabor~tdorcs~> --atenciO! - <c rniijr-lnqant 
l’organitzacib de lires, H - irnporlaniíssim, des del punt dc 
vista polÍtic- ~~congrcssos o yurzlsevol altre rnitji>> -cels dic 
els al tres mitjans, perquk suposo que ja ho saben; pero, aquests 
altres mitjans liocicn ser els anuncis als diaris -cosa que esth 
molt bé, fa molta sensibilització--, i les tanques, les tanques a 
les carrcteres i B les ciirZa~s de Cahlunya posunt -els ho 
avtlnqo ja- : c<l’er gaudir CIC l’lnstitut, som 3.000.000~> -i 
escaig-; aixh podria ser, diríem, el títol cle la tanca publicitiria 
que vosiks poclricn coldocar per dnnur i pcr cxecuhr, pcr 
ompiir de continguis t’apartiit ci) cicr Projecte de Llei de 
I ’Inslitut. 

No bi  corn a finditnt politica, l’lnstitut, proposar inewes Ic- 
gislatives --no en té-, vetllar pcr la normativa vigent i la seva 
aplicació -tampoc en t e  I’lnstitut- ... Aqucstcs són fiincions 
fonnmcntaEs tlc la lluita conlra la desigualtat, sobretot quan la 
cultura del Govcrn, dels governs -no parlo tan sols d’aquest 
Govern, dels governs-, es unti cultura totalment masculinu. 
El Projecte de Llei  que, vostes han redactat és un projeclc CIC 
llei rcdaclat absolutamcnt en masculí, ni tim sols han posat el 
guió i la <(a)> al costat -da no dic primcr la (<a>> i ilcsprds el 
gui6 i la { I O ) ) ,  el femení i cl rnasciilí- : {(el ?) dircctor, NCI )) 

president, (1 el )) nn sé que.. . , 6s ii dir, tot ;ibsolutament en mas- 
culí, ni tan sols aquí -no sé si 1;) Uomissib Interdepartamental 
cls ha dit alguna cosa, si s’lm llegit cl h j e c t e - b . . ,  Iierb el 
J’rojectc, a part qiic ks curt, curtíssitn; un cop llegits i cnutne- 



rats cls articlcs, primer eren ~ C L I  i rlesprks, ~ i n  cop repassuts 
varen quedar en tiw, pcique vostks s’lxivien sallat I’arlicle 8; 
és a ~ ~ t ) ,  com iit n o v e ~ a  CIC ~’Agal~ia (:Iwistie ---no sb si I’IINI 
Ilcgida -, IlicJz w ~ y i t o s  --els l a  rccot-timo--; 6s a dir ,  a tnewrii 
qiic miven  sortint els (( ncgritos~>, iinuvcii dcszlparcixent -els 
( I  negritos)~ ercn ~ C I ’ S O ~ ~ C S ,  IIO cren persones de color; he í‘et 
~iiiii broma aquí. Es ii dir, I’asticle, LIII cop comenccs a llegir cl 
ProLjecle, ncabes ja; té buits importanls, li: buits importantis- 
sims, uquest I’ro.jecle cle Llei, com lu mim clc, concrccions re- 
spectc i~ la composici0 cle ia J uiila dc Gover~i; vostks di w n  
qcrc, pcr Dccrel, pcr I<egtament es cleterrninari la ccimposici6 
CIC l i t  Junta de Govern. Mirin : <{ 131 gato escalclado del agua ca- 
liente hLtye>>. Aquí, nosallres, h dos i i i~ys ¡ mig cluc v imm con- 
setisLi:ir ta creacii) de I u  Clomissib Interclcpat.tamcnta1, afegint :i 
iiquest Projecte, qiie vostks wtwi acceptar -i per iiqtii el 
noslt’e vot I‘avorahlc- , va sei- Iu creacib d’un conscll :issessor 
per implicar i per possi hilitar que les associaciniis de doncs que 
treballcn a Clatalutiya pogucssin participw. Fa dos anys i mig de 
la crericib de la Comissi6 Inlerclcp~~rlatnent~~l; vostes 110 han 
creat encara el consell assessor cncara; la mevii companya, la 
I l i  p u t ~ i a  Rosa lhrcnys, ha I‘ct di vcrscs i nterpcl~lacions en 
aquesta tiireccib : {(si te he visto no me acuerdo>>; el consell 
no s’ha creat, el coiisell iissesso~’. Jo -permeti-m’ho- no em 
C ~ C C  que vostbs, pcr rcglament, vulguin ilrii crear un consell de 
participucii, cn aqucst Institut, pcrcluk no m’ha crcc, pcr la his- 
tiiria i perquk, bé, ja eiis coneixem iols, i, a més a mks, volen 
crear aquí --potser sí, potser ho poden Ter, no h o  sé, o ho 
volen fer- m b  un cirganisme, amb un institut que no Tai% 
res, que no deciclirh res, que no proposari res, només posl-lch 
cn funcions determinats serveis, que no sahem quins serveis 
scran, si és que ara hi h a u r i  de  Catalunya una tnena de x~rxu ,  
corn les oficines tic benestar social, doncs, ara unes oficines de 
les senyorcs; no wbcm si són aquests els serveis cluc vostes 
volen posar en marxa. 

N o  es diu tampoc ... Per a nosaltres es molt iniportant poder 
discutir en aqiicsta Cambra la coniposicib de la Junta i la co- 
mposicih clcl Consell, perque 61 que volcni usscgurar per al prc- 
scnt i pcr al futur ks la pluralitat de la rcprcscntaci6 en aquest 
Consell, és el q ~ i c  CIIS interessa, i cns scinbla que In inanera 
més clara de poclcr-ho Icr cs disculint-ho ayui, no fent-ho per 
rcglment, cluc clesprcs no hi ha possibilitats de discutir-ho. 
l k  quinti manera volen ícr i‘iiticionar aquest Institut‘? Amb 
quin persowId? ll’itixo, no cn diiicii res, 
Scnyorcs i senyors ciipulats, senyors del Govern, j o  els de- 

mnnuria el vot íi1vorabIc per a la nosira csmena a la totalitat, cs- 
incncs qLre s ’ h n  Ireballat, a m@s a mes, conjuntament. Bé, 
vostks j a  saben que aixh signilicaria el rctorn al Govern d’a- 
quest Projecte per podcr reiilinent elaborar un prqjccte d’ilnsti- 
t ut a Catalunya, un iinlc organisme -no dos bríqos i el cos per 
u n  altre lloc-, 1,111 tínic organisme a Ctitalunyu yuc vetlli, que 
proposi, que impulsi, que treballi i que executi cl que hagi d’e- 
xccutar, un únic orgunisrne; no  volem continuar una mica per 
aqui i ~ i t i ~ i  altni mica pcr alli, scnsc partici yiacib, scnse claredat 
en les polítiques. i els vull rccorchr tambk unti rd t ra  cosa impor- 
tanlissi ina : senyor Guitart, senyors del Govern, senyores i se- 
nyors diputLits, vostcs f i  tmu anys que governen a Cataliinya, 
m b  niajoria absoluta, nou unys; IIOLI ittiys que han tingut la 
possi hilitat de tre txrllul- it firvor CIC ];I prohtcn19lica dc la dona; 
vostbs, cn uixb, han t i  molt pocii cosa, pet- no dir rcs; l‘a dos 

vcgarlu més, pcr ;I. la nostra cstmnil a la totalitat, :ini13 

tat quc amb el rctnrn i11 Govcrn cl’uqucst I’rojectc cle 
homes i clones, hi sortiríem guanyant. 

Moltes gricies. 
Fil SI-. PKESIDEN’I’ : Moltes grkies, senyora I :  

Per a u11 torn cn contra, li: la p; i raL i I i i  la iI.1crstre i1il)utacl:i seny- 
ora ‘I’sinital Neras. 

La Sra. N bXAS : Senyor Presidcnl, Senyores i senyors clipu- 
tats, tal com hem pogut apreciar després dc les intervencions 
del G r u p  cl’lniciaiiva per Catdunya i clcl G r u p  Socialista, q ~ i e  
presenten les cs1ncnes i i  la totalitat nl Prohjjecíe CIC 1 .lci de C:rca- 
cib dc I’lnstiiut Catalh de la llonu, tota I’oposici6 :I aclucst [’ro- 
jecte dc Llci IT~LI, bisicamcnt, cn la clesaparicib o, millor di1, cii 

la supressió de la Coniissih 1 nterdep;irtamenlal clc Pronioció 
de la Dona, i se’ns proposa, per tant, que sigui I’Institut qui 
faci les f’uncions que avui li: atribu’idcs la Cornissib. 

Abans d’entrar a parlar del lema dc la Comissió, m’agrudariu 
fer uns pctils aclariments, tant a la senyori-i Fabih com a la se- 
nyora Manuela Ik Madre. Vosles han parlat yuc riqucst orgn- 
nisme, aquest Instihil no csth adscrit a cap departament. h i -  
dentment, jo aixo els ho vaig explicar en Ponkncia, el pcrquk 
d’aixb, pcsquk entenem que no pociern lligar CIC mans un 
govcrn, quan, en un moment determinar, poricm inscriure pet‘ 
llei un institut i ,  clcsprés, per yiiestions, doncs, quc es creguin 
d’ordrc intcrn dcl Govei*n, cs pugui adscriurc a un altre Dcpar- 
tament. Em sembla que d’aixo cn tcnim mostres, perque, en 
tot cas, s’hatiria de modificar dcsprés per llei, i aixb V Q S ~ ~ S  ho 
saben. En tenim mostres perque vostes també sOn molt con- 
eixcdorcs quc l’lnstituto de la Mujer primer vit eslar inscrit al 
Ministeri dc Cultura i ara ho estil cn el c1’Afei.s Socials. Be, pcr 
h n t  és normal que cs puguin canvitir de departament, cn 
aquest cas cle ministeri. 

Pel que fa a I’articlc 2, cluc vosti: criticava, scnynra FabiAn, l i  
haig de dir que ens ha llegit el tcxt cluc portava c l  Projccte de 
Llei, no cl tcxt aprovat en Comissib, que jo no sk si realment 
voste se n’havia i-ldonat, perb aquest tcxt va scr modificat amb 
una esmena transaccional quc virem accepttir del Grup Mixt. 
Per tant, res a veure amb el que vostk eiis ha llegit. 

Pel que fa a la composicib de la Junta  dc Govern, de les 
seves funcions, que vostks critiqucn que el Pro.jcctc de Llci no 
especifica quina s e i i  la junta de govcrn, no cspecitica quines 
seran les seves funcions-, vostks saben molt bé - i  aixA no ho 
han dit - que aquesta 1 ) ipu~c la  que cls parla tcnisi tota la hona 
disposició per acceptar les esmenes que aiiavcn cricaminades 
en aquest sentit, pero quc hi va havcr una negr-lliva toia1 per 
part del Grup Socialista, quc era I’únic que mantenia esrnencs 
cn aquest sentit, de voler-les ucceptar. Tot el quc voslks vul- 
guin, pero, sincerament, crcc que aixh és un  flac fíivor per mil- 
lorar realment les Ilcis, la qual cusa hauria de ser la tasca, en 
aquest cas, de I’oposicih; perque quan no s’aeceptcn csiiicncs 
se’tis cliu que sorn prepotents i qiic ens tanquem cti banda, 

Vovtk parlava de lanques publicitirics ~amhé, seiiyo~-u iSc 
Madre, jo l i  voldria dir cluc espero quc la Cotiiissih Iiilerrlepar- 



lurnentnl, que seId ~ L I ]  haul-i  dc vetllar en cls diferents dcparta- 
incnts tola 10 coorclinacib pubiki1k-i;i i totes Ics tasques d’a- 
quests ckpai’hincnts, tingui ni& cura q ~ i e  el mateix Ministeri 
de Simital, cl qual va Ier iina tmca p~iblicifiria sabrc la donacih 
dc sang, cn que sortia una donii, doncs, cn vcstit de bany dcs- 
C O ~ L I  11a1, cl ue Licia <( IjIíirno tntwMo tiri swtit/or c~ll  saiyi3r~~. 

I3pct’o que arn h la Cornissib Interdeparl~zmenlal, iiquests 
petits lapsus, aquestes petitcs falles no iirri bit1 a passar. 

Continuaria iira, doncs, cntrmt en el tema de la Coiiiissib 
Intcrdepartati~cnlal de la Dona, perh com molt be saben, i tal 
COIM liu explicai 1’1 lonorablc Conseller de Cultura, senyor 
Guitart, tk el seli origcn en LIIIN Proposicii, de Llei aprovada 
pet’ aquest Parlament, a proposta de tots els grups parlatnenta- 
ris, i, posteriorment, va ses creada per decret del Consell 
IJxecu t i 11. 

Aquesta Comissió lntei’departl?menl~il -també s’ha dit 
aquí- 16: ccm a objectiu clar la planilicaci6 i 11-1 coorclinacib arnh 
els difcrents departaments dc la Genet*alEtat de tots els ternes 
que puguin afectar la igiialtat dc drets cntre les ciones i els 
homcs; per0 és cvident que després de dos anys cle funciona- 
ment la Comissió necessita --i nosaltres ho creiem així- un 
altre organisme que pugui scr I’executor de tota la polÍlica en- 
degada per la Comissib. Si partim cl’aclucst plantejamcnl, en- 
tendrcm peri’e‘ectnmcn t que es reserva a la Comissi6 la planifica- 
ci6 i Fa coordinació i a J’lnstitut, corn a organisme autonom, I’e- 
xecució i la prestacib de serveis. 

Els dos grups esmenunts ens han dit  íant en Comissió coili 
e11 el debut d’avui en aquest Plc que, al seu entcndre, tota 
aquesta coorditiacib i planiíicacici la pot fer I’Institut, i aquí 
-diria jo- rau tambb la nostra discrepincia. Sc’ns ha dit i re- 
petit, del drct i del revés, que aixo és voler crear org:inismes pa- 
ral-lels, que les seves funcions se sobrcposen, i que podrien 
uniíicar-se en un sol organisme. 

Bk, crec que aixo no és així, almenys cl nostre Grup no ho 
entén així, perque en tenim cxemples, que si hc no s0n iclhn- 
tics, sí quc podríem dir que són molt semblants; em relcreixo, 
per exemple, i-I la Direccih General de la Joventut, que 6s qui 
f i  Iit tasca representativa, politica i coordinadora, i a 1’Institut 
Catali de Serveis a la Jovcntut, que es qiii executa la política de 
la Direcció General. I aquest és, al meu entendre, un exemple 
clar que els organismes són necessaris -tots dos organismes 
s6n necessiirk-, i quc les seves funcions no se sobrcposen ni 
es dupliyuen, sinb que solament es complemcnten. 

Nosaltres volclriem creure yuc en u n  temps no rnassii lluny6 
es pogucs arri blir ;i suprimir I n  Comissió In~erdcpartamcntal, i 
cluc les seves funcions, per lant, Ics poguds assumir l’lnstitut. 
Aixt) voldria dir que s’liauriii arribat a un nivell dc sensibilitat 
cii el tenia tic iu dona i que ja no caldria ni tant esforr) ni twnta 
dcdicacih en la coorclinaci6 dc tants i tanls temes quc afecten 
avui encara les dones. 

Iktcm segurs que no hi ha cap govern que vulgui crear orga- 
nistiics sense crcure’ls necessaris, i que aquest Iin ds, corn 
també estern segurs, tal com deia abans, que, arribat el 
moment precís, el Govern traspassaria Ics competkncies de la 
Comissid, Interdepartamental cic Pronioci0 de la Dona ai 
mateix Institut, si així ho cregués convenient. 

Vaig anunciar en el debat de les esrncnes a Ea totalitat en Cu- 
missió que el nostre tisup intentarin trobar totes les vies de 
consens possible per la1 &arribar ii Lin text que fos aprovar ainb 

el més ampli consens, peri) pcr dir la veritat, les discrcpincies 
cntrc el Grup Socialista i cl Grup d’lniciallva per CatulLinya 
han fet dií’icil arribar a aquest consens. Penso que CJE la tasca de 
la no-discriminacici dc la dona tots plegats hauríem de ser capa- 
GOS clc fer irn csí‘or*q pcr poder i m r  molt més units del que real- 
ment nnetii. Penso que no liauria de ser un tema de divisions 
Imlítiques, rii de bons ni de cliilents, ni de dretes ni d’esqiwt-w. 
IJenw que la nostra titii, la de tots cls diputats i diputi-idcs d’a- 
questa Cambra de totes les teiidcncics i de tots els colors poli- 
tics, ds ctc f‘er un csfoq pcr intentar d’aconscguii* quc Ics doncs 
siguin lliurcinent cl que elles vulg~titi SCI: 1 eslic segura quc si 
aixh ho acuiiseguissim haurfcm ret un pas molt imporlnnt en la 
igualtat d’oportunitals de la dona. i acabo, scnyor Prcsictent, 
anunciant cluc cí nostrc Grup votai% en contra de les esnicncs 
de retorn dei Projecte de Llci de Ci.eacib de I’ínstitut Catalri clc 
la Dona, perque cntcnein ytie amb la scva creacih s’obre un 
carni important per a desenvolupar una tasca implia cn liencfici 
de les doncs de Ciitalunya, i dcmanem als alires grups de la 
Cambra qirc ens facin confinnqn i que tainbé hi votin en contra. 

Moltcs gricies, senyor Prcsidenl; moltes griicics senyores i 
ScnyoI’s cliputals. 

El SI.. I’tlESIDENT : Moltcs grkcies, scnyora Ncras. Ara, 
ci’acord amb l’artidc 67.2 del ltcglarnenl, els altres Grups par- 
lamentaris poden fixar posici6. Pel Grup pat’latnenlari Mix1 te 
la paraula I’Mustre Diputat senyor Martí11 i Tori bio. 
1’1 Sr. M AIiTiN : Honc~rd~le President, il-I ustres senyares i 

scnyors diputats, vnletn comenc;ar la nostra in tcrvcnció posant 
de manifest la voliintat dels centristcs per tal que la crcacib d’a- 
quest Institut no sigui tan sols una qiicstih tl’imatgc que per- 
meti cobrir i’expedient en 61 tema de la dona, ni un increment, 
scnse més, de i’aparcii burocrilic de ia Gcneralititt, u n  brgan 
més per a ser dotat pressiipostl~riament. 

Perqui: $lixo sigui així fan falta, al nostre entendre, cinc qiies- 
tions. En primer lloc, i malgrat que en cl Prqjccte de 1,lei de 
I’Institut es ili ref’erkncia especilica a la problematica de la 
dona, el scu ob.jectiu ha de ser més ampli i ha cl’iibcaqar tols 
aquclls Arnbits on es conculca el principi d’igualtat que recirllen 
tant la Conslitució com t’listatut cl’Autonomia, 

13n segon llec, cal dotar I’lnstitut de les competencies suflci- 
enis, ;imb objectius i finalitats de carictcr executiu, i amb capa- 
citat per a intervenir cn totes aquelles actuacions de 1’Admi- 
nistrricib cn les quals no es recullin els principis d’igualtat per 
ra6 de sexe. 

Bs també ncccssari garuntir la participació cieis grups socials 
que treballen cn aqucst kmbit, de manera que I’activitat d’a- 
quest Institut doni resposta a les necessitats i clcficihcies reals 
que cxisteixcn wvui a la societat. 

En quart lloc --i és el més importmt- cal garantir ei cnnipii- 
mcnl i I’el’ectivitat d’aquelles f‘iiicions per a les quals s’est8 
creant aqucst Institut, i tambk la transparcncia dc la seva 
gest i 6. 

Finalment, i amb I’objectiu clc racionalitzar I’Adrninisti*iició, 
els centristcs creiem oporiii eliminar yualscvol duplicitat d’or- 
ganismes iiinb compcthcies i finalitats similars. Així, doncs, 
1’Institut ha dc poder ser, ensems, un brgnn consultiu cn 
aquelles accions de govern quc puguin posar en qiiestib la 
igualtal de scxcs i ,  positivamcnt, elevar propostes al Consell 
Executiu per tal que, mitjanqant els corresponents dcparta- 
melits de la Generalitat, es prenguin les mestires oportunes 



pcr tal d’csmcniu xluestes clesigualliits. 
lih aquesta linia, enteiicm q i ~  I’activital dc i’lnsiitiit ha d’w- 

Iai- uentrxh a rccollir les siluxions cxistctits de ctiscriminaciii 
ti partir de rcditnt social i tic Ics : ipoi~xk~ns deis d í cctats t 

iictiiiir, en consecliiknciii, CII quat i’l: iiivel Is fonmenials. 
J3rinim nivcll : coordinar i irnpuls;it. les accions i iniciniives ex- 
istents, lant piibliyues W - k s  II clir, cntrc Ics cliibrenIs iidnii- 

nistriicions i cls organisincs píi blics-- com Iirivitdes : org;mit- 
zxions, en t i t a ~ s ,  ccntrcs d’cst uclis, etck tcl-a. 

Quants eslorycis i diriers es perden per’ mancu de ccrordi~~acib 
entre I’A,dt~iinisli*acih o ric1 fct dc no ¿iproí?tar Ics idces i inicia- 
tives que molts gr~ips no poiítics, o íins i tol polítics, poricn H 

terme ? 
Segon : inlbrtnrir clcls circis clirc gwntcixin 121 no- 

discri iniliacili i dels mecanismes legals lici- 21 fer-ios cfec~ius. 
Qua I I 1 H ci 11 t adans descor iei xc 11 e Is se us I 1 I’C 1 s ? Q tia n is ci LI tac1 ans 
no l;in LIS de Ics g~*aiitics quc Ics lleis l i  dcparen pcr iils selis 
clescotieixcments? Aqucsiz-i mmca ci’inf¿>rmacib perjudica 1’0- 
nainentaEmcnt qui no disposa dc aipacitat adcl~iisl tiva suíicicnt 
per contractar uns bons scrvcis cl’advocats cxpcrts en I s  inaicria 
o que cls manca, ma)aui‘udainelit, LIIIU I‘ortnacib adien t. 
Aquests són tumbe qui m6s iiccessitat tcrien de les lleis, 
aquests sbn també qui mes patiran rclativmcnt dc la scva nu- 
uplicncih : separacions i clivarcis, pr’oblcmes proícssionals i !a- 
borals, niailraclamcnts, aleiiciuns i tutela dels iianos sbii 
iilguns dels exemptes que cal, doiics, qiic I’AclrninisiraciO es rc- 
qiotisabi i i tzi de la genc tali tzacih d’aquesta mena d’i nf’ormuci¿í. 

Tcrcerii : cstablir  LI^ pla d’actuacib per als sectors de la po- 
blnci0 que, ara com mi, paleix mcs I u  discritninaci6 per ra6 de 
sexc : la don;I. Cal fornentar la incorporiicih CIC la dona al ire- 
bull i i i  la vidR shcio-política com a condici6 pcr a la igualtat c1’c)- 
porlunitats c!avant de  home a I’hora CIC prendrc dccisjons. 
191 clefiniliva, cal poriar endavant un pla que garnntcixi la lli- 

beriat d’accih, per tal cluc Ics dones t‘iicin de la scvil vitia allo 
que clles creguin oportii, sensc altres restriccions que la seva 
prbpiij vcliiintat i cupacilat. fils dur dir encara que som IILIIIY cl’a- 
qucsts objectius, quan encara Ics doncs actives a CntaIw-iya 
estan per sot;) de niiíj;inn euroliea i, en canvi, s61i els sectors 
de li1 pobiacib que mcs incideixen en I’alt percentatgc d’alur. 

N o  hem d’oblidar que a partir dels vint-i-cinc onys el iivcll 
ci’atw, seiise coniputiir les clot-ics, 6s a dir, el nivell d ’ a ~ u r  dels 
homes se situariu al matcix nivell quc cl de la Comunitat 1 3 ~ -  
n t m i ca 14 itm pea. 

Quina capxitat cle decisi0 tenen les cionc,s que riepencn del 
SOLI d’un tercer a I’hora cle plante,jar-se ~ i i i a  independbncia dc la 
vid;~ persond ‘? lielativsrncnt JKK~UCS. L’sltcrnutiva 6s sovint 
incorporar-se, com estii passant, 8 I’ccoiiornia submergida EE 
ag;iEBr yualsevol ícina i de categoria i soli inf’criors. 

Finalment, hu CIC ser una finalitat d’aquest Inslilut col.labo- 
riu cn la conscienciacih de la socictat, tmt dels homes com de 
Ics dones, per a I’erudicaciO tic les ciisct-iminacions per c.aó de 
sexc. L’AciministrxiÓ hi ha dc prendre partit. 

Pel cluc fa als brgans dc govcrn i a1 Conscll Consulliu d’a- 
quest Institut, iotes !es tiicw-es Iiivtlr- dc la particjlrucii) activa 
i efcctiva dc tots aqwlls que cshn tl-eballnni pcr la 110- 
rlisoriminacji, entre els scxcs ric li1 v k h  sijcio-politica compta- 
ran uinh el suporl clcl Grul)  centristu. 

i :inalrncnt, q~r ina  I M  estili la nostra posicii, cn el debat cl’a- 
questa i,tci? Creiem cluc la dcsigualiat cntm cls horncs i Ics 

dones afccta I w n t  Ics doncs convergcnt s C W ~  Ics  lones socialis- 
tes, Ics rlmcs cmmiinjstes com Ics tloncs d’csqi~crra, les dorics 
populnrs i ,  cvicteiit niccnt, Ics doncs celi tris~cs. I k r  uix0 hcni 
vvlgui que irrl~rcst:i Llei csiijgrj mitxim dc consciisiiadii cntrc 
totes les ~OI.CCS pol ítiqucs pt-csents al l+~r lmc~l i .  AixO EIO IXI 
CStill possi hlc. 

19s ccn tristcs hem conlrihiiit de tniinctx notutilc (3.11 la millor:i 
de la Ibi, H V L I ~  11 debat, i Ics inoltcs cstiiencs cluc CIIN han c s ~  
udmeses pcr 1;) poncnt iii:iiiiI’cslcn el sentit posili ii i dc: conscns 
amb club hcm treballat. N o  oljstatit izixh, no ciis catisarcm de 
supervisar les I?iialiluls rcsumiclcs pcr’ ;icliiest I’rojecte CIC I Jci 
que avtr i aprovr-lrcm, pct-qu& ;i4 ucsles sigui 11 ctccli vatncn t 
acomplertcs. 

1’:spcrctri qui: la vol unta t  de C O ~ S C I I S  rnanifcstacta cti tots cls 
Ircbalis en Comissi0 pcls diputats centristcs es tradueixin cn 
LI i i a  eíccbi vil s pl i aici0 cl ’aq ir cst s principis quc, man i rwta ts a I ’ i - 
nici de la nostra intervcncici, han servit de í’l)ii:iment a iol el 
iioslrc is*ehall en iiyucst I’Et.ojectc dc Llei. 

Moltcs griicies, iI.Iustr.cs scnyorcs rli putades, il~lustics seny- 
I) r s  cl i 1) i~ lat  s, I I oiio1’a bl e scn y o I’ I’ r csi cl en i. 

1‘1 Sr, PKIiSJDENT : Molles grkies, senyor Marlin. I’cl 
C i r L i  11 par I amcn t ari d ’ iisq u errii 12 ep LI 211 i calia, t C I a pa rii LI la 
1’1I4uslt-c DiIluhi senyor Colom. 

El SI.. COLOM : Senyor I’rcsiclcnt, scnyorcs diputades, sc- 
nyors cliputals, en moltes ocasions cluraiil la pr-csent Icgislatura 
s’han clenunciat ciisos CIC discriminacih de Ics doties del iiostrc 
país pel sol fet cic ser dones. Moltes d’ayucstes denúncies feien 
refcrkncia a les poclues expectativcs rlc prtmiocib labord CIC la 
dona, a cliscri minacioiis laburuls manifestes o cncoher~es, i a 
les dilllcultats d’accedir a detcrmiiiats llocs de treball. 

En gcncral, s’evidencia massa sovint cl malcsl;~r de Ics 
rloncs, dcriviit de la scw persistent discriminació socinl, i aixo, 
malgrat Ics lleis, malgrai Ics comissions i malgrat Ics disposici- 
ons igualitiirics propies dc tota societat que cs prea d’avanr;acla. 

Les arrcls de Ea discriimimció són massa fondcs cn la histbria 
iiiatcixa de la hummilat;  cls mals  hilbits individuals i col-lec- 
tius de totii socictui masdista, tnwa forls pcr desal,al%ixcr a 
piirlir n m k s  de Ics tlcis. 

íis aquest un ciis -scgurmeni- on Ics lleis van pel (Iuvant 
de les clinhmiques socials, i ,  rl’entrada, nosallres havicm espe- 
ra t  que el Projcctc de Llci cluc avui sc’ns ha presentat pcr part 
dcl Ciovcrn anés cn aques~a dircccih La dinimica coniunilhria, 
la cliniimica e~irolxxi, laiiihé en aqucst sentil, ha anat per 
c l w a n t  del qcrc ha dc ser’, clcl q ~ i c  6s la clinhica dei nostre 
liropi país. 

A comerqiimenrs dc la dccada actual, el kzrlatncnt Europeu 
vu cndegar una clininiica positiva pel qiic fil a 1:) igualkit d’opor- 
t Li n i t iits 11 om-dona, i recon c i x i 21, el I’nr l amcn t h i  ro peu, pú - 
hlicarnent que havia pres conscikncia ~ L I C  era prkticameii t im- 
possible instaurar m a  veritable oportunitat cntre els drcts de 
Ics doncs i dels liornes si hom ES limitava iinicoment a l’aspecte 
anomenat H d’igiid tat  relributiva )). Va calctre CII aquella i l i -  

stinciu al Parlament E~iropeu - ho recordo- u11 gran debat 
sobre el problcma dcls drets de les dones, debat quc hem 
trobal ii fr-lltur cn uques~ Ilarlameiil i quc hauria cstat un bon 
pas imvi  licr a aquestii Llei, almcnys tal com ho enlcnciii nos- 
dtres; debat al Parlarnen2 l~ouropeu que es V ~ I  dourc m b  un 
llarg inlbrtnc i amb 1:i constitucib de comissions de scgiiimcni, 
comissions dc scguimcni liciiqucs cle les conclusions a quk 



vil II arri bnr. 
Aixb 110 vol d i r  yiic la present Llci no sigui oportiina. Nos- 

allres crilcnein que liqucstn Llei és oportiinii, ve en Lin bon 
niomcnt, hauria d’liiivcr vingui fliis i tot ahans. ISn~enem, 
~ O I I C S ,  que 110 ks, i saludem tit iniciiitivti per part CIC la inqjoria, 
pcr part del Govern. 

1,’lnstitut Catalr‘l de la llonii és necessari -tal corn diu o 
com s’;d¡Iiiiii cn l’l<xposiciO dc Motilis del Projecle de Llei - 
com a organisme executiu especialitzat, ; ~ m  b la finalilat dc 
prestar serveis i crntnarcar els cunals hpt i m s  per la participncih 
ltcti va de les en t i tats de cloncs cle Cal ut unyi considerades tnks 
signi íica t i ves i representat i ves. 

Qiiaii et Pl-ojccle CIC Llci va entrar en Chmissib, el nostrc 
Grup parlamentari h i  donava inicidnien t suporl :i Ics estnenes 
ii la totalitat presentades pel t i r i i ~ >  Socialista i pel C ; I * L I ~  d’iniciii- 
ti va per* C:atalunya, i donava suport entenent que, previamen t, 
s’1i;iuria d’liavcr fet aquest dehat en el si del Ple del Piirlamen t; 
cn segon lloc perquli: crkicm quc no  s’lirivia Ixiscat, per part de 
la mi\joria, sulicieniiiicnt cl consens ticcessari per ii aquesta 
Llei --nl primer moment-, i ,  en tcscer lloc, perque sobrelot 
hauria calgut, al nostre entendre, clarilicar definitiwnient cl 
paper que íltria a partir d ’ m  la Comissi6 IntcrdcpartamentaI CIC 
Proinocib de la Jlona, creada licl i3ccrei 25/1987, del 29 de 
gcnes. 

Iksprés, per<), hem constatat que la Ponencia admctia esme- 
nes, buscava -dmenys ho dcia-, buscava consens i se’ns 
ncaba CIC dir, per part CIC li1 portavw de la miiioria que cl paper 
dc la Comissi6 Interdeparlumental scri ritmés -i aixh ho 
recull unii esiiiena lransi tbria, la segona, al final-, seri només 
el d’un orgliriisrne cle coordinacih i d’iiiipuIs dcls diret-cnts de- 
pariainenls dc ta Generalital pcl cluc tB ii Iri protnocib de la 
dona i cl reclucrimeni de la normativa o el scguimcnt que s’hii 
rlc í‘cr dc la norrnatiw no disa.imiiiut~)ria en tots i en caciascun 
dels deptirtarnents de la Gencralitat. L’IHust re portaveu dc la 
majljori;i cns ha dit turnbc quc es contempla, a la llargo, la desa- 
parici6 dc la Ccmiissib Inlerdepartai?~en tul o I’assiiinpcib cle Ics 
competkncics per part dc I’InstEiut Catuli de la I h i a ,  i, per 
hn t ,  yiie hi ha tina voluntat política de no doblar organisrncs i 
no arn pI i a r bu rocrici es. 

N o  dlihtcin pas de la bona vduiltat CIC la I H L I S ~ ~ C  portaveu 
CIC la majoria quan ens exposava aquesta intenció, per0 altrcs 
veus del Chvern 110 tim pas dit el niatcix, i prevcuen 
-ssernbla- LIIXI llarga continiiitat per a la Comissió Interdcpar- 
lamcntd. 

El Grup pitrlarnentari d’Escluer*ra liepublicanii u1 seu dia va 
volar, en primcr lloc, afirrnativainent la constitucicj de la Ce- 
missió Inlerclepartamentat de la Dona; hem dit, a més a tnks, 
fins ara que, la Llei, la considerem oportuna. Per tant, j a  anun- 
cio que riosaltrcs no  volarem pas en contra del Prqjccte de Llei 
cluc ens presenta el Govern, per6 tampoc podem volar-lo lkvo- 
rablcmcnt : iin xic o moll escalclats, un xic o molt escaldats per 
tantes promeses incomplertes per part del Govern o dcl Grup 
parlamentari que hi dóna suporl. I aquí norncs voldria recordtir 
cl Consell Assessor creat ..., bk, no creat, 6s a dir quecs crearia 
i mai orcat CIC clcbb, que jo mateix en altres ocasions he derna- 
nat i hc denuliciat aquesta mancant;a davant d’aquesla Cambra, 

Ens prcgunlcin si es Tari1 algun dia o no aquest clctiat sobrc ..., 
un debat llarg, en el Ple, sobre I n  igualtat d’oportunitats de Ics 
clones i dels homes 1-1 Caliilunya. Ens preguntcm si desapareixc- 

t4, i sohrclot qunn desíipmixerii, pcl fct d’havcr-ne ussirmit 
totes Ics conipctkncies I’lnstitut Crihlh de la I )ona, la Comissii, 
I n t crde pu i*( a m e n tal CIC I ii I h tia. 

.LI veictm que en ¿iyLicst;i Ilisposicib ‘Tmsitbria Segona 
--conscns1i:icfa - cs parla que {( Iu Uomksib Iiilerdepnrtamen- 
t a l  dc la I3nna rnriiitintlrr‘t les seves compctencies tncntre tio 
seran nssumiclcs per I’lnstitut Calali de la Ilonuu; entenem 
quc scrr‘l aviat, que serli ripidi! ayucsta assumpciL~. 

~ o I i ~ i t ~ c I ~ t ~ l ~ i c i i ~ ,  per tots aquests molius, el Grup parlame- 
nari d ’ E s q ~ i e i ~ a  Kepu blicana s’ahstindti, tant en d a c i 6  b 
les esmenes a li1 tolali tat prcsenlncles com al conjunt del Prc)jcc-- 
te CIC Llei. 

MoElcs griwics, senyor Pi+csiclerit, senyores i senyors 
i.) i 13 LI tat s. 

El Sr, I’Ri3lDrt;,NrT : Griicics, senyor Colom. Pel G r u p  par- 
hrnentari Popular, 11: l i ~  paraula la ll4ustrc Diputada Maria 
ISoI o rs M o 11 t serral. 

I,a Sra. MONTSI’KRAT : Gi*iicics, senyor Prcsiclenl. Molt 
hreuinent, dcs CIC I’csch, pcr anunciar que cl meu Grup n o  pot 
compurtir I’csperil dels textos presentaís pcr Iniciativa i pel 
G r u p  Socialista, malgral q ~ i e  valorem posiiivament cl SCU trc- 
ha1 I. 

ISIS texlos sbn els mateixos, i els trobem excessivament re- 
ghmentaristcs i encotilliidors de t’xtivitat de 1’Fnsthut. L’cdi- 
ci0 d’apartats amb Ics tinalitats o funcions de l’lnslitut no és 
mcs yuc la coiicrcció del cluc s’wsenyola en el 1”rojecte en 
leriiies generals : asseiiyalar o, mks bk, enumerr-lr cle inancm 
volgudarnent exhaustiwi les funcions i cornliosici0 de cada 
hrgan de 1’Instilut --cosa r*ecarnanahlc pcr 1-1 al tres 
institricjons- no ens sembla ctmvenicut cluc aparegui cn la 
Llei per les raons iibans exposadcs, havent de tqylar-lo per via 
reg 1 a m c 11 t ii r i a. 

i l i  voldria adreqar unes breus paraules, (( curinyosamerii )>, a 
la scnyorii Manucla De Madre ahnns d’acabar, per mnniíestar 
la nostra sorpresu pel f’ct yiie m sonibla que hi ha Iicrsories I 
persones de color, subtil dislinci6 que a ini se M ’ C S C L - I ~ ~ . .  

Ihpero que, amb el temps, arribarA cl dia que pugui ésser suii- 
cient me 11 t p rog rcssi s t a per per melre’m cl c t crin i nats lapsus, 

I<es niés. Mol tes grkcics, senyor President. 
1x1 Sr. PI< 1SIII)UNT : Grkics, scnyor;i Moiitscrrat. 
Acabal el clcbat de les csineiies a la totalitat, se sotmet, cn 

primcr lloc, II votaci6 el de tornar o no el Projecte al Consell 
Executi u. 

Els senyors diputats qiie hi estiguin a favor, es volen posar 
dreís? 

Els qui hi estiguin en contra? 
A hs t e II c i o n s ? 
Les esmenes de retorn clcl Prqjecte iil Consell lixecutiu hiui 

estai rehutjidcs pcr 30 vots a favor, 71 en contra i 6 
abstencions. 

Suposo, senyora ilc Madrc i scnyora Fabihn, que es poden 
votar conjirntament els tcxlos alternatius ..., s h  idkntics. 
Doncs, lirem unii sola votacih. 

Senyores diputades i scnyors diputats.. , ( h / s c ~ . $  No vota- 
rem les esnlcnes amb text alternatiu, pcrquc es consicicrcn de- 
caigudes haven t-sc rebutjut el retorn. 

Mi  ha rcscrvacfes diverses esnienes a I’articulat. La primera 
esmena és a I’at’ticle primcr i esti prcscntada pel G r u p  Socialis- 
ta; 6s uria esniena d’:tddiciO. Per ii  I;i seva defensa, ti: In puraula 
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la  Ililxitiicki 11.1 ustre setiyoru Manucta De M ~ i r e .  
Ida Sra. Dl l  MAI31< I:, : Gricies, senyor I’rcsitlciit. Anunciiir 

qiic rclircm totcs Ics esnienes i q ~ i e  nomds en dcixcm clircs dc 
vivcs : I’estnenri núniero 3 i I’csmena niiiiiei~o 18. I,es altres 
qi1cd:uicti rcthclcs, i iirii 110 explicani. 

1:)s certment vcrititl, ~ o t i i  ha dit  la senyem Ncrns, cluc tan t  
en I’onbncia com cn C:oimissib ella, ~~ersotial~nen t, 1etii;i iina 

aclitucl cle consens, ci’intentar co~iseiisiiar iiqucst:i Llei - 1 7 0  

entraré CII cl pcrq~ic dc lit scvii x t i t u d  ~ons~t~su~i~l [ ) i . ¿ i - ,  per.0, 
certament, ens V H  parlar que volia cluc acjiicst Pryjcctc de Llci 
hagiics sortit al rnixim ccmseiisLiibt. 

Nosultrcs havíem presentat, :i part de I’estnena II la toliililal, 
Litiii colla d’esmenes -mol tes esnicncs, mollissi nies- arn b In 
inlcneil‘~, realment, cluc el I’rqicctc fos un pt‘qjccte iicccptable, 
minimanicnt digne, i cluc poguks servir txal tneiit per trehallrir 
CII frivor de la igualht dc I r i  dona. 

Vitrcin comctic;ur molt be, pcri) quan virem mi bar a Ics cs- 
mcncs realment de fons, ks ii d i r ,  d’on hi Iiu el veritiibte proble- 
ma en d a c i 6  amb ayucst Projecte de Llci, ens virem adonar 
que cl qiie primcr crii t‘wor;-tble ;i I’acceptuciG d’esmena, un 
crip mibat on  estwva i on cslii el yuidcle la yiiestili, lu qiiestih li)- 
natmcntalrnent ideolhgiai. *. Perque aixh si cluc 6s iin problcma 
dc drctes i cl’cesyuerres, el problema CIC LI clcsigualtat és ~ i n  pro- 
blema ideolhgic. 6s veritat, certumenI, quc les dones, sigui 
quina sigui la scvii classc social, tenen una marginaci6 Iraciicio- 
~ i a l ,  liistbrica, en el coiijuiit CIC la societat; itixb és veritat : la 
imargiiiacib Icmcnina abasta totes les classes socials. Pero qui 
pateix mcs I u  dcsigiialtat s6n les persones que són rncnys ... 
Aquí hi hu gcnt que cs mcnys igual lluc altra, o més desigual 
que ultra. Per tant, és veritat que hi ha una qiicstih gcncral, de 
desigualtat; licrh és veritat també cluc CE problema dc la rnargi- 
naci6, cl problcmu de l’iucces al treball, a la cultura, i i  la inlbr- 
iiiacih, a 1;i indcpcndkncia econhica, 6s un problema que 
pateix malt mbs la dona treballadora, la dona que és miijorithria 
;i 111 poblacib, cluc cl probleina dc I’cclucacib, de I’accks a lii cul- 
tura, de la independencia ccmbmica, les dones d’una delermi- 
nilda classc social el patcixeii molt mcnys, obsol irtainent veritat 
--m$ iihans, i, molt probablement, ho continuari essent. J’er 
tant, cl problema de la desigualtat, no de dones i cl’homes, sinh 
tambc cle la mnrginucih global que ei con-junt de Ics persones 
patcixcn, 6s un problema i‘onamcntalmcnt icieolbgic. i en la 
votacii) a I’esmenu u la totulitat s’hu vist, senyores i senyors di- 
putats. 12s a dir : la drclu hii votat junta en contra del Projecte 
de Llei, i l’esquerra ... iina part de I’esquerra s’ha abstingut 
- l’ha dcfe‘ensat molt k, de tota iiiiincTii, cl scLi posicionamcnt, 
hn cstat molt correcte-, perb l’csqucrra ha votat en cotitri\, i 
en fwtx d’nyuestn esmena a la totalitat; cs a dir qiic sí yuc és 
iin probtema idcolbgic, el  problema de la desigualtat. 

Per tant, i continuant amb les esmenes, quan cus v h e m  
udonur q ~ i e  les úniques csniencs quc ens acceptiiva el Chup de 
In majoria eren les estnenes qiie anavcn a millorar les C U I I I ~ S ,  el 
punt, el tcxt, que quedés uila miai rnk vestit, mks enllestit, 
mbs 1x5 per presentar-ho, i ,  quan arribivern i i  Ics esinenes de 
fons, c k  --en rciditat- qu15 ha dc fcr l’institut, yuincs s b n  les 
S C V ~ S  funcions, club és cl cluc ha dc t’cr per treballar rculmcnt i 
quines cornpetkncies se l i  hiui de cioiiur, iiyucstcs, lotes eren 
qiie no. Per tant, dc 1;i mateixa rnaner;i y ~ i e  ja wig rctirur en 
Comissib, cn I’oii&t~ciu, Liti: i  part tic Ics csmcnes, avui n q ~ i i ,  sc- 
nyotcs i senyors diputats. rctiro gai t-cbd totcs Ics emenes, 

.. . - .. 

pcrque no volcni scr ci~mpliccs -i ho clic iim3 t claranictil- 
cluc iiqucst I’wjccctc, aclircsl Pwjccic cle Llei cluc HO CIIN ser- 
voix, que no sct-viril dc r a  pcr r i l  conjunt de les cloties II Chtiilu- 
nya, que no anir;‘1 it milloi.ar ci~l) ni una clc Ics sjtuacinns problc- 
tniiticlues que tk la dona ii Catalunya, no volcm, m b  la noslra 
complicitat, iiiili[mnt el text i i ) r m I ,  ser ci>mpliccs cl’ayii~st 
prqjcctc d’liislitut. 

I’er tant, retirem tes cs~iicncs, per8 si yiie en cteixein vivcs 
dues : iina, 121 dc 1 ‘~iclscripcji) nl Ileparlanicnt dc Pr*csid&ncia 
d’;iqmsl Institir(, perquk sorlir2i endawnt  el Pro.jeck. Pcr h r t ,  
demancm que aqucst Institut, encura cluc no  ctis agriicla CIC I u  
mancra qiic csti, depengui de l’residkncia.. . , home!, cotii :I 
míriiiii pcr comparar-lo a la tnuntimya de Montscrrat, cluc ahir 
discittíern : la muntanya cie Montserrat, de roca viva, dcpcn 
rlcl IJcpartanicnt de I’resicl6ncia. Per que l’institui de Serveis II 
la [lona, o dc la Dona, ha CIC dcpenclre CIC no sc sap encara 
q ~ k ?  No sc qui= cspcra el Govern per decidir ... IA senyora 
Neras ha dit : {( I-lomc!, n o  h o  volem perquk clesprk es pot 
canviar H ,  no se q ~ i k , .  . I lurne!, vostks, csturli’in-ho primer, 
quan Irresenlen cl Projecte, diguin-nos ja, sipigucn ja on 
I’adscriuraii. Pecquk no lan sols estil adscrita R Prresiclcncia la 
muntanya de Montserrat - i 111 portant íssi mtt, la i11 ti 11 tanya! ; 
ahir ens vum tirar aquí unes quantes horcs discutin~-h-, 
lambé cstik adscrit al Departament de Presidencia l’lnstilut 
d’Estudis Mediterranis. Qub Icnizn les doncs, a Catalunya 
--no tenim barba, és veritat, aixo; algunes en tenen ...-, es a 
dir, que passa amb I’lnstitut CIC la Dona perque el Govern de 
Catalunya cncara no sipiga :i quin departament I’hen~ 
cl’aciscriure‘! ks a dir, vostes, quan  t‘acin CI Projecte, pensin en 
quin departwnent. Per tant, miri, corn a mínim com 8 Montser- 
nit, com a mínim aixh, ccm la muntanya! 

Després, l’altra esmena que cieixern viva, J’esmcnii número 
18, ks --un moment, que passo la pagina- de supressió 
cle la Comissió lnterdepartamental. i ayui vull t’cr tambb un 
aregitb : en cl Projecte CIC Mei quc s’ha votat, els scnyors del 
CDS varen participar cl’una transaccional que, com 111011 i16 ha 
dit  el  senyor Colom, estableix la possibilitat que, un cop deso- 
pmguda  la Comissiii Tnterclcpartamental, aixb passi, les seves 
funcions, a aquest Institut que cstcm discutint. Jo, cn Comis- 
si6 ja ho vaig preguntar : sis mcsos, un any? ouunt cie temps 
cstari aquesta Comissib.. .? Perquk, bé, si els scnyors de la tna- 
joria, i Ics scnyorcs, i cl Govern, ja s’estigiiés, milment -aixb 
sembla-, cti la direccib de l’r-lcceptacib de I’esiiieiiii del CIX, 
quc desaparegués la Comissi6 Interdeliartatnental per- passar 
les funcions a I’Institut, nosaltres, probablement, hi hauricni 
estat d’acord. El que piissa és que ens preguntem quan : sis 
mesos‘? <<No, no)>. U n  any? {{No, no, no 110 sabem)). Dos m- 
ys.,.? IIome!, si és rl’aquí i~ trenta anys, doncs, miri, no ho 
votem, vull dir, no ens serveix, volem qiie sigiti ara, volem 
que sigui al niés aviat possible, Per tant, com que no ens 
crciem que durant aquest mandat, que durant aquesta legisla- 
tura --els trcs anys que resten encara d’aqui a les pi*c)perw-7 
com que no ens creiem que liixo clesaparcgui i passi R I’lnstitut, 
tnantenim vivit l’esrnena de supressió de la Comissib Interde- 
partatnental, ni) pcrquk tingucin res en contra de les persones 
que cstnrz en iiqucsti-l Comissi6, sinb perquC ens sembla que 
aquestr-1 Coniissib ha de clesaparbixer, s’ha d’inlcgrar a I’insti- 
t u t ,  I’Institut ha dc tenir rang de clii.ecci0 gcnel-ul per poder dis- 
cut i r  amb igualtat de condicions amb I u  resta de depurt;iimenls i 



CIC ttircccions generals CIC Ics coiisellcries de In Gcnerali tat ,  lli 

problemi1tic;I cle lii clcsigualtat E CIC les allres liroblcmi~licllIes, 
Per. tani, dcí‘cnsarcm i niariicnini viva I’aciscripciO i\ Presi- 

clknci;z -ho repeteixo-, com ii mínim cmn a Montserrat, i la 
supressih cle la Comissi6 Inter~departamcnttlj, perquk, de vcri- 
tat, existeixi ja a Catnlunya iin nrganisnie que treballi cn fhvor 
de li1 clcsaparicib de la desiguultai. 

‘LBmbk vull  dir a la senyora Nerns que iio és comparablc ii la 
IIircccih Cienelal de la Joventut i R I’Institut de Serveis il la Jo- 
vcntut, perqcie entre la jovcntul també hi IM doncs. ks a dir, 
que les doncs i cls homes conformem la classe humana, 
diríem; per tant, aquí ja sabem cluc clsjovcs també estan discri- 
minats, I els vells, i tnolts altres sectors. Aquí el que cstern dis- 
cutint ks crear un organisme que treballi cle veritat per impulsar 
politiques en favor ... o per lluitar corilra la desigualtat. 

Ha parlat ella, també, de la famom tanca del Ministeri de Sa- 
nitat. Scinprc és el mateix, sempre 6s el mateix : aqui, pes jus- 
tifjcitr cls nostres c r m s ,  els errors del Govern o del Grup de la 
majoria, scmprc, cn comptes d’accelitar-ho, o de dir ({Mirin, 
ho fiircm millor, i tal ... >>, dir ((No, és que els de Madrid tarnbk 
s’cquivoquen >). .. Bé, doncs, yitc s’equivoquin, miri, aquí 
cstcrri ii Catalunya, nqiiesta és una Carn bra sobirana, aquí 
tenim potestat pcr lcgislar, per trcballar, i nu ens hem de posar 
ara amb la tanca del Ministeri cle Sanitat, 

Per tant, senyores i senyors diputats, clcfcnsar la desaparició 
de la Comissió l~itei*depa~tamcnlal per possibilitar clc veritat la 
creacih cl’un Únic organisme que treballi, fonamentalment, 
contra la margitiacib. Estic segura cluc a la votacil, tornari a 
passar el quc ha passat iibans : que la clretc? i I’esqucrra tornaran 
11 votar per sq)aral. 

Moltcs gricies, senyores i senyors dipu tals. 
El Sr. PKESII>ENT : Gricies, sciiyora De Madre. Per ii un 

torn en  c o n t r ~ ,  td: la paraula la Il.lus~re Diputada senyora Ncras, 
J A  SS:L NEKAS : Si, grkics, senyor President. I<@, ,jo diria 

que la scnyora De Madre, mes que un torn a favor de les seves 
esmenes que  mani&, cl que  m’ha fe t  ha estat un torn en coiitra 
de la mcva posicib R del meu torn en contra de les esmenes il la 
lotalitat. 

Jo, quant a f’esmenii número 3 ,  j a  ho he dit tambc, quan he 
fct la meva intervenció, quc entenia que s’havia de deixar al 
Govcrn I ’adscripció d’aquest t nstit u t. 

Voste ens deia, parlava cle la muntanya de Montserrat umb 
tin ccrl aire, doncs, no sé si sarchstic -o no sk quina piiraula 
ben bé dir-n’hi-; jo he de dir que em mereix tots els respectes, 
i quc em sembla molt hé, doncs, que la muntanya de Montscr- 
rat, doncs, que ahir s’aprovés que estigués adscrita a Presiden- 
cia. Perb 6s que nosalires tenim altres instituts, i el cas que 
voste hu manifestat dc l’lnstitut Calala d’Estudis Mediterranis 
precisanient no estil aclscril per llei, perque es vil argumentar 
per piirt  dcl nostre Grup, es va presentar unii esmena per part 
del nostrc Grup en que se l i  treia I’adscripció al Departatment 
dc Presidencia, deixant al Govern que l’adscrjvís U I  lloc on cre- 
gués convenient, per fitcilitar que el Govern, si en un moment 
rlctcrminat -ho torno :i repetir- l’hagues cie canviar clc depar- 
tament, ho pogués fer sense necessitat de modificar la Llei. I 
a ixo  no cs cap altri1 cosa, no s’arnaga res més aqui : ni perque 
som clones, ni pcrqiib no cn som, vull dir, no es tracta de res 
més que aixb. ÍZS CIN, jo si noto una certa ..., no sé corn 
explicar-me, pcrque scrnpre sembla que, en piirlar de dretes i 

d’csquerres, doncs, hi hagi unes clones que def‘cnsin més les 
doncs que les altres, o que el model de les doncs cl’esqiierra 
sigui nillor que el de les doi ie~ de dretes; sinccrametit, n o  hi 
crec, i ho lic dit abans, penso que tots plegats hauriem de 
lluiliir perque Ics dones siguin lliures i siguin el quc elles vul- 
guin ser, de circles, d’esquerrcs, conservadores, i íins i tot 
({carques)>, si valen ser-nc, pcrb que nosaltres el que hem de 
defcnsar 6s que les dones, Iliurcrnent, i FIO imposat ni pcr par- 
tits polítics ni per ln  mateixa socieiut, els posin cn trn iloe deter- 
i l ina t ,  que és el cluc esti passant fins iirii. 

JO, quant al tenia dc la desaparicii) de lu  Comissih, evi- 
dentment, hauria de tornar 11 repetir els mateixos arguments. 
Per& scnyora l lc Madre, jn lanibé li haig de dir més coses : 
wstk m’ha dit que es vil adonar, que nn sap el perque CIC la 
rncvit bona prcrlisposició per pactar ayucst text, i jo l i  dic qiie la 
meva ciisposicii) 6s pcrquk SC --i ho he rcpctit-, perqiie 
entenc que cn el tema de la dona hauriem d’anar tots més 
units, i lots plegats hauríem d’intentar cedir mks. Be, Liixo no 
es possible, perque vostes diuen que les dretes i les csqucrrcs, 
en aquest terna, doncs, són completament oposats. Jo, aixh 
-ho repeteixo-, no ho comparteixo. Jo acccptava quantilat 
d’csrnenes del Grup Socialisla, que 110 eren esmenes de punts i 
comes, senyora De Madre, que no eren esmenes de punts i 
cornes, sinb que ccen esmencs irnliortants -des del moment 
que voslbs les varen presentar, suposo que les deuricii presen- 
tar per alguna cosa. Quan vostk va vcurc que jo li  acceptava es- 
rnencs i que, per tant, aixo li faria votar molts articles de la Llei 
-parlem dar- ,  vostk les va retirar, i Ics úniques esmenes que 
jo no l i  acceptavil, evidentment, eren alEB on rau el problemii 
d’aquesta i k i  : ercn totes aquelles en quc, d’alguna manera, 
vostbs triispassaven les competh ies  de la Comissi6 ii 1’1 nsti- 
tut, i ,  evidentment, si vos~es no volen la Cornissib i nosaltres 
la volem, ks evidcnt quc aquí SÍ que era ¡impossible trobar un 
punt d’iicord. Pero -ho repeieixo- moltes de les altrcs csme- 
iies eren importants, perque suposo --i torno a dir-ho- que 
cn el moment que Ics varen presentar creien quc milloraven la 
Llei. I voste ha preferit no millorar la Llei, retirar-les totes, 
abans d’haver de votar dgun  articlc d’aquesta 1,ici. Sincera- 
ment, em senibla que hem fet, o que liari fet, un ílac lavor al 
quc realmeni hauria dc ser la tasca d’oposicib, que sempre es 
diu quc és la d’intentar millorar els projectes que presentrl el 
Consell Fxeculiu. 

Res mks. Grhcics, senyor President, senyores i senyors 
di p u tats, 

EI Sr. PRESIDENT : Gracies, senyora Ncras. Ara queda 
una sola esmena v i m ,  quc 6s del Griip Popular, la número 17. 
La vol defensar ara, la senyorri Montserrat? (PomI.1 Doncs, té 
la paraula. 

La Sra. MONTSERRAT : Griicies, scnyar President, per 
defensar I’esmena número I 7, d’una disposicib derogatoria 
-({Quecla derogat el Decret 251 I 987, del 29 de gcncr, de Cre- 
aci6 dc la Comissió Intcrciepartarnental de la PromociS, dc la 
Dona )). 

La Ciencralitat de Catalunya, veient 111 necessitat d’impulsar 
de mancra prioritaria la millora de la representació i de la parli- 
cipaci0 de Ic? dona en els hmbits social, cultural, cconbmic i 110- 
lític, consideri necessari creiir la Comissib Intcrdepartarnental 
de Promoció de la Donu. Ihrigen de la Cornissici, tal corn molt 
bé ens ha dit el senyor Joan Guitart, la Comissih Interdcparta- 

.... . . - - -- . ~- - ~. . . - -  -- . , - 



mental, cs troba CEI la Rcsol~cih 81 /I1 del t'arlament CIC Catalu- 
nyi i ,  iiprcwada w proposta de tots els grups pat'lnmentaris, cn ex- 
ercici de la competkncin prevista en l'artielc 9.27 de I ' M i t u t  
 ALI toiiomkt de Calillunya. Posteriormeni, la Chniscii, va 
ésser crcuda pcr Ilccret de la 1"resiclencin de la Ckncralitat el 29 
de gcncr dc 1987. III nostre GI'LI~ considera que Ics funcions 
d'ayuesta Comissió acaben tan aviat com cs crea un orgatiismc 
autimom, amb  personalitat jurídica prbpia, és a dir, ~ i i i i i  eina 
.jurídico-administ rutiva dc niixini nivel I, pci- donar solucib a la 
problcmhtica de la dona a Catalunya. 

Lu Comissi6 h a  tingut fins ara els objectius de : coordinar 
Ics divcrses accions i projcctes dels diferenls departamcnis dc 
la Generalitat; proposar al Consell Excctitiu les mesures nor- 
mativcs ncccssirics per fomentar la iguallat d ' ~ ~ ~ r ' t ~ ~ n i t a t s ;  
claboriir infomcs i forinular recomanacions als di terents depar- 
taments de la Cieneralitai; potenciar accions per a la protnoció 
professional i lahosal de IR dona, i, finalment, vetllar pel CII- 

mplinicnt de la lcgislació, així com dels a rac tats i convciiis 
i n t e rnaci ona I s. 

Li) Comissi6 Interdepartatncntal, dcs del nostre punt de 
vista, és una figiiix poc concreta jurídicament, i mantcnir la Co- 
niissib, que una de Ics finalitals per a la qunt vil ésser creada va 
ésser per evit;ic duplicitats derivarlcs de Ics activitals a illades 
dels cli feren ts deparlarnents de la C;enci*al i tat, crciin t arii un or- 
gnnismc autonom quc assoleix tots i cadascun dels objectius 
amb qui?, havia eslat creada la Comissib, mantcnis-la 6s caure 
en la duplicitat dc funcions d'brgans de la Generditat. Pet- 
itquest motiu, el nostre C h i p  hem lirescrstat aquesta esmena, 
en profit d'una major economia administrativa en la no- 
duplicitat dc funcions i en l'estalvi de la desl isa pública, Amb 
aqiiest criteri, espero cl vot favorable. 

Res més, senyor President. 
EI Sr. PRESIDENT : Moltes grhcies, senyora Montserrat. 

Ara votarem les esmenes. .. Es poclcn votar cotijuntament les 
ducs socialislcs, lu 3 i la Iü? ( P u i r s d  No hi ha cap grup que 
demani votació separiicla. Doncs, Ics votarem conjuntament. 

Vots ii favor'? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Les esmenes del G r u p  Socialista lian cstat rchut.jades per 35 

Votem ;t continuacih l'csnicna del t i r u p  Popular. 
Vots a favor? 
Vots en contra'! 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha estat rebutjada per 40 vots a fíivar, 67 cn 

contix i 1 nbstcncib. 
A continuacih votcin conjuntament, si no hi ha peticions dc 

votació separada, tots els articlcs dc la Llei. 
Vots a llvor ? 
Vots en contra'? 
Abstencions'! 
Els articlcs de la Llei h m  quedat ;iprovats per 72 vols it 

Acabats el debat i la votacib de I'articulat, sotnictcm a vota- 

i,cs senyores dipiztades i ets senyors diputats que hi estigLiin 

Els qui hi estiguin en coiitr;i? 

vots it frwor, 67 en contra i 5 abstencions. 

favor, 30 en contra i 5 abstencions. 

cib I'Exposicib de Motius i el tílol del Projecte de Llei. 

d'acord, cs volcn posar drets'? 

A tistcncions'! 
L'iixposiciO de Motius i el títol del Pt'qjectc de Llci de Cita- 

ci0 cle I'ImiEtut C i k d h  CIC la h n a  han cslal aprovats per 72 
vots a fiivor, O0 cti contra i 5 dxtencions. 

Ara els grups poden cxplioiir el seu vot,  els qui ho vulguin. 
Algun grup vol explicar el seit vot? ( / 'oL/s~~.)  La senyora 
Fah i lili ,  pe 1 C i 1' u p d ' I 11 i ci at i va pc r Cat al un y a, t c 1 a parau I ;i. 

La Sra. FA131ÁN : CXicics, scnyor Prcsidenl, senyores, sc- 
nyors diputats, he deiixinat aquest tom d'cxplicació de vat 
perquk m'ha semhlat cluc, cn cl  debal que s'ha plantejat en 
uytresta Ciimbrn, scmblava que el Griip Socialista i que el G r u p  
d'Iniciativa per Catalunya volivern que no  ii aquest Prqjectc de 
Llei, en primer lloc pcrquk tcnj tn una cspccial necessilal o iinii 

especiri1 in tenci0 ~ L I G  dcsaparcgui la Comissi6 I t i  Lcrclcgurla- 
mental dc la Dona, I, d'altrn banch, perqui: també ha sembliit 
que, quan Convergencia i ClniO tenia una actitud de transacció 
en determinades esmenes, com cluc :i iiosaltrcs cns agrada 
votar en contra, llavors no s'havia pogut discul ir  i pactul; 
perquk sembla que  tenicin, cn aquest tcma, un desig especial 
de no arribar a acords o d'aixecar-nos en cl moinenl que es de- 
manessin els vots en contra. 

J o  volia explicar, en primer lloc, el noslrc vol contrari a 1';)- 
provació cl'aquest Prohiecte de Llei : no ha estat, en absolut, 
peryuk tinguem cap tipus d'animadvcrsii, i-i la Comissi6 Inter- 
dcpartamental dc la Dona ni n les persones q ~ i c  la dirigeixen; 
en tot cas, si cl que vostes volien era crear, o quc la Comissió 
Interclepartanientil tingués més í'uncions, haurien, segura- 
ment, aprovat una norma quc així h o  fes. Si realment complis- 
sin els seus compromisos i s'hagués creitt el Consell Asscssor, 
segurament nosaltrcs tindríem més coníianp en les propostes 
del Grup de la majnriu, perii el yuc nosaltrcs diem és que 
aquest Institul, el cluc VOS~CS han proposat amb aquest Prqiecte 
de Llei, no ens agrada peryuc nom& té funcioiis de propagan- 
da, i creicm que en aquest país el que s'ha de fer 6s tenir funci- 
ons polítiques, fuiicions lcgislalives que aconsegueixin I'cr una 
política yiie porti les dones catalanes il una situacib de tnks 
igualtat social. 

Aqucst és el nostre posicionament de vot. Per aixo hcm dit 
que aqucst.. . - i hem intentat també poder així I-lssenyalar- 
ho-, que no ens iigrad¿i I'ínstitiit pcryuh les Lincions que se l i  
assignen no uconsegucixen els íins per als quals nosa! trcs 
pensem que ha de ser crcat. ks un institut que diu que no coor- 
ciinark, que no tindrii propostes de coordinacib executiva, legis- 
lativa, etcetcra; quc nom&, com es deia ahms, serviril per fer 
propagmda. 

Pcr altra banda, senyora Ncras, en aqucsta Comissib nu hi 
va haver cap mena d'article que, cn la seva totditat -dic iirti- 
des de contingui, reulment urticles de contingut-, que es- 
liguessin aprovats amb la seva trmsaccional, en la scva totali- 
tat. Vostk inatci xa, senyora Nerr-rs, va reconei xer cn aqucsla 
Poncncia que el text ciel Govern ecii tan pobre que ii vostc no li  
agradava haver-lo de discutir, i quc, per tant, havia demanut 
autoriizacib per poder trunsaccienar i ícr-lo mcs ampli. A nus- 
al tres ens va il.lusionar ayi.iesta proposta seva, perque varn 
pensar que, cvidcntrncnt, I'iinica possibililat que tenim I'opo- 
sici6 CIC poder inclourc tenies que ens i nleressa defensar ks 
t msaccionar, pcrquc vostks tenen la majoriu absoiuta. Per 
tant ,  nosaltres vam anar a aquesta Comissió amb ildusi6 pet' 
porlcr transnccionar amb vostk delet.tmina2s urticles que nas- 



al ~ rc s  deícn.c;tivcm. I’crb, real tiiciit, cns v m  xlotiat- cluc voslk 
volia initlorar alguns aspectes 11’~iiia lici que 6s --pcrclnni’m 
I ’c x pr  cssi 0 - i ni prcscn t ii b I e. Per A, en ay L i  c I 1 s 1 c. mes cl L ~ C  rea I .- 
111 c ii 1 ni ~i I-CIIVC ti LI 11 cs dc t c r ni  i riades CI) tn pe t knc i cs d ’ ~ q  LI es1 1 n - 
stilui, vosic clcia sislen7;jliuni11~11t q ~ i c  no. Per tnlll, és clar, II 

tiosdlrcs sc’tis col-ioaiva en I’alterwitivu d’oferir-li la possibili- 
tal de millot-ar lcciiiciimcti1 L i t i  lcxl que i i  voslk matcixn l i  rei;) 
vergonya clcfcnsar, clonant-l i el tcrnii de Ics iioslres prOlies es- 
timies L~LIC, en el cotilingut politic iiih important, vostk rebLt1- 
jwa, 6s i i  dir? ciis n’xceplava la incitat i en aquclles coscs cluc II 
vostc l’i nlet’essava ~cccptar, pcro, en i*eaIii;ii, nmb cap coní in-  
gul poliíic --de segLiirla aoaho i podrr‘l demanar vostb tot cl que 
vulgui; deixi’tiina. Molt 1x5. Pcr lant ,  tiosriltres no tenim un cs- 
pcrit qiie tio CIIS agradi votar les coscs, perqui: --hi 
insistcixo- I’rjnica possibitital que tenim que prospcrin les 
noslres propostes ks que el Grup de la majoria íihsoluta ens les 
accepti, Per kwt, viini aliar il-lusionats, i ,  iitiii vegada més, vani 
V ~ L I I ’ C  qiic el que es pretenia d 1 h  era aconseguir utis objcclius 
absolutarmnt difcrcnts al ytie representa, dcs dcl iioslre p L i i i 1  

de visiu, poder acordar i h*nnsaccionar propostes polítiques. 
Il’altrn banda, deia la senyora Ncras que ella no creia en la 

dscla i en  I’esq~icrra d’aqucslu Cambra, i q w  no creia que, CII 

qiicsiib de doties, h i  liavia posicions de circta i posicions d’cs- 
yucrres. Miri, senyom Neras, jo  crec qiie ser dona no és garan- 
tia de rcs, i que a Eurqxi, cl presideni del govern que esti fent 
més iiiewi-cs econbniiques ei1 contra de la igual tal de la dona 
cs una ciona, la  senyora Tatcher, i que, realment, quan cti 
aclucsl Institut s’estli demanant que 1’Iiistitut pogués estirar el 
Consell Exccutiu per aconseguir iiicsurcs que anessin ii la 
IguAtat cic Ea dona - i  em refereixo II mesurcs snnithries, la i l i -  

tegracib CIC cfetermi nats servcis de p1anifio:iciÓ t’anifliar R la 
xarxa cie sanilai pii bl icii, nieslires educacionds, etcktcm-, cra 
realnient cxigir tuesures politiques, que, des dcl nostre punt 
dc vista, s6n d’esquerres, i, en cittivj, editar en  Ixiper I%ILIL‘IIC;,  
ties del nostre p u n t  de vista, no és política d’esquerres, Aquesta 
Ca i11 b ra iiv LI i li ii q ucda t cli vi d i d a; e 171 M E  b ta deszgradnb I c me n 1 

yuc un  grup., . 
El Sr. PRI3113ljNT : Se l i  ha acabat el temps, eh? 
i,a Srii. FALIIÁN : ... s’liagi alxtirzgut, perb, [ICS del l lostre 

punt dc visla, avui la Cambra, en un terila molt important, ha 
qucdal dividida en t rc dretes i esclucrrcs. tiricies. 

El Sr. PKESIDi~NT : El senyor Portaveu del Grup de Con- 
vergencia i LJni6 demnna la paraula. Per qu&? 

EI Sr. SLIBIRA : Senyor Prcsicicnt, per cicrnanai. ;I ja MCW 

ytrc ens doni 1:t inlerpr’ctació que la Mesa cregui corrccta dcl 
torn d’explicucib de vol, perque nosallrcs tcniin la sensaci6 
que hem escoltat un lorn de replica. 

131 SI.. PliESIDENT : IZfectivament, ha csiat L ~ I I  torn de rb- 
plica; el que passa ks que la Prcsir1enci;t es distingeix per la scva 
magnanimitat cn la inlerpreiacih dcl I<eglamcnt a Ikvor de la 
1 libcrtat d’exprcssió. (Rontw de VPIIS.) 

~i Sr. S U J ~ I R A  : Senyor Presicicni, en liquest cas, ciciiiano 
que tnrnbk cs lmnicti ii la noslra Diputada fcr  LI^ torn CIC 
contrarkpl ica. 

El Sr. PRI.:SiI.)ENT ; No és ut1 torn dc contrareplica; te un  
torn cl’explicació de vot, La sciiyora Moiitscrr;it té un torn 
cl’cxpljcacili cle vot. 

La SIX MONTSERRAT : Gi-iicics, senyor Prcsiden!, per :I 

explicacib dcl iioslrc vot en el I)ictamcn del I’rojectc cic Llei de 

C1rexib dc I’lnslitui Catalii de la I h n a .  
Ei ( h i p  Popular cotisiderem coiivcriicnt la crencih d’uqucst 

Instit~it Uittali, ja cluc substittieix, des LICI nos~rc punt cle vista, 
Limi iigura poc coticreta, t a l  conr hc di t ,  jurídicament, con1 6s la 
Comissih Interdepartam~n(aI dc I’romocii, dc la Doi~a,  i es 
urca LI t i  orga ii I snic a u  t ¿ h o  tii a t z i  t:, persond i ta t jurídica prbpia. 

Crcieni q ~ i c  el text (lcl Pro-jecte iritcnta aborclar i crear un 
brgan pel- c l o n x  solucih a la problemrilica de la doixi a Chlalu- 
nyu. Fkc isnmen t  per iii xh I ’ac~~~uc ih  d’nqucst institut ha de scr 
igil i dinimica, i tia d’adequ:~r-sc en tot moment ii Ics necessi- 
tals prcscnls, i sempre amb respccle ii la Icgalitat vigent, en cs- 
pecinl cvi tml 121 duplicitat de f‘iincions rl’brgans dc la Generali- 
tal, cn profit d’Lit ia  tiujor cconomia administrativa, I W ) ,  mal- 
gra1 la iio-acccptoci6, per part del G r u p  de la majoria, de la 
nostra estiienii prcsent;ida, i veicni un pas endavant --petit, 
pcrb LIII pas necessari- ~ que 6s l’ucceplacib d’uiia estnena en 
Comissib, prcscntacfa pel C;ru~) Mixt, pel que fa rcfercncia a 
mai1 tenir la Coinissi0 lutcrcley~artarnenlal CIC la Dona amb les 
scvcs coiiipetihics, mcnlre 110 estigui t i  assumides per l’lnstitut 
CatalA de Scrveis ii la Dona -o, mes ben dit7 ara Instillit 
Catali de 1;i Dona -, cluc ja ha estn~ aprovada en la I3sposicib 
l’ransithriu Segatia, esperant quc cs compleixi al més aviat pos- 
sible i que 110 ciis trobem que I’incoinpliiment sigui motiu d’in- 
tcrpel-lacioiis, coiii eti el cas del Coiisell Assessor, seiisc critriu 
avui en u i l a  crítica puntun1 quc ens semblariu poc oportuna, 
desitgcm que el vot favorable del Cirup P~pular  pugui servir 
perque, ci’una vegadn, cs fhcin reals i efcctivcs la llibertat, la 
iguallat i la plcna cquipnraci6 en tols els lirnhits de la vida social 
de la dona a C;iLalunya. 

Res més, Maltcs grhcies, senyor Prcsiclenl. 
EI Sr. PRES1 DENT : Mnltcs gricies, scnyora Moniserrat. 

Algtiii altre grup vol fcr explicacii, de vot? (Pnusa.) No hi ha 
cxplicxii) de vot per part de cap nllre grup. 

Dcsignacib pel Parlament d’an S id ic  
de la Siridicaliira de Comptes 

Passem a contitiuacih al cinque punt de i’orcirc del ctiii, que 
és la designacib 1x1 Parlament d’un síndic de la Sindicatura de 
Comptcs, arlicle 20 de la Llei 6/1984, del 5 de marc;, de la Sin- 
ciiaitu ra cle Comptes, 

U n  Secretari de la Mesa Ilegirh l’esmeniat article. 
La Sra. SECRETARIA TERCERA : I (  Llei 6/1984, del 5 de 

m r q ,  ric la Sindicatura dc Comples. Article 20.1 : Els síndics, 
eti nombre dc sci, són desigrials liet P:irlmeiit, mitjanqant vo- 
tació pcr majoria dc Ics ires cinquenes parts, per it un  pcriodc 
cle sis anys. )) 

111 Sr. PRESITXNT : Moltes grhcies. Es comunica que ha 
cessat per renljncin el senyor Antoni CastcEIs i Oliveras. 

I’roueclirem a cnntinuacib a l;r votacih. D’acorcl amb I’article 
8 1 .  I clcl Reglament, aqwcsla votacili ha. de ser secreta i tniljan- 
Cant paperctcs. I.)’xord amb  el punt  1 de I’article 20 de la Llci 
dc In Sindicuciira de Comptes, es neccssitu la majoria de les trcs 
cinquenes parts. (i’ltiisa.) Un senyor Secretari procccliri a ano- 
menar els iI.lustrcss;cnyorsdiputats ... 

(i,’!. St :  %rromi P I * ~ I ~ P Y  uimmiii iss diilimtics i eis diputafs 
p w / i i >  dipo.si/it/ llur jinprwicr [I i ’wwJ 

:SIDlNT : La Mcsa procedeix a fer cl recomple 
CIC vots. 



(r:Ly I ~ t - ~ ~ ~ ~ ~ l / ~ + x  I ijAqctal /tir] i. 
El rcsullai de la volacib ha estat cl segiient : el senyor Jordi 

Petit i Fontsere, 97 vots; 8 vols en blanc; dos, la senyora Joa- 
q u i m  Rlemmy, i un, la senyora Manucla l h  Madre, 

Com que els vots que Iin obtingut cl senyor Jordi Petit i 
Fon tserc sobrepassen l i 1  majoria de les tres cinquenes parts, 
quecla proclamat Síndic dc la Sindicatura de Comptes. 

sisi: plint LIC l’ardre dcl dia 6s la presa en  consiclcraci6 dc 
la Proposicih de Llei de Modificacib de la Llei 17/1985, dcl 23 
dc Juliol, de li1 1;’unciÓ Pública de I’Aclminis~ri~iÓ dc la Cienera- 
li tat, presentada pel Grup parlarncntari d’lniciativa per CalaIu- 
nya. D’acorrl amb I’articlc 107 del Reglament, es passa clirccta- 
ment al debat. 

I’cr a un torn a favor, t@ la paraula la Il-liistre Dil~ulaciit seny- 
ora Rosa Fabilin. 

Proposici6 de Llei de Modificació 
de Xa Llei 17/1985, del 23 de Jtiliol, 

de la Funcib Piiblica de I’Administrwih 
de In Generalitat 

La Sra. FARIÁN : Grhcies, senyor President. Senyores i se- 
nyors diputats, el t i r u p  cl’lniciativii per Catalunya cls proposa 
la prcsa en  considcriició dc la ProposiciÓ de Llei que hn presen- 
tat i pcr la qual es Ixetkn la modificació cle Irz Llei 17/85, dcl23 
cle Juliol, de la Funció Pública de I’Administsacib de la 
Generali tat. 

(EI M, li, Si; I+c.sidmt s’ahwnii/ &I Suib de Smions i I %  SI:  
Vim-ptwiiknt P I  si4 bstiíucix L‘H la direcciri dd dcbiit. 1 

Corn es diu en l’Exposici6 de Motius rf ’aquesta 13roposici6 
cie Llci, I’ttprovacici pel Parlament de Catalunya de la 1,lei de la 
Funci6 I’irblica de 1’Administrtcih de la Generalitat I’any 85 vil 

significar la incorgorticii) al nosire cos legislaliu cle detcrminn- 
clcs mesures dc política social, hiisicamcn t cn materia d’inte- 
gracio de persones amb disminueib i de rcinserci6 sociiil, que 
van SCI’ satudadcs per In societat civil i rcconcgudes arreu de 
I’Estat com a capdavanteres i modeliques d’uuna politiccz social 
que calia endegar per ii assoiir un accés a la funcib pública i i ics 
igualitari cii oportunitats i més progressista. 

Ilesprés de quatre imys de vigkncia de la Llei, han aparegut 
diferents mesures legislatives de les Corts Generals, tal com la 
Llei 23/88, del 28 dejuliol, de Modificacih de la Llci CIC Mesu- 
res per a la Reforma de la Fuiicib Pirblica, i la J,lci 3/89, del 3 
de marq, per la qual s’arnplia a sctzc sctmanes el permis de mil- 
tcrnitai i s’estableixen mesures per a afavorir la igualtat tle trac- 
tament de la donii en el treball, que en els efectes d’intcgracih 
de disminiiits i de promocio de la dona han miilorat a nivell de 
I’Estat la situacih d’aquests col-lectius i en genenil de tots els 
ciutadans en I’ocupacib phblica. Nogensmenys, cl colkctiu 
catal$ de persones amb disminticih ha vist minvadcs, en co- 
mparació amb l’Administraci6 de I’Estat , les expectatives d’ac- 
cks a I’ocupació pública de la tieneralital. 

En I’aspecte referit d’acccs a l’ocupació pitblica dc persones 
amb disminució a l’Administraci6 tic la Gencriilitat, cls iirticlcs 
48 i 49 de la Llei 17/85 garanticn, pcr aaquelles persones, la re- 
serva dei 2% de i ’oferta anual d’ocupaci6, perd aquesta iiicsum 
s’ha revelat coni a insuficient i pejorativa per dues raons : In 
primera rah es que la Llei 13/82, d’lnkgracih Sociztl dels Mi- 
nusvidicls, incorporava i1 J’ctiipresa públicu i a la privaria la re- 

serva del 2% dc Ics plmtilics, la qual cosii no s’iissolejx amb la 
siniple iwervii dcl 2% CIC I n  nova oí‘crta, sinh dcsprks dc inolts 
anys, qiian s’hagi renovut la totalital de l’actuai plaeitilln. 

Iiawent-ho cntes iiixi, i ucutatit all0 cslablert cri la Disposicih 
Adclicional Priiiiet-a dc ILI LISMI, les Corts C ;cneruls incopora- 
ren, mi tjanqant l’csrncn tnda Llei 23/88, ~inii iiwii disposicih, 
per la qual s’eievii la i.cfccricI;i resciw fins iiI 3% CIC I’ofcrtii ;-\nual 
cie places amb l’chjectc d’assolir el 2% de la plantilla total. 

En uqiiest sentit, clurant I n  discussió dins cl’aqucsl I’ariament 
del Pressupost de la Generdital per \‘any 89, va ser acceptuda 
iina esinena del G r u p  Socialista, pet’ la q ~ i a l  s’incot’poru una 
mesiica pirella, per0 qiic només tc vigkncia pcr 1 ’actual cxcrcici 
pressupostari I 

La segona raó és que, consicleran1 la laxa de pcr’soiies ainh 
disminució exislenl a la nostru societat, la mesura és notable- 
ment insuficient, i aquí v ~ d l  recordar a ses senyories el docu- 
ment que ens vat1 lliurar el colkctiu de clismiiiu’ils e n  la seva 
compnreixeiiqa davant In Comissió de Política Social d’aquest 
Parlament el passat dia 7 de marr;; a les piigincs 32,33, 34 i 35, 
en el seli comentari al ‘l’itol Seti: CIC la LISMI, anomenat de In 
integració laborai, on exposen les grcus dií’icultats que troben 
p ~ r ~ ~ c e d i r  al rnbn laboral. 

Bs pcr aixo que entenem que es ra necessnri elevar iu taxri CIC 

reserva, tenint present quc el Parlamcnt Europcu cn cl projecte 
de i*ecomanzlcib sobre I’ocupació dels dismimiits situa com 11 

desitjable la reserva de llocs de trchall per a persones amb dis- 
minució en un 1000/0, i així proposem la modificació dels arti- 
clcs 48 i 49 de la Llei en el sentit següent {i Article 48 : I’cr 
tal de garmtir la igualtat d’oportunitats dc les pcrsones amb 
disminucib en I’accks iil treball, rcsta t’escrvacla a aquestes el 
5% cle les places funcionarials i taborals rcgiilades per la present 
Llei. 1 3  Consell Executiu ha de desenvolupar per via reglarnen- 
thria el sistema pel qual aquestes pcrsones poden acccdir a pres- 
tar serveis ii I’Adrninistraci6. )) 

Article 49 : <c La rcglamcnlació a que es rcrcreix I’arlicle 48 
hi CIC : 

>>a) Reservar en cada oferta piiblica d’cicupacih un perccn- 
hige de places superior al S10 quan no hi hagi coberta la plan- 
tilla en l’esrnentat percentatge CIC pcrsones iimb clisminucib. 

>>b) Dctcrrninar les condicions necessiiries per 1-1 poder 
ocupar els llocs de treball.. 

w) Regular un sistcma pirblic de suport adciici.onal per’ a 
igualar les oportunitats dc forrnaci6 d’aqiiestes persones quc 
aspiren a I’ocupació piiblica; d) establir les adaptacions CIC Ics 
provcs i dels llocs de treball per tal quc aquelles puguin scr iif- 
rontades i aquests puguin ser ocupats en condicions cquivzl- 
lents a les de les persones no afectades per uila disminució. n. 

En I’aspcctc de la dona treballadora de la funcih piiblica, la 
recent Llei 3/89, de les Corts Generals, va incorporar, a més 
del perllongament úcl termini dc descnns per maternitat, la 
possibiliiut que el pare pogués gaudir de Ilickncia durant les sis 
setmiines scgiicnts al naixement, en cas de mort de la mare. 

Aquesta mcsura ha restat incorporada a la nostra legislacih, 
atesa la condicib de bisica qtie la miiteixa IJei l i  atorga, perb 
atenent la situacib que es vol pddiar; és a dir, cluc l u  criatura 
t~ounarhi no quedi scparadit dcl seu pare quan hagi perdut la 
mim. Bs totalment iogic cie Ter aquesta mesura extensiva ii 

altres circumstiiticies que poden cionar-se, com són el cas cl’in- 
capacitat lisica CIC la mare pcr complicacions del pLierperi que la 



facin rornaiidre hospitalilzada, com també en Iu Iiipbtcsi d’ik- 

ban&‘) pcr aquella, Ics quals siluacions -no pcr infreqbeiits- 
han dc deixar dc ser proiegirlcs. 

t IH aquest sentit, proposem que s’afegeixi ut1 iiou  apar^ 
quatrc u I’article 85 que digui el segiient : <<En cas de mort, 
d ’inipossibilitat per invalidesa sobrcvinguda o d’hospitalitza- 
cih, i també en CRS d’aband6 per la iniirc del nounat, el període 
dc permís laboral postcrior al part podri S C ~  utilitzat, com a i l i -  
eencia a m b  sou, pel parc i guardador de fet o de circt pcr ii tenir 
cura del ncn. )> 

l’anmatcix, I’article 50 CIC la Llei 17/85 encarrega a l  Consell 
ixecutiu d’establir progrmes de rcitzsercih sociul, cls quals 
encari1 nti han estat implmtais. Creiem que 6s convcnicnt 
tenir ciir*a dels joves que c t w n  en la marginacib i proctirnr-10s 
iina via de reinserció social i, ii la vcgada, que l’kiministracib 
sigui una font d’exemplaritat per 8 la societal civil i per al 
mercat privat de tretiall, Pcr aixb proposem que s’af‘eegeixi un 
puni 3 a I’arliclc 5 1 de la Llei, que digui : <( Prkviatncnt superat 
u n  curset de capacitacih que liauri d’imparlir I’IXscola d’kimi- 
nistraci6 Pública, el qual podri ser remuncrat, les persones ob- 
jccte d’nquests programes ocuparan prcf‘cren tment els llocs c k  
lreball de r&giirn laboral ternporat H .  

D’altra banda, entenem ~ L E ,  a mks de les niesurcs de políti- 
CR social abans proposades, cal també millorar les garanties cn 
I’accds a la f‘uncih pública per tal d’assolir una veritable igualtat 
de iractament entre tots els ciutndans, con1 exigeix la Constitu- 
cii, en cl seli articlc 14. Per ciiuses diferents, ha estat iina rcali- 
tal quc I’ocupacih puhlicu en rkgim de í‘uncionari interí o de la- 
boral temporal, la qual s’hauria d’haver dui  a terme mitjant;ant 
convocatoria pública i pel regim CIC concurs, com s’irnposa a 
l’article 44 de la Llei 17/85, prkticatnent mai no s’ha. realitza1 
pcr via d’nquesla concurrkncia piibiica, sinó per la via excepcio- 
nal dc conLraclaei0 directa i personal exclusiva de les situacions 
cic mixima urgencia. 

Atcncnt que d’aquesta manerii 110 és respeciat el principi 
constitueiom1 dc m h i t  i capncitat pcr acceclir a t’ocupacib pii- 
blica, perquk, fi mks, s’xostumen R perllongar molis mesos i ,  
ilns i tot, anys, pcr successives renovacions, i atenent tambk el 
fet que desprks d’aquest temps rl’ocupnció Irnnsjtorja esdevé 
merit que, si no és prcfcrent, si que ks molt considerat en tots 
els concursos d’ocupació definiiiva, totes les quals coses 
acaben constituint  LI^ per.iudicj notable per a la Gcneralitat 
dels aspirants a opositors que no han gaudit d’aquest privilegi. 
I& de justícia reforpr  les garanties legals en ei proveirnent 

d’aquestes placcs per evitar In degradació del sistenia cap a una 
situació que converteix les proves d’accés Iliurc cn restringi- 
des, sense coneixement dels aspirunts de les verilables possihi- 
litats que els assisteixen i amb franca pesversi0 de I’csperit con- 
st i t uci onal. 

En aquest punt vull citar que recentment ha aparegut una 
sentencia de la Sala Segona del Tribunal Constitucional, sen- 
tkncia 67/89, del IX d’abril, per tant posterior a 1:i presentació 
liel meu Grup parlamentari d’aaquest Projecte de Llci, per la 
qual es cleclara anticonstitucional una ordrc de la conselleria dc 
Iu presidbncia i treball de la Junta de Extrcmadura convocant 
provcs selectives per a l’ingrés al cos de titulats superiors de 
I’AdministraciÓ, per desigualtat de tracte contrari a I’arlicle 
23.2 de la Constitucih Espanyola. Aquesta scnlkncia hil sortit 
dcsprk de la presen tacib d’aquesl projecte -com els deiii-, 

pcsb entenem que recull l’espcrit cluc cl nostrc Grup parlamen- 
tari vol introduir amb aqucst projecte de llei. 

D’aE tra bancla, considerem CII la matcixa linia que els ilrgans 
de seleccib de personal estan mancats CIC dircctivcs legals sufi- 
cients lier prnvcir el que és liecessari, per aprofundir en les ga- 
rantics del ciutadii i donili-, 1-1 Iri vegada, salisfiiccib al principi 
constitucional cle piirticipncih. 

Iln ayLiesl sentit, modif‘iquciu els articles 9, 34 i 44, en el 
sentit segiient : {(Article 9 : Ni la prestacib de scrvcis cn 
rkgim inlerí ni la cont rwtncib laboral temporal no poden con- 
stituir un mkr’it prcrererlt licr a l’xcés ii la condició de funcio- 
nari o de persnnril laboral amb carhctcr indefinit, respectiva- 
ment, N o  obstant aixh, I’experiencia assolida cn aquestes ocu- 
pacions podrti ser valorada en el supbsi ts de concurs-oposició 
amb unii puntuucib quc no supci‘i, en cap cas, el 1O0h CIC la total 
prevista per a la fase CIC conciirs. H 

V d l  asscnyalar aqiií que Ici sentencia del Constitucional no 
inclica quin seria el Iicrcenlatge que s’cstimaria com a constitu- 
cional, pcro declara inconstitucional tina convocatbriri q uc 
recull quc cls tnkrits cstarien al voltant del 40%). Per tant, nos- 
altres entcnern que aqucsi seria ~ i n  percentatge qiie sí yuc  rc- 
spcctaria els dos criteris. De tota mmcrii, estcin en Lin posicio- 
nament cle trirnit i aixh cs podriit modificar. 

Articlc 34, pi1131 2 : <<La sclcccih scri, cn tot cas, ei‘cctuada 
per iin brgan t&cnic clc cinc membres, compost de la mmeru sc- 
giient : 

Un president, quc hr-luri cle ser LIH catcdrAlic o professor 
universitari amb grau de doctor, quan 8s tracti de places dcls 
grups A o 13. Tractant-se clcls alires grups de titulacih, el presi- 
dent serl‘l un funcionari amb ciirrcc clc cap tie servei. Els presi- 
dents s e m  designats lliurement pel C:ansellcr del 1 Ieparta- 
ment que crneti la convocatbria. 

>>b) Tres runcionaris del grup A, de cos o especialitat iiclienl 
amb Ecs lilaces a cobrir, designats per sorteig cntrc tols els que 
tinguin cirrec de ctimandarneni de negociat, secció o servei. 

HC) U n  funcionari o treballador de la plantillii laboral desig- 
nat per la representaei6 sindical. 

>>3. El Consell Executiu reglamentari el procediment ope- 
ratiu de l’brgan tkcnjc qualificr-lclor amb les degudes garantics 
d’objcctivilal i anonimat en la valoracih de proves H .  

Article 44, punt 1 : << El personal intcrí i cl personal laboral 
no permanent que sigui necessari per al servei de la Gcneralital 
6s selcccionat rniijanqant convocatbria púlica i pels sistemes CIC 
conctirs-oposicib o d’oposició H .  

Punt 2 : <(A aquests efectes, cn cada convocathria de provi- 
sib dc llocs de treball permanents, els brgans tbcnics de seleccib 
acreditaran im nombre d’opositors cyuivalent al 20?h de les 
plxes ofertticics els quals hagin obtingut la puniuacih mes de- 
vada dels aspirants quc no hagin obtingut pla~a, als bnics efec- 
tes que gaudeixin de I’expeclativa de dret a cobrir interinament 
o temporalmcnt les vacnnts que es vagin produint diirant el tcr- 
mini que hi hagi fins iz la segiient selecci0 anyal per a la provisih 
permanent. 

~ 3 .  En casos de mixirna urgencia en que, per qualsevulla 
rai), no  sigui possible camptar amb els aspirants acrcditats refe- 
rits, i‘brgan contractant sol-licitari a I’oficina pública ci’ocupa- 
ciú que territoriu1 iiicnl correspongui les persones capaci taclcs 
que figurin inscrites com a ilcniandmts d’ocupacih al registre 
corrcsponcnt. )) 
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Chicm que amb la moclificaci0 cl’aquests trcs arliclcs s’ucim- 
seguiria que la igualtat d’oportunilats en I’accés il la I‘unciO p ’ r -  
hlicn fos una realitat. 

En conseyiiencia, entenem qiie aquest 1’1-ojecte de L,lei liro- 
cedeix ii I’aclequacih social de la f‘uncii) pública de 1’Adminislr;t- 
ci0 dc la Cieneralital per tal de rcr-la digne executora clcis pt-hi- 
cipis dc l’estat social, democritic i de dret, pcs la qual cosa 
demano ;-i ses senyorics q ~ i e  votin favoríiblcment la seva presa 
en considcracih, amb la scguretat que encara poclri scr millora- 
da amb les aportacions que la resta dels grups parliinientaris 

iva per Catalunya. podran fer a aquest text presentat pcr inicia 
Moltes grhcies. 
El Sr. VICE-I’RESJDEN?’ PRIMER 

1l.lustre senyora ISiputada. Per t i  i i i i  torn ei 
: Molles grhcies, 
contra. ..I? ( h i s d  

No havent-hi torn cn contra, passem al posicionament dels d i -  
fcrcnts grups. Pel Grup Mixt té la paraula 1’11-lustre Diputa1 
senyor Martín Tori bio. 

El Sr. MARTIN : 1 Eonorable President, il.lustres senyores i 
scnyors diputats, la Pmposicib de Llei que se sotmet a consicte- 
racih cl’aquesta Cambra comprkn dos tipus de mesures sobre 
les quals la Llei de la Funció Pbblica cle I’Acirninistracib de la 
ticncralitat de I’any 1985, malgrat I’avenl; que va significar cn 
materia ci’intcgració de persones clisminuides, ha quedat avui, 
a quatre anys de la seva aprovitci6, curta i insuficient. 

tiarantir la igualtat d’oportunitats de les persones amb ciis- 
minucii) en I’accks a Ea funció pública dc la Generalitat; afavorir 
la igualtat del tractament de la dona en el treball, i ,  en definiti- 
va, adequar la funcib pljblica de l’hclrninistraciri de la Gcncrali- 
tat als principis informadors dc I’Estat social i democrhtic de 
dret, i també adoptar les mesures necessiries per c? la materia- 
iitmci6 d’aquests principis, constitucix -ho remarco : 
constitueix- un mandat constitucional i estatutari insufici- 
entment assolit pcr hi legislació dc la funció pública dc 1’Rdmi- 
nistriicih de la Generalitat. 

Il’ultra banda, I’excessiu ús i abhs de la contractació directa 
d’ocupació pública en regim dc funcionari interí i laboral, i la 
prictica absencia cle convocatories piibliques i concursos per a 
I’aacchs a la funci6 pública de la Generalitat, constitueix, 
tambb, un atemptat als principis constitucionals dc capacitat i 
rnbrit. Cal, pcr tant, adeqiiar la legislnci6 dc la funció pública 
de la Generalitat d s  principis constitucionals csmcntuts, i am- 
pliar, si escau, les inesurcs contingudes en aquesta Propusici6 
no de Llei, arnpliilcih que, al seu moment, proposarh el Grup 
centrista d’iuqucsta Canibra, mitjanqant les oportunes esme- 
nes, si prospcra aquesta ProposiciO, 

En cotiseqiicncia, cls diputats centristes donaran suport a la 
prossecucib de la tramitacih d’aquesta Praposicib no de Llei. 

Moltes gricies, sciiyores i senyors diputats, 1-lonorablc 
senyor President, 

EI Sr. VlCE-PKESIIIENT PRIMER : Moltes grhcies, 
IHustrc senyor Diputat, IU G r u p  parlamciitari d’Esqucrrn Re- 
publicana, té Iu paraula 1’11.liistre iliputai senyor Angel Colom. 

(hi/ n/l. fi. Si: /’wsidcnt ~s trinc‘orpot*rr ui S I J I ~  /hi’. 
El SI-. COLOM : Grkics, senyor Prcsident. Breument i des 

cle I’escó, per posicionar-nos. Per principi, i com ja ks iradicjo- 
1ia1~ cl nostre Grup parlnmentari vota kivorablemcnt tutes Ics 
preses en consideracib que es fan, de proposicions de l lei. 
Aquesta, de tota manera, no es només pcr scgiiir la traclici6 i 
per una norma de cornportamciit dctniicrhtic, entenem, de la 

Cambra, sin6 que crcietn que la inicialiva qiie ha presentiit cl 
Grup d’Iniciutiva per Catalunya ks, realment, molt positiva, i 
així en volem deixat- constkincia en  nquesta Cilm bra. Coincidim 
plcnament amb tota I’exposicib de motius qiie cs li); jo noni& 
voldria remarcar el í‘et q w  hi ha unii rccomiinacib explicita dcl 
Parlament i%iropeu, en el projecle clar que I’ocupacib dels dis- 
mi tiu’its.. se situi’ com a desitjable, Li rescrva de llocs de trcball 
per a persones amb disminució, en un 5%. Eslcrn per dessola, 
molt per dcssota, ii nivell normatiu, d’aquesta rccomanacib del 
Parlament hiropeu, perb 15s que, a més, cstcm cncara molt 
més per dcssotii dc la mateixit norniativa yiiant a l’aplicació; i ,  
aixb, h o  hem pogut comprovar en les clucs trobadcs quc hi ha 
hagut, en les com parei xences cle difcren ts associacions del 
món dels disrninu’its h i c s  i psiqiiics a Catalunya, cn la Comis- 
sió de Politica Social. Hem vist com hi tiavia coincidencia a va- 
lorar com a positiu que la funció piiblica a Crrtalunya, que la 
Generalitat de Catalunya fes un primcr pas -un priincr pas pe- 
dagbgic, orientador- de compliment ci’aquests suggcrimcnts 
clei Pariament Europeu. ks, per tant, cn aquest sentit que nas- 
ultres, tal com ja vam dir en l’última Comissib de Politica 
Social -jo tnateix, com ti Portaveu en aquella Comissió-, vo- 
tarem favorableincnt la presa en consideració d’aqucsta Propo- 
sició cic Modificació de la Llei 17/1985, del 23 de juliol, dc la 
Funcib Pirblica de 1’Administracici de la Generalitat, i ,  en tot 
cas, ens reservem les eventuals millores --cluc segur que algu- 
nes n’hi ha, i tal corn ha dit la I14ustre Diputada, doncs, serien 
ben admeses en cas que prosperes-, per si, cfectivamcnt, 
prospem, cosa que el nostre Grup desitjaria. 

Gricies, senyor President, senyores i senyors diputats. 
El SI-. PRESIDENT : Moltes grhcics, senyor Colom. Pel 

Grup parlamentari Popular, té la parnula I’lllustre Diputat 
scnyor Vidal-Quadras. 

El Sr. VIDAL-QUAüRAS : Senyor President, senyores i 
senyors diputats, el nostre Grup votari favorablement la presa 
en consideració d’aquesh Proposicih de Llei de Modificaci6 CIC 
la Llei 17/85, de Funció Pública dc I’AdministraciO de la Gene- 
ralitat. 1 hi votari a favor per la mateixa naturalesa i contingut 
de la Proposició, que conti: -des del nostre punt de vista- SLI- 
ficients elements positius, i tambk per una ra6 de tipus general, 
que deriva del concepte que cl nostre Grup té de corn s’ha de 
dcsenvolu par la rncchn ica parlamentliria. Ereci i vamen 1, 
aquest Projecte de Llei tc elements positius que el nostre Grup 
comparteix : la proteccih a la Fmilia -tan important en  MO- 

ments de preocupani descens de la natalitat, i en el marc d’una 
IegislaciO corn l’cspanyola, que esli tan cnriarrcrida respecte a 
la mitjana europea en temes de proteccib familiar, i on qualse- 
vol wenq en aquest sentit ha de scr bcnvingut liel nostre 
Grup-, la protecció als ciutadans iimb disminucions físiques 
-qüestib ineludible en una societat que faci seu cl principi de 
solidaritat, sigui la que sigui i t i  base filoshfica, religiosa o moral 
d’aquesta solidarilat : el que és important ds que existeixi, i 
que sigui present et1 la Icgislacib-, et foment de la reinscrcib 
sociiil, d’acord amb la idea que tothom té dret a una oportuni- 
tat ,  tothom té dret a tenir la possibililai de rcctificar i de recoii- 
diiir la seva vida en sentit positiu, els criteris d’objectiviint, de 
merit, cl’igualtat d’oportunitats per adjudicur ilocs clc treball a 
I’Administriicib pÚ blica, i fugir d’arniguismes, nepotismes, 
partidismes, i <(endollss> cie diferents voltatges i colors ... 

El probicma que s’assenyaia en i’cxposicib cic motius ks 
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cert, i ha cstat objccte de denúncia pel nostre Grup; massa 
sovint s ’x t i ia  pel procediment ci’urgkncia, urgencia i diligencia 
que no s’apliqucn en altres hnhils de I’AclmEnistracih, com, 
per exeinple, pagar els provtiidors de bens i serveis o dur ii 

terme determinades intervencions quirúrgiques. Massa sovint 
s’adjudiquen els llocs de treball , en I’Administracib púhlica cii- 

talatia, amb criteris d’arbitrarietai, i fins i tot s’ha arribat, en 
ulguns cilsos, per la via del fel, al frau de llei; es a dir, a la burla 
H seníeticies en ferm de iribunals de justícia, mitjanqant l’apli- 
cació viciosa clc la Llei cle I’administració pública, i d’aquesta 
manera se suscita la desconfianqa del ciutadi, cluc es descncisat, 
s’dlunya de I’exercici de la demoerkirt, cs torna absentisla, 
cau en la indifcrkncia passiva, quan compara la veiocitat amb 
quk se subministra un lloc prop de I’aixeta dels cabals públics 
perque hi beguin a galet aquells que sbn a h i s  al poder amb la 
lentitud m b  que I’AdministraciÓ compleix les seves obligaci- 
ons amb els contribuents que la sostenen amb el seu esfoq ... 
Veig quc el senyor Colom surt, i aixb demostra que lambé en 
aquesta Cambra es complcixcn Ics lleis inexorables dc la natu- 
ralesa : quan els fdcons volen, els colotns f‘ugen. (Riullev.) 

Pcrquk compartim aquestes inquietuds i aqucsts principis 
amb el Grup cl’lniciativa per Catalunya, votareni a favor de In 
presa en consicleració d’aquesta Proposició de Llei, encara que 
6s obvi que tenim reserves; fins i tot discrepiincics, amb la ma- 
terialitraci6 concreta d’aquests preccptcs, tal corn qucclen re- 
dactats en la seva estricta literalitat, amb els principis d’aquesla 
Proposició de Llci de Modificacih de la Llei de Funció Pública 
de E8 Generalitat, cosa logica donada la considerable disthncia 
politica que separa el Grup proponent del nostre Grup ... Dis- 
tancia política considerable, senyor Escude, que cspero que el 
irnnquil.litzi, voste, que ahir veia -quan discutiem e1 crblit 
dels 6.000 milions-, detectava misterioses i inexplicables co- 
incidkncies entre el nostre Grup i el Grup d’hciativa. Tran- 
qui14itzi’s : existeix, aquesta distincia. Vostk parlava ahir 
d’<< extrems )), a la Cambra, d’<<extrems >). Aquest es un terme 
anacrbnic; en aquesta Cambra no hi ha extrcms, senyor 
Escudé : hi ha grups amb projectes polítics clars i ben definits, 
i grups amb projectes politics amb contorns, diguéssim, més di- 
fusos, perb no hi ha extrems. Jo no li aconsello que utilitzi 
aquesta paraula de ¡’<<extrem H, perquk, corm li dic, t6 un cert 
to anacrbnic. En qualsevol cas, la distiincia entre el nostrc 
Grup i el cl’iniciativa és, i continuarh essent, considerable, 
pero no 6s el moment processal d’entrar en el detall de la seva 
Proposicih de Llei, que seguira el seu trimit en comissió i cn 
u n  ulterior Ple, si és que avui s’accepta la seva presa en consi- 
deracih, cosa que el nostre Grup votarh favorablement, i així 
ho desitjaria. 

Tanmateix, permetin-me uns breus apunts telegrafics sobre 
la seva Proposició, que si no s’accepta, servi ran d’homenatge- 
comiat a1 seu esforc, i ,  si s’accepta, serviran de lleugers entre- 
mesos en el debat que després seguir&. Quan vostes parlen de 
(( reinserció social H~ a i’articlc 5 i ,  jo.. . voste recordari, senyora 
FahiAn, que li vaig fer, fins i tot, una consulta terrninolbgicil : 
l i  vaig dir si l’adverbi ((preferentment n es referia als llocs de 
trebaii o a les persones. ks ciar, aixb, a nosaltres ens suscita re- 
serves, perquk és obvi que aquí hi ha diferents sensibilitats; és 
a dir, nosaltres compartim amb vostks el principi de la neccssi- 
tat i ía convenikncia de la reinscrcib social, d’aixo no hi ha cap 
clubtc. Ara bé, la redacció d’aqucst articlc, per part seva, iiiclica 

un8 diferent sensi bi t ilal, U ~ B  especial preocupucih - UIILI cspc- 
cia1 prcocupxió- pels drets, en aquest cas, del qui ha transgre- 
dit la Ilci, cosa Iogica en una visi6 de la societat en la qual exis- 
teixen -i uixb ho acceptcrn tots- dcsigualtats, desequilibris i 
injusticics, en ccrta iiiancra cxculpa dctcrminats comporta- 
incnts. Nosaltres, des de la nostra bptica, que fa mks krnfiisi cn 
la l l i  bertul de l’individu i ct seu exercici rcsponsablc d’aqucstu 
llibertat, tenim una preocupació més incisiva respcctc als drets 
dc les víctimes clc la transgressió de la Ilci. Vosiks, quan partcn 
dc representants sindicals: als tribunals d’oposicions -en l’arti- 
cle 34-, tam be en aqucst cas nosrdtres tinclrícm determinades 
reserves, pcrquk, si be en el regim laboral es cviilcnt cluc hi 
han d’cstar presen~s els sindicats, en  el cas d’oposicions 11 una 
plqa de liincioiiari no 6s previst, en la tegislacih espanynla, 
que cls sindicats siguin prcscnts en aqucsts tribunals. S’hi est& 
de vegades, en qüestions puntuals, corn concuiws de trasllat, 
coses cl’nquest t i p ,  pe16 en un tri hunal quc ha cl’adjudicar 
iinn plap ..., la presencia del sindicat, nosaltres no la veiem adi- 
enl. ‘ lhmli  aquí tenini dilerents conceptes del yuc ha de ser 
un sindicat. Potscr vostcs veuen m6s el sindicat corn u n  instru- 
ment d’accii, ideologica i política; nosal t rcs veiem més cl si ncl i - 
cat com una organilzwih de proressionuls, de ti*ehilladors que 
ha CIC dei‘ensar els seus interessos i ha de subministrar serveis a 
aquesks colkclius. Per lant, aqu i  iambi: tindríem reserves a 
in ii n i Test a I-. 

Qunn vostes, en I’articlc 34, piirlcn de reservar el 20?h de 
places als qui no han aconseguit LI plaqi en aquest exercici, 
oblidcn dc dir que, almenys, aquestes persones han de tenir un 
nivell mínim, perque, és que, si no, estaríem donant u11 prcmi 
a la niancil de prcparacii) i dc competbnci;i, 

I a I’nrticlc 34 vostcs fan una cosa que 6s molt típica dc la 
doctrina de Comissions Obreres, si m’ho pcrmet, senyora 
Fabiim -que jo respecto- : vnstbs tencn la tenclkncia a iden- 
li ficar el funcionari interí ilili  b cl. conlractiit laboral temporal, 
diguéssim; és a dir, hi ha una ccrta C O I I ~ L Y S ~ Ó  amb aquesls dos 
conceptes, i, evidentment, aquests dos conceptes stin molt di- 
ferents. Hem CIC rccordar que el laboral temporal esta subjecte 
a dret laboral, el funcionari interí, com 8 funcionari, estil sub- 
jecte fi un dret administratiu : un estil subjecte al dret, podricm 
dir, contraclual i l’dtre a un dret estatutari. No oblidi vostk que 
la Llei 30/84, cfc I’Eslat, va ser ob-iecte d’un recurs davant del 
Tri buna1 Constit ucionnl, prccisamcn t perqui: es vol icn adjudi - 
ciir places de cossos dc funcioiiaris a contractats, i aquest recurs 
el va pcrrfrc el Govern, i aixo va ser objecte de corrcccih a la 
Llei 23/88. Pcr tant, 6s obvi que nosaltres sorn molt curosos i 
defeiiscm Rtnb molta forGa el principi de la independencia de la 
funció piiblica, i rligukssirn que en aqucstu rcdaccib cluc vostbs 
fan de I’article potser es crea, com li  clic, una certa confusib. 

ücsprés hi ha alguna qÜesti0 de tipus menor, unri cosa en 
que vostk estari d’acord amb mi 1 voste parla, amb molta ra6, 
de I’abandó, en I’arlicle 85; pcrh també hi ha abskncies, per 
caiisa de necessitat, que no estan lligades pejorativiiment a un 
abandh, sinó que s6n absbncics pcr altres causcs, C ~ U S C S  cle nc- 
cessitat que podrien quedar incloses, i i’abandh scrir-1 un cas d’ii- 
quest plantejament tnés generi-i1 ... Quan parlen dc regular un 
sistema públic de suport addicional a I’article 49, potscr cs uila 
frase massa imprecisa, s’hauria de precisar més. En qudsevol 
cas, tot aixb sbn qüestions que, corn dic, no 6s cl inornent pro- 
ccssiil cl’cntrczr en  profiinditat en cílcs, cren uns apunts, sim- 
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plemcnt perque vostc vcik I’atcnciO cluc cns ha merescut 
aquest Projcctc, I’iiienciO favorable yuc ens 1x1 merescut 
aquest I’rojcctc de Llei. Coincidim amb les sems inquiet uds, 
en alguns cusos per diferents raons cie fons, pet-b, cn qualsevol 
cas, coincidim plenament amb la necessitat de I’cr un retoc R la 
Llei 17/85, en cl sentit que vostcs indiquen. 

I ,  per acabar, clonarcm suport ii aquest Projecte de Llei per 
una ra6 de tipus general : que 15s una presa en consideraci6 
tl’un Prqjecte CIC Eiei? Bs, simplcrnent, acceptar que la 
Cambra comenci un debat sobre la qiiestib; no prcjutja, de cap 
manera, el resultat finul d’aquesi debut. Llcwti que aquí es prc- 
senti un lsrojcctc dc llei que sigui una aberraciójurídica o políti- 
ca, que estigui, d’unu manera clara, en contra del sentit comh, 
o que tingui uniz manifesia falta cl’oportunitat, cl nostre Grup 
crcu que mai és bo reduir l’oposició al silenci i tancar Ics porks 
a un  debat. 

En altres ocíisions -algunes d’clles solemnes- hem 4 d ver- 
t i t  des cl’aquesta íribuna sobre els perills ci’exercir la majoria ab- 
soluta amb prepoiencia. La rnrijoria absoluta, pe¡ fet dc ser ab- 
soluta, té una resporisabilitat mes gran que els altres grups de 
la Cambra, i ha de ser, curiosament, especialtnent curosa, vet- 
llant pcls drels dels grups minoritaris. Una majoria ha de fer la 
seva política, i ,  si cs absoluta, la pot fer cbmodamenl, perb mai 
ha d’aplicar el corró sense misericbrdia de manera sistemilica. 
Jo diria que 6s una qiiestió d’eleghncia. L’clcgl‘lncia pat ser 
innata, O també es pot adquirir amb les gcncracions; gencraci- 
ons d’educació, de bona alimentaciri, fan les pells mes suaus, 
els trcts de Ics fesornics m k s  nobles, els gestos més gracils, Ics 
veus mes exquisides. Tres legislatures en el govern -cdues 
d’clles amb majoriri absoluta- s6n un temps molt llarg en polí- 
tica, i &s un temps suficient per refinar els comportaments polí- 
tics i portar-los cap a I’eleghncia, En nom d’aquesta clcghncia, 
jo cspero que avui la mijoria absoluta no votara en contra d”a- 
questa interessant i per tants motius positiva Proposició dc 
Llei del Grup d’lniciativa. En qualsevol cas, reitero ei vot TWO- 
rable dcl nostre Grup. 

Moltes grhcies, scnyor President. 
EI SI+# PRESIDENT : Moltes grhcies, senyor Vidal-Quadras. 

Pel tirup Socialista, té la paruula pcr fixar posici6 ei Diputat 
senyor Lluis Chrcia, 

]<I Sr. GARCIA I SÁEZ : Gricies, senyor President. Efecti- 
vament, la nostra posicih i\ la Proliosicib dc Llei de Modificació 
de la Llei 17/85, del 23 de juliol, de la Funcib Piiblica de l ’hd- 
minlstracib de la Generalitat, presenta& per Iniciativa pcr Ca- 
tnlunya, es un vot fworable. ks un  vot ravorahle pcrque consi- 
derem estimablc l’esforq que ha fet Iniciativa per Catalunya en 
presentar aquesta Proposició de Llei, i perque estem d’acord 
amb el seu contingut, independentment, bbviament, de l’estw- 
di i les su bsegüenls esmenes yuc es puguin presentar en el  cas 
que sigui iiprovuda In jircsa en consideracib. Ja  tenim informa- 
ció que el Grup de la majoria no votari1 frworablemcnt l ; ~  presa 
en considcsacib, perh aixh no obsta perque expliquen? pcr cluc 
nosaltres votem f‘avora blcnicn t aquesta presa en consideració i 
per que considerem quc és una Proposició CIC Llci positiva. 

1)el titol de lii Llci es cledueix, ef’eciivamcnt, que eslem trac- 
tant -o dels objectes de la Llei- cle dos ternes proti impor- 
tants i conteinplats en la nostra legislacib sobre funcib pública, 
estern parlant de dos temes prou importants : un, les garanties 
d’iiccds r? la funcib públicii, amb diversos urticles que mofica la 

Proposició dc Llei d’lniciiitiva per Catalunya, i el terna central, 
del qual ens ha parlai més la Iliputada preselrtant, cluc es cl  
terna dc I’accés a la condició dc funcionari del personal, dels 
ciutadans amb minusvaliclcscs. Vull parlur de la segona part, 
bis i ca i11 c t i  t , pc rq u e cons i d c re ni q u e d s I ’objecte f‘o n a me n t a I 
d’aquesta Proposicii, de Llci, malgrat cluc no sigui I’únic. 

Efectivament, Ia Llei dc la Funci6 Piiblica conternph cn di- 
versos prcceptes, en diversos articles, UIIN norma absoIutu- 
meni favorable, positiva - insulicient, per6 positiva-, que re- 
coneix aquesta condicib d’igualtat en I’accks a la fiinci6 pÚ b l i u  
de les persones amb ciisminucih I valorem aquest esf’orq que 
es va fer; recordo que és una Llei de desenvolupament bisic de 
I’Estatut, es una Llei treballada en ponkncia conhitinta, és una 
Llei que va merkixcr, inalgrat algunes excepcions, un vot fiivo- 
rable liriciicarnenl cle tots els grups de la Camlm. Pcr tan[, és 
una Llei en la qual cs va fer un gran esforc CIC consens en la 
scva redaccib i aprovació. 

Un dels temes que mereixen més consens recordo que és el 
tema del tractameni a les minusvalideses en cl Projecte de 
Llei, per@ cra nou, perquk era progressista, perqui: era un 
conjunt dc preceptes que, des del nostre punt dc vista, donava 
possibilitats de fer una politica realment generosa d’accks a la 
funci 6 p Ú  bl i ca d’aq uests ciutadans. 

El Govern ha tingut, des del 85, uns quants anys per desen- 
volupar i aplicar aquesta Llci. S’hhan produit normes de dcscn- 
volupament : un decret, el de 20 de juliol, el Decret 238/87, 
que regula el foment i altizs vies concurrents per a la integfació 
laboral de les persones amb disminuei6 - I h r i  QfkilrI 872-; 
un decret suficientrnenl irnporlant corn perquk, en aquest 
moment, puguem fer una valori-ició de la seva aplicació. La 
nostra critica contundent al Govern 6s que, malgrat aquest 
Decret, avui, contemplant, llegint les disposicions del Decret 
-Disposició Addicional, Disposicih Transitoria, article set&- 
hem de dir que 6s un decret a mitges, és un decret fracassat, cs 
una política no completa, i hauríem d’instar et Conscll Execu- 
tiu a aplicar de manera molt més rigorosa I’accés de Ics minus- 
vnlidescs a la condicib de funcioiiari. Aquest Decrct no ha 
aconseguit els seus objectius, cl Govern no coneix, no ha co- 
mplert la Disposició Addiconal, no coneix quin és el perccntat- 
ge dc persones que han accedit a la condicih de funcionari clcls 
cent mil, aproximadament, que f’ormcn la plantilla orghnica de 
la Generalitat de Catalunya. No ho sabem, encara, Les ofertes 
públiques d’ocupació, efectivament, no s6n suficient giirantia 
perqub ei resultat final de les proves comporti que es compleixi 
el percentatge previst ii Ic? Llei de la Funció Pública, ni el 2%, ni 
el 3%, ni el 5Oío. A la Llei de Pressupostos, en el debat de la Llei 
de Pressupostos, es va aprovar una esmena en aquesta direcció. 
Nosaltres vam presentar, el Grup Socialista, el t i r u p  d’iniciati- 
va vam presentar diverses esmenes en aquesta direcció, en la 
direccih de rcforqar les garanties per tal que alli> que prcvcu la 
Llei, i, si es possihlc, més, aquestes persones puguin accedir o 
I u  condició de funcionaris, i aixb 6s el que no funciona. I no 
funciona per mol tes causes, pero el que creiem és que bisica- 
nient no funciona pcrque el Govern, I’AdministraciÓ no esta- 
bleix mesures suficients perqui: aqucstcs prescripcions legals 
puguin ser avui a Catalunya una realitat, i, per tant, estem 
encara donant petiics passes en  la direcció de la recomanacih 
de la Coinunitat Econbmica Europea. Nosaltres pensem que 
una Proposicih de Uci cuni la prcsentada pel Grup d’hiciativu 
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per Calalunya, com a mínim, obrc cl debat i ens introdueix en 
una  possibilital que aquesta realitat de I’acccs a fa eondicib del 
scrvci plltblic, de funcionari de Ics persanes amb disminuci6 
pugui ser mil realitat, una reiilitat tangiblc i no una  mera decla- 
raeib de principis en una lici o en un decret, Per aix4 hi estem a 
hvor ,  tot i sabent les dificultats objectives que aquesta nornia 
implica; hi estem a fwor; pensem que una acció decidida de 
pi*omociO, de compliment d’aquesta normativa Firia posi  ble, 
a curt iermini, riqucsta realilat. 

Dcsprks, el Projecte de Llei conté al tres disposicions, clispo- 
sicions típiques d’una n o m a  de funció pbblica. Nosal tres hi 
estem biisicament d’acord; seria bu regular, modi fictir cl  
Decret de selecció dcl liersonal de l’kiministracih de la Gene- 
ralitat, cn la línia cluc cls tribunals, l’brgan tccnic que ha dc ga- 
rantir ;i tribunals I’acces, la imparcialitat en l’acces a la f’uncii, 
pública, doncs, estigui constitliit de manera permanenl; lins 
ara no ho sbn, vostes saben que no ho sbn, el Decrct que ries- 
envol~ipa la Llei no preveu u n  hrgun permanent ni la seva co- 
mposici6. Jo  crec que scria un pas enclavant positiu cn aquesta 
línia cl’irnpareialiiat i trunsparcncia. D’altrii banda, els temes 
planteiats a I’article 44 i I’articlc 9 són temes en els quals nos- 
altres tenim Lina certa discrephnciit amb Iniciutiva per Catalu- 
nya, pero que estic scgur que en  el tr imit  corresponent podri- 
em mibur ii un consens, a un ncord, pero, en tot C D S ,  s6n 
kmcs que queden manifestats al llarg de I’aplicació d’aquesta 
Llei. 6 s  claríssim, com diu el senyor Aleix Vidal-Quadras, cluc 
d l h  que és excepcional s’lizi convertit en LIII:~ rcgla general. Si 
la Llei diu que excepciondmcnt el  Govern podri contractar de 
rnai1cl.a directa personal interí o temporal, aixh que 6s ({exccp- 
cjonalmcnt )), i com un aparlat de In Llei, i que en el clcbat de la 
discussió cl’aqiiesta Llci quedava clar que era un recurs ¡u c’xtre- 
mis ,  s’ha cmvert i t  cn una norma gencral. Per tant, alguna cosa 
no funciona, quan la norma general -diu la muteixa Llei - ds 
el concurs; és evident que aquí ens proposen un conciirs- 
oposicih o oposició --segurament, doncs, liauriem d’arri bar a 
un consens, perque la finalilat i el rnitjh shn, probablcrncnt, 
dcsproporcionats - perb el qtic esti clar que és desproporcio- 
nal és fer cle I’eexccpcib una norma gcneral. i ayiicsla ks la críti- 
ca a I’aplicaci6 de la seva Llei. Vostcs saben que no hi ha hagut 
una sola convocatbria d’aquest tipus de personal feta per con- 
CUIS, totcs han estat per contraclxib directa. Aixo no funciona. 
Per tant, cal plantejar-se un8 hipbtesi de modilicació, que és el 
que fa aquesta Llei. 

Per totes Liqucstcs nions, nosaltres donem supori ii E’iiprova- 
cih d’aquestrt Proposicib de Llei, presentada per Iniciativa per 
Catalunya, perque creiem que ks una bona mesura cl’iniciur, 
no solament el debat, sinó corregir cls defectes d’aplicació que 
ha tingut aquesta Llei de Funció Pública de I’AAdministració de 
la Gcncralitat dc Calalunya. 

Grhcies, senyor Prcsident. 
El Sr. PKESIDENT : Moltcs gricies, senyor Garcia. Pel 

Grup parlamentari de ConvergBncia i Unib, té ta paraula 
1’11-lustrc Diputat senyor Escudé. 

EI Sr. ESCUUT’; : senyor Prcsident, senyores i senyors ciipu- 
tals, suposo cluc amb I’aplicaciÓ d’aquest pri ricipi de la llibertat 
d’cxprcssió de quk se’ns parlava fa una estona, el senyor H faic6 
>) --almenys auiodenominat <( ralcb>>- ha volgut reobrir el 
dcbat de tolalitat quc vani tenir ahir a la turda m b   LI^ projccte 
de llci deiermhat. M’imagino que, amb la niateixa Ilihcrtat 

d’expressib, se’m respectari el t’ct que jo vulgui aplicar i co- 
mplir el Reglament de Iu Cambra, i que, per tant, em circum- 
scrigui, exclusivament, al que bs la finalitat de sortir a la tribu- 
na, que cs posicionar-me, cn nom dsl Grup de Convergencia i 
Unió, sohrc la proposta CIC Llei que 1x1 prcsentat, a t n w ~ s  de la 
senyora Fabiin, el Grup d’Iniciativn per Catalunya. 

14 nostre Grup ha de dir, d’cetitrada, que aquesta és una pro- 
posicih cle llei insblita perque no es tracta de regular, corn nor- 
malmeni es fa per proposicih de llei, una mtitkria nova, sinh 
que es tracta de modificar, de rectificar, de variar una legislacib 
j;i existent. Aleshores, nosaltrcs tenim tres aspecies, tres elc- 
ments sobre cls quals hisem el nostre posicionament. 

En primer lloc, el fet que aqiresia LIei que es vol modificar, 
la Llei de la FunciO PÚbliai, númcro 17 cfe l’any 85, 6s una llei 
important, es de despleganient bisic, es una llei fonarnental a 
casa nostra, i ,  alcshores, cotnprendran, senyores i senyors di- 
putats, el desig -que almenys el nostre Grup te- d’asscgurar 
m b  aquesta Llei una certa continu’itat, un8 estabilitat impor- 
tant, que no, a cada moment, es vulgui rectificar, com es fa 
aquí, cn sct articles concrets, I qize, en tot cas, caldria, després 
d’una experikncia d’aplicació més perllongada, fer-nc una revi- 
sih a fons i no en set aspectes puntuals. 

Pcr altni handa, un segon clenient cluc nosaltres valorem 
molt -i, aixh, el scnyor Lluís Garcia ho ha esmentat - 6s cl 
fet de recorclar que aqucsta Llei, com a desplegament bisic clc 
l’orclcnmen~ estatutiiri ciitalli, vii ser una llci quc es va elaborar 
en ponbncia conjunta. Hi havia textos del Govern, i ,  malgrat 
aixb, amb la invocaciri d’aqucsl precepte r*egtamentari, cs va 
íer una ponencia conjunta; pnnkncia conjunta quc, després, el 
text rna,joritari, molt consensual pero amb fortes discreprilncies 
en alguns aparlats, especialment --si no ho recorda 
malament- amb et Grup ci’Iniciativa per Catalunya, o el Grup 
que alcshorcs venia a ser unti miai l’equivutent a I’actual d’Ini- 
ciativa per Cutalunya, doncs, va mibar  i11 trimit posterior a la 
Cambra. Per tant, cns seiml->la poc adequat quc ara un grup par- 
liimentari, pel seu comptc, es prcscnti com H modiíicador ex- 
clusiu d’una lici quc ha estat elaborada per ponencia conjunta. 

IJn tcrcer element important també - i  moll important- 
que foniimeniari el nostrc posicionament és que Ics modifica- 
cions, les set modificacions presentades no etis satisfan, o bé 
no hi veiem mcltivacib suficient. Evidentment, la senyora 
Fahirin ha donat moltes cxplicacions, pcrb nosaltres no hi 
sabrem veure -i, així, imrnediatamcnt enlraré en el detdl- 
una base suficient per moure’ns ii nosaltres a acccptar aquestes 
modi ficaci 011 s. 

En dcfinitiva, corn deia, es prcscnta una proposta de modifi- 
car set articlcs. En el primer, i’article 9, la variució que s’intro- 
dtreix es que, C’cxperikncia assolida que pot ser valoradn, des- 
pecjfica que nomes pugui ser fins al 10% dels punts. No se’ns 
ha explicat per que el  10, i no cl 20 o el IS  o el 5. I ,  per altra 
blinda, s’elimina una garantia i una situaci6 o caracterislica --a 
nosaltres ens scmbla logica- que diu arii la Llei, que és que si 
hi ha similitud entre la plal;a que S ’ Q C L I ~ B V R  i la p l q a  A qui: s’iis- 

pira, pcrquh, realment, si no hi ha similitud, creiem quc no té 
cali imporiincia l’cxperiencia prkvia. 

Per tant, doncs, nosattrcs creiem que és més útil que, en 
cada C B S ,  es valori el pcs que ha CIC tenir o que pot tenir aquesta 
cxpcriencia en funcib de la similitud o no de cirrccs, i, en cap 
CAS, no encot i 1 lar- h a  amb el 10% sistemhliciimen t. 
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La segona modiíicucib, ;i l’article 34 .-i, a aixii, algun altre 
orador, em scmbla yuc el senyor Vidiil-QuatEras, hi h a  fet 
rcf‘erkncia-, aquesta moriificacib dc l’articlc 34 el  que fa ks 
afegir un parigraf yuc, tot cll --enteiicm alrnctiys tmat  trcs -, 
és de contingut rcglamentari, perque espxiiica, no sols la co- 
mposicih, sinó les curacterístiqucs xademiqLies o personals de 
les persones que els integren; lins i tot, segons cl lipus (I’xIivi- 
tat, 61 prcsident de I’brgan tkcnlc ha de tenir iines característi- 
ques o unes altres. També no podem amigat’ -com tambk ho 
ha ret, si no ho recorclo malamcnt, el scnyor Vidal-Quadras- 
la nostra sorprcsii, cn una serie de casos, en i’apartrit c> cl’a- 
questa proposta, cl fet cle Iu intcrvcnció dc la rcprcsetiíació sin- 
clical. 

Una altra proposta de moclificacih que no  vcicin clara - - i  el 
senyor Lluis Garcia s’hi 1x1 referit, crec, molt cnccrtstdamcnt - 
és el t e m i  de la selecci6 de personal interí i laboral no pecma- 
nent, que vostes, en definitiva, a través rí’aquesta proposta de 
modificaci0 dc l’mticlc 44, el cpic fan cs substituir el sistema de 
concurs pel de coizcurs-oposicib o oposicih, que, c ~ i n  saben Ics 
senyores i els senyors dipiilats, 6s molt mks llarg en cl temps, 
6s molt rncs perllongada la sevil tramitació, la qual com tk poc II 
veure iirecisament amb el fel que -hi insisteixo- aquest nrti- 
cle parla de la selecció de personal interí i laboral no pernia- 
ncnt. Per tunt, entenem que no té objecte incrementar el 
nivcll, sobretot temporal, dc Ic? trarnitacib cl’aquesla seleccih 
dc personal. 

Aleshores, passem a la quarta modiíicació, I’article 48, que 
és un article a que clivcrsos oradors s’han referit com ii element 
important, que 6s el terna de la garuntia d’iguaitat d’oportuni- 
tais a les persones amb disminucih Aleshores, a I’mtide 48, cl 
que es fa, en la proposta del Grup d’lniciativn pcr’ Catalunya, és 
substituir la capacitat de clesplegment reglamentari - i ,  com 
bé ha recorciat d senyor Garcia, cl tiovern ho ha fcl en el scii 
moment i ho vil aplicant- per la inclusió, en el text de la tlci, 
d’una rcservii del 5% dcls llocs de trcball. Aixb, a nosaltres, es 
podria motivar favorablement si tingués un contingut real, 
pcrquk uixb és, purament, una declaracicj d’intcncions, una de- 
claració nominal. CJna cosa seria dir : que, a partir cl’ara, 
el 5% dels funcianaris i personal al servei de la Gencralitat han 
de ser ocupades, les places corresponents, pcr pcrsones dismi- 
nu’idcs. )) I ,  aleshores, a trdvks d’un proccdimcnt, trcurc les 
persones que --evidentissimament, són nioites mks- no 
estan cri aquestes condicions, I n o  ks aquest cl cas, pcrque l it  le- 
gislació, normalment, el que fa - i ,  fiixb, vostks ho fim a I’es- 
inena posterior, a l’article 49-, el qiie es Va és una reserva en 
Ics novcs contractacions. 1 aquí, doncs, tambk incidirem en 
nq ucst t cma. 

I’cr tant, el fel d’estipular un tan1 per ceni global permanent 
no tb una cficicia prktica. I si la scnyora Fabil-in, coin observo, 
csti  asepila cn aquesta argumenlació, jo l i  recorclaria quc Ih 
no massa setmanes vi-I visitar nquesta Cambra u11 grup parla- 
rncntari o cls grups parlamentaris d’una Cambra alemanya, la 
del lancl de Baden-Wiirttcnbcrg, i, prccisamcnt,  LI^ dcls nos- 
tres clipuiats, el senyor Francesc Coclinii, que, com saben 
molts de vustes, 6s i i i i a  persona moli preocupada i una persona 
experta en aquestcs qüestions, vii fet- aqucsta prcgunta ; a 
vcure, exactmient, quina era la sevil situació. 1 nqucstes perso- 
nes, aquests diputats del Parlament regional dernany van con- 
testar dient que ells, precis;iment, tenicn aqucst 5% que propo- 

SB el Grup d’lnicialiva per Catalunya, pcri, q ~ i e  no tenia cap eli- 
ciicia prictic:~, tnalgt‘at quc unavu acotnpmyai d’una skrie d’cs- 
líinuls d’ordrc e c o n h i c .  

Per tant, dones, nosaltres no hi veiem la nwessiht, i més 
perque la invocació que se’iis tia donat és qiic estil previst cn 
u11 projcck dc directiva o cl’ordcnmeni de la Chmunitat lko- 
nimica Eurnpen, yuc no sabem corn se14 ni cotn acdbarii. 

Am, el cluc si que és imporiant és I’csmcna, la moclificaci6 
que es prctén a l’article 49, perque aquí sí q ~ t e  és real; q u i  ks 
objectiu, aquí es p u t h  de regular In nova contractacib. Alcsho- 
res, aquí, CE que vostes iiln 6s Ter una I’CSCTVB lamhC! dcl S%. Pcr 
tant, el que es pretén és que, cn les noves contrr-ictacions de Li 

Generalitat i dc Ics sevcs cmprescs i orgatiisrncs rclacionats 
amb la Generalitat, s’hi faci iina reseiwi del 5%. Aleshores 
-com també s’liii dit per part d’alguns oradors-, aquest 
terna, el tenim regulat ii Catolunya en virtut d ’ ~ i n a  csiiienii - - i  
no em dol reconkixer lii scw patcriiiti\t o maternitat -, I’esme- 
na Rarenys, que es vkk incorporar cn cl l-’cessiipos1 d’engumy 
de la Generalitat, amb q u i  cs l i xwa ,  a la Disposicib Addicional 
Vint-i-siscna es flxava que, en les noves conlractacions -i, hi 
insisteixo, aixb sí que 6s rcal, és iin dret major per al 
disminu’it -, es fixava un percentatge del 3(%, i que, en les em- 
preses de la Gencralitat, era, com a mínim, d’un 3O!n. I aixo es 
fil, i aixo s’aplica, i iiixb 6s positiu. 

Aleshores, quan se’ns parlawi, per pnrt de iii senyora Fahihi, 
de la Llei 23/88, del 28 de juliol, del Pi\rlamcnt ccntral, .jo 
voldria recordar quc, prccisamcnt, aquesta Disposició a quk 
ella es referia va cxactamcnt cn el rnatcix scntit CIC la nostra 
Llei pressupostiria, perque hi lia una Disposicib Addicional 
Dinovena que di LI : H En las oiertas de cmpteo p Ú  bl ico se reser- 
va r i  un cupn no inferior al Y h . .  )) --o sigui, tambb va en la ma- 
tcixa línia de rcservar a contractució; no reservar sobre el 
volum de plantilla existenl, perquk, hi insisteixo, no té, í t  curt 
terinini ni a rnitjh termini, doncs, iina efichcia prActica--{, ... el 
3?h de las vacantes para ser cubiertas entre pcrsonas con disca- 
pacidr-ld de grado igual o superior n, etcetera, (I de nioclo que, 
progresivamente, se alcance el 2% de 10s deciivos totales de la 
Ad mi 17 i s t raci On H .  

Pcr tant,  tcnim per via cl’exetnple u n  cas gropcr a nosdtrcs 
en que la mceanica és la qiie Ili hn conkrnpladn actualment; no 
la quc voste, senyora Fahihn, proposa en la seva Proposicib dc 
Llei, I a nosaltres encara ens satisf’a mcs quc aixb es reculli CIZ 

una llci de carkter temporal -que cs uiia CIC Ics crítiqucs que, 
almenys, en I’iixposicib de Motius, Ih el Grup cl’Iniciativa per 
Catdunyii-, perqui: aquest 6s un tema important, és un lema 
rclativaincnt nou, 6s un tema --E, aixh, cl senyor Lluís Garcia 
ho ha dit- probleinitic i difícil. Pensin que les categories de 
pcrsones disminaiides s h  de qualilicacib molt diversa; 110 s6n 
les mateixes, cn la disminuciir fisica que en la psíquica o la sen- 
sorial, les possibilitats d’uns llocs clc treball determinats, i ,  per 
tant, creiem que és útil que, a iravés de la Llci de Pressupostos 
o de qualsevtil altrli llei de carictcr temporal, si n’hi haguks, cs 
rcgulés aquest a y ücsli ó I 

Com deia irbaiis, ha estat positiu, ks  positiva la utilitzacih cl’a- 
qucst tnecanisrne de la SCSCI+VLI del 3%. Si tnk endavant, si 
t’my que ve, si d’aquí i t  dos anys es prevcu la possibilitat, es 
veu I’kxit nssolil i CY pot ampliar, doncs, és molt més f k i l  
ampliar-ho u través d‘unu llei lemporal yuc iio pas tornar a tnw 
dilicar unit llci que --hi insisteixo- nosaltres creiem que, en 
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principi, ha de tenir unu continuilat i una estabilitat, com és la 
Llei cle la ltincii, I’iiblica. 

t in Ia sisetiu modificacih, el cluc vostks fm 6s modific;Lr* I’arti- 
de 5 1, que ks cl que fa rel‘erhia ii les persclnes marginades so- 
cialment. Aqiresta cliferkncia és i mpurtant, i per a ixo  tampoc 
ens salisfi, perque el tcxt actual diu quc (<la Generalitat esta- 
blirk litis pt‘ograrncs cxperimcntals per a I r i  reinscrcib d’aquest 
tipus de persones. )) 1% callvi, el cluc t:;l nq~~csta pt‘oposta -hi 
insisteixo-, només llegint veuran que acaba dient : (( iacs per- 
sones ohjccte cl’uquesis programes )> --~ac~iiesta ds la modifica- 
ci0 que jo entcric l’onamental- (~ocupiiran, pref‘crcnttiieni, els 
llocs de lrehall de rkgi tn laboral tempmzl>). Ens senibla que 
s’ha de fer un esfor$ en aquest sentit, 6s un problema t m b &  
i importali t, i cstablir iina prcfercnch absoluta d’aqucslcs perso- 
nes per ;i la conlraclncii) de llocs de tcetiall dc regim labord 
temporal no ctis sembla iipropiat, i, en tot u s ,  vosik tampoc 
ens l’ha defensat. 

Findmeni, la sctcnu tnoclificació que vostes pretencti, a l’ar- 
ticle 85 ,  consisteix --si tic cntks bé lu tnodiiioacib consistent ;i 
d e g i r  Lin apartat quart-, és atribuir cl descans de liari ii unes 
persones qiic no han arribat al pari, i cluc 6s un le im que no en- 
cnixu anib la rcsta de !’article 85. Perque, a I’arliclc 85, els tres 
apartals existents fins al moment preveuen que funcionaris 
--en cada moment parlen de i‘Lincimaris-, el clrci d’atendre 
menors de nou mesos amb un pcrmís i de ciemanrir una reduc- 
ció il’iina tcrccnz pari o dhna iiicital de la jornach en cas d’a- 
tcndre menors... En canvi, aqui es fil referkncia U I  tema del 
Iiertnís de part, i ni tan sols es parla dc fLrncionaris. Ja s& que no 
6s la seva voliiniat -m’ho imagino-, perh 6s que, amb 
aquesl text, aixb donaria dret it tothom, perque aquest llare o 
guardaclor cle fel o dc dret no iinlioscn enlloc que sigui hncicl- 
nit ia  o f’uncioiiari, a diferencia de tots els altres articles. 

Per tant, en dcfinitiva, senyorcs i senyors diputats, nosaltres 
no vciem l’oportunitai de fer aquesta modilScaci6; nosnllres 
esicm fonamen tu! rncn t o no tan fonanzcntal ment, pcrb al me- 
nys de ferim important, en clesiicord ¿imb cl redactat de totes i 
cíitdascuna d’aqucstes modiiicacions i ,  en definitiva, si ci 
t r h i i  de prcsa cn considet.aci0 vc ii ser l’equivalcnt cn les pro- 
posicions de llei dc l’esmeiia R 1;) totalitat, doncs, si nosaltres 
tenim aquestes trcs grans línies, aquestes grans idees, ayucsts 
elements que IIO ens fim prendre en considcracih positivament 
aqiiesta Imposta, si a més a mbs ja hem fet, en certa manera, 
un posicionament, un  torn o iinii milisi crítica dcl contingut 
CIC totes i cadascunri de les proposles, no com han fct altres 
grups, que han ikt posicionament envers alguns aspectes, i es 
pol salvar, nosaltres I’hcni f‘ci en tots, ens sembla, o em 
sembla, senyores i senyors diputats, que no trobaran estrany 
que el nostre C h p ,  si més no per un afany d’cconomia proces- 
sal, j;i cluc s’hcr manifestat sobre la totalitat de Lot el que vostes 
proposen en r-lyuesta Proposici6 de Llei, nosal tres votem nega- 
tivament la presa en considesacii, d’aquesta Proposició de Llei. 

Molles gricies, senyor Presidcnt; &cies, senyores i senyors 
diputats. 
E1 Sr. PIIESiD13NT : Ciricies, senyor h x i c l d .  Passem 11 la 

votitció de la presa en consideraci6, 
Les senyores diputades i els senyors diputats que hi estiguin 

a favor, que cs posin drets. 
Els qui hi estiguin en contra? 
Abstcncions? 

La prcsa en  considcraci6 dc I’esmcntada Proposició de Llei 
ha estat rebutjnda per 40 vots a favor, (15 en contra i cap 
¿I bstenc i o. 

Modificaci0 de l’ordre del dia 

GI punl  seti: dc l’onlre clcl dia, cl Grup proposant ha sol4ici- 
tat que es vegi d c m i  IA Presidencia rtcmani~ l’assentimcnt pcr 
a aquesta i i iodi íicació de I’orci re dei dia. (I’uusrr.) 

F , n h  la Presidencia yuc hi ha assentiment i passem, doncs, 
al puni vuiic : presa en consideraciri de lli Proposicih dc Llei 
dc Mociificaciii de la Llei 14/1984, del 20 dc marc;, del Síndic 
de Circuges, presentada pel Grup  Socialisla. D’acord amb I ’arti- 
C I C  I07 del 12eglnmenI, es passi1 directainenl al clehat I 

Per ii 1111 torn ii fhvor, té l a  paruula l’il4iisti*c Diputat senyor 
Abellb. 

Presa en cclnsirlcracii) dc la ProposiciO dc 
1 Jei de Niodificaci0 de In 1 ,lci i 4/1984, 
del 20 de Marc, del Siridic rlc Greuges 

FI SI-. A13FtLL6 : Senyor Pi*esidcnt, senyorcs i senyors dipu- 
t ii t s .. . (Rom tir tIt) veus. 

HI SI-. PRESlDENT Esperi, esperi, quc hi hagi silcnci ... 
(I’niiscr.) Comenci ! 

11 sr. AIWLLO : ~ c r  intervenir, cn nom c ~ e ~  Grup Sociaiis- 
la, per la presa en consideracii) cle la iiiodificacih dc Ili Proposi- 
cih de Llci del Síndic de tireugcs. 

Senyorcs i senyors diputals, fit dos unys, cn un plcnari iambé 
d’aquest P:iriamenl, es va dcbatre i es va iiprovar un dictamen 
des tlcl p u n t  de vista dei Grup Socinlista molt important, el clic- 
taiiicn de la Comissi6 sobre Maltractaments Infligits als Me- 
nors. Sens dubte, aquell dictamen, que va ser aprovat per una- 
nimitat, abordava lota una  problemitica que reia tcmps que es 
irobava ctz la tioslra societal perb que per diferents motius cs 
pociia consicierar que estava amagacia. i<s inciubtabie que 
arluella comissiii cl’investigaci0 va fer ~i i i  l rebdl rigorbs, un tre- 
ball que va perrnetrc que el P ;u l t~~~cn t  sintonitz@s, segura- 
ment, m b  IIII dels temes mcs complexos, dificils i que segura- 
ment ens pcrtorb2i a tols nosaltres corn ii pcrsoncs humanes, 
un  tema que I‘a rcfcrbncia al maltractaments dels menors. 

i% i nclublablc que l’objectiii d’uyuella Comissi6 vil ser Ir-1 CIC 
donar ii coneixer I’abast de la siluacih dels mallractamenls R I S  
menors a Catalunya, així com taml->@ una altra qiicstih que no+ 
iillres considerem molt important, i 6s també el conjunt de con- 
dicions socials que poden restringir els drets dels mentirs i pro- 
vocar aqucsta situaci0 de mnl tractament, pcrquc, senyores i se- 
nyors diputats, darrere de cada si tuacih CIC maltractainen t no 
solament hi ha un problema puntual de relacih agressiva d’izna 
fmí l i a  envers cl scu fi l l ,  sin0 que hi hri un autkntic problema 
social. Nosaltres cslcrn convenGuts que nom& en el moment 
quc tots els cstaments de la societat comprenguin la realitat 
d’aqucstes causes reals del problema se14 qual1 comenqarh a 
minvar I íi sit uaci 6 I 

J’cr tant, en aqucll moment j a  cs plnntejavcn algunes de les 
qüestions cluc, sens cluhtc, incideixen en aquesta modificació, 
en aquesta proposta de inodilicacib de la Llei del Sindic de 
Cirewgcs que avui el nostre Grup Socidista els vol plantejar. 

En ayiiell moment ja es plantejava ~ i n a  primera qiicstih : en 



prirncr lloc, ta mancii de dades íinbles que hi ha cn aquests m e  
menis sobre els mal tractarncnts infligits :I menors il Catalunya, 
I-li ha dadcs aproximades, perb en aquests inonicnts es impos- 
si ble donar un cens rcal cluc ctis pcrmcti aborclar el teniu 
r i gorosarne n t I 

En segon lloc, ei í‘ct que la miijor par t  d’uquests mnltrac(a- 
iiients succccixen en un iunhi t estrictarnent privat, quc, al  
mateix temps, la filmitia amagui cn mollcs ocasions, precisa- 
ment ~rerqui: succeeixcn en aquest h i h i  t privat, aquestes si- 
tuacions, i el fet qiie també no hi hagi garantics en la clenirncia, 
perquk nosaltres esteni convenquls qiic els canals cl’aquestcs 
tleniiricies normalment no es troben, pcrque es donen en iina 
situacib podriem dir no normalitzada, 

Dos anys després del resultat d’aqucll dictamen de la Comis- 
sib d’hvcstigació, ens hem de preguntar si s’ha avatipt en 
aquests dubtes, en aquestes qüestions que es plantejaven en 
aqucll moment. 

Nosaltres hem de dir que estcm convenquts que no hem 
avanqat gaire, J o  donaré riumes clucs daclcs per intentar aborclar 
la qüestib. Fa Lities setmanes es van celehrar les jornadcs quc 
feien referkncia a nivell de I’Estrit clavant del rnaltractamcnt de 
la infincia : tambk en aquestes jornades es donaven xifres esti- 
niativcs i cs parlava de més de 100.000 casos cle menors mal- 
tractats, en q u k  el 65”/0 cren ob-jccte de violencia lisica, el 12% 
dc maltractament emocional, cl 12% patien abusos sexuals i el 
8% abandotiarncnt. 

També fa molt pacs dies la Fiscalia de 13arcclona, en I’infor- 
me que plantcjava de l’any 88, ens deia que augmentaven alar- 
mantment els judicis per maltractaments de menors, feia rere- 
rkncia lambé als maltractaments de menors i de dones, i deia 
que  les clacles qiic corncnt;avcn a haver-hi des del punt de vista 
estrictarnent de judicis, que shn seguramenl, dels casos, una 
purt molt petita que arriba a l’estamcnt judicial, que aquestes 
dadcs són greus i drarntitiques, i fins i tot cl mateix fiscal ens 
parlava que aquestes xifres shn solament li1 punta de I’iceberg 
d’aquesl fenomen social, perqui: scguriiment, amb tota segure- 
tat, srin molts més els casos que no es denuncien i que, per 
tant, mai I’autoritat judicial arri ba a conkixer. 

Aqucstcs raons, sens clubte, van portar en aquell moment a 
la Comissió d’investigació sobre Miiltractaments Infligits a 
Mcnoss a demanar la creació de la figtira de 1’Adjunt al Síndic 
de Grcugcs precisament per a la defcnsa dels drets dels 
menors. 

Nosaltres, el C; rup Socialista precisament planteja aquesta 
mocli ficaci0 de la  J h i  del SÍndic dc Grcuges perquk conside- 
rem necessaria aquesta figura : en primer lloc, perque estem 
convcrquts que Ecs necessitats de la infincia, de la infantesa, 
en general, estan vinculades al procés dc maduracib global de 
la seva personalitul i ,  per tant, des d’aqucst punt de vista, són 
diferents n les de l’adult; en segoii lloc, perque estern conven- 
$uts també quc ks ncccstjari contemplar m b  mcs incideticia la 
rcpresentació dets drets cicls infitnts, perquk estem davant de 
drets socials i ,  com ii conseqiikncia, normalment aquest tipus 
de drets són rnbs difícils de gamt i r  q ~ i e  les liiberlats clissiqucs; 
en lerccr iioc, pcrquk I’Miunt cjci Síndic pet’ ii la defensa deis 
drets dels menors pot ser una garnnti;i d’actuacions que per les 
scvcs cspccials característiques de club parlivcrn abans 
-anoniinat, i n i  bit familiar, privat - necessilen canals rlif‘e- 
rents dels normals; i ,  en quart lloc, pcrque estern convencuts 

que la mateixa figura del Síndic, en aquest ca?;; la ílguru CIC I’iid- 
jun t ,  podrit del‘cnsar millor ~ ic~ucs ts  drets ronametitals quc, pre- 
cisaincnt, quan es vulneren, nccessiten millor prot cccib. I’cr 
t otcs aqucstcs raons, nosal tres estem convcnqiils cluc aquestu 
íigura 6s neccssiria -sseguratnen t n’lii lin a l h u - ,  peri, 
creiem que s6n prou importants ~)crcjul: aquest I-’arlatnent 
aprovi la modificacib de la Llei i la figura de l’adjmt. 

Nosaltres estem convenpits qiie aquesta ligura recull no so- 
lament I’opinib del Grup Socialista : rcctill, cn primer Ilnc, 1’0- 
pinió del IJarlament -ja cn cl seu moment es va manifestar 
pcr unmimitat en aprovar el diclnmcn de la Comissi6 cl’lnves- 
tigacib que parlivern abans-, turnbé recull el sentiment dc la 
major part de grups polítics quc s’han manifestut en iiqcrcsta di- 
recci6, i també cl’importants institucions i d’entitats catalanes 
que des de i‘a molts anys trebdlen precisament en cl camp dcls 
nienors i de la infiincia. 

Nosaltres en aquesta modificuci0 que plankgem, en concret, 
de l’article 33 de la Llei clel Síndic dc Grcuges, plantegem, en 
primer lloc, la creació d’ayuestc? figura de I’ac1,junt per a la dc- 
fensa dels drets cIeIs menors; evidentment, la creació d’ayuesta 
figuri1 serB cornpetencia del Síndic de Greuges --per aixo 
posem la paraula <<podrii>>, 6s a dir, seri potestatiu, de la nia- 
tcixa manera yue ho és el ciirrcc cle I’adjunt-; en segon lloc, 
amb els inateixos drets i deures de l’aclijunt del Síndic, tant pel 
que fa seferencia a incompatibilitats, amb cl bcncntks que pre- 
cisament seri la persona del Síndic el que li ha d’encotmmar la 
seva feina espccificament per ii aquests ternes. 

N o  cal dir que el Grup Socialista, q m n  fa nqucstu proposta, 
la fa amb un carhctcr totalment obert : avui nosaltres normés 
estrictaincnt demanem de tols vostbs, senyores i senyors cli- 
puats, cl seu vot atirmatiu, perquk aqucstu modificació es 
tingui cn consideracib; no cal dir que després, si hi ha aquesta 
aprovacib -que nosaltres esperem- dc tots cls grups polítics, 
cn el segiient triimit es pugui esmenar. 

Percluk, finalment, scnyorcs i senyors diputats, estem con- 
venquts, per par[ clel Grup Socialista, que amb aquesta aprova- 
ci6 no solament donarem coherencia a les resducions de que  
parlava abans, que en el seu moment va aprovitr ayucst Parla- 
ment, sinb que tijudarcm cri un tema que per ii nosaltres, i estic 
convenc;ut que per cl tots vostcs, és mks important : que 6s que 
en cl camp dels drets dels menors, dels drets dels infants, les 
garanties per a aquesta defensa siguin al més implies possible. 

Per iotes aquestes raons, senyores i scnyors diputats, el 
nostre Grup els demana cl scu vot afirmatiu. 

El Sr. PRESIDENT : Moltes gricics, senyor Abellb. Hi ha 
possibilitat ci’un torn cn contra. (Pmim.) Doncs, no hi ha torn 
en conlra, i els grups poden participar per fixar la scva posicih. 
Pel Grup parlamenuri Mixt, el senyor Martín te la paraula. 

El Sr. MARTiN : Grhcics, 1-lonorable Pscsidcnt. Ilhstres 
senyores i senyors diputats, és criteri reiterat del Grup centrista 
d’ayuesta CrLmbra donar suport a qualsevol tipus d’iniciativa 
legislativa quc s’aclnpti en benefici de Ics institucions catalutics 
i de la protecció del ciutacli, sempre quc la iniciativa es trobi, 
cotm és lbgic, dins del marc legal. 

La creacih d’una adjuntia, fins i tot més, 81 Síndic dc 
Greuges per a temes especifics, CIC gran importiinciu, per a la 
defensa dels iriteressos dels ciutadans, en cap cas desvirlua la 
institució, més aviat, 211 contrari, constitucix un element d’i- 
nestimahle supor~  ii la important tusca que porta ii terme el 



I I I  St.. l ~ l ~ i 3 I l ~ l ~ N T  : Gr;icIes, senyora MonZserrai. Pcl 
G r u p  ct’lniciativri per Calaluiiya, li: la ~inraula I’íhstre Di putut 
senyor Jgriiisi Ricni. 

El St: RIERA I C~ASSIO‘I’ : Grhcies, senyor I’resiclenl. 
I 1  nostrc Grup donari suport a aqiiesia presa CII considcració 

per colierkncia anib ri’ult res acitiucions cii acluest tcma, Jo  
voli i~ rccordar nomes que cl 30 CIC desembre CIC 1988, dcsprks 
d’u ti clurís!,i ni  debat sohrc prcssliposto:;, CIIS va wrres~wticlre, 
a la 1l.lus1rc I)iputnda 12ma tkirenys i ;i mi, la defensa d’una 
nioci0 sitbsegiieiit 11 In ili  tcrlicl :tió sohrc cl cotnplimcn t dcls 
ucords uiiiiiiimcs continguis ;i1 IJictnmen sobre cls Maltracta- 
nients Iniligits 21 Menors, EH aquella ocasib, la scnyoru Rosa 
13;ircnys V I L  cxplicar-nos el licrquc d’aques~ punt --jo clcsprés 
vaig tornar-ho ;i cxpliciir, pcrh no iitiicamctit per dct’ercncia, 
Nin0 pcrqui: hi 1x1 Lina nics grnn prccisii, en LI intervencib dc la 
senyora kwenys. Recordo que ctis va explicar coscs c m i  
aqucslcs : {( 14 punt 1 de !a Mocib plantcja la crexid, de I’Ad- 
jtint al Sindic de Greuges, ui1 adjLirit pcr tenir ciirii clcls niciiot’s 
m i l  1 1 ~ ‘ H C  I ii t s I I,ri com i ssi 6 clcl 1-11 c nor, opor t LI nu tne n t , vil cs 1 LI 11 i :u 
cuinsiitiictif ncl ueslii qiicsl ici abniis de plai i  tcjar- In zi la consicle- 
m i 6  cicl PIC del Ilirlarnent; va recaptar itifm.miici0 i vi1 buscar 
drct conipnrnt. Podciii dir qiic cn tlivcrsos piisos.. . )>. 131s estal- 
viu tu lectum de Ics paraulcs cluc vil dir en aquelln ocasih la sc- 
nyorn Rosa Ehreny s. 

I’n aquella EnterpeI.lacib hi va liuvcr altres punts q ~ i e  tumpoc 
i io wii SCI* votats, i yiie, en 10.1 cas, n o  van SCI- volats pcrquC 
CIIS van dir. quc, al cap dc tres mesos, ayucst I’nrlamenl mi- 
cixcrin Liti pla quc ciicnra els dipuhts, senyor I%rez-Moreno, 
no  cotici xein, 

1 )cmiirem, pcr lant, suport a aquesi;i I’roposicib. Voldríem 
insistir? per0, cii LIII pLint. El niés important, per a nosaltres, CIC 
lli I’roposicE6 socialista 6s cluc la figura del Sindic de C;reuges 
ha de poder dcdicnr una atciici6 especial als dixis dc l’ini‘ant, 
drets de ben dificil dei‘ensri per la siluaci6 en qui: es troben, 
perque, moll sovint, cl t‘ct tlc viure, diguem-tic, sotmesos a la 
pi‘llria poteslal fa que resulii malt mbs cliíicil iwhitr;n- mitjans de 
dc t i ii II ci ;i dc ili II 1 i r a d  iitiicti I cl ’ i ii fil 1-1 IS i de de fen si i  d ’ nq ucs t s 
drels dels i nf‘mts. M~ssu sovint, la ~ioslra socictat parla rctbri- 
caiment dels drcts dels in[hnts i, ei1 canvi, cs poc cíicul; ;I I’hora 
CIC la scv:~ clcferisa. Crcictii que iiquesta pt‘csn CII coiisider.nci0 
pot, en to l  cas, donar més Ibrqii a la voluntat del Síndic dc 
Greiigcu cfe íkr-se dirrec dels rlrcts dels i nfmts, 

GrBcics, scnyor 13resiclen t. 
111 Sr. PRESIDENT : Griicics, scnyos 1iiei.i~ Pel Grup parla- 

mcntari de Converghia  i L J n i O ,  te la paraula I’JIdustrc 13ipu- 
tat scnyor Pkrcz- More 110. 

61 Sr. PkKI:,%-MOKENO : Molt Honorable Presiclcnl, seny- 
ores i sctiyors diputats, permetin qiie comenci aquesta intcr- 
vciició CIC la mateixa mnnet‘n que ho f‘eio el passat dia 30 de des- 
cmhre, qiian deia qiie nosaltrcs, cl nmtrc  GrLip, cl Grup de 
Convergencia i Unib, csth plenarncnl rl’acord amb la I i losof ia 
cluc inspira aquesta prcsentacib cle Proposi6 de Llei, i no pol 
ser d’utiii a1lt-n mancra, ja que  aquesta Propnsicih dc Llci ricix 
en u n a  comissi6 d’investigacib L i m i  do Ics conclusioiis dc la 
qual ks, precisa tnenl, recomanar la creacib cl’aayucsla figura dc 
1’Adjunt al Síndic de Grcugcs. Aixh va ser aprovui pcr unani- 
mitat grhcics tam bd, lhgicamenl, a lli majoria del nostrc G r u p ,  
cluc hi vil rlotiur suport. 

Per4 Im-tnetin-me Zamhb que ara difereixi de Li continuacih 



d’ayuc1l;i intcrvcncib que estava fccnt, cluc vaig fkr el dia 30 dc 
desmbrc dicnt que avui si que donarem S L I ~ O E ‘ ~  i\ aqiiesta Pro- 
posicii) cie 1,lci pcrquk a w i  ve redactada i vc pi*escntada arn13 I u  
fhr rnu  ;dient, qi ie cns pertnct, u nosaltres, e s t m  d’acorrl amb 
li1 tilosafia que la inspira i lamb& estan d’iic(ii*d amb la prcsa cn 
consiilcraci6. 

Liigicamcnt --aqui s’ha dit-, l’infml, el m6n dc la infhncia 
ks el n i k  ncccssitat ric protcccib; és c l  inks necessitat de proicc- 
ció pcrquk no té veu, perqui: sovint els maltractunient que la 
Comissi6 d’lnvcstigaci0 va invcstigar en cl scu dia Iirovenen 
sovint -hi insisteixo- dels mateixos pares o dels ~ L I ~ O J ’ S ,  d’a- 
cluelles persones que kncn  una cura més directu dels menors. 
I l i  ha altres col~lecti~is, s’ha pogut clirt. ,7 he sentit alguna 
vcgncia dir yuc si es creava In figura de I’Adjurit al menor lanibé 
s’hauria de crear la figiirn cle l’acfjunt cl’alh-es col-lectius; pcri, 
aixb 110 és cert, no és aixi, Lhgicamcnt, altres colkctius tcnen 
veu per poder prcscntar la seva queixa; cls iiicnors, normal- 
ment -hi insisteixo-, no tcnen aquesta VCU, i ,  Iicr tant, el 
Parlamen~ de Catalunya de inanera uninime, un altre cop, de 
la rnatcixa inanera que tia va fer en votar les conclusions de tii 
Coinissib d’lnvestigacib, avui donari suport i\ aquesta I’ropmi- 
ci6 n o  de J,lci tot i esperant que ei? el trhrnit d’esmenes pugui 
ser millorada. 

Iics mbs, senyor I’resident; rnoltcs gracies, scnyorcs i seny- 
ors clipuials. 

EE SI-. PRESIDENT : Ciriicics, senyor PCrex-Moreno. 
Ara passcm iz l ~ i  votaci6 dc la presa en consitlcracih. 
Les scnyorcs dipuiacles i cls senyors diputats cluc hi estiguin 

La prcsa en considcraci6 ha quedat aprovada per unanimitat. 
b‘ins ;i dos quarts de cinc d’aquestu tarda, se s~ispitn la sessib. 
(La srwici SP Lsuspi~n II CIOS qiiurts CIO diics dtd rni~&r i vuit minrits 

a fwor, cs poden posar drets‘? 

i C’S rq>r%rf (1 1NJS yrrcrrts do rinc lkJ Iu tllrch.) 

3’1 Sr. J’RES113)liN‘T : 1;s rcpren la sessib. 
€hitrem cn la tramitació dcl novk punt de l’ordrc del dia, que 

cs : interpetlacib al Consell Exccutiu, tramitada pel procedi- 
ment d’urgetzcia, sobrc ]’ordre pírblic, que l i ~ r m ~ ~ l f i r i  el Dipu- 
tat ii.iustrc senyor hngci coiom, dei Grup pariamentari CI’ES- 

qucrru Kepiiblicana CEC Catalunya. 
Per exposar la interpetlacib, té la paraula cl senyor Colom. 

In terpcklaoih HI Consell I<xccutiu 
sobre I’nrdrc piihl ic 

EI Sr. CULOM : Molt t Ionarahle senyor President, 
il-lustres senyores diputades, iI.lustres scnyors dipui;its, I-~OIIQ- 
rii bl e Consell cr, substancio iiq 11 cs t i II t erpel.1 aci 6, t r a ni i t ada 
licl pr*occdiment cl’urgkncia, tot scguint una tradicih d’anteri- 
ors diputals d’Esquerra Republicana de Catalunya en les ducs 
primeres ícgislatures, quant a l’ínteres per tiuhar al nostre liais 

una politica propia d’ortlre píihlic, un model aitniii de prevcn- 
u i 6  i cle servei de cara a la seguseht dels ciutadans. No obstant 
ai xh, semprc hcrn afirmat, els ili pulals (1’ TisclLlcrru Kepu hlica- 
tia, que 110 itnportaria tant cl moclcl ric policili, o el tnorlcl 
d’orclre piiblic, com les cotnpetencies per tenir ~ i i i a  policiu 
lrrbpin i cl control sobrc !’ordre públic ii Catalunyu. I ,  aix0, In 
Clonstilucib Iispanyoia actwil no ho pcrtiict., . Altncnys, 110 h o  
permet pas cl’una maiwa absoluta, tal i com ho permetia, per 
exemple, I’Estatut rcpuhlici cicl 32, en ei qual la Cknecdital 
disposava dcl control efectiu sobre l’orcli‘c pirblic. Aquest espai 
de sobirmia republici, ara no el tenim. E n  les negociacions per 
I’Estatut, R cada viatge que es feia des de Sau ;i Madrid -per 
posar els dos noms simbblics de la negociacih-, pcr dir-ho 
cl’una mancra planera, ( ( i \  cada bugada, hi perdíem dgun Ilen- 
col )>, ”’ha qucdat un esquiíit article 13, amb un apiirhl  setc, 
en I’Estaiul, on Is Junta de Seguretal, congelada pertna- 
nentment, senibla quc in ur~tctmmtv, determina i’estiitut, el re- 
glament, Ics dotacions, la composicib numerica cEcl cos, 
l’estructura del rnatcix cus de policia, cl reclutament dc la poli- 
cia cle la Gencralitat, limita (les d’on han cle vcnir cls cornantlii- 
ments -des cte I’exercit i cies cle la policia ... espanyola, és 
clar-, etcktcca; una Junta de Seguretat imposada per I’lislat 
curiosament nomes a Catalunya i a Euskadi, si bé en aquest 
darrer cas, imposada a canvi d’unes importants coniliensacions 
ncgociatorics. Tenim, per tant, un marc normatiu absoluta- 
ment minorilzat; tenim un niarc normatili estretament contro- 
lat en la seva npiicacib cliiiria per part clc I’Estat espmyol i de les 
seves forces, cle la seva seguretat, que no CIC 121 nostra, yuc tm 
dc li1 segurctat dels catalans. 

La Llei de Cossos i Forces de Segurelal de I’Estat cs, com 
algú ha dit -i  no ho dic jo, ho han dit altres personcs abans 
quc jo-, una llosíi molt pesant que aixaí‘a les nostres aspiraci- 
ons d’aconseguir un model nacional de policia dc Catalunya. 

La políllica en matkria ci’ordrc piiblic del Govcrn del PSOE a 
Espanya és la pari potser mks reaccioniria i més centralista de 
la política d’aquest Ciovern, i hi van donar suport no només AI- 
ianya Pop~ilar, els anteriors del Partit I’opular cJ ’wvui  : t m b e  
Minoria Catalana, i ilixo cal tenir-ho present ii l’horn de parlar 
d’ordre públic a Catalunya, 

Partim d’una histbria recent, R mks a mbs, institucional cata- 
lana, plena de dubtes, pletia d’iinbigiiitals, amb tnoltes pors, 
talmelit com si no es valgués assumir el poder legítim que im- 
plicaria disposar de ics competkncics o de competkncies reals 
cn I’ordrc piiblic. 

Itelalaré i1 continuacib, i a tall d’cxemplc dcl que segur qiie 
n o  es la nostra idea d’ordre públic, uns esdeveniments -de 
fct, ha reconec, s6n eis esdcvenirnents quc invtivcn, central- 
ment, aquesta interpel4aci6 d’urgkncia- ocorreguts a la c i u ~  
de Rarcelona el passat diu 27 de maig. Tot i que ei r ) i p w t  que 
cls Iwrla ho vil viure en primera persona, igual que, almenys, 
dos altres diputats d’aquesta Cambra, un  dels quals, 1’11-lustrc 
Diputi-lt i rncmbre cie la Mesa Celcstino Sinchez, tumbé haviii 
presentut una interpeHaci0 en aquest scntit -pel fet que el pe- 
ríode de sessions s’acaba, i no disposar cl’una intcr’pel-lacib 
d’urgkncia, no ha pogut substanciar avui la inierpel.laci6 que 
substancio jo, cn nom del Chup d’Esqwrra Republicana i que 
entenc que tambk acull o recull part, i espero que totes les 
seves prcocupiicions-, doncs, tot i que el Iliputat que els 
parla va viure en primera persona aquells fets dramatics clcl dia 
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27 CIC maig, només vull scr el narrador, davant d’nquesta 
Cambra, de I’escenari general del que va pwsar, d’unii bnnda, i 
rl’un escenari particular que insulta aquest niatcix Parlament, 
que i usulta aquest inatcix Parlaincnt --en ducs coses, I’insulta. 

L’csccnari general, parlcn --i forma part de la denúncia co- 
l-lcctiw prcscntada al scu tlia al Jutjat de Guh*di~i- parlen 
--clic-, entre altres, els presidents de tres entitats ciutadancs 
importants, no governamentals, a Caiulunyu, com Jitstícia i 
I’iiu, Pax Christi o la Funclaci6 per la Paau -parlen clls, en 
quesles paraules que jo ara els rcIatm5-; diuen : <<Ei passat 
dia 27 de maig es va celcbrar una cadena humana convocada 
per la Coordinadoni pel Desarmament i la Dcsnuclearització 
Total, amb I’adhesib dc moltes entitats, amb la finalital d’ex- 
pressar el rebuig del poble catalli ii I’OTAN i I’cxistencia en ter- 
ritori de 1’Estat cspanyol de bases del Estats Units; la convoca- 
toria respectava tots els requisits legals. Finalitzada la cadena 
humana, cap a Iu una de la tarda del mateix esmentat dia 27 de 
maig, prop del moll de la Fusta, prop també del monurncnt a 
Colom, es tro baven cli versos grups que s’iinavcn dispersant 
quan, i scnse cap tipus d’advertencia, les Ibrces de la policia es- 
pany o 1 a carregaren violentament )) - carregaren 
violentament-, <<colpejant d’una manem indiscriminada els 
qui cren alli presents, causanl contusioiis i ferides de diversa 
consideracib, algunes de les quals van haver de ser atcscs en di- 
versos centres hospitalaris>> --el Diputat quc els parla va visi- 
tw dotze ferits n Pcrecmps i al Clinic, al cali de poyucs horcs 
d’acabar aquesta carrega de la policia espanyolii. ({ Igualment 
foren mal tractats representants de dos mi t j m s  de comunicació 
que es trobriven alli, exercint la seva tasca informativa. Terccr 
: cal assenyalar tambk )) -i parlen els presidents d’aquestes en- 
titats cluc he citat, en nom de molts filtres- ({que els denunci- 
ants han tingut coneixement quc aquell mateix matí, amb an- 
terioritat a I’inici clc la cadeni1 humana, es procedí, per part de 
nicmbrcs dc la policia espanyola, a la detenció de deu persones 
que, amb pancartes, acudien n la cadena humana, i van estar 
detinguts fins a altes hores dc la tarda. Els fcts expressats>> 
-diuen, en quart lloc- ccpodcn constituir delictes de lesions 
arn b agressió, detenció il-legal, i, en general, el cmjunt de l’ac- 
luució coinporta una coacció greu, exercida contra els drets fo- 
namentals d’expressió i de manif‘estacib, ateinorint els ciuta- 
dans i ciutadanes m i t j a n p t  i’iis de la violkncia, indiscrimina- 
da i nbsolirtaincnt desproporcionada, Creiem )) --dlucn 
aquestes entitats, subscric i subscriu el meu Grup 
parlmentari- ((que la funció de les forces dc policia hauria 
d’ksser la de protegir els participants d’una mani festució, per 
poder desenvolupar aquest dret reconegut en el marc Icgal 
actual a I’Estat espanyol.)) Fins aqui les paraules del quc va 
succeir, d’una part del que va succeir, del que en podriem dir 
l’escenari general. 

Voldria també parlar-los, breument, d’un csccnari parlicular 
-he dit insultant, entcnc, per a la sobirania del Parlament de 
Catalunya, igual que el que va succeir en l’escenari general. El 
Diputat que els parla participava corn un ciutada més en 
aquesta manifestació; es va identificar quan va vcure -quan 
vaig veure-, esgarriht, la chrrega absolutament brutal contra 
dones, contra marrecs, contra gent gran, contra joves, famílies, 
que participaven en aquella cadena festiva, humana, per la 
pau. Es va identificar, en el moment d’aquesta carrega, davant 
dc I’oficial que comandava l’esmentacla dotació, i l i  va demaniir 

q ~ i e  purés i es rctirbs, pcr evitar tnh aldarulls i més ferits; l’ofi- 
cia1 estnental va fer cits omis d’ayucsta petició i VR ordenar unil 
nova cirrega, apartant, violentament I’csmentat Diputat, que, 
ii més a més, va ser sacseja[ -vaig ser sme.ial- per dos polici- 
es i vil rebrc dos cops de porra a I’esqiiena -corn un ciutada 
més quc es manifestava, per tant. 

Scnynres diputades i scnyors diputats, cm vaig identiflcar 
amb la nostra credencial, Limb la credencial yuc tots vosri?s i jo 
mateix, com ii dip~itais d’aquesi Parlament, tenim. No e11 van 
fer ni el mcs ininim cas, d’iaqucsla Identificació. Jo els pregun- 
to, jo cm pregunto, prcgunlo al Parlament de Catulunyn : tan 
devaluat estA aquest I’arlament? Tmt devaluat esti aquest Par- 
lament, que expressa la voliintat derniicriitica cl’aqucst poble 
davant d’aquestes forces clc policia? Molts de vostes, iklustres 
senyors diputats i senyores diputades, varen poder veure per 
televisió les imatges prou rcvciadorcs d’aquests fets : l’ac- 
tuacib d’aquella dotació antiavalots de la policiri espanyola sem- 
blava corn sorgida, de ict, d’un ordre -entre comctcs- que 
representa i que e m m i  del regim feixista de lkanco. Varen 
actuar brutalment, varen w t u a r  gratu’itarncnt, i varen actuar, 
senyores i scnyors diputats, amb la impunitat característica i 
clissica de toia i‘orqa d’ocupacib. 

U’al t r a  banda, els oíicials d’aqucl Iu dotaci6 eren conscients 
que algú els emparava : a Barcelona -no en dubto-, a Barce- 
lona els emparava I’Excel~lcntíssim senyor Ferran Cardenal, 
Governador Civil d’aquesta província, d’aquest Estat, i a Espa- 
nya, a Madrid, els emparava el Govern del PSOE, que el sus- 
tenta. Haig cle confessar que em sento, i ens sentim els diputats 
d’Esquerra Republicanu, desassistits quan no podem fer co- 
mparkixer davant d’aquesta Cambra I’Excelkntíssim senyor 
tiovernador Civil de Rarcelona, el senyor Ferran Cardenal, i, 
en canvi, hem de fer unu interpelkió a I’l-lonot*ablc Conseller 
de Governacib, que, de f‘ct, no manavii aquclla dotacici de poli- 
cia. Quina és la sobirania d’aquest Parluinent, o el poder que 
ens atorga als catalans l’rzctual marc estatutari en matkria 
d’orclre públic ... quan resulta cluc no podem portar ni q u i ,  cx- 
prcssii, de la sobisaniii actual del poble de Catalunya, el mixim 
rcsponsable de I’ordre piiblic imposat :i Catalunya, que no ha 
sortit pas de In voluntal d’aquest Parlament? 13avant d’aquesta 
Carn bra, en  fiiig responsnblc, d’aquest dcsordrc públic, com j a  
he dit --desordre públic i actuacih cínica i antidemocritica- 
cl senyor Cardenal, pcrh també el virrei --i no sbcjo, que h o  
diu : <<virrei >) és una expressi6 cada vegrtda més coinparticla 
per designar el Dctegat del Govern espanyol a Catalunya per 
capes CIC ciutadans importants cl’nqucst país-, i també el 
Govcrn i el partit que els dóna suport. Van actuar provocant 
ells, els policies, els alciarulls, quan se suposwa que els havien 
de prevenir i els havien d’evitar. 

i aquí, precisament, és quan sorgeix I’esscncial -i .ia em l i -  
mitaré i reduiré ques ta  intervenció- de la interpel-laci6 al 
Govern en aquests casos, Ilonorable Conseller, en aqucsts 
casos, cl Govern q u e  fa‘! Els ciutadans de Catalunya, com ens 
ho fem per no sentir-nos dcsassistits, cn aquests CBSOS, I lono- 
sable Conseller? O bé prcveu el Govcrn -i espero que si, i em 
consta que en tilguns elcmcnts s i - ,  preveu el Govern assumir 
d’una vegada les cornpetkncics que cns atorga 1’Estatut en ma- 
teria d’ordre pirblic? Espero que vulgui I’ordre públic, i el 
poder sobre l’ordre públic a Catalunya, el Govcrn, corn ei vil 
volcr i cl va exercir la Generalitat nacionalista dels anys trenta. 

. .. - - -  ” 



Preveu el Govcrn, ;t trwés de I’aplicucib CIC I’articlc 150 ctc Iu 
Constitticib I<spanyolu, aconscgui r que I’l<stat transf‘crci xi I u  
compctcncia tolal dc 1 'ordre públic a la General ¡tat i quc passin 
B (1q)cnclrc de I;t Genercilitai la Guiirdi;i Civil, I’iiiionicniidii 

{( Ijoliiicr N M ~ ( J I H ,  ct Gos Supcrior dc I’olicia, les policics 
locals? ks qiiestib CIC voluntat política, 6s qücstib (i’uii  govei*n 
nxionnlista, la Gencralilai, que uutLii ui eonseqiihcia. 

Corn esli, I ionorabic Conseller, ci  desplegament clcls 
Mossos c1’Esquadr.a o tic In policia de Catiilunya? Per q u e  cimli- 
nua blocacia? I ,  aclui, erm penso cluc m’haig dc dirigir a LHIII 

altra majoria no mi!iorilhriu, per0 sí íi I’oposicih majoriiliria en 
aquesta Cimbra, i a vostk, senyor Conseller : corn csti o pcr 
cluk continuii blocada la Junta CIC Segwetat? Qui n’és cl respon- 
sahlc? Suposo que no m’erixri: si torno ii assenyalar 1’1:~- 
c c l h i h i t n  Governador Civil de la pm~im%t dc l3:irctllona 
ctim ii rcsponsuhlc cl’aqucst congclaincnt iti í w t m i m 3  cl’:iqirest 
per1nnnenl. .. , d’aquesta periiiancnt argolla daiii11n t dcl cluc 
s6n les nostrcs cotnl)ct&ncics, Ics compcthicies d’aquest Parlri- 
ment i cl’aquest Govern en I’ordrc piihEic a Chtalunya. I per 
qLik m n t k  congeinda li1 3 unta  de Seguretat ‘.‘ 

Acabo +ja aqucsta intcrpcl-laci0 apcl-laii t :i la rccerc:i tic solu- 
cions poleiriolbgiqucs cu la política d’orclre pitblic a Giital Linya 
--co~ii NI-CLI, m’iigt.adaria! do sóc: d’aquclls q ~ i e  aspira que en et 
i‘utiir la humanitat -i ho saben, en tot cas, per la incvii prbpia 
lrajecthria en aqucst pis-, d’ayuells que iispircii qirc cri el 
i i i t i . ~  I la li uiminitat tro bi aquestes sol~icions polemcdbgicliics, 
solucions cle ncgociaci6 i de pau cn resoldre conflicte!;. M’rigru- 
daria,  i al nostre G r u p  parlamentari li agriidaria, i hi trcbalI;iri\, i 
s’hi compromet ctav:int de la societat cle Clahlunya, yuc en el 
disseny dc la politica cl’ot’drc piiblic al nostre país es v:igi per 
aquestcs vies polemologiqucs. I iifegcixo el meu convencinicnt 
;ibsolut en aqiielles Ixiraules pro fet iques d’uti íromc q ~ i e  VI u n -  
viar moltes coses al món --em rckreixo a un homc d’un país 
molt IIiinyB, peri, q w  tots tcnim prou prcsent, que ks Matiatma 
Gaiidhi -, quan va dir que, en taili que no liligi rn cxlirpiit l;r vi- 
olencia de la nostnt civililzució, h civilitziicib, senyorcs i seny- 
ors diputiits, no  existir& no haurri existit. 

Ciricies, senyor Prcsident, senyorcs i scnyors dipirtal s. WI- 
cies, especialment, senyor President, per I’atcnclb que. m’lia 
Iel de podcr continuar, mstgrat el temps, to t  el text de la iiieva 
i l i  tcr peflacib. 

].:I Sr. PRES! DENT : Grhcies, senyor Colnm. L‘l Ionorahlc 
Consef Icr senyor Gomis tk la paraula. 

Molt I-lonoi*ahlc senyor President, senyores i senyors dipu- 
tats ... Senyor Diputat, jo I’he escoltat emb tota atencib i em 
sembla que he arribat n comprendre el sentit dc la scw intcr- 
vcncih, del seu discurs; j o  espero que laiiibb vostk arribi a co- 
mprendre el meu, ja yuc segurament l i  contestar@ amb pa- 
raules, atnb frases, amb argumetih quc aquí s’han clomit altres 
vcgades, en situacions semblants, amb intcrpel+lacions o s m b  
preguntes COIT! les que vostk acab;1 de fer. 

Actui-ilrnent, 1’Única autoritat -es cert- que pot assumir el 
mantcniInent de I’ordre piiblic ii C;italunya sbn els governadors 
civils, cls quuls fan {IS de les rc,rces i cossos CIC s e g u r c ~  dc I’Es- 
tat; a clls els corimposi, per tant, lii responsabilitat cn aqucsta 
matkria. ks dificil, molt dificil pronunciar-se sobre fets qire cs- 
capcn ii una responsabiliiat. I’n tot  cas, %’hi poden fer un parell 
de considcrxions bisiques. Primern : una de Ics curactcrisli- 

EI SL CONSE~LER DE GOVEIINACI~  (JUSCII C;oIlid : 

.- 

ques principals de tota  olici cia dctnocriitiai ks I u  seva capacitat 
CIC fer ús prolwrcionat 11 la Ibt-c;u en  tot rnomcnt i ocasib; al 
caiitmri, I’ús ciesproporcionat de la t’orqa cluc la ltei pnsu en 
mans de la pdiciti acostuma moltes vegades a provocar mals 
més grcus cluc aquclls yuc suposudament iractava rl’cvitat‘. 

Una premissa cle l’elickia policíaca es el caneixcnicnl amb 
profunditat clcl mcdi cn club act L i i ~  Sembla clar, cloncs, que ~inu 
policia sorgida cle la mateix;i poblacih a la qual hu de scrvir 
semprc cstarii en millors condicions de clisccrnir. Ics causes que 
podcn cstar a l’origen cle cada alleriici6 C I C  I’ordre, i la concIusi0 
podria ser que, mcntrc no s’liagi desplcgat o completzil cl 
procks CIC clcsplcgamcnt f~rncio~ial, orghnic, territarjd de la 1’0- 
licia A,utoIli,mica-Mossos d’l3sclu:ult*a, li1 responsablilnt del 
mantcnimcrií CIC I’orclrc piiblic cn situacions scmblunts a la 
quc ha esiikt origcn d’aqucsh inter~l>ellaciO, ks evident que se- 
guiri rttribiiicla aisgoverna(lor*s civils. 

Bs per aixi) que CI C~onscil tixecutiu tk la voiuntat dc prossc- 
giiir i lins accelenir, en la rne~iirii  dc les seves possibi1it;its - - i  ii 
vostk l i  coiis1i1, senyor I Sipuia t ,  quc ho estem lcn~--, e l  pcocks 
que ha dc Iiermctrc ¿i Ir-1 Policiu ALutonbinica-Mossos d’lls- 
quadni assumir gradualrncnt totes les f’uncions, entre cllcs 
tambk les d’orclre pii blic, quc, d’acot-cl amb el que cstableix 
I’articte 13 CIC l’I<sialut cl’Aiitoiioiniii, l i  sbn prhpies en  l’limbit 
territorial de Catalunya. 

Ho ha dit cl Secretari d ’ h t a t ,  aquest mati, amb riiotiu cfc Iu 
h n l a  de Scgurctat dcl C:OOH i, pcr íiini, ho l ~ i c  clirjo iiclui cn 
aquests morncnls : des de fi) dics negociem el clesplegamenl, 
el creixement funcioni11 i tecrilorid dc lu Policia-Mossos sl’Es- 
quadrii. 1-10 vaig dir cn una dtra oc;isih i h o  haig dc rclwtir avui 
: jo estic convenGut que ben aviat, i i i o l ~  aviril, podrem arribar a 
delinir aquests trcts conipetcncials que ens poden portar cap a 
iinit d l ra  coniposicih o ~ i n a  altra situaci6 del inodel poiiciac ii 
Cat ii 1 unyli. 

Senyor Pi.esidetit, senyors LI i puints, moltes grkies. 
El Sr. PR131 [ X N T  : Grkies, I-lonorahlc Conseller. ‘1’6 un 

torn de rkplica el senyor Colom, per cinc minuts. 
E1 Si.. COLOM : GrBcics, scnyor Prcsident. Senyorcs i seny- 

ors diputats, I-lonorable Conseller, m’hn sorpres la rapiclesa i la 
precisib, pcrh CII tot cas jo diria que no cns ha donat inassa re- 
s p o s t ~ ~ ,  per no dir poyucs respostes, per no dir cap rcsposta de 
Ics concrclcs que l i  liem demanat, 

Aquesta interpclh%, he dit que sc substanciavu arran 
ci’uns fets que hem explicat ii bastament. J o  esperava sentir la 
veu del Govern cn relacib amb ucluesis rels que van succeir. 

Vosti: ha evidcnciat, Honorable Conseller, que l’ordre 
piiblic ii Catalunya depen dels governadors civils. Ja ho 
sabíem, ja ho sabem. Il’aixo ens queixem, d’altra banda, que 
depengui dels governadors civils. Volclrjcni que dcpcngu~s de 
la  Generalitat cn la seva totalitat, i volem cntendre que, iicl 
quc ha dit  en la seva resposta, cl Govern també ho vol, Pcrb 
vostes s’hi resignen, clavant d’aqucsta eviclkncia, o reulmcnt hi 
ha un calendari? Jo, en  tot cas, ei ~ L I C  li cleinanaria, si és possi- 
ble yuc aquest I’i~rlament 110 shpiga, es quin període, quin 
íiininx es preveu des del Departarncnt tic Governacih, des del 
Govern, pet’ pocter iniciar seriosament --o consolidar 
scriwment- un accés itl podcr sobre I’orclre pÚblic a 
Chtalunya. 

Jo, per si dc cas serveix de 1.eHexi6, tant al Govern com 
tamhé a tiquesta Camhra, f’ixard breument els objcctius fona- 
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tnentals dcl q ~ i e  nosal tres entenem pcr ordre pir blic a Cataluny- 
ii, 13-1 Ixinier lloc, 121 Cicncralitat ha dc tcnir la responsabilitat 
de In scgurctat R Catulunyii lent (1s de Ics facultats que l i  atorga 
I’lishtut i In resta dc I’ordenarnent juridie -article 150 cle la 
Constitucib, pcr excinplc- per aprofundir el desenvolupa- 
ment autonbmic, responsahi litat pcriodificada i prioriizada; no 
volciii pas dir cluc de cop i volta tot ... N’cstem convenquts, que 
les competencies en maleria de lrknsit Ics Iiorlrícm obtenir ja, i 
n’cstem convcquts, que podríem acabar cie perfilar les compc- 
tencies en el joc, en la droga, en menors, ctcktcra. 

Segon : nosallres entenem que, conforme la policia de Catn- 
lunya creix i es desplega, es replega la policia cspanyoia. Hi ha 
uiis vint mil -més, suposo : hi ha xifres cl’uns vint, vint- 
i-tants mil- agents de policia ii Catalunya; doncs bé, si fins a 
tres o quatre mil policies de Catalunya, en yiiestih de quatre o 
cinc anys vistu, podríem arribar o es podria arribar a desplegar, 
~ ~ ~ S S U ~ Q S C I M  cluc igual nombre de policies (te Catalunya que 
accedeixen a aquesta categoria m m e n  guiirdies civils i policies 
espanyoles de Catalunya. Lcs portes sÚn sempre obertes ii 
aquells agents que vulguin, passat un reciclatge lingüístic, CLII-  
tural, nacional, cívic i ciemocrhtie absolritincnt essencial, que 
es vulguin incloure i vulguin quedar-se en la fLliura palicia de 
Catalunyu --en aixo, no hi hauria cap problema. 

En lercer iloc, descentralitzacib de les responsabilitats i de la 
mateixa autoritat : els alcaldes hui1 d’assumir, al nostre en- 
tendre, en la seva localitat, la seguretat més propera als ciuta- 
dans, Esquemhticament, la intcgració de la policia de Catalu- 
nya, previ uqucst reciclatge -si ho podcm dir d’alguna 
manera-, en la societat ciitalana; un eslogan podria ser perfec- 
tament, que dcnota aquesta voluntat, H Policia catalana, una 
policia de servei al ciutadhn -no una policia d’ocupació, ben 
segur, i dc rcpressió encara menys, o tampoc. 

En quart o cinquk lloc : incorporar les lecniques rnks rnodcr- 
nes, inspirades en els principis deniocritics, justament al 
contrari de I’actuacib del 27 de maig, o del Sant Jordi dcl85, o 
de tantes altres actuacions d’ayuestl-1 policia espanyola a Cainlu- 
nya, inspirades en els principis democritics per al manteniment 
de l’ordre picblic. 

Un altre element un vcritable servei prdessional, una for- 
mació humanista, una forinacib de compromís amb la societat 
i m b  el país, la modernitzaci6 de tots cls mitjans, etcelera. 

Estem convenquts, i ens consta, a més, I-lonorable Con- 
seller, que molts professionals, molts mossos d’esquadra que 
configuren actualment el Cos de Policia, de la Policia Auiono- 
mica, de la policia de la Generalitat, estan desmotivats o estan 
dcsencomtjats per la manca ci’horitxons, per la manca de futur, 
per la mr-lnai d’un model. ”hi ha prou de llegir les seves prbpi- 
cs publicacions, dels sindicats d’aquesta mateixa policia, per 
veure-ho, i n’hi ha prou també de veure, per exemple, com es 
relaxa, fins i tot, cl paper dels mossos d’csquaclra, per exemple, 
davant dels ilnlustres diputats i les il-lustres diputades a l’cntra- 
da al  Parlament o a les enlradcs dels departaments de la Gcne- 
ralitiit, o n’hi ha prou de veure, per exemple -i l’excmplc 
podriu ser el dia que els actors de teatre cs van tancar al 
Poliorama -, doncs, corn diputats d’aquest Pariamcnt es van 
haver d’espcrar tres quarts d’hora a la porta i van haver de f‘cr 
gcstions directes amb voste, senyar Conseller, i arn b membres 
de la Direcció General, per poder entrur en una dcpend&nci;i 
de la Generalitat. Una certa desmotivació i desencoratjament 

q ~ r e  entenem que no és bn per als profcssionals mateixos, que 
actunltncnt tno!ts -ho torno a repetir : molis- í‘m csforc;os 
per realment vertebrar u n  modcl liropi de policia de CalaIunyu. 

Sc m’ha acabat el tcmps. ‘Tenia altres reflexions ii fer ... M’a- 
gradaria, I Iotiorablc Conscllcr, que pogues expostir-nos algu- 
nes qücstions tnks precises cn rclació amb aquest model, que, 
a mi em consta -vvosle IIC) hn dit, i és veritat-, em consta quc, 
si mes no, s’hi estr‘l treballant, s’hi esli negociant, També eili 

consta, d’al tra hmcla, que hi ha persones del Govern espanyol 
que s’hi oposen, E persones del Govern espanyol radicades a 
Catalunya, els rcsponsables fixtics d’ardre públic a Catalunya 
1 el scnynr Ferran Cardenal. 

En tot CIIS, tornem seiiiprc al matcix. - .  , n la mateixa pedra, al 
matcix cscuI1. Un senyor de qui s’ha demanat mil vegades la 
dimissió en tantes allres vegades que ha autoritzat, per In seva 
passivitat, posicions no clcrnocritiques a Catalunya; un senyor 
de qui s’hii demanat tantes vegadcs ..., i que jo aprofito I’avi- 
nentcsa dc fcr i d’acabar aquesta interpetlació en aquesta 
Cambra per tornur-li a demanar la seva propia dimissió, ates 
quc no hem pogut -com he dit al comcnqamcnt- perqui: no 
ens ha estat possible, pel nostre t<eglament, poder-lo fer co- 
rnparbixcr, per& a aqucst I~arlament encara li  manca tanta so- 
birania ... i ionorable Conseller i senyorcs i senyors diputats, no 
l’hem pogut fer compareixer aquí. Com que no ha conipare- 
gut ..., scgur que els mitjans de cornunicaci6 si que li iircibclran, 
doncs, penso que no podria acahilr aquesta interycHaci6 ata- 
cant també aquest escull, que, permanentment, ens el trobem 
davant quan plantegem ~ina política d’ordre públic, i, d’altra 
banda, també demanant al Govern una actitud de fermesa, de 
decisió i dc sobirania. I si aquesta aciitud no hi és, jo penso que 
la població de Catalunya, tard o d’hora, se n’adonari. 

Moltes grBcies, Honorable Conseller; moltes gricies, senyo- 
res i senyors diputats; moltes gricies, Molt &norable 
President. 

Ei Sr. PRESIDENT : Grlicies, senyor Colom. Vol fer contra- 
replica 1’I-hiorable Conseller? Té la paraula. 

El Sr, CONSELLER DE GOVEKNACI6 : Molt I-]onorable 
President, senyores i senyors diputats, potser tt5 raó el senyor 
Diputat : he estat tan breu i he intentat sintetitzar tant quc 
podria semblar una I‘aita ci’atencib. Perh ju que el senyor Dipu- 
tat ha demanat que cxpliyués quin 6s el capteniment sobre 
I’orclre públic a Catalunya, ho inientar@ Ter també; potser no 
de manera tan resumida. 

La política clci Dcpartamcnt de Governació en l’irnbit de la 
seguretat phblica cs podria sintetitzar cn un doble proposit. 
Primer : aconseguir un sistema de seguretat pljblica que s’ajus- 
ti a les necessitats reals, concretes i canviants dels ciutadans de 
Catalunya, i que s’articuh basant-sc en la clara delimititció de 
funcions i imbits d’actuacib de Ics administracions i els cossos 
implicats, tal com diu 1’Eslatut de Caiaiunya. Segon : acotise- 
guir - i  aixb és I’imporhnt, i en aixb estem treballant- una 
policia professional, moderna i eficaC que garanteixi el lliure i 
pacífic exercici dels drets i de Ics llibertats que la Constilució 
reconeix als ciutadans. 

I aixb amb unes finalitats : aqucst doble propbsit es descom- 
pon en catorxe finalitats cluc orienten totcs i caclasciina cie Ics 
actuacions del Departument en 1’8mbit cie la seguretat pii blica. 

Primer : l‘acilitar a la Policia A u t o n h i c a  i t.1 les policies 
locals, mitjanpnt cls rcciirsos de 1’Escola de Policia de Catalu- 
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nya, el suport tccnic requerit per tal de garanlir la q~i:ilitat i I’ho- 
iirogeneitat dels processos de setccci6 dels agents i 
cornanclamcnts. 

Segon : Atendre, mit$anqint cls I’CCLI~SOS de I’liscoln cle Poli- 
cia dc Cataizinya, totcs les ncccssitats cle formaci0 professional 
dcls rnembrcs de la I-”olicia Autonbniica i CIC les policies locals, 
i també les d’invcstigacii, cicniífiw i Iccnic:i en I’Arnbit de la se- 
guretat  pljbllca i de la policia. 

TCI-CCI= : C h w i t i r  l’ordre piihlic i la scgurctat ciutadana 
iirrcLt dc Catalunya, ja sigui nnitjanqatit Ics policics locals, en la 
mesirrn que aqiiestes dis;posiii dels clenieiits hiisics d’un servei 
ordinari complet clc policia, o hi: milLianl;ant lu Policia Autonb- 
mica cn iiqucllcs poblacions cluc tio clisposin d’una policia local 

oliart 1 Garariti I’ Ea scguretnt de les persondilats cle k t  Cicnc- 
nilitai de Catalunya. 

(li tiqui: : C;aranlir l a  seguretat i el noriiial funcionaincni 
dels bcgans, cls servcis pithlics, els edificis i Ics instal.lacions 
clc Iu Ckmcralitat dc Catalunya, 1:xcrcir loks les funcions dc 
policia iidministr;iiiva que es derivin cle Ics mntcries atrihui’clcs 
a la I(;encnilitat. Aclscriure alsniuljuts de Clalalunya totes les uni- 
tats orgAniclucs dc policia judicial que puguin scr ncccssiries. 
Garantir lli scgurctal dcl trhnsit a Ics carrctcrcs en la gcstih no 
eslaial. Garmtir la scguretat cle Ics presons i la custbdin i la 
conciLrccib dels presos en I’irirnbil tcrritoriiil de Chtaltinya. Ga- 
riinLir la scgurctal dcls ports, heliports i moports CIC gesti0 i i o  

cstntal. Ciarantir la p;irticipnció de la I’olicia Autonomica i Ics 
policics tocais, en la Ii>rni;i prcvistn ii les lleis, cn I’execuciO 
dels lilans de prokccii, civil. Garantir el carniplirnent de les clis- 
posicions cluc tcndcixen R la coizservacib CIC ]:i nattini i cl n-icrli 
nmbicnt, recursos hidriiulics, E 1 m 1 1 ~ ~  li1 riquesa cinegbtica, pis- 
cicolii, ibrestd i de qudvevol d i r a  índole relacionada m h  Iii na- 
I u r a  Garmtir cl coimpliiiicnt a Catulunyii de ies lleis i altrcs dis- 
posicions, i garnntir el flmcionamcnt dels serveis pii tslics essen- 
c i ii Is. CO r Ics 130 n sit l i  1 i t %:i I’-sc U-II b I a rest ii d’nd 111 inis t raci oti s -i 
aixb cs cl que, cti rcalitat, s’ha acordal aquest inutí- en la 
rnes~ira cle les rcspectivw competkncies i recmos, de ln  segu- 
rctiit dcls Jocs Olinipics del 92. 

I en aquest procés avanqirem, scnyor Ili putal. Avanc;arem 
iiixí que puguem aniii- nodrint el Cos de policia Mossos LI’I~s- 
quaclrn dels ~ C C U ~ N O S  humans i niatcrials ncccssaris per ~ ~ C O I I I -  

plir totcs uyuestes linulitats. ‘lkniin una capacitnt, en quesis 
moments, de formació d’uns trcs-ccnts I ~ ~ S S O N  d’csquudra m- 
uals. Com deia vostc, cl nombre ct’agents de policiri il Catalu- 
n y a ,  compluní totes les ires policics, estii molt lliiny cie les pos- 
sibilitlits actuiils de rormacib que 16 I’Xlscola de Policia dc Gita-  
lunyt. I ks cvidciit que quulsevulla funcih policia1 que assii- 
rrieixi cl I>cp;irtament, que assuiiicixi cl Cos dc policia Mossos 
d’Esquadra, c~rnporla,  en realilat, una subslituci6 dcls altres 
cossos i lbrccs de scgurctal que  complien o q ~ i e  f’cien aquesta 
funció; paricni d’un model dc substitucib, i en a i x o  avai1m-n. 

1 jo l i  repeteixo que tinc la seguretat que, molt avial ..., fixo 
cl temps, el t i m i ~ ~  : miri, diguem abaeis clc setembre, que 
podrem dcfinii. i podi+ quedar definit i articulat el inodel YLIC, 
tant vostc COI-II jo, dcsitgcm; iiqticst moclel cluc el Govern de la 
Generalilat cle Cataliinyu va present;ir et1 el seu diu, va ser apro- 
vat per aqucsl Parlament i que IIU csht I n  hise dc In discLissió, 
del plantejament i de lli negociacih. 

ca paq d’;-ISSLI 111 i I- -11 o I 

Scnyor I’rcsirlcnt, senyors diputats, moltes griicies. 

14 Si: PlWSiDI~NT : Wicies, 1 Xonoruble Conseller. Uotn 
saben Ics scnyorcs cli putaclcs i cls senyors diputats, cl desi: 
punl de l~orclix del dia, cl veurem demh al malí. 

I ntcrpel-laci0 ;i1 Coiisell Executiu sobre 
la pol i t ica de prevcncih de 
les malalties infwcioscs 

L’otizc punt 6s : interlieMuci6 al Consell Execulirr so1)re la 
polilicii de prevenci6 de Ics nialaltics infcccioscs, qtic formul;i- 
rii ~’il-iiistre i>iputul senyor Angel ~ o ~ o m ,  del C;rLip (1’1!sc1~1crrii 
lieptibliaina dc Catalunyii. t c In pnruula.  

El Sr. COLOM : Scnyor Prcsident, scnyorcs i scnynrs clipu- 
tats, ayuesta in~erpellació és iiiotividii, csscncialtncnt, per la 
preocupncib que l i em cletectai en clctcrtiiinals scctors cic I u  
nostni societat clavant les poques ineswes prevcnlives quant a 
I’assistbncia social als inaialts de Ics grnns plagues inkccjoses, 
sobretot, als malalts de la SIDA. Tmhé,  cri clctcrminuts 
b;irrEs, els malats de kiherculosi i ,  en coiijitiit, d’íuqirelles malal- 
ties de qui: 110 es paria, les malattics dc iransmissib scxuiil, Ics 
qunls -segons darlcs de cluc disposeni-, en els darrers cinc 
anys haurien doblat el nombre rlc CBSOS ii C h t d u n y u ,  per 
manca d’inli>rmxib i de prcvcncib, seg~ir, CII molts cl’;zquests 

I h i  el seli moment, cl cblcra, c) la tuberctilosi més tnni, 
txicarii avui la sííilis o Ics infcccioiis gunococciques, els hcrpes 
genitals i ,  reccnlmcnt i sotsrctot, la S l i l h ,  toles elles han pro-  
vocat i lmwoqucn, com a plus de 121 miiteix;i malaltia, ut1 
rebuig social que dificulta les solircions i agrwja psico- 
socialment Ics persones rniilaltes. 

iln substnnciar 1:i intcrpci.lxi0 viirem í‘er corislar cluc 
;ILI uestu i ra krpel-l ac i b tcn i ii 11 ven i a t nat i vailii, es pec¡ al I ne 11 t 
per I’atcncib social, No veig I’[ ionotxblc Conseller de 13cnestar 
Sociul i ,  en canvi, si que veig 1’J-lonorr-lhlc ConscEIcr CIC: Saniht.  
13n iol cus, liressiiposo y ~ i e  pot respondre t m b k  sobre aqucst 
cas, sobrc ;~yucst tema, percluk aixi ho v m  í e r  constar.. . , aixi 
se’iis va refusar en una Mesa i en L I I I ~  Junta de Portaveus, la 
primera inicrpcl.lxii> que vani prcsentar; la vum tornur a pre- 
sentar fent-la o liuhslanciatit-la sobre politica gcneml de les 
iiiulalties inreccioses, pcrA de prcvcncih a 1’atciiciO social als 
niialalts d’aquestcs malnlties. N o  parlar& de 1otcs cllcs, d’allra 
hiincia, perqiie erri volia centrar i cm vull centrar en  cl cas espc- 
cífic dels malalts dc 1;1 SlDA, tot i que 1Brk un breu csincrit a les 
malaltics CIC transmissib sexud i 12 les mesures prcventivcs sa- 
nitirics, tanibh per cvitar el rebuig social que caldria potenciar, 
entenem, evitar el rebuig social, obvitmcnt, a Catalunya, 

Des del 70 al 86, segons un estudi dc la Citedra dc 13crmato- 
logiii de I’i Iospital Clínic cle Ihircelona, i il partir dels pacients 
atesos cn els aiiibulaloris, els pcrccntatges dels ilite píitien mul- 
alties de transtnissió sexual, considcrades con1 ~ i n  tot en 
aquest cas, pujaven o passaven d’un 1,25941 a un 8,79% en deu 
anys : del 76 al 86. ],es dades dels darrcrs trcs anys -menys 
p ia ises-  tendeixen, cn tot ciis, R mtintcnir o ii augmcntar 
aq ues t a cl i íc  ren cia o ay ii es t perccii tu t gc . 

Li ha~i r ia  de pregutitiir, I Xonocable Conseller, sobre el funci- 
mainent dels centres territorials de ptwcncii, i de control de 
Ics niiilalties infeccioses de trunstnissi6 sexual a Girona, a 
Lleidn, a ’Tarragonii i 11 13arcclona. S’han cobcrt v~ci in ls ,  ulles 
vacanis que, almenys uns anys, van cstar per cobrir; funcio- 
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ncn, hi ha noticies conlraclietbrics. Iln aquest scntit, disposcn 
c l ’ i m  guiu d’atencii, inkdica segur, pero psico-social ium bé, i 
d’al t re materia I informatiu Isreven t i u ? 

En ~ i n a  comissió d’cstudi ..., una de Ics scssions de la Comis- 
si6 d’1Istucli de In Pmblemitica de la SIDA H Catalunya, un 
dels cxpcrts que vireni invitar 21 coinparkixer VLI denunciar, de 
miincra foya clara, ht;ii contundent, per exemple, la situació 
del scrvei a Barcelona. 

I’cr exemple, parlani de prevenció, en un triptic clivulgatiu 
qiie s’hiivjii dictat per part de la Generalitat, que es dein Corn es 
dit I ,  rom, I ~ M U Y I  i pcr que es ptodurixm IPS mulnlties d~ ttunsmissib 
s~xirul -mi de I’any 1986- que compleix bé la S ~ V N  missió de 
proparciunar informació clara sobre aquestes malalties mes fre- 
qiients, ctcktcra. En canvi, per exemple, no es fa cap referencia 
a les mks clcmcnlals i efectives mesures de profilaxi indivi- 
dual, no es parla, ni tan sols, de l’iis del preservatiu, ni del 
rentat després del coit o d’allres exemples. Aixb en un tríptic 
clivulgatiu i inlbrmatiu que se suposa que licivia de tenir clare- 
dat en lots aquests conceptes. 

Cap progciima preventiu en el món cle la prostitucih, per ex- 
emple, cada cop mks promoguda pels linuncis de grans quotidi- 
ans catalans i de gran circulació. Preveu el Govern, Honurable 
Conseller, fes una campanya i ní‘ormativc? generalitzada sobre 
les mesures preventives sanitiries, en el seu cas, perb Iambe 
socials en les malalties in feccioscs de transmissió sexual? Una 
campanya preferent d’atencid, preferent als metges i personal 
paramedic, est izdiants i profcssors o a professions paramedi- 
qucs, als ensenyants o a les prostitutes o als setis clients habi- 
tuals, a la poblacih cn general, en tot cas; es preveu aquest 
tipus de campanya o de pla‘! 

He dit que rn’aturaria poc en aquest capítol, i volia parlar, bi- 
sicament, de la prevcnció social en la SIDA. L’l dc juny  de 
1989 I’OrganitzaciÓ Mundial de la Salud declarava, certificats, 
157.191 malalts de SIDA arreu del mbn; 1’1 de juny d’enguany, 
I49 piisos consultats o amb dades amb un número estimat de 
480.000 casos tn@s o menys reals lot i que estaven noniés certi- 
ficats aquests 157. I91 casos esmentats, i augmenta, augmenta 
arreu del món, i també augmenta a Catalunya, 

Aquesta Cambra va crear -i ja ha iniciat els seus treballs-, 
al seu clia, una comissió d’estudi sobre aquesta problemitica. 
12s una iniciativu que no s’iia fet, per ara, en cap aitrc pais o 
regi6 sota 1’Estat espanyol. Per tant, hem de relicitar-nos, crec, 
lots plegats, lots els grups parlamentaris per aquesta iniciativa, 
i esperem el treball que, unitiriament, uquesta Comissió pugui 
gcncrar, i que, en principi, es fixa, doncs, uns terminis curts en 
el seu treball si pot elaborar tot el que tenia previst. 

Pcrb, que tinguem uquesta conviccib, Honorable Conseller i 
senyors del Govern, ilhstres senyores i senyors diputats, no 
resol, per exemple, l’atenció psico-social als malalts catalans 
de la SIDA, c) bé als mateixos seropositius. De moment, tal 
com vuig indicar a finals del curs passat, em sembla que sor Ge- 
noveva i les germanes Piiiiles, cn l’nspecte d’atenció psico- 
social, continuen essent la directora o les directores generuls ¡ur 
pwtow cie l’alencib social als malalts de la SIDA, perquc no 
hem vist ..., cle fet, no hi havia pressupost a Benestar Social de- 
terminat per a aquest concepte, i veiem que alguns tímids in- 
tents que s’han fet en aquest sentit, d’atcnció social, em refe- 
reixo, doncs, ha anat maiament, o s’han endarrerit, i ies 
pcrspectivcs tampoc són I ~ Z I S S B  clares. Ens consten alguns 

avcnqos que, tant el llcpnrtnment CIC Sanitat com el Departa- 
ment de Benestar Social, en aquest sentit han fet. i també ens 
consta, o, diiicnys, vcicrn, preveiem la fruslracib que ha CIC rc- 
presentar o que suposa el rebuig social ii un centre de rchahili- 
taci6 a Cunill, a I’IJI-gdl, o tambk el rebuig social per inslaMar 
nlguns pisos urbans, aqui 8 I u  ciutat dc Rarcelona, en alguns 
barris, quan s’hrl sabut quc hi hauria persones cpic eren malal- 
tes cic la SIDA. El que pnssu es quc, amb lot aixb, a nosaltres 
ens sorprkn molt que si aqucst rebuig social es dóna, que c-5~  
una prova palpable i evident, no veure encara campanycs de 
prevenció, canipanyes d’informació. Com es pot fer? Jo estic 
convenqut que no és senzill, tots estem convenquts que no és 
senzill, Pcrb, miri, a Rarcelomi, per exemplc, hi ha moltes lis- 
sociacions de ve’ins, hi ha molts centres i entitats a barris, hi lla 
una x2irxI-I de centres cívics ... Per aquest:) via, potser, podr im 
entrar a informar els sectors mks sensibilitzats de cada barri, i 
així a les comarques i a les altres poblacions. 

Jo, a partir d’m, tenia pricticament centrada tola la inter- 
pelhci6 en I’ntcnció social, Si l i  sembla, Honorable Conscllcr, 
continuo per aquí, espero que em podra també respondre, 

En una rcsposta que em va enviar I’Hanoriible scnyor 
Antoni Conxis, Conscllcr cle Renestar Social, a una pregunta 
que, en el scu moment, fil poc vaig fer sobre aqucst t m a ,  
rn’cxplicava corn es donen les discriminacions socials a malalts 
de la STDA, i aixB ja ho sabem; és curiós veure quc en les re- 
spostes que ens dóna un conseller ens explica all0 que nosaltres 
malcixos ja l i  diem en la pregunta. Per exemple, ens diu que la 
discriminació social es pol donar en els centres sanitaris quan 
es nega l’atenci6 it persones afectades -oohvietnt, per 
desgracia-; o en cls centres escolars quan no s’uccepta mes 
nens seropositius o fills de persones que ho són; o en els llocs 
de treball quan no se’ls practiquen analitiques sense consenti- 
ment, quan sc’ls discrimina per ra6 de les seves conductes o 
quan se’ls acomiada pel fet de ser seropositius o malalts 
-obvietals. I ens diu que per evitar el rebuig social cal posar 
cn marxa programes d’educacih i d’inforrnacih adreydls u po- 
blació en general, professionals sani taris, cducadors, assistents 
socids, serveis mkdics d’empresa. M’agradarin coiistalar que, 
en tot cas, els diputats ens mereixem una mica més de respecte 
en les respostes que se’ns donen des del Govern, perquc, quan 
formulcm una pregunta, se S L I ~ Q S ~  que estem convenvuts d’on 
es dóna la discriminació social, i que estem convcnquts dels 
sectors generics de població que cal, en tot cas, inli>rmar, Jo 
nomes podria dir  que {(bravo! H per aqucsli-1 resposta de 1’Ffo- 
norable Conseller -em sap greu que avui no hi sigui; *ja l i  ho 
diré en el scu moment, personalment, I, desprks, de més i mds 
generalitats. I ., doncs, miri, nosaltres entenem que les consc- 
qiiencies psicologiqucs i de comportament de la infecció del 
virus i cle la SIDA, hnn estat Bmpliament descrites : agressivi- 
tat, replegament sobre un  mateix, passivitat, vergonya, cullis- 
bilitat, angoixa, ilicapaeitat per encarar la malaltia, deguda al 
vilus o la perspectiva de la mateixa malaltia. Ignorem, perb, si, 
i en quina mesura, aquestes reaccions estan intlu’icics pel con- 
text -quc n’estem convenpiis també- shcio-cconbrnic : 
molts malalts de SIIIA o d’altres malalties infeccioses, per ex- 
emple, de transrnissi6 sexual, provenen de capcs socials 
baixes, i molts --i nixh, les estadístiyucs canten- rnalal~s de 
SIDA provenen del món dels mes marginats, dels més dcspos- 
se’its. Per tant, segur que el context sbcio-economic influeix 



decisivament, perb ignorem fins on, com quant. En iot cas, 
tamhi: influcix la situació fmil iar  o l’qjut o no ajut social clispo- 
nible; segur que influeix, aixo, u1 malalt. 

Ens ca1 saber, en tot cas, més sobre aquestes qüestions, i es- 
tudiat‘ les rcaccions dcls nialalts o dels seroposilius, Aquest 
estudi és purticularment, entenem, necessari quan s’ohserven 
nzodiíicacions del cornpariament que aíeeclen la capacitat dcl 
inalalt per funcionar cn el si dc la seva família i en el si de la so- 
cielal. ‘Ibis aquests problemes s’afegeixen als problcmcs 
mkdics, és aquest plus que dkiem cn el seu moment, i, pcr 
aquests mot ¡us demanava al Govern, en aquesta intcrpcl.lucib, 
quatre qüestions, per0 quatre qüestions --ho torno ii dir- cluc 
afecten cl I )epariamen t de Benestar Social. 

Pi*imeni qiiestib : Quan crcara, el ilepartament de Benestar 
Social -pcryuc voste, I lonorahle Conseller dc Sanilat .ja cl te 
creat dcs de fa dos anys-- rilgLiri programa especific d’aicnci6 
psico-social als malalts de la SI D A ,  adscrit, cn aquesl cas, R I  
Lkpartament de 13enestar Social? Se’ns va anunciar en resposta 
i1 una 15regunta oral, quc jo mateix vaig fer en tn Cotiiissjb dc 
Política Social ía uns incsos cluc cs h r h ;  volclrícm sabcr si cs 
prcveu I’er i quan; si es abans de filial cl’any, com semblava scr 
1 a pc t’s pe cl i va. 

Segona qiicslib : Quin papcr pensa donar o es pensa donar a 
les orgmitzacions de miitira iijuclu sobre la SIDA yuc hi ha ii 
Cutulunya‘! AixO uikcta els dos ticpartaments, aixb nfcctii cl 
conjiinl, cn iot cas, de I’accib de Govern. Vostb sap, senyor 
Conscllcr, ytrc I’Organització Mundial dc Iu Salut, darrcrament 
ha fet un especial ktnlksi, ha posat un  especial emfasi, i recotna- 
tiii als govcrns nacionnls -per tant, també rccimxmii al 
Govcrn de C;italuiiya- que coordinin i que ajudin aquestes as- 
soci aci OIZ s, de manera es pcci f i  ca. 

I h  terccr lloc : Que mc’n d iu ,  del llistat dc hsqucs lier i1 IAI 

progninza social de la SI I IA; ,io m’evito donar-Ics, perquc em 
scrnhla molt que haurk dc f’cr la interpel*lacih en 1111 altre 
moment, pcrb si l i  sembla els puc donur, vuit, dcu tasques que 
imposem, ciiteiicm, de cara a unes dcterniinades satucions 
pcr atcnche c) per arri bar u un programri sociirl de la S1 D A  ri Ca- 
talunya; atcndre la problcmiitica psicolbgica i social de les per- 
sones malalks dc SSIIA i dc Ics inlkctacies pel virus i dels seus 
f‘amiliars, i dels mks IirbxiIns. 

I31 Sr. PRtlSIDGNT : Senyor Colom, senyor Colom, doni 
pcr encesa la bombeta gropa, perque hi ha una falla tecnica i 
no. ,. , ja hwria d’estar enccsa fa estona. 

131 Sr. GOLOM : Grkics. Acabo de seguida, senyor I’rcsi- 
clcnt. Assegurar serveis de consulta, garantir I’exislencia i el 
f‘u ncionairicnt de rcsidkncies assistides, establir i posar en 
marxa ayiicsts pisos cl’iucollida -que parlaven que havien 
tingut problemes a l’horu del seu muntatge-, asscgumr I’aten- 
cib domiciliiria, tenir cura dc la t’ormaci6 permanent, vetllar 
per la tolerhncia i la cornprensib, cstimular una lasca educativa 
sohre la SI DA 11 grups particulars de la poblnei6, donar suport a 
aquestes associaci on s ci utadancs, et ce t cw . 

I ,  finalment, unii propastu I el proper I de desembre, I iono- 
rable Conseller, es comtnemorarii altre cop el Dia Mundial de 
Lluita contra la SIDA. h g u a n y ,  amb els joves en el primer p h  
dc la nostra preocu paci0. Ay ucsta es la i*cci~tnanaciO interrxici- 
onai. LNo fOra un bon moment, en aqiiesla comiiiemoriició, 
pcrq~i& cl Cioverti posi en niarxa un gtm dispositi Li propagan- 
dístic cle prevencib i CIC lluita cantrn la SIDA, cies del punt de 

vista sanitari i social, i d’ntenció real als problemes socials 
-ubviamcnl, també, sanitaris- quc sc’n deriven :) 

Molles gdicies, senyor President, senyores i senyors 
di 1) ut at s. 

I 4  Ss. PtWS DENT : Gricics, senyor Colom. L’I Ioiiorahle 
Conseller, senyor Trias i Viclal cle Llobatera té la paraula. 

El SI: CONSELLER BE SANITAT 1 SECJURI-iTAT 
SOCIAL (Xavier Trias i Vidd dc 1,lobalera) : Moll I ionorable 
President, senyores i senyors diputats, vostc en7 i’a uila inter- 
pcl-lnci6 que ks veritat, no?, iina part dc la intcrpcl-laci6 yuc  
em fa el diputat afecta la part cle serveis socials. ilc tota 
manem, el programa de la SlUA, yiic va ctcsctivolupar cl !)e- 
parlament ja en I’antcrior legislatura, és  LI^ programa ilitecde- 
Iiartarnental; per tant, és un programa quc no pretén ser un 
prograsixi exclusiu de Suiiital, sin6 quc cs un programa cluc 
estil ubical a Sanitat i quc inienla relligar toles Ics accions que 
es t’m en cls altres dcpartamciits, Per  aril, si més no, alguna 
cosa l i  podré contestar, potser no amb la precisi0 que faria el 
Conseller de Ilenestiir Social, perb si que l i  poclrc contestar a 
part de les preguntes o cie la interpel~lacib quc vostb hi, 

La intcrpelh$) que voste fil té dues p a r h  molt clares : ~ i n a  
part que va lligada amb el text de la prcgunlii, i cluc per aixb a 
mi em desorienta l’aitra pu t  social -no ctii dcsoricnta, 
iampoc, pci-h-, quc és la pregunta CIC quina és la políticli prc- 
ventiva dc les malaltics infcccioscs, no? La política sobrc la 
prcvcnci0 de les malalties infeccioses té dos components : iin 
component que és de prokccib sobre cl medi i sobre els pro- 
ductes ii I’abast de la gent, yuc podria ser mi Iiolítica, per cx- 
crnplc, de li pus de proteccib sobrc els ;ilinients quc utilitzctn 
normalmeiit, per exemple, la llet, I’aigua; ~sc r  Cxctiqilc, els ali- 
ments nortnals per evitar Ics toxicoinfcccions alirncnthries, per 
exemple, i sobre aixb el Llepartati-cnt fii accions importants. I 
dcsprcs hi ha una altra Iiolilica, qiic es una política clc prcvcncib 
a nivell d’actuacions sobi*e Iu persona, i sobre la qual destucn, 
cl’una manera considerable, l’acció lluc ha fet cl üeparhment, 
concretarment, so bce el tema cle les vacii nacions. 

i4 Departament, dcs de fa anys, ha fet una liolíiica imporiant 
sohre, prccisament, la prevenció cle les tnalal ties infeccioses; 
6s una politica que té el seu punt cle parlidii n tenir una informa- 
cib bisica. El primer problema que vii tenir el nostre I)eparla- 
mcnt va ser que, per poder planificar 1 gestionar la snnitat es tic- 
cessitiiva, es necessita u11 bon sistema d’infclrmiici0 sanithria 
que f x i  possible disposar d’indicadors sanitaris i de toles les 
dndcs necessiirics per prendre decisions. Qtian vostb deia que 
del 76 al 86 han viiriat Ics malalties infeccioses de transmissib 
sexual d’unes xifres ii unes altres, jo lamento dir-li cluc és difícil 
poder dir si aixb és veritat o no és verital, pcrquk els mecanis- 
mes d’informacib que cs tenien, cioncs, eren f‘raiicameni do- 
lents i ,  per tant, amb les xifres que es tcnicn abans, doncs, tlifi- 
cilment un pot estar scgur cluc el que es diu sigui corrccle. 

Avui disposem, grhcics a Déu, de ciades dcmogrifiques ex- 
haustives i posades ai dia; grlicies i11 butllctí Movimrnt Nniuroi 
t i ~  Pofilwih, gricies il ell cs recopilen i s’analitzen les dades de 
registre de mortalitat de Catalunya. S’ha establerl un nou llislat 
de malaitics de dcclnració obligalbria -en alguns casos, encara 
no tan correcte com voldríem-, i les dades obtingudes sOn 
1) roc e ss acl es i p LI b 1 i c;id c s rc g u 1 a c 171 en t ii 1 Hi! t Iiot i /$~iúmio hgk 
de Cú~lirtiyrr, i s3ha anat inf‘ortnatil7an t progressivament l’A& 
ministrucih catalana; tot aixb dbna lloc que hi hagi avui dia un 



grau d’informacib superior, un grau cl’inIbrmaci6 que permet, 
doncs, cada cop detectar amb més claretht, amb mks exactitud, 
quines s6n les bosses i quina 6s l u  situncib que tenim nosaltres 
a nivell de les malalties inf‘ecciclscs, 

Una de les uccions sanithrics més eíicaccs pcr‘ a la prevencib 
de les maldtics infeccioses sOn, sens dubte, Ics vacunacions. 
Aixb suposo que no lliga tnassa amb la finalitat de la scva intcr- 
pel.lnci6, pesb ja que ve al CRS, jo l i  ho af’egeixo, ~ U Q U B  és un 
fet que jo crcc que nosaltrcs n’esiem espccialnient cofois. El 
programa de vacunacions que es va iniciar el 1980 ha anat 
augmcntant, any rere any, el nivell de protcccib de la poblacib 
amb I’objjectju de fer desaparkixcr la difteria, el tetanus i la pol¡- 
omiclitis, de reduir al mínim la tosierina i cle disminuir la inci- 
dkncia del xarampi6,Ia rubeola i la parotiditis. 

Catiilunya és la primera comunitat autbnoma on s’ha im- 
plantat u n  nou calendari de viicunacions, que, tal com s’estii 
fmt  als paisos cscmdinaus, contcmpla l’administmcici de la 
vacuna triple vírica als quinze mesos i als onze anys. Creiem 
que aixh acabiiri amb aquestes infeccions i ,  per tant, creiem 
que aquest és un pas Irnportnnt que, per primer cop, a més, 
amb la vacunació als onze anys s’esth fent aquest any i aixb 
cionarh lloc a la supressió quasi absoluta del xarampió i la 
rubkola. 

Des de I’any 1.980 s’han subministrat 4.750.000 vacunes, 
amb una cobertura de vaccinacib de la població infantil, es pot 
dir, absoluta. Pel que f:i ii vacunacions IIQ sistemitiqucs, s’ha 
iniciat un  programa d’administració de la vacuna de l’antihepa- 
titis B a les persones amb risc elevat de contraure la malaltia 
-sanitaris, intcrns d ’institucions penitencihries, drogaaddictcs 
i als nadons de mares Ag Hbs positives-, i des de I’inici cl’a- 
quest programa han estat vacunades més cle 10.000 persones. 
Creiem que amb nixb també som pioners a nivell de tot I’Estat 
espanyol. 

Pel que fa a les malalties de transmissió sexual a qui! vaste es 
referia, encara que tenim una incidencia important, des del De- 
partament s’lia dut a iermc una important política d’informació 
i d’educacih sanithria a la pohlaci6 amb eclici6 de material grific 
divers i la creació d’una targeta dc visita preferent per tal de fa- 
cilitar una wsisibncia ritpida i eficient, conservant I’anonimat. 

hs ccrt que hi ha uns problemes, E concretament vosl& s’ha 
referit a un centre dc Barcelona, pero a mi em sap greu quc a 
vostk només I’informin d’una part, perque només l’han infor- 
mat d’una past, perqul: la persona que l’ha informat sap perfec- 
tament, de tota manera, que el centre aquest de Barcelona s’es- 
tava fent de nou i en el moment uctual esta a punt d’inaugurar- 
se a les Drassanes un centre peryuk hi vagi precisament aquest 
centre de prevenció i control de mdalties de transmissió sexual 
. Aquest és un fet puntual que, a causa de les obres, doncs, 
aquest centre ha hagut de trasllzidar-se en una ubicació que, 
evidenlmenl, en el moment actual no estan en unes condicions 
adcquacles, perb que en pocs dies aixb sera corregit. També és 
veritat que hi ha cops, doncs, que pressions o certes coscs dels 
professionals, doncs, donen unfi certa past de dificultats. 

Tani el programa de la tuberculosi com el de la lepra co- 
mpten amb dos programes de prevenció i control amb l’objec- 
tiu d’establir les mesures que conducixin en un futur no llunya 
a la scvii eradicació. En rclaci6 amb la tuberculosi, es realitzen 
anualmcnt una mitjanii de 40.000 proves de tuberculina als al- 
umnes d’ensenyament gencral bhsic; s’han organitzat els ser- 

vcis assistencials exislents u Ciitalunya i s’ha creat Lin sistema 
operatiu de control de contactes de rnalalts, i també s’hu elabo- 
rat uníi normativa entre el pcrsonal de centres educatius dc 
Cutal unya. 

Quani II la lepra, s’lim cclitat diversa publicacions i els 
centres de lluita contra la malaltia de Ilansen han milloral la 
sevil capacitat de diugnbstic i tractament. S’esti fent Lini) 
vigilincia epidemiobgica important en el rnoiiicnt actual 
sobre la grip i I’any que ve es farB un inccanisme de vacunacih, 
doncs, als cenires de k t  Seguretat Social, i s’eshn fent iincs ac- 
cions importants per evitar Ics toxinfeccions alimcntriries re- 
specte als manipuladors d’alinicnts i el conirol dc la cadena de 
fred. 

h ixo  6s una part de Ics accions yuc es fan. Ili ha tota una 
altra part d’accions. Tothom és conscient que la prevenció de 
les malalties infeccioses no és ui1 problctna només sanitari, és 
un problema cl’hr-tbitatge, 6s un problema de molles altres 
coses mks i també és un problema important, que no tractaré 
aquí, dc política, per exemple, cl’antibibtics d’liosyiitals o de po- 
litica cl’antihibtics que es pugui portar n terme, també, als 
centres cl’assistencia primiria, 

Sí que exposaré breument ara la política nostra de lluita 
contra la SlDA, encara yuc vaste la sap bk i cntenc que 6s el  
leitmotiv de la seva interpelhció, pero jo crec quc voste itc- 
tualment la coneix tan bk com jo. Vost5 és president cl ’una CQ- 

missió i, per tant, la sap perfectament. 
El Departament de Sanitat i de Seguretat Social s’hit ocupat 

de la prevenció i el control de la SITIA des de I’aany 82 amb I’a- 
dopcih de tot un seguit de mesures, sobretot informatives, ad- 
rerades a la població general i als professionals sanitaris. 
Aquestes mesures van culminar amb la creaci6 d’un programa 
especific de prevenció i de control de la SIDA u Catalunya pel 
Decret 68/1987, del Consell Executiu, del 20 de febrer. 

Abans de Irz  creació d’aquest programa, les activitats dutes a 
terme pel Departament van ser diverses, entre les quals desta- 
quen Ics següents : constitució d’una comissió assessora de la 
SIDA, formada per especialistes, que elabora un conjunt de 
suggeri ments i recomanacions; publicació de cinc números de- 
dicats a la SIDA en el Hutileti Epidmiolbk.ic dí> Catdirnyu; 
edició, Ikny 1985, d’un fullet informatiu adrcGat a la població 
general, amb una distribució de 100.000 excmplars; elaboració 
d’una normativa espcdfica, 1’Oorclre del 1 O d’actubre de 1986, 
sobre l’obligatorictal d’anali tzar Ics unitats de sang procedents 
de clonacions a fi de detcctar la preshncia d’anticossos VIH; 
vigilBncin epiderniolbgica deis casos de SIDA a Catalunya; re- 
dacció d’articles científics, participacions i conferkncies de 
divulgacib. 

El programa de divulgació i control de la SIDA, i en general 
de les infeccions provocades pel virus de la irnrnunodeficiencia 
humana, consta d’un cornite directiu, un cornite assessor i una 
direeci6 en quatre unitats operatives. Els objectius generals del 
programa tenen tres Iinies d’actuacio : prevenir la propagacih 
de la infeccih; obtenir una assistencia adequada dels malalts, 
dels seropositius asimptomitics i cfcls contactcs; promoure la 
salut per tal d’evitar comportamenls i actituds no saludables. 
rll programa desenvolupa tiimhé activitats prbpies en els 
hrnbils de la vigilhncia cpidcmiologica i en cl de la producció de 
material informatiu i divulgatiu. 

Pins a r i l  s’han analitzat les segiients activitats : campanya 



. .  acirc$ada a la pohlacib en general en els mitjans de coinunicaci0 
social amb cl lema ~ V d s  contra Iu SIIIA i no contra la vicia>>; 
s’ha elaborat i distrihu’it matcria1 divulgiitiu - SO.000 
cartells- sobrc cls mecanisines de conlagi i IOO.000 cxclnplars 
d’un fuilct acliialitzat; s’1iii crcat l i t i  t d b l b n  d’nlencib al públic, 
atks pel ~ C ~ S Q I I ~  tbcnic cspecialitzul, cluc: dbna informiicib i ori- 
entacjii sobre els mecíinismcs rlc transmissii) i les tnesilres pre- 
venlives -des dc 1’1 1 CIC: maig CIC 1‘387, d a h  dc I’inici del seu 
funcionament, fins I’xiualitai s4 han rebut I0,Oí)U 
ti*iic;idcs--; s’han clahorui titxes amb la iníbrmació espccífka 
rellevmt pcr als melgcs, I‘armackwties, ATS i Iretxilladors soci- 
als; s’ha distribui’t un opuscíc sobrc Ics I I ~ I I I I ~ S  higikniqucs als 
ce ti t res d’iissi s t e nci ii  pr i tnliri a; s’ha cla bo rii t 1 I lr LI 11 I i alci b SIDA 
i cwolr, adrc~itcla d s  psoíessionals de I’cnsenyamenl; s’liii crcal 
cl registre cle CHSOS cle Calalunya, uinb revisi0 dcl circuit actual, 
validaci0 de iladcs i claluoraciG d’anhlisis, i el registre d’infcc- 
tats. Així mateix, s’hati rlksenyat els estudis dc vigiliincia sero- 
epidemiologica; s’liii cdi tiit un tríptic adrevat ii la pohlaci0 pcni- 
tenciiiriu, colihiunlanient amb la  Direccib Geticni1 cl’Jnsli t uci- 
ons Pcnitcneihries del 13epurt;-~ment de Justícia; s’ha distribu’ii 
una iiicna dc targeta sobre rccomanacions per prcvcni r el coi+ 
l i g i  de la Sll lA CII I’hmbit dels irebalIadors soci:ils; s ’ h  editat 
LI na targela ari repida a Is esta hl i 111 en ts cl’a t en c i on s perscinal s 
- pcrruqucries, í ~ , ~ f ~ ~ ~ t i í , i ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ,  ctcbtera-; s’ha creat LIII fons bi- 
t,Iiogr& ctc llibres i d’articlcs CIC revistes cicnlifiques, i s’hN 
clubocat LHI rcwll sisternhic dc documcntacib. 

J ,a miijjor part rl’ayuestcs activitats s’liiiii reulilzal amb li1 co- 
l-laboracib dc profcssionals i d’organismes i enlitibts púhliq~ics 
i privades. 

He de signilioiu. dm trets r e m a r c d h  que mostra la SltTA on 
rcliici6 mi h cl nombre de nialaltics cle declatwi6 obligiithria 
noiiliciicles a Ics autoritats sanitiirics de Catalunya : cl primer 
c s  quc la freqübnciii CIC: pitsenlaci6 rlds nous c i ~ o s  de SIDA, 
és dir ,  la incidkncia de la sinciromc era relalivanien t rcdLiida 
respectc ;-i allres mirlal t ics infeccioses grcus, c m 7  la iuberciilosi 
i la incningitis meningocbccica; CIC fel, no  ds fins al 1986 qtie el 
nombre ciisos de SIDA abasta els 112. k r b  el segon trct es el 
r n k  important : així co111 la tubert dosi  asscnyala iim notahlc 
estatlilitat i la tneniiigitis most~*a una tendkncia a la disminucib, 
la Sl l lh  incrernen ta progressivatncnt la sevil freqüencia dc prc- 
sentacib. Aquest augmcnt és canseqükncia de Ics i tifcccions 
pel virus de la SIDA produ’idcs durant els priincrs anys vuitan- 
ta, pcrb cl període d’incu bacib d’aguesta inalaltia és molt 
per1 I ongat. 

Pel cluc fa ii la mc~rtalciat ocasionada per la SIDA, l’incrcment 
durant cls clarrers aiiys tk~rnbk es continu, e n c m  que amb un 
impaclc rnciim- quc el provocat per les pncumimies i, en genc- 
ral, pels problemes infecciosos respiraloris. N o  obskmt sixb, la 
izioctaldat de I u  SIDA aíecla personcsjovcs i ,  per tatii, significa 
un impacte més gran sobre la poblacib. 

Cal tenir en compte, pero, yuc la capacitat d’;itcnciij i diag- 
nostic mkdic s’ha increincntat cn els darrers anys, de manera 
que hu augmentat notablement la supervivbncia dcls malalts 
dc la SIlIA, la qual cnsii 6s evidentment positiva, malgrat que 
comporta u n  iticremeizt de la pt’cvalcnc;a dc casos dc SIlIA i, 
en conscqükncia, un augrncn t de la demancla assislencial. 

El nombre de defuncions de SI D A  registrats clurimt l’any 
1987 fbu de 87, mentre que cl mateix a n y  hi Ii:igu& 126 morts 
per piicumtinics i 794 pw grips i bI.oncolincumi)nies. 

A Calalunya, el iiombre de casos de SI IIA cl 30 (Ec marc; de 
19XO era de 730, amb unit taxa scumulncla per mili0 d’hnbitanis 
de 1 11’28, i ,  cn aqucsta maícixa data, el  nombrc. total de casos 

nitat autbnomii cn nomt~re de CHSDN, per0 la quarta cn relaci6 
amb l a  taxu iicLimularia pcr mili0 cl’habitants, pcr- sotu del I’íh 

llusc, l 3 í h r s  i Macírirl. 
th i !ment ,  jo voldriii dir-li dues p i i i ~ ~ l c s  sch.e el b m a  de 

I’atenci6 pico-social. .Jo, nquesta fratjc de I’atencih psico-sociul 
ii la SI ü A  és ~ina írnsc que vaig sciilint rcpctidcs vcgades i que 
6s cert : s’ha dc clonar uiiii atcncii, psicn-socid als malul ts de la 
SII IA;  pcrh jo creu que cn pirrlcin tant i ho diem cl’iiyuesla 
iiianera pcrqui: estern jnllu’its pcr un  con-junt dc prolessionals 
que es dediquen aquest ii t W C R ,   ni^? IA’atenci6 psico-social ks 
I’atencib psico-social cluc S ’ h i  de donar 21 Iot mdal t  quc, ;I ni&,, 
sap la gravetat de la scvii malaltia, en clti ci isc~s de la SIDA, cn 
cls casos de leucosi, en els casos rcdr~eril desespcrais, 

Sí que hi ha uti ~iroblernit cviclcut i gsw CIC cliscrimiwzcii, 
social, discriininacib social q~ze exigcix ohligali)t-inmcnt cluc cls 
Ixogramcs que es portin a tcrmc pel Depr-lrtiitncnt de 13ctiestar 
Social s’hagin de portar amb ~ ~ i i a  aiutela i anib una curi i  cspeci- 
211, ii fi i cfecte, C ~ O ~ C S ,  yuc no hi hagi aqucst rcbuig i es puguin 
portar A iermc. 

Aixb cs el quc s’esth fent en aquests monienls amb cls Irisos; 
aixh és el que s’csti‘i feiit a m b  els ocntres C I C  crhnics, procurant, 
il tnbs, que la xarxa normal rebi i sigui capac; CIC rebrc mulnlts 
d’aquest tipus, i ,  evirlentmcnt, és ;I travbs dei programa dc la 
SI D A  dintre dcl mateix quadrc de la Consclleriu de Bencstar 
Social. Aquesl progrma es portarli a tcemc, cviilcnlinent, i 
csiari crcat abans de cap cl’any; ki persotia cluc se n’ocLipar;j dc- 
finitivament, en ayucst moment, .ia cstB t rebalient en col-labo- 
ració amb l a  Conselleria i, per tant, jo crec cluc ayires1 programa 
en poc temps fiincionari, coordinat, evidcn tment, ;imb cl pro- 
grama de la Conscllcria de Sanitat, i aixi) ctonarr‘i lloc, clo~~cs, j o  
crcc ii un I‘iiticionament, si cal, niillor encara que cl progranin 
que portem a la inatcixa Conselleria de Siinital. 

El Sr. PRES1 i)l<N’l’ : Grkics, t ionorable CoiiselIcc 
ZI+lustrc lliliutat scnyor Colom, pot fer rbp!io;i d u r m t  cinc 
111 i nu t s. 

El Sr. COLOM : Cirieies, senyor President. Scnyorcs i seny- 
ors dipiiiats, aquest cop seré Torva més bretr, pcryuk ha passat 
cl que em temia al comenpiment d’aquesta interpel-laci0, en 
no veiire el CnnselIcr Comas i en veure’l, ii voslb, iiquí. 1.l que 
em temia : que la majoria dc les motivacions cic la nostra inter- 
pcI.laci6 no han estat respostes, pcrque Ics havia de rcspondre 
iin altre conscllec 

do l i  agracixo la int’ormacih minuciosa que en cl prirncr bloc 
de la interpel-lacih vostk ha donat, i I’csforq quc ha fet dc re- 
sposta i d’cxplicació d’un tema qiic nosaltres no havíem dem- 
nat de manera especial. 

De totes mancres, voldria I‘cr iinii brou matisaui0 quant al 
centrc dc CLIM o d’atcnció a les malalties de triinsrnissii) sexuai 
: també ho coneixia, i la pcrsona que m’havia informat tambk 
m’havia informat, i jo mateix ttlmbk rn’havia informat quc hi 
huvia el nou centre, que no sabia quan s’inaugur’arin, perb que 
estava svanp  t. 

Jo sirnplerncnt he volgiri posiu- en cviclcncia -i ho tomo a 
posar en cvidknch- quc, ~ L I I - ~ ~ E  Lii i  pcriodc important cle 
temps, aquest ccntre provisional estava en  les condicions de 
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Sariio L)omingu, com a mínim, ii lii licpiiblica E.)oniinicana. 
Nomks  era uixh! I, d’altra bandii, l i  he preguntat, i aixb no 
111 ,110 ha respost, I h o r a  blc Conseller, en relaci Ó arn b els 
centres lerritorials a Girona, a Lleida i ii ‘Tirragona. Li agriiiria 
qiie si en ti: informxib, nie’n pugui també inlbrmar. 

Quant al segon bloc de la intcrpeilaciÓ, el k,itmo/iv que vosti: 
IM dit de la meva intcrpel.laci6, l’atcncili a la SIDA, als malalts 
de la SIDA, efectivament es aquest; per0 era a I’utencih social, 
o psico-social, bisicarnent. Conec bc, efectivament, corn a Pre- 
sident C I ’ L I ~ R  comissió parlamcnttiria, i perquk hc parlat amb 
voste i perque hem tingut xcés  a totes les informacions que 
hern demanat, erectivariien t, la programació i les propostcs del 
Govcsn i l’accib del Govern. l’crb, en canvi, sobre l’atenci6 
socint o psico-social ..., i ja em sap greu que aquesta paraula cs 
rcpeteixi tant, pero entenc que els malalts de la SIDA s6n uns 
malalts -jo no diria especids-, que han de tciiir la mateixa 
atenció que tenen tots els malalts, pesi, vdnen agreujats en la 
sevii mali-il tia per una serie de situacions driimAtiques : d’an- 
goi xii, de cu I pabi li t at o d’au t ocu 1 pa bi 1 I t zacib, d’~i na mala I t ia 
recent, nova, que encara terroritza o espanta, i aixo agreuja els 
aspectes socials i psicoIbgics, de manera que hem, vajti, cm 
penso, d ’ q m i a r  )) en aquest sentit. I ,  sobre Ics quatre pregun- 
les o quatre propostes quc he fet, doncs no he tingut resposta 
més que d’una. I rn’alegrc, de. la resposta que m’ha donal, 
perqui: confirma 1am bé les i nformaeions que teniem - i ,  alme- 
nys, el Ple en té directe coneixement -, que em que el Govern 
t é  el compromís que, abans de final d’any, funcionari un pro- 
grama d’atencib social - en aquest cas, dependent del Departa- 
ment de Benestar Social, s’enth, que ja s’hi treballa-, coordi- 
nat estretament, i amb fizncions prbpies perb lligades, amb el 
programa quc ja runciona des del 87 al Departament dc Sanitat. 
I dic que me n’alegro, d’aixb. Pcro, de les altres tres qiiestions 
que jo he demanat, no en tinc resposta, i ,  CII iot cas, si que li 
agrairia que, si voste en td coneixement, en el torn de rkplica 
me’n pogués informar, Em refereixo a quina política f quin co- 
rnportament te cl Gdvern de la Generalitat en relaci6 amb Ics 
associacions ciuladanes cle prevenció i cle lluita contra la SIDA; 
si aquesta política del Govern, si n’hi ha, esti marcada, csth cn 
sintonia, preveu seguir les resolucions de I’OrganitzaciÓ Mun- 
dial de In Salut o no, com s’widenciarh, corn es posarh a la p r k -  
tim? Aquest n’ks un tema. L‘dtre, un llistat de mesures soci- 
als, que entenc que, un cop elaborat cl programa, serii motiu 
de dcsenvoluparncnt d’ayuesi mateix programa. I, finalment, 
el que sí que l i  agrairia és saber si ja exisleix cn el Govern una 
previsi6 explicita, un programa explícit de cara a la celebracid, 
del dia internacional, del Dia MundiaI, el proper dia 1 de des- 
embre. Falta temps, pero entenem que fóra -i ho torno o 
repetir- un bon moment perquk el Govern de Catalunya llan- 
ces una Bmplia carnpanyii propagandística de prevencib, abso- 
lutament rigorosa i seriosa i no cscandalitzadora, ben segur, 
quc evites el rebuig social que encara es & h a  majoritiriament 
a la nostra poblacib, amb mesures concretes -jo n’he anome- 
nat algunes, scgur que n’hi ha ci’aitres-, perb, al mateix 
iam b6, que expliqués, finalment, les caracteristiqucs rncdiques 
o de transmissib, a nivell de prevenció de la malaltia, i que ex- 
pliques a In pobtacih de Catalunya que hi ha una atenció, per 
part d’aquest Govcrn, i jo votdria assenyalar que pcr part d’a- 
quest I’aslument, al qual, cn principi, pertoca el control i I’im- 
puls d’ayucst Govern. 

Gricies, senyor Prcsident, senyores i senyors diputats, 
13 Sr. PKI~SIDIINT : Grhcies, senyor Colom. Pcr a contrah. 

rkplica, 16 la paraula 1’1-lonorablc Conseller senyor Trias i Vidal 
de Llohatcra. 

El Sr. UONSELLJX DE SANITAT I SEGURETAT 
SOCIAL : I lonorablc senyor President, senyores i senyors rli- 
putats, mirar@ d’acabar-li de ontestur. Sincerament, si vost& 
val que li contesti el senyor C Jmm, lhvors, et que hu de fer és 
fcr la pregunta ben %‘cia, no? Es a dir, si vosti: fii una pregunta 
com la quc ha fet : prevcncib de les inalaliies infeccioses, 
doncs, cl mes lbgic, a rncnys que canvi’in les coses, doncs ..., ve 
ei Coriselter de Sanitat. 

í3c tota manera, com li deia, és un lirogramli que afccta les 
dues conselleries. Akcta,  i és evident que hi ha uns aspectes 
socials importants d’una part d’aquestes nialalties infeccioses. 

Nosal tres, les rnal:iltics de transmissió sexual opincrn que 
han de ser tractades a nivell de I’assistencia primaria, no? 
Aquesta bs Iu realitat. I nosaltres hern d’aconseguir que 
aquestes malalties no s’hagin de tractar en llocs especials. Sí 
que en determinats llocs, com pot ser a 13arcclona ciutat i a 
Ciutat Vclla, per la incidkncia del problema, doncs, exigeix fer 
una acció cspecifica i puntuai, i aixb 6s el que fem, i tcnir uns 
centres de reierhcia. i aixo és el que fem a nivell de Ilarcelona 
i a nivell dels centres territorials, a mesura que cs vagin 
desenvolupant. 

Vostc m’ha fel unes preguntes o unes propostes, de les quals 
l i  he contestat una : quan es crearh el programa especític? Ja li 
he dit quc estil a punt de crear-se, aquest programa; que 6s un 
subprograma dependent d’aquest programa de la SIDA a nivell 
de Ics dues conselleries. 

Quin és el paper que faran les organitzacions? ks un paper 
de colhboracib Íntima amb les dues consclleries, perh 
aquestes entitats i aquestes diferents organitzacions quc ac- 
tualment ja col-laboren amb nosaltres en alguns risgectes, han 
de coklaborar per fer determinades coses; és a dir que el que cs 
evident és que exigirem que, amb les subvencions que nos- 
altres doncm a aquestes entitats, aixh serveixi per fer unes de- 
terminades tasques; o sigui, que hauran de ser programes CIC 
col-laboració, perb responent a una determinada tasca, a unes 
determinades campanyes o a unes detcrminades accions de 
tipus social o d’atencib domicilihria, que aquest és iin aspccte 
important; és a dir, amb gran facilital es confon cl que hem de 
fer amb els malalts de la SIDA, una de les premises que en 
molts CRSOS ens trobem és l’interes d’ingressar els rnalaits CIC la 
SIDA. 1 no és que cs vulgui ingrcssar els malalts de la SIDA 
per un desig d’atenclre aquests malalts de la SIDA, sinó que es 
volen ingrcssar aquests malalts afectats pcr la SIDA amb la fi- 
nalitat de treure-se’ls dc sobre. Aquesta és una realitat que cs 
veu avui dia, i els malalts de la SIDA només s’han rl’ingressar 
realment qual estan en mi fase aguda de malaltia, i ,  si no, el 
millor és que estiguin a casa seva o, en CZISQS en quk hi ha un 
rebuig social important, doncs, en pisos, o buscar unes fbmu-  
les pcrquk puguin ser atesos. 

Un dels problemes mes grcus que ens trobem - i  vostb 
coneix bk- és el terna que nosaltres ens trobem que, la discri- 
minaci6 social, en molts casos, d’aqucsts malalts, va lligada a 
una doble condició : la condicib de ser drogaaddictes amb la si- 
tuació de la malaltin de la SIDA. Aquest és un tcma complex 
de sducioiiitr, úificil, i que fa que s’hauran de prendre mcsures 
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rnks imaginatives encara, si cal, que les yuc cs prenen íins m, 
a fi i efecte de donar una ubicació a ;-lquest tipus de malalts, 
sense que crdin uns translorns generals imporlants. 

Pes tant, CN descnvoluparan, cvidcntrncnt, LI tis llits dc crh- 
nics, uiis llits de crbnics o iins llits de tiiulalls tern-iinals pcrh 
ubicats dintrc de ccntr’cs que ja lenen altres malults crbnics i 
altres malalls terminals; en cap cas llits o rcsidaris>> --centres 
dcdicats nom& exclusivament a aquesls tnnlal ts-, i ,  cvi- 
dcntmcnt, a nivell social si que s’haiiriin de c1escnvoliip;ir 
aqucst tipus de pisos per donar atenc¡¿‘) a aquests imaEal ts. 

Noslaltres, per acabar, l’any 1989 icnim prcvist cornenqar 
una  campanya, iniciar la campanya que j a  haviem cle fer sobre 
la prevencih de la SIDA a nivell de Catalunyki. iividcnlmcnt, 
uixb ens va bk jierq~k coiiicidirh prccisaiiictit amb 1’1 de des- 
embre; tumhk estacern p-ccisament en plcna campmya. I’cr 
tant, cns anirh hd. 

J 3  evident que, nixb, he podrem fer dintre d’ttIies nicsurcs 
pressuposthries limitades yue tenim, i no podran ser tnks 
perqui: no tinclrem ink diners. Per tant, nosaltres, clintrc de 
les limitacions pressuposthries que tinclrem, abnris d ’ ~ ~ ~ i h r i r  
l’any empmdrem tina campanyii sohrc la prevcncib cle Ic? 
SIDA. 

111 SI: PRESIDENT : Grkics, Honorable Conseller. 14 
punt dotze de I’ordre del dia, que és una interpel-lacib, ha 
quedat posposaci:i R petició del G r u p  inicspeltant, el Grup  
Socialista. 

13assem, per tant, al tretze punt  de I’ordre del diu, cluc cs : 
interpelhicih al Consell Executiu sobre la política d’intcgracih 
dels centres dcl CEPEPC 8 la xarxa escolar piiblica, yuc Ibrmu- 
larh I’lI.lustre Diputat senyor Magí Ciiclevull, que té la piirauln. 

Intcrpcl4acib al Consell Kxecutiu 
sobre la politica d’integracib dels 
centres liel CEPEPC a la xarxa 

C S C Q ~ W  pixhlica 

El Sr. CADEVALJ, 1 Grhcies, senyor President. EI juny dcl 
1983 es vil aprovar per unanimilal en aclucst 13arlament la Llei 
14/1983, iieguladora del Procés d’lntegcacih cle Centres Pri- 
vals a la Xarxa dc Centres Docents Públics. En el seu article 
2.2 assenyala quc el termini ci’integrxi6 cl’iaqucsts centres cs 
de cinc anys. Per tant, penso que ara, quan s’hii complert a bas- 
tament aqucst termini, sis anys cfesprks, ks un moment bo per 
fer un  balaiiq i per veure si qucda cncara d g u n  problema 
pendent. 

En primer lloc, senyor Conseller i senyorcs i senyors dipu- 
tats, voldriri assenyalar la irnportincia del procks d’integracib. 
Segons informacib proporcionada per la Conselleria, han estat 
integrades vuitanta-una escoles; divuit no han estal incorpora- 
des per’ diversos motius, perb encara n’hi ha alguna d’aquestes 
penclcnt dc gestions, pcr excmplc, I’escola Miralles-La Salui, 
de Sabadell; aquest procks ha afectat aproximndamenl u11 
milcr dc ~~rofessors, que han passat de tenir un regim laboral 
en escoles privades ii ser professors interins, la mrijoria, i uixh 
ha ocasionat un cost a la Gcneralitat d’uns 2.000 milions dc 
pessetes, que Ixi tingut com a contrapresiacib ~ i i i  utrgment del 
patrimoni pbhlic i del nombre d’escdes p6bliques. 

Per tant, sí cluc cal reconeixer la imporhc ia  d’aquest ptocés 
d’iniegracib, pero, innlgcat tiixb, voldria fcr una matisacih, que 

6s que pcnso quc hi hagut u i i  relaril cn I’opcracib, qiie a ixb  ha 
causat un  cert dcshnirn en els prufcssionals i cn Ics cscolcs i 
que potser s’ha perdut una pari cte les nportucions que podria 
í‘cr aquest col-lectiu. 

Si rcp;isscrn breiirnenl la historia, el 1987, durant la trmsi- 
cici, es crea aquest colkctiu d’escdes, yiic cstaven qirasi totes 
cllcs Iligodes als moviments cle rcnovitcj0 pcdugbgica, i cluc 
eren escoles catalanes, e11 cl sentit quc ensenyaven catuli i en 
catalii, i que pensaven q ~ i e  havien acomplert, dufimt la clicíndu- 
ra, una f‘unci0 supietbria, i cluc varen rlcmaiiar dc passar al 
rbgim d’escolii pii blica. Iliirani la Generalilst provisional del 
President ‘Terradcllas es va rer u n  Consell Assessor i iiiiii  Co- 
niissib (fel CITWC. Iksprks de les elcccions del 1980 es va 
clissoldrc iiyuest Consell Asscsso~~ i la Comissi6 dcl CEPEPC. 
Fins a I’uny I983 no es va aprovar lit Llci i ,  c o m  he dit, cs va 
aprovar per mani initat, perb penso que, per’ part del Govern 
CIC Coiivergcncia i UniO, s’ha aplicnt L i r i a  mica B contrncor i 
que, de vegades, els col.lccti LIS interessats han pnrlat d’ma 
cursa d’obstncles, tant liel retard c t m  peryu& han percliit algu- 
nes característiques propies, la qual cosa --deia- ira areclai 
potser I’iiniim quc tenia aqircst colkctiu. I % r  excmplc, podria 
donar unes mostres - perquk n o  parlo en  va- d ’aqws t  retard, 
quc és que fins R l’agost de 1‘384 no surt li1 primera llista orde- 
nada; cle fet, surten divcrscs llistes i al firial no sc’n coinplcix 
cap. L’any 1985 i ei 86 es fiin pocs convcnis i, cn canvi, quan ja 
s’anava acostant el termini, l’any 1987 cs Ih tot all0 que no s’ha- 
via fet en set anys; per tant, es demostra que s’hauria pogut fer  
abans si es Icniu voluntat política dc ícr-ho. 

Volclria ícr aquí un pekil incís, que és cluc, respecte al 
CEPEPC, hcm fet preguntes i que, en algun cas, se’ns ha 
dcrnat inforinucib falsa. Jo, per cortcsia parlamentiiria, no 
usaria la paniula <<mentida)), pcrb sí t’cr constar cluc es tracin 
d’informació falsa per pari segurament de funcionaris de la 
Coiiselleria --e1itxira que sigui d’un conseller- yuc tindrien 
obligacih de conkixcr els fcts. Rcconcc cluc en  altrcs ciisos 
se’ns ha clonal iina i nfbrmacih cori*ect;i, que agraeixo. 

IJna d’ayuesles rcspostes incorrectcs cstA relacionada anib 
cls problcmcs p u n t  uds CIC l;\ intcgrwib. Encara qiic nutnbvica- 
ment aquests problemcs pcnso quc no sbn importants, si s’liiin 
integrat vuitant-un cent rcs, cn irlguns casos hi ha hagut dificirl- 
tat, i penso que hi ha també una cei*la responsabilital, de part 
CIC les pcrsones de la Conscllcria, que hauria cl’usar autoritat i 
habilitat pcr solucionar uqucsts problemcs. 

Voldria donar un exemple, cluc és el ciis de la intcgracii, dcl 
col-legi Santa 1 % ~  o del colkgi Dolors M~nscrdh  : cs va fer un 
pla de fusih per part de la Inspecció on, entrc altrcs coses deia 
que <(en el parvulari i primer d’EGB es tendirh a agrupar els al- 
umnes per criteris qualitatius que no impliquin la proccdbncia 
o ,  per ser realment una sola escola, i n o  riues esctiles en el 
mateix local. 

Tenint notícia cl’aiguna anom~ilia, vaig fer una pregunta per 
escrit on preguntava {{si cs compleix el pla de fusió, especial- 
ment en I’agrupilció d’alumiics dels prirncrs cursos )>. Literal- 
ment, en la resposta signadu liel scnyor Conscllcr es diu : (< El 
pla de fusib. .. , etcktern, s’estli complinl en  tots els nivells d’c- 
ducacili )), hixb 6s ahsolulnincnt fals; n’hi ha pi+oii i i  comprovur 
les llistes d’aquests primers cursos, pet‘ vciire que estan ngru- 
pats pcr proccdcncia i no pcr crilccis qualihti LIY. 

i ,  llavors, jo em prcgurito, si r*culiiicnt Li Gcneralitat ignora 
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o f i  veurc que ignoni aquests problemes, com cs pol 
solucionar. 

I’itssem a iin tema més impmtant, que 6s el pagament de les 
quantitats acordades en el convcni d’integwih; en rnok casos 
correspon iil wilm dels edificis i cobrar aquest pagamcni, per 
liart del centres, ds necessari per. eixugar els deutes : pw cxem- 
ple, en molts casos s’havia fct un &dit bancari per poder pagar 
les indemnitzacions a la part de professors 11 personal ridmi- 
nistrntiu o auxiliar no iniegrat. En aquest cas, també, C E  25 d’a- 
bril, cl senyor Conseller, responent A li1 pregunta de la Diputa- 
da senyora Dolors Torrent, ens diu literalment : {(Els paga- 
ments compromesos en cada un  dels centres s’estan complint 
escrupolosament u. Jo, senyor Laporte, no se que entdn vostk, 
o el funcionari que va escriure itixb, pcr ({ cscrupolosament >), 

perque, com vostk sap, segurament, a aquesls centres, sobretot 
eis quc estaven involucrats en deutes amb el Ranc Hipotecari, 
se’ls deuen els pagaments corresponents al 87 i 88. O potser 
em cliri : <(B&, es que la Conselleria de Sanitat pugava amb 
cinc anys de retard, i aixo és la glbcin>>, per6 suposo que no ks 
una contesta adequada. Per tant, jo pregunto : és que el senyor 
Conseller O aquest funcionari no ho sabin‘! es molt curiós, 
perque el dia 2 1 d’abril entra tl la Conselleria un escrit de l’esco- 
la Cossethnia reclamant 8.600 milions de pessetes, que neccssi- 
tavcn urgentment per afrontar aquests credits. (Krrnot- de 
V[JMS.) Perdó, 8 milions -griicCes, senyor Conseller, perque si 
no, realment.. .8.600.000 pessetes, que corresponien la majoria 
al 88, perb, en realitat, al 87 i al 88. I també aquí, el 2 de maig, 
el senyor Conseller -potser val la pena de llegir-ho 
litemlrnent- respon als d’aqucsta escola -la carta ks molt 
curta : la llegeixo-, diu : <<He rebut el vostre escrit de 1’1 de 
mart;, que va cursar entrada en aquest Departament el 21 d’a- 
bril, en el qual em paleseu la vostra preocupacib pel problema 
econbmic que viu la vostra escola. Lamento que no s’hagi 
pogut complir el calendari previst; un cop su jierades Ics dificul- 
tals administratives existents, us poden? confirmar que cobra- 
reu en un termini no superior als dos mesos. >> Jo dic, senyor 
Conseller, que li demanaria tres coses : que es paguin -que 
em sembla que ja s’esti solucionant- urgentment les quanti- 
tats del 87 i 88, que es paguin puntualment les del 89 i que 
donin instruccions als funcionaris de la seva Conselleria que, 
quan fem una pregunta els diputats, se’ns procuri contestar co- 
rrectament, perque aquí, mentre r? nosaltres sc’ns diu que es 
compleix escrupolosament, es reconeix als interessats que 
sc’ls deu aquestu quantitat i que es prmurarl‘l saltncionar el 
problema. 

1, ja per anar acabant, u n  problema, potser, que s’hauria d’as- 
senyalar en fer aquest ba laq ,  que és el de les reparacions. A 
causa d’aquest retard en el procés del qual he parlat són centres 
que estaven en una situació provisional, no hi ha hagut despe- 
ses suficients de conservació i ,  en aquest moment, penso que 
s’han acumulat moltes necessitats - pcro, per manca de 
temps, no parlaré més d’aquesl problema, 

1 acubaré pariant del que penso que, en fer aquest balm$, és 
el problema més urgent que queda pendcnt i quc, segurament, 
el senyor Conseller, doncs, hauri rebut també, podríem dir ,  
peticions cn aquest sentit. Que és? Lri integraci6 del professo- 
rat dels centres del CEPEPC en els cossos phblics. L‘articlc 
6. i .e) de la Liei deia : <(Ei professorat, en ei termini miixim de 
cinc anys, comptats a partir de IR signatura dcl cotiveni, ha de 

parlicipar en les convocalbries d’accés íil cos de funcionaris )>. 
AIa bk, segurament tenien Ics perspectives d’unes oposicions 
restringiclcs cluc la Llei estatal dcl 30 de 1984 viiren quedar.,., 
les va sirprimir. Llavors, en la Llei 17 del 1985, de la Funcib 
Pública a Catalunya, hi ha una  ‘Transithria Ilescna que diu : 
(< L’ordeniiciO legal clc la fiinció pliiblica doceni de la C;cnerali- 
tat preveurii les colidicions específiques cl’accks al cos H. listern 
;i 1989, ja fil cinc anys, no estan encara regulades aquestes con- 
dicions específiques : j o  penso que és un tcnia important 
perquk hi hil mestres que tenen quinze, vint anys ci’antiguitat; 
és cert que sc’ls ha creat un complcrncnt personal transitori 
yuc, en part, compensa els triennis quc han perdut en pussar ii 
la funcib d’interins, perb encarti el SCLI SOLI continua cssent in- 
ferior als mestres funcionaris sense triennis, i penso que hi ha 
 LI^ cert dcsinim CII aquest col-lectiu de rnestrcs perque pensen 
que tencn un futur incert. 

Per tant, aquesta intcrpelhcih is, de veritat, una intcrpcl-la- 
ció cn cl sentit que el que faig ks demanar-li una informació 
sobre aquest bltirn tema, sobretot; a veure corn i quan pcnsa 
solucionar cl problema de In integraci6 dels mestres, que 
penso que si se solixiona aquell altre problema cconomic 6s el 
problema més important quc queda pendent. 

Gracies, senyor Prcsidcnt. 
El Sr, PRESIDENT : Ciriicies, scnyor MagÍ Cadevall. Per ;i 

la resposta, té la par-~ula 1’1-ionorable Conseller senyor Laporte. 
El Sr. CONSELLEK D’ENSENYAMENT (Josep Laporte) 

: Gricies, senyor President. Senyores diputades, senyors dipu- 
tats, senyor Magí Cadevall, ju celebro que s’hagi formulril 
aquesta Interpetlacib sobre un tema tan important, com es el 
de Iu integrr-icib de les cscolcs del CEPXiPC. Vostk mateix ha 
dit que aquest era un afer important, fruit d’una llei que va ser 
consensuada i aprovada uninimement per aquest Parlament i 
quc, realment, ha tingut una fmporthncia global econbmica 
-vvostc, en ccrta manera ja I’ha assenyalada- molt gran ..., 
mks gran, fins i tot, del que voslk ha dit --desprBs, en tot cas, 
hi insistirem-, i d’allb que es padia preveure en iniciar aqucsla 
llarga i dif’ícil integració. 

Perque, certament, jo estic d’acord amb el que voste diu ,  
que aqucsta integració ha estat una C L I C S ~  d’abstacles. Nn ha 
estat mai feta a contracor del Govern de la ticncralitat; s’ha se- 
alitzat, i prlicticiiment s’ha acabat -tal corn ara li explicaré, i el 
senyor Cadcvall, persona ben iníormada, .¡a sap-, pcrb &s que 
han sorgit problemes molt mes dificils, fins i tot, dels que 
podíem pensar cn un principi : han sorgit problemes de tot 
ordre, han sorgit problemes de dcutcs no considerats inicial- 
ment, hiiii sorgit problemes d’liipoteqires quc no estaven co- 
rrectamcnt comptabilitzades i ha sortit una shrie de dificultats 
que, una rere I’altra, s’han anat vencent. 

Efectivament, en alguns casos hi pot haver, hi pot haver 
hagut un retard amb algun pagament. NQ Fdre comparacions 
-tots cls retards sbn dolents-, perb jo si que l i  puc asscgurar, 
nl senyor Cadevall, yuc no solament en els casos que ell 1x1 
citat, sinci molts d’dtrcs, tant des del punt de vista del paga- 
ment dels dcutcs directes il les entitats de riu& cs tractava corn 
des dcl punt de vista del pagament de Ics hipoteques -amb el 
Ranc Hipotecari s’ha arribat a un acord total deu fer només un 
parell de incsos-, actualment tot aixb estil normalitzat d’unil 
manc ra p ric t i ca ment tota 1 . 

Jo li  faré el resum dc tot aixo en un moment. Miri, a la pri- 



mera llista quc cs vil puldicur, hi VIUI  sortir 87 cenlrcs ... k r d 6  
: 97 centres. En irquests 97 ccnlrcs, se n’tii han d’af’egir tres 
mks, quc, de r‘ct, ju  havien estat integrats ahnns, que s011 cl 
.loanot Alisandí~, cl Montscny i l ’ Ich*h.  Aixb I;Cia 1 O0 centres. 
I.)’ayucsts ccntres, en el momcnt actual, n’hi ha 78 d’integrnts 
-no ti llegir& I u  llista : 1-11) cal dir q ~ i e  esti a 1;i sevit disposició. 
En aquests, se n’hi paclen afegir dos centres més, el Sant 
Albert, de Vic, quc es va inIcgr;irj~rntamenl amb I’Andersen, 
que lambk ks de Vic --amb aixi) arribem a 79-, i el Ccn tre 
ci’liducacib Especial Mans,  quc estava inclos LZ In llista definili- 
vil, pero cluc, com a centrc privat, va ccssar &ins de la integra- 
cib i, aleshores, els professors, per cnnveni del Departament 
arn13 l’hjuntarnent de 33arcelon;l, foren integrats al Centre dc 
Rccursos Auditius d ins  del Centre Fonoaucliolbgic de I’Ajun- 
lament dc Rarcelona. Amb a ixo  arribeni a 80, dels 1 O0 inicials. 
”hi ha quatre que estan, en aquests morncnts, en procés d’in- 
tegracii), quatre, que s6n : Canig6, de l’i-Iospi talet de I.,lobre- 
gat; Miralles, de Sabadell; Nostrti Senyora de la Salut, de Saba- 
dell, i Sol Ixent, de Mataró. De 84 a 100 en vim 16 : hi ha 16 
centres que no s’han integrat; I)rhcticarnent tots ells, 15 sohre 
16, per renúncia dels centres aíectats, i són --els llegeixo 
ripidarnenl- : Proa, Montseny I ,  Montseny 11, Gregal, Laic- 
tinia, de Barcelona; el Puig, d’Esparreguera; Taulat, Gravi, 
Lis, de Rarcelona; Baix Penedes, del Vendrell, Solc, de Barce- 
lona, Bergantí, del Masnou, Ginebrb, de Llinars del Vallcs; 
Avenq, de Sant Cugat ciel Viilles, i Montserrat Xavicr, de Bar- 
celona. Aixb fa 15, i cl setze es el Centre de Nostru Senyori1 de 
Lourdes, de Sant Boi, c w  cn que  l’hjuntarnent dc Sant Boi no 
ha autoritzat aquesta integració -com molt bé sap el senyor 
MagÍ Cadevail, aquesta 6s una operwió que s’ha de fer a tres 
handcs : el centre, per un costrit, el I.lepartarnent, pcrh també 
I’ajuntament, que és qui passa a ser propietari del centre, (Vil- 
cord amb la normativa vigent. 

Ec, el senyor Cadevall ha parlat de tota una skrie de coses; jo 
només Ei’n contestarc una, arn -després, a in rkplica si vol acla- 
riments per a alguns altres punts, ja els hi donaré. 
E1 punt conflictiu, scj;ons ell, és el CIC la integracib dels ~ I Q -  

fessors. La integració dels profcssors -que, dit sigui entre pa- 
rentesis, ens ha costat molts diners- esta subjecta a una nor- 
mativa legal que nosaltres, evidentment, no ens podem saltar, 
i són cls professors els que han de concbrrer -o havien dc con- 
córrer, segons pxtc- it les oposicions celebrades. En aquest 
sentir, jo li rcsuineixo ara una resposta quc jo he donat fa poc 
temps a una pregunta que s’ha formulat sobre aquest terna, per 
part d’un il.lustre parlmentari, el senyor Ignasi Riera. Jo l i  dic 
al senyor Riera : {<Els professors que en el moment de la crea- 
cib del centre corn a centre docent públic pertanyin al cos de 
professors d’EGR i els que ingressin entrc aquesta data i la final 
del termini de cinc anys establert per ¡‘article 6.1 .e) de la pre- 
sent Llei, hi continuaran amb carhcter definitiu, pcrb no ad- 
quiriran aquesta condicib ii In localitat D. AixB és cl que deia la 
Llei 14/83. L’esmentat article 6.1 .e) diu que els professors, 
< e n  el termini rnhxim de cinc anys, comptats a partir de la sig- 
natura del convcni, han dc participur cn Ics convocatbries d’nc- 
cds al cos cle funcionaris, segons les normes establertes per 
I’AciministraciÓ amb aquesta finalitat L’artick 1 1 de la m;i- 

teixa Liei estableix també que, <<al personal docent del centre 
que en cl tcrmini cie cinc anys no Iiaurti accedit al cos de profcs- 
sors d’llGH, l i  seri aplicada la legislacih vigent en materiu dc 

professors interins i contractats>>, í:1 dia 2 d’agost dc I’atiy sc- 
güent es vit publicar la Llei 30/84 dc Mcsurcs per i i  lu 1;uncih 
Pbblica, pec la qual s’estntileix, amb carhctcr I k i c ,  yuc no 
poden convocar-se provcs cspccítiqiies (li rerents de les que 
puguin convoc;ir-se pcr UI milteix cos. JA Llei 17/XS, del 23 CIC 
juliol, de la FiinciO IUdica CIC I’Aclministracib tlc li1 Gcnerihi- 
tat, atesa la resiriccih bhsica de la Llci 30/84, cstablin a la Ilis- 
posició Transitbria Desena que ({ I’ordcnaciO legal cle la f‘wicih 
pública docent de la Gencrditat prevcur8 Ics conclicions cspc- 
cifiyucs d’acc6s per tal que eh professors que I’any 1982 presla- 
ven serveis als centres docents afectats pcr la Llei 14/83 
puguin accedir a la funci6 piiblica docent de la Generalitat. 
Amb aquesta finalitat disposaran del termini dc cinc m y s  prc- 
vist ii la Llej 14/83 per med i r  a la condició de funcionaris, i ,  cn 
aquest periode, estaran obligats a presentar-se a totes les 
proves cluc es convoquin a I’cmpara cl’aqucsla Disl)osiciCi 
Transitoria. Acabat aquest termini, I’accks .ii la conclicib dc fun- 
cionari seri d’acord amb la normativa gcncral CI’ACC~S R la 
íunció pública doccnl. )r 

Així doncs -i aqucsta és la concIusi6 final-, és Únicamenl 
dins el si de la llei de lit funcih pública docent propin de la Gcnc- 
ralitat que poden establir-se condicions específiques per a I’ac- 
cés dels professors, emparats per la Llei 14/83, al cos de profes- 
sors d’EGR, i 6s aquest un punt que tenim en compte a I’hora 
de l’elaboracih dc la novii llei --de la nova llei, vull dir, de 
cossos docents de Catalunya. 

Mol tes grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Moltes gricies, tlonorable Conseller. 

El Sr. CADEVAIAI, : Griicies, senyor President. 
Jo, en primer lloc, voldria reconkixer una cosa, que 6s que, 

encara que hc criticat alguns aspectes, en altres s’lxi d’estar d’a- 
cord : per exemple, el fet quc ia Gcneralitat hagi assumit 
alguns deutes no lirevistos inicialment a les escoles. 

En segon lloc, agraeixo i espero que, realment, doncs, s’hagi 
solucionat definitivament el pagament d’aqucsts.. ., dels termi- 
nis compromesos pel valer dels edificis. Per tant, entenc que 
Ics seves paraules signifiquen que no nomcs esth solucionat el 
del 87 i 88, sin6 que es pagar8 amb puntualitat cl 89 i els terini- 
nis quc resten. 

I ,  en canvi, hi ha un punt en quk sí que agraeixo també la 
seva contesta, pero, bé, tn’agradaria si poguks donnr mes 
pistes, diguem-ho així, i pogués precisar una mica més, perquk 
considero que la resposta, cncara que vilidcz en el seu fons, 6s 
molt vaga, podríem dir, en la seva expressió, quc és : com es 
pot solucionar el tema aquest de la integracib. Rcalmcnt, I’arti- 
cle aquest acidicionai de la Llei de la Funció Pública a Catalunya 
parlava d’unes condicions especials que encara no s’lian esta- 
blert. Llavors, el senyor Conseller acaba de dir que aixo nomes 
pot ser dintre de la funci6 piiblica de la Generalitat. 

A mi m’agradaria si ens pogués explicar una mica com seran 
Ics línies generals d’aquesta passible llei dc COSSOS docents dc 
la Gencrditat i, dintre d’ayucsta llei, quin tractament es dona- 
ria al problenia de la integració ci’aquests professors, 6s a dir, si 
faria algun tipus de prova especial i en quines condicions, 
perquk consiclero que la resposta que ha donat -encara que co- 
rrectA en termes jurídics- ks realment d’una vaguetat cxtraor- 
dinhria quc ni a mi, com z i  diputat, ni als mestres que s’interes- 
scn per nquesl lema, crec que amb aquesta vaguetat els resolgui 

Senyor Magi Cadevall pot fer (IS de Ja rkplica, per cinc minuts. 



gairc el seu prohlerna. 

n10lt. 
iJcr tant, si P O ~ U ~ S  detallar una inica més aixb, li 110 agrairia 

Ciricies, senyor President. 
li1 Sr. PRESIiXN’I’ : Grhcies, scnyor Cadevall. I k r  ii la 

cotitrat‘kpiicu té 1;t paraula 1’1 Xonurnble Conseller senyor 
L a p o I’ t e. 

1’1 SI: CONSELLER i3’ENSENYAME’:N’T : Grhcies, 
senyor Prcsidcnt, des de l’cscci mateix, si m’ho permet. 30 la- 
rnciito 110 poder-li donar més detalls al SCIIYQI- Magí Ciidevall 
sobre com scrk ayuesl Projectc de Llei dc Cossos Docents de 
Catalunya yirc cstcin elahorant. 

Evidentment, nosaltres farcrn tots els possibles per donar fa- 
cilitat per ii la integració d’aquests mcstres, pesi) no cns podem 
iatnpoc saltar les lleis u Iu t w m ,  i valgui I’exprcssió, senyor Ca- 
deval l .  

A part d’oixb, han passat iina seric cl’anys i han passat una 
serie dc convocatories i hi ha hagut, per tant, una serie d’opor- 
t~initiits -aprofitades pcr alguns, pero no per tots- per tal que 
aquests incstres es poguessin m a r  integrant en el cos general 
de professors. 

A part d’aixo, jo volia insistir, per acabar --una cosa que 
abans no he dit, perque no he tingut prou temps-, en la im- 
portancia, en la magnitud economica del problema. Miri, cada 
any, dcl Capítol I, la integracib de Ics escoles del CEI’EPC a la 
Generalitat costa al Departament, per salaris de professors nu- 
meraris, 140.I95.OOO pessetes; per salaris de professors inler- 
ins, que són IR gran majoria, 1.8O2.9O8.000 pessetes, més la Sc- 
gurctat Social, 568.276.000 pessetes. En conjunt, de salaris de 
professors, entre titulars i interins, la Generalitat paga cada 
any, senyor Cadevall, 2.51 1.380.000 pessetes, certament, i 
aixo cada any. 

A part cl’aixb, tenim el Capítol 11, que és relativament 
modest en relació amb el Capítol 1, per6 que comporta el paga- 
ment anual de 44.476.771 pessetes, i en aquest Capitol I1 he de 
Ter notar, bbviament, que tarnbk els qjuntaments hi aporten 
una quota important, que és la que els correspon. 

Per& encara que sigui només per una vcgada, la integracib 
ha costat a la Generalitat, pel que fi\ f la resta de capitols pressu- 
postaris -i no els ho detallaré, pcrb tinc pagaments fets i paga- 
ments pendents fins a l’any 9 t -, el cost global de l’operacib, 
excepte els Capítols I i I J  -que ja he dit que piaven 2.500, 
més 400, ct&tera-, cl cast total de l’operacib haurh estat de 
2.401.832.2 16 pessetes. 

Senyor Magi Cadevall, jo li prego que voste reflexioni un 
nioment sobre les paraules que voste ha dit inicialment, en el 
sentit que la Generalitat havia fet aquesta operació, doncs, 
d’una manem.., a contracor, i que havia estat una cursa 
d’obstnctes. Una cursa d’obstacles, ja li ho he dit abans, i ho ra- 
tifico ara, cluc evidentment ho ha estat, i els obstacles que 
s’han hagut de vknccr, com vostk veu, han estat realment, en 
molts CRSOS,  considerables. 

Moltes grkies. 

Modificacib de I’ordre del dia 

El Sr. PRESIDENT : Gricics, Honorable Conseller. La 
intcrpekició que conslitui’a el punt catorzi: de l’ordse clcl dia 
ha estat retirada. 

Pi~sern, doncs, al quinzc punt de l’ordre c b l  dia, cluc ks la 
intcrpel-lacili i11 Consell iixccutiu sobrc I’emprcsu í a m i l i a r  
agriria i la incncpntwib dejnves B I’agrieuiturn. .. CP[iir,sr~.) 

1315, queda posposacla i piissem R la setze. .. A continuacih, 
posposen aquesta. Es canvia I’ordre; cl punt  quinze passarli ii 

ser el setzk i el setzi: el quinze, si IIO hi ha ohslacle i ,  per assenti- 
nient, s’iiprova. (I,’í. SI: Clotus s bixwu pot put-iur. 3 

171 Sr. CLOTAS : Senyor Prcsidcnl. 
GI Sr. PRHSIDENT : Si? 
El Sr. CLOTAS : En twrn del nostre Grup voldrícm saber la 

El Sr. PR1351T>ENT : I31 Conseller no ha arribat. (1 t i i r .w . )  

El Sr. CLOTAS : Senyor President. 
El Sr. PRESIIlfiNT : Digui, digui. 
El Sr. CLOTAS : Si em permet Iri pariiula, cl nom rlcl G r u p  

Socialista, senyor President, I’única r;i6 ks cluc el Conscllcr no 
hi és pccscnt‘! 

 ab per la qual es posliosa. 

El Sr. PIPESIDEN?’ : Exactanient. 
El SI-. CLOTAS : I no ha fet cap comunicacih prbvia ni acl- 

vcrtir que no podia estar present cn aquest punt de I’ordre del 
dia que li corresponia? 

El SI-. PKESIDENT : hs uqui el Conseller i s’ha resolt el 
problema. 

El Sr, CLOTAS : Senyor President, el nostre Grup demana- 
ria a Ea Mcsa que recordés al Consell Executiu la seva responsa- 
blitat que, quan l i  correspon responclre un punt de l’ordre del 
dia ha d’cstar --almenys, quan li  correspon respondre un punt 
dc l’ordre del dia- present en aquest hemicicle. Sovint, aquí, 
molts portaveus aquestii mateixa tarda hcrn sentit la prcocupa- 
cih CIC la devaluacih d’aqucsta Cnmbra. Un element su bstancid 
que contribueix a aixo és veure el banc del Govern sovint 
massa buit, i sobretot que, quan correspon respondrc al 
Govern, aquest, no hi sigui present. 

EI Sr. PRESIDENT : Molles gracies, senyor Portuveu. 
El punt quinze de I’ordrc del dia 6s la interpelhció al Conscll 

Executiu sohre I’empresa fiimiliar agrhria i la incorporacih de 
joves a l’agricultura, que formulari l’ll.lustre Diputat senyor 
Ramon Aleu, del Grup Socialista, que tb la parauh per a la 
seva exposició. 

Interpeklacii, al Canseli Executiu 
sobre l’ernpresa familiar agriria 

i la incorporacih de joves a I’ilgricultura 

EI Sr. ALEU : Moltes grkies, scnyor Presidcnt. Senyores 
diputades, senyors diputats, fa uns mesos, i des d’aquesta ma- 
teixa tribuna, es va substanciar una intcrpelkcib per part de 
l’il4ustre diputat senyor Víctor Gimeno, del Grup d’lniciativa 
per Catalunya, amb un contingut prixticament idkntic. 

Després de la interpel-lacih i de la consegüent Mocih, nos- 
altres, el Grup Socialista ja virem anunciar que considerivem 
necessari continuar el debat i complctar-lo, i per aixb hem pre- 
sentat aquesta interpcl.lnci6 sobre els proposits de capteniment 
del Consell Executiu sobrc I’empresa familiar agriria i sobre la 
incorpocaci6 de joves a I’agricultura. 

i com que el dcbat que es va produir en l’mtcrior interpel-la- 
ci6 va ser prou ampli i vil posar de manifest el qiie s’ha fkt, 
segons el Conseller, i el que nu s’ha fct o el cluc encara..,, o cl 
que s’ha deixat de fer, segons cl dipulal intcrpclkmt, nosaltrcs 
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preterim que aqucst debat, que aquesla interpellacli> serveixi 
per plantejar corn s’hn d’iiplicar la interpel.lacih, com s’l-ia cl’en- 
focar 1’;ipliciicib del Rcglament 797/85, clc la Coniutiital ECQ- 
nimiica Europea, sobre la millora de l’el?cicia de les cst ructures 
ngriirics, i del Rcid Ilccret 808/87 i de les Orrlrcs Ministerials 
de 1’1 d’octiibrc, 21 i 26 de clcseinbrc cle 1988 que cl 
dcscnvol upcn. 

De tota n iane~ i ,  hem de fer una mica cl’histbria per stiber i 
I*CCOI*C~~II- com hem arribat fins aquí. Cal posar tle manifest, i ~ n a  
vegada m@s, les discrepincics que en el passal, sobrctot en la 
discussi6 de la Llei cle Moclernitzacih de I’E,mpresa 1;miliar 
AgrAria, vam mantenir en aquest mateix hcmicicle les forces 
de Isr-ogrés i les conservadores, i la pcrspectiva que doncn els 
quatre anys cluc han passat ens referma en I’afirmacih que la co- 
mparacib entre I’article 2 de la Llci catalant) i el 2.5 del Regla- 
ment coimunitari etis fan entendre iina M ~ C I ’ H  molt difereni 
de veure les coses. 

Per aixb, i a la vista dei concepte ambigu i ampli quc cle 1’ern.- 
presa familiar agriria es fa i va fer el Grup de In miijoria i dcl 
Consell Executiu CIC Convcrgencin i Unib, nosaltrcs ens mdfi- 
em de I’aaplicaciO que dt: la normntiva abans esmentada pugui 
fcr cl Consell Exccutiu. No obstant aixb, volem fer unes preci- 
sions sobre les xifres que cl Conscilcr va donar, per t d  CIC posar 
CIC rnunifmt una excelknt gestih del <:onscil Executiu, en co- 
rnpnrar un dades que certament l’zifavorcixen. 

Nosdtrcs entenem que les comparacions que el Consctlcr va 
fer es refereixen al programa per a la millora de E’estructura 
productiva clc les explotacions agraries cle la Secretaria General 
d’Estructurcs Agriries del Ministeri d’AgricuEtura, Pesca i Ali- 
meritiiciú. ks evident, pcrquc cneara quc no coincideixen exac- 
lament amb el que diucn les menibries dcls anys 86 i 87, sí quc 
coincideixen amb les dades del Ministeri, i s0n cxactcs cls pcr- 
centatgcs totals que aquesta inversió representa per a CalaIu- 
nya al voltant d’un 20”/r) de la inversió a lot I’Estiit en termes gc- 
nerals, o de la subverrció a tot I’Estat. 

Perb c11 un altre kprtat, el Conseller parla que cls recursos 
de ixipital que administra el Dcpartament d’Agricultura, lia- 
imclcria i I’esca seran, per al 1989, cle 15.000 milions dc pcsse- 
tes, quan el seu 13qrartamcnt noniés n’aporta uns 5.000 
-concretament ell va citar la xifni de 4.878-, la qi ia l  COSA rc- 
presenta uila iwlucció de rccursos totals, recursos propis 
-sempre recursos dc capital - de 3,11, davant del 2,04 dei 
1986. El que ja no explica 6s quina seri la relació cntre els re- 
cursos de capital invertits a Catalunya i els invertits a la resta de 
I’Estat per veure com quccla cl 20°% utilitzat abans, i tampoc ex- 
plica si la relació de 2,04 i de 3 ,  I 1  es produeix per un fort incre- 
ment de la inversib agriria per part cl’iil tres administracions 
-Govern central i Comunitat Econornicu Iluropea- i un clar 
estancamcnt dc les inversions per part de la. Conseleria d’Agri- 
cultura, Ramaderia i Pesca. 

Pero no volem fer cap més rcferencia al passat. Volem entrar 
ii parlar de la necessitat d’fiproiitar al tnixim la situacih nova 
que s’ha creat per causa de la publicacib de les ordres que des- 
envolupen el Reial ilecrct 808. Per<> abans hem de íer unti 

visió una miai ripida de 121 rcalitat de l’agriculturi-i de Ciitalunya 
sense estendrc’ns : a Catalunya hi ha iimplies zones on I’agri- 
cultuni es rendible, amb estructures sulicients, amb condicions 
de competitivitat i amb cxpcctativcs de futur; és Limi agricultei- 
ra capaq cl’espavilar-se per ella makixa. No vull dir amb aixb 

que des de I’Administrxib ciis n’lxiguem C I C  descntcnclre, 
perh considero que és capa$ de treure el miixi m t’endimwt, i 
que ja  t6 la capacitat tl’acuclir per iniciativa propia n I ’ A h i -  
nistracib a clemmar cls ajuts que l i  puguin correspondre i estiu 
preparada per aprofita i= 1 os. 

I li ha unii altra agricultura, propera a grms ciutats o a mies 
am h una forla incEustrialitzr-tcib, quc es clcsenvoEupa myjoriliiri- 
arnent ;i tcmps parcial i que cada vcgada té un pes cspccíjic 
tnenys imporhnt en les rendcs fiuiiiliars. Aixh i i o  v t ~ l  dir qiic 
s’hagi d’oblidar, i cluc R més a inés cs CI~IIR el cus que ~c~ucllcs 
íamilies qiie continuen vivint fonamentalment dcl treball dc la 
terra ho passi~i molt iualamcnt tamh6 cn aqucstcs zones. 

Pc I. i>, hi li a una altra agr i cu I tu ra, Ionamen t :i1 rn crit centrada 
en comarques poc indiislrialilzades, tina agricultura cle seca 
cluc rcprcscntti la major part de Ics renclcs fiimiliars de la ZOIM i 
que en molts casos és l’iinica rcnda familiar i I’única possibilitat 
de treballar en aquell tcrritori : m’estic referint a hmpties 
zones de seci del Raix Ebre i del Montsirl, de la ‘krra Alh,  dc 
la Ribera i del Priorat, CIC la zona de muntanya del Haix Clamp, 
de la Conca CIC 13arhcrii, CIC les Garrigues, el scck CIC 1’1 Jrgcll, la 
Segarra, el Solsones i tot el Pirincu lleidati. Un aquestes zzoties, 
en conreus dc seca hi ha  un greu perill tfe despoblament, atesa 
la crisi de 121 seva agricultura, aconqianyada pcl creixement de 
l’ocupació en zones ve‘ines. 

Hi hu qui cnioca aixb des ci’utia perspectiva que el quc s’hn 
estat produint, cl que estem fcnt cs unu rcconversib del scctor 
iigrari. A mi la paraula no rn’rigrada, perqui: en realitat aquesta 
monvcrsió o aquesta disrninucib del pes agruri diiitrc del con- 
jun t  de 1’economi;i 6s u11 íct quc s’csti produint des de fid molts 
anys. 

Perh jo recordo l i t ia de les primeres intervencions que vaig 
sentir a mes de les personcs que més hem respectat els pagesos 
socialistes, en Josep Vidal, cluc anLinciavii que amb n i d h  pro- 
hahilitat poclrícm convertir la part interior de Catalunya en un 
dcscrt si no actuhvcm amb una  certa rapldcsn. I uquestes s6n 
les comarqiies que corren el perill cl’esclcvcnir descrtes, 
nyuestes sbn, i la inajor part de I’agricul~ura es realilx/,a com 21 

einpresa fiuniliar @uja, i coincideixen lambc amb Ics coiniir- 

qiies amb renda per ckpila més baixa. 
lloncs, bé, nosaltres preguntem, que pensa I‘er el Consell 

Executiu perquk les ajudes a la millora de l’eficicia de les 
estrucIures agriries arribi m b  garantia als pagesos quc es 
troben en aquestes condicions arreu de Ciilalunya, i ,  específi- 
cament, els d’aquestes zones amb tina crisi molt mks profczn- 
da? I es clar que, de la lectura dels decrets i dc les ordres que el 
clcsenvolupen, la rcsponsahi litat es del Consell Executiu de la 
Generalitat i de totes les comunitats autbnomcs. 

i3starem d’acord que estem parlant d’unii agricultura que, 
amb dificultats, complirii els requisits que fixa l’articlc 5 del 
Reial Decret 808, dels plans de millora i ciels jncrcments de re- 
ndibilitat que exigeixen Ics ajudes regutailes pel Reglament 
797. Per tant, ens hem de referir, estem parlant d’aqueíles 
ajudes qiie vénen regulades pels articles 17, 18 i 19 -ajudes 
estahls- del Decret 8013 i dels articles 18, I9 i 20 de I’Ortire 
ministerial (I’ I cl’octubrc, on es reconeix la possibilitat 
d’acollir-se a les ;i.j~rdes, k l h w  en els ciisc)s en yub, tex- 
tualment, (< es dedueixi de I’estudi la impossibilitat dc rcalilzur 
ut1 p h  de millora c n p a ~  ri’incrcmentar su bstancialtnent les 
rcndes del treball )). 



Senprm dcl C:onsell kxecutiu, covii pcnscn explicar i :iplicar 
aqircsta rcglnincntacib rcf‘ericla a tcs aj~rdes estaials? A mds a 
més, el Rcial llecret 808, en  In sewi IlisposiciO Adclicionnl hi -  
nicri~, clcixa ot)ei*ta In liossi bililal de col~ldioraci0 econbmica 
(fe les cninutiih~s autbnomes anib els seus propis I’CCLII*S~S,  bé 
iiicrcmentant el perceniutge :i les subvencions qiie es donin cs 
be ampliant cl nombre dc bcncficiaris de tes ajuclcs estalals. 
Per tan[, a Chtaluiiya cns trobem atnh Iu realitat que ho poden 
fer i ,  aliiicnys del que es va clcspicndre CIC la discussió pressii- 
posthria o dcl tlcscnvolupament de I u  i titcrpel-lacih a qiik tibuns 
he fet ref‘crbncin, no hi ha rnassu volunlat dc: fer servir rccursos 
propis amb aqucsts finalilai. 1 la lecturii dels Pressupostos del 
89 cns 110 confirma, ks una qiicstib de prioritats; vostes ~ i n n  
triat de f r  un cos d’agents rurals amb arrncs i talonaris de de- 
núncics i na han destinat un  duro a niilloriu les linics d’ac- 
tuació quc cstem comcntant, i que servirien per atendrc una si- 
tuacib greu dc la pagcsia. 

Altrament, si li1 pagesia aquesta no  rep iijuts importants, 
tindrh diticultats a fel. inversions pcs millorar les seves estsuc- 
turcs i ,  Ienlament, miri)  abandonant la terri1 i, per tant, anirem 
crcrint un dcsert pre-litorial i del ponenl a i t d h .  Per aixb nos- 
altres els preguntem : pensen afegir diners dels fons propis per 
a I’aplicacib del 808 o per ampliar Ics ajudes que s’hi contcm- 
plcn? A mks, i’0rdr.c del 21s de deseinbre clel 88, en el seu arti- 
cle 2, estableix el dret del sol4icitant que I’AdministraciÓ co- 
mpetent l’assisteixi tecnicameni i li redacti tin pla de millora 
ci’una mnncra gratu’ita. Certament, aquesia disposicih és un 
repte, perquk implica un volum de feina molt considerable i, a 
més, cal dir, molt complicada. Per& dcl resultat d’aquesta 
tasca, en dependri una  bona part de I’hxit de I’actuació. i 
corren veus qiie a les oficines comarcals dels serveis cl’agricul- 
tura els pagesos no se senten ben atesos i, per past de i’Admi- 
nistració, es posen moltes pegucs a fcr els pals. Li he de dir, 
senyor Conseller, que, aixo, només ho he constatat a nivell de 
veus i no de casos concrets -jo tinc les experikncics contraries, 
d’cstar ben atesos i de t i m  endavant els recursos-, pero seria 
molt greu que aquest comentari s’anés cstcncnt. 

Resumint : quk pensa fer per tal quc es tramitin, amb !u 
mix i nia fl urnidesa, els aj u t s so 1.1 i ci tats ? Qu i na carn panya d’cx pi i - 
caci6 han fet O pensen fer? Com pensa tractar el fet específic 
que he presentat? 

Moltcs grlicies, senyor President; moltes griicies, senyorcs i 
scnyors diputais. 

El Ss. PKBSIIIENT : Moltes gricies, senyor Aleu. Per a la 
resposta, te la paraula I ’I-Tonorablc Conseller senyor Mir.6. 

El Sr. CONSELLEK D’AGRICUL‘TURA, RAMADERIA I 
PESCA (Josep Mir6) : Ciricies, senyor President. Seiiyores i 
senyors diputats, en primer terme m’excusaré -em sembla 
que es obligat- pcl meu retard a arribar. No pensava que fos 
tan aviat el punt de I’orclre del dia que em pertoca, per& ci’aitrli 
banda, després de cinc anys d’assistir a ques t  Parlament, és 
prova manifesta de la meva puntualitat i prudcncia en els hora- 
ris : <<una flor no fa estiu )>; confio que sabrk ser digne del seu 
perdó. 

Vull agrair també, en comenqar, la intcrvcncib del senyor 
Iliputat, perquk ha estat una intcrvcnci6 critica -corn s’escau 
a l’oposicib-, pcrb a mi em sembla que moll clara i molt tal 
COM cal. 

Si no ho hc intcrpretat rnnlamcnt, la primera qiiestió que 

ni’liii plantejut cl senyor 13ipiiliit és cl lirobletna quc, per i.l LIII 

conjunt de comarqucs - bisicarncnt Ics cornarcliics d’un espai 
central, i cluc podrien arrihar en Ibrma d’arc f ins II les cornar- 
qucs dc I’Ebre, Ics de més baix nivell de d e ~ ~ n v o l ~ i p a ~ ~ e n t ,  i ,  
sobretot, CII aqiicstes comarques, aqucllcs lirees que s6n de 
sec&-, cl problema --dic- que es pol pl¿mtcjor pcr I’aplicricii, 
clel Rcial Ilccret 808, de millora de les estructures ugriries. 

Comparteixo, com 6s li>gic, l’i titeres SCLI per aquestes cornur- 
clucs, perb cliscrcpo del diagnbstic, discrepo de I’cstrategiu. 
E’tilenc que, el problema yiic existeix CII aquesiss miics, el 
I3ecret 808 no és I’element subslancial o hhsic cluc Ics pot fer 
soriir del seu problema; explotacions gcneral mcn t pctitcs 
-1’extcnsib mitjana clc l’cxplotacib de secii a Catalunya és de 7 
hectlirees i escaig, una superfície mínima, i en aquestes comiir- 
ques no és gliit’e superior-, cxplotacions d’aqucsta mena, 
lliurades al seu propi cstbrc;, encaix que sigui amb subveticii) 
fins al 40% i mnh crkdil subvencionat, cluc &s el que l i  pot 
donar el Reglament 797, a travks del Reial Decret 808, n o  
t e m i  capacitat per si soles per sortir cl’aquesta situacib, no 
poden iissolir els increrncnts de productivitat necessaris per ii 

millorar substancialment la seva rcnda. ks a dir, la sortida d’a- 
quest territori passa, en primer tcrmc, per accions inks glohalit- 
zadores, per accions que podriem qualilicar de desenvolupa- 
meni o de transformacih siibstancial dc Ics condicions de pro- 
ducció - tradueixi’s en transformacib en regadiu-; d’aquí 
que la transformacib en regadiu -no, per tani, ii través d’una 
acci6 individual de l’agricultor, xin6 a Iravks d’accions col-lecti- 
ves de I’Adrninistr~iciÓ-, poden rcpcesentizr transformacions, 
aleshores sí, substancials, incrcmcnts dc renda substancials, 
moltes vegaclcs, C Q ~  el cds CIC les Garrigues, sense necessitat 
ni tan sols de canviar de conreus, sinó Únicament pcr donar es- 
tabiiitat a la producei6 i per aconscguir increments de lmducci- 
6. En aquest Arnbit, el Departament d’Agricultura i ,  global- 
ment, també amb uns espilis molt més grans, Política Territori- 
al, tk plantejada una &ric de polítiques cle transformacions en 
regadius pctitcs i grans, des del reg de suport de Ics Garrigues 
-que no és exactament una  transformacih en regdiu, en ci 
sentit que el conreu continuari essent el rnikteix- firis a ac- 
tuacions -con? el senyor Diputat coneix bcn bk-, doncs, con- 
cretes, a Margalef, O a Ribera d’Ebre, o els projcctcs que hi ha 
per a Terra Altli, etchtera. 

Aquesta es una línia. La millora clc la infrastructura rural, 
des del punt dc vista del que s6ii Ics coiiiunicucions, camins 
-quc dcpcnen d’Agricultura-, carreteres, xarxa ielel‘bnica, 
constitueixen un segon capitol d’aquesta acci6 dirigida II trans- 
formar I’entorn per aconseguir, R traves d’aquest entorn, una 
millorfi de la productivitat cle I’cxlilotacib. I un tercer element, 
que introdu’irn globalment, pcro dcpkn d h n  Ihctar que és real- 
ment molt eschs, que és el mateix recurs humh, quc serien les 
accions de desenvolupament, quc si be s’aixecarien, se susten- 
tarien sobre el sector agrari i sobre recursos humans i miiterials 
del sector agrari, en reiilitat serien d’activitats de transformació 
ci’aquest sector, dc carhcter artesanal -com se n’ha inicial 
alguna a les Garrigues, o d’allres. 

Aquesta és, rkpidamcnt cxplicada, la política que: cntcncm 
priorithria, i 6,s dinrsc d’aquesi r n m  que cntcncm que pot tenir 
joc i utilitat l’aplicxió del Reial IJecret 808. Vull fer avinent u1 
senyor Diputat --com ell sap molt bé- cluc aquest és LIII reial 
decret complex, sobre cl qual n o  hi ha cxl>erikncia -ha co- 



mcnqat engumy-, que hi ha un nombre important dc prc- 
sol~licituds -prop de 3.000, en el CBS concrei de Catalutiya--, 
que encara no tenim urla informacih pruu cxncta de com cs 
distribucixcn tcrritorinliiienl, ni de la casuistica de Imihlemes 
que aquestes pre-sol-licituds que, tin cop transformades cn 
sol-l ici tuds, tindran, i fins yuc ai xo no es procl ueixi e m  seni bla 
quc seria prcmittur intentar definir un8 doctrinu cl’acci0 dc 
com encarar més bé cl 797 per uprotitar-lo hé fins ;i les scvcs iil- 
tiines possibilitats en Liquestes zones. 

Per tant, en relacib amb el primer piinl, resposta concrcta 
qiic l i  dono : coincicliwi en cl diagnbstic. I d a  tcrapeutica cluc 
nosaltres planiegem es, per una bmh, corn a accili que crcieni 
que sí que pot transformar la siliiiicib, aquesta acció de carhcter 
colkctiu, scibretot de cariicter prjblic, de ilransliirniacib de Ics 
condicions gencr.als de produccib, i, arn b carhcter csl-rccític, u n  
cop tinguem una anilisi molt més concreta de corn estri E‘iincio- 
n m t  el 797 i quins problemes ens planteia, i puguem tcnir una 
casuktica dc les dificultats, aleshorcs, claborar --i aixb voldria 
dir  de caix ii l’any que ve- una resposta per B aquests o per a 
altres prabletnes que es pugiiin produir, com algun yuc tenim 
ja dctcctilt en tina zona dif’crent, cani és el de la muntanya, el 
de la xona productora de llet en petites explotacions. 

La segona qüestib que he interpretat que em plantcjilva cl 
senyor Diputat 6s que no hi ha cap voluntfil, que no posem ni 
un duro per actuar en aquest sentit. Jo diria qiie aquesta és iina 
interpretació que no ks justa, per& 6s evident quc si -i rBpi- 
dament li 110 achrirk. De passada, deixi’m dir-li cluc difícilment 
podem armar eis agents forcstiils, corn cstaii itrmats II la resta 
de I’Estat, i com ho estaven abans de pcrtinyer a la Genertilitat, 
rnentrc les comandhncies de la Guhrdia  Civil cotltinu’in tlenc- 
gant les autoritzacions, mentre la 13elegiicib clcl Govern conti- 
iiLii considerant quc els ;agents forestals crcats pcr la Gcncraliiat 
s6n uns agents lbrestals quc no terien el dret que tcncn cls 
agcnts f~reslals que havia crcat cn el seu moIiienl I’ICONA i 
que estan traspassats, i es procltieixi 1’t:xtrimrclinhria situaci6 
cluc tinguem liti cos on hi ha uns agcnts roreslnls quc si cluc 
estan iti‘mats, perquii ciis els va transferir l ’ k t i i t ,  i ~ i t w  altres 
quc no, perquk cls liem crcat nosal trcs : ,jo no volrlriri pensar 
quc aixb 6s corn ;i conseqücncia de contemplar que hi ha algu- 
nes persones quc pcnsen yiic hi ha institucions dectes i desa- 
fectes del rkgim, perque aixo seria una  circurnstlmcia em 
semblil. que feiipent clr:passacla. Perir, tornant al si CIC li1 yiics- 
tih, dcixi’m recordar-li que hi hu tres decrets dcl Departament 
que estableixen recursos importants per a l’empresa fimiliar 
agriuia, que són el 42,43 i 44/89. 

E1 primer d’aquests Decreis -no en número, siiib en 
l’ordre que vaig a citarhs-, el 43, a més ii mes, té unii finalital 
molt específica, i així ho diu : complementa el Reial Decret 
808 des de la perspectiva de la nostra concepció de !’empresa 
familiar i de la incorporació de joves, i fii referencia esgecial- 
ment a in políticii en matcria d’aiguii, d’estalvi d’encrgiii, 
d’ati tomat i t nici Ó, d’i 11 format i t zaci Ó, i .I pcr ii 1 t rii banda, prest ii 
una especial atenció en el sentit que jncrenienta substancial- 
mcnt l’ajut rnitjii a les actuacions que facin joves agricultors, 
precisamcnt en xones dcsfworidcs, Aquest Decret, el 43/89, 
té Lina consignacih pressupostiria de p r o p  dc 50 milions de 
pessetes, 

El segon Decret, el 42/83, dissenya el que cs la naslra pditi-  
ca específica, cornpicmentiria del EPeial llecret 808, en Inatbsia 

(l’cxi)lot~icions, i aquí hi ha linics qirc em penso ~ H C  sbn Ini por- 
~;intÍssitnes, com sbn :iq~iellcs cluc estimulen l ’~~dcq i~~~c iL~  CIC 1;i 
basc tcrritorial de les explotnciotis, pcr ucorcls enlsc privats; Ics 
dirigides ii I;I proti luxi mimal, especialmeiit d’acluclls t i  ~ L J S  ctc 
bestiar que es donen en petitcs explotacions, corn s6n cls con- 
ills, cotn s011 ics abelles, com sGn Ics cabres; com es h introtluc- 
cih cuni ii ramaderia C I C  rcntla ci>tnplernetit8ri;1 dcl hcstiar i cl 
guarB ci~taii H !’empresa familiar, ctcdcra. 1 tatnbc hi lili tota 
tina particla m n l t  important dirigida a la incorporaci6 clejaves, 
que f;i reíerknuia ;I ta fclrimcih professional i ii siihvcncih. X 
ucluest segon 1 )ecrei tc darrcre seu I O9 milions de pcssctes, 

I encim en quecia 1111 terccr, el Decret 44, quc, ii cliikrkncia 
dcls dos antcriors, actua via crkdil subvencionat -els dos nnte- 
riors s6n subvencions 1-1 fons pcrdul- i que, d’aqucsl IJccrct, 
dues línies s6n esscnciols per a les crnprescs fmiiliars, ui111 es- 
pccÍfkamcnt pcr incrementar 13 procluctivittll del IiorqLzÍ - tw 
de tot el porqui, nomks del de I’etnprcsa familiar : tnrgcs i 
ccrclc tancat-, i que té un suport Iiressuposturi rlc 4 I milions 
dc siibvencih i 450 milions de pessetes en crkdit, i unii scgana 
i ini a molt i m po r t i-i nt , aci rc@a a 1 ’em presa fiim i 1 i 
-inaturiiIrnent, com en tots els altres casos, seinprc que l’ngri- 
cullor ho sigui i\ títol principal -, arn11 26 milions de siibvciici0 
i 200 tnilions dc pxsctcs cn crkdit. 

Aquests tres decrets reprcscriten en lotal 220 milions de suh- 
venci6 i 650 milions dc pessetes en crkdit per a l’any X9, qtic 6s 
molt més del que vosiks, el seu Cirup, dernanavcn amb Ics es- 
imenes cspccitiqucs sobre aqiiesl segrnenl q ~ i e  van prescnlar 
en el Prcssuposi clcl89. 

Pcrb dcixi’m dir-li quc aix0 no esgota Ics assignacions ii 

l’cmpresí-l faniiíiiw, perquk en1 sctnbla quc n’hi ha unii que 
l’hein cic contemplar ~ l i i i  dins, qiic és la priorital que tencn en 
I’ordrc de les actuaions cotlcctives els ~+ccursos pcr al coopera- 
tivisme. Cloincirlircm que el cociperiitivisme 6s el crml-lari 
kgic dc I’existencin c k  I’cmprcsa fimiliar; doncs I>&, uqkiest 
iiny l l i  cicrliqucrn 400 milions en crcclits suhveiicionats i I56 
milions en subvencions A fons perdut. I cnciira dues línies més 
qtie cal degir, cluc vénen d’antuvi, quc no sOn, per tant, crea- 
des pels trcs clccreis d’engerany, una rclacionurln pel íoment 
dcls petits regadius i I’estalvi d’aigua --cinpresa i*miiIiar-- i 
una altra que és el foment de la instatlacib de telktbns rurals. 

En total, el conjunt cle recursos especííics del Ilcpartaineiit 
d’hgricul tur+ del I’ressuposl dc la Gcncralitat, per tant, apli- 
cat aquí, és de 670 milions de pessctcs en subvenció, i 1 .O50 
inilions dc pessetes en crkclits; aqucstr-i cs iinii x i h  indiscuti- 
blement important, a In qual cal afegir la dels recursos externs 
procedents del Pressupost de I’EEstat i cle la Comunitat, cluc, 
amb una avaluacici mínima, creiem que, enguany --i pcnso 
que niolt rninima-, seran 900 milions cn subvencih i 1.300 
milions més en creclit. Bé, i tot plegat, aixb, doncs, representa- 
ria una xifra pcr al 1989, entre recLims de 111 Geiieralital, m u r -  
SQS de I’Eslat, recursos de la Comunitat Europca, de 1.570 mil- 
ions de pessetes per a subvencions i 2.870 milions dc pessetes 
en credit -xifres, riaturalment, a cnnfirmar i revisar ;i1 tanca- 
ment dcl Pressupost. Per tant, hi ha una voltintat cle comple- 
mentar amb all0 quc considerem espccific el 808 i ,  al mateix 
temps, d’urticuíar iuqueks lioliticlues complernentiries dei 808 
qiie consideretn que siguin correctes, que siguin boncs per II 

C:atalunyX 
Crec que hem I‘ct unii roria carnpanya cl’explicacib del 808, i 
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ai x b  explica I’allau de pre-sol.licituds qiie tenim. Volem conti- 
nuar  tnantcnint scr la priinerri comuniht  uili>nnmn en I’obtcn- 
ció de recLirsos per 8 I’empres;i Catalunya, i ho inlentarem 
amb ayiicsta nova mocialitat; e:cc que, amb aquesta carmpariya 
d’explicacib, s’ha fet uila bona feina. Comparteixo, de tota 
manera, amb cl senyor Di put& una  preocupacih i un problema 
real cluc tenim : el nombre impostant de solkituds cluc tcnim 
51 li1 meitat de I’any, de prc-sol-licituds, aquestcs prop de tres 
mil, requcrirati, cn el pcríocle que Y R  d’ara ;i setcmbrc, un tre- 
ball extraordinari, que, si no el fem, representari, natural- 
ment, iin alentiment d’aquests expedients, liel seu rtiatcjx 
voluni. Amb tot, aquest era un risc que havíem de cbrrer, em 
sembla que 6s un rclitc que hem d’assumir; segurament, si no 
hagukssim fel la campanya amb iiquestn intcnsitat, tinclríem 
menys sol.licituds, i aixo ens donaria utka certa trmquilditat 
d’cspecit i poder, doncs, no estar tan exposats ii la critica si des- 
prks se’ns retarden aquest volum d’expcdients, perb e m  
sembla que el que 6s honest, i el que es bo per a l  pc?is, es que 
com a administrncii, ens arrisquem il la crítica per intentar 
ccrcar cl tniixim de recursos :i casa nostra. De iota manera, crn 
sembla que el balanq sobre aquest punt també el podríem fer 
cap a la tardor, cap al mes d’octubrc, constatar si hem aconsc- 
guit resoldre d’una manera important aquest volum de feina o, 
realment, hem quedat aixafats per ella. Jo desitjo i espero que 
no sigui així  i que, comptant timb la col4aboracib, naturalment, 
dels funcionaris del Departament d’Agricultura, puguem tirar 
endavant aquest treball. 

Amb aixo em sembla que he contestat els aspectes substan- 
cials que vostk em plantejava. De tota manera, si algun no l’he 
sabut rctenir, amb molt de gusl, si me’l recorda, hi faré refe- 
rkncia en el torn de replica. 

Grhcies, senyor President, 
El Sr. PlESIDENT : Moltes gricies, Honorabie Conseller. 

Per a rkplica, té cinc minuts 1’II.lustrc Diputat senyor Ramon 
Aleu. 

El Sr. ALEU : Mdltes gracies, senyor President. Senyores i 
scnyors diputats, veig que, substancialment, compartim la ma- 
teixa diagnosi dc la situació en qui: esti l’agricultura a les co- 
marques que hem comentat, i jo he donat per descomptat que 
les actuacions que j a  feia no eren les que a m i  em preocupaven, 
sin6 que cm preocupava que hi haguks un ampli sector de la po- 
blació, precisament allh on l’empresa familiar agriria és més 
important, alla on l’empresa fimiliar agrhrin esti en unes si- 
tuacions més difícils per continuar.,., veia la dificultat que es 
poguessin aprofitar. 

Evidentment que estic molt content de les actuacions que 
esta fent el Departament, i ho discutiríem i diriem que n’han 
de fer més, i que han de fer mks regadius, pero aquesta no és la 
qiicstió. Jo crec que, en aquest moment, hi ha un  perill real 
que totes les solkituds que es fan en aquestes comarques, i 
que hi ha dificultat de tramitació, puguin acabar sense rebre el 
10% més que reben per ser el primer any, L’explicació que 
m’ha donat el senyor Conseller que 6s el primer any d’aplicacici 
i que, per tant, cal un minim d’experiencia, aixo, fixat com 
estil que les ajudes que es presentin abans del 3 1 de desembre 
del 89 tindran un 10% rnlds, &s preocupant perquk pot condem- 
nar aquestes empreses a rebre un 10% més si la campanya es 
fes aquest any. 

Jo crec que, la campanya que s’ha fet per part de la Consclic- 

ria tio disculirk que sigui, CILIC hagi estat iiiiipla, crec que ho ha 
estat, pet’b c x c  que ha estal ciif’usa i preocupant; hi ha hagut 
molta geni que ha xabat no atiant a demanar la sol-licitud 
perqui= l i  tran pintat enormctnent diilcil. Pcr tnnl, jo crec que 
s’liauria d’explicar tnolt millor als cnps comarcals que el que cal 
és demanar, explicar als pagesos, cxpliear As possiblcs heneíi- 
ciaris que aquesta és unli possibilitat quc tenen u1 seli ahnst, 
que ks ~ i i i a  possibilital de subvcnci0 imprwtant i que val la pena 
que la facin servir, al mateix teinps f;lcilit:tnt al miixiiii tot l’apa- 
rel1 per t a l  quc es facin aqirests plans de millora i es facin les 
solkilucls. 

1 h parta de 3 .O00 pre-sol4icituds. Considero quc és unii 
quantitat respectablc, per$ l i  haig de ser sincer : em pensava 
qiie n’hi hauria hagut bastants més; puc estar totaltnent 
Cquivocat, i considero -ja l i  ho he dit- que es una yurtntitrit 
respectable, perh perisriva qiie n’hi haurin hagut bastmtes més. 
Hé, en qualsevol cas, són 3.000, una quantitat respectablc. 

I, respecte ii la seva versi0 que ha fet dels Decrets 42,43 i 44, 
doncs, jo, cl que passa 6s que faig una lectura bastant menys tri- 
omfalista dc la que vostk lla fet. ks a dir, des del MCU punt de 
vists, el 42 6s un  decret de Ciniqamcnt per al sector agrari uinb 
uns creclilx que estan, segons el tipus, entre el 9 i e1 12 -hi ha 
algun cas concrct que el crkdit és molt baix, pcrb és cii cl cas de 
rdoiwtacih- ; per0 no sk jo si aquesta 6s la manera idoniri per 
ajudar al camp. I, quant li la lcctura dels Decrets 43 i 44, el que 
jo he entcs és quc van a fcr un complement molt generic il in- 
versions n Catalunya, pero que no ataquen el liroblcmii que jo 
he plantcjat, des de cup punt dc vista, bs a dir, no van a solucio- 
nar les dificultats que poden tenir aquestes empreses agriries 
de rendibilitat baixa per tal d’acotlir-s’hi, ssinti qire shn unes 
línies d’ajtit que no condueixen aquí i ,  a més R més, amb unes 
actuacions molt limitades i amb uns percentatges dc subvencib 
que poden ser consideruts acceptables per a aquestes activitats 
pcro no per a una activitat general. 

Senyor Conseller, crec que el terna plantejat, que és cl tema 
de com aquestes empreses familiars agriries, yuc cstan en una 
zona cle dificil rendibilitat, podran rebre +juts de I’Administra- 
ció, és un tema que continua pendent i, per tant, crec que 
haurA de ser fruit d’una reconsicleració per part del Consell Ex- 
ecutiu i d’una actuacib mes decidida. Celebro que, almenys, 
coincidim en lii diagnosi, i crec que haurcm de continuar trc- 
ballant per tal que el Consell Executiu actu’i d’una muncra 
cficaq cn aqucstes comarques, no solament en les grans obres 
dc posada en regadiu, sinó cn altres actLiacions concrctes, 
perquh, si no, correm el perill de Ter tard. 

Moltes gricies, senyor President; moltes gricies, senyores i 
senyors d i p u t als. 

El SI-. PRESIDENT : Gricics, senyor Aleu. L’I-Ionorublc 
Conseller té un torn de contrareplica. 

El Sr. CONSELLER D’AGRiCUtTlJRA, RAMADERIA I 
PESCA : Gricics, senyor Presidcnt. 

Be, jo compartcixo la seva preocupacih, senyor Alcu, sobrc 
aquestcs possibles demandes, que no sabem quines ni 
quantes, d’empreses Fdmiliurs situades en ayucstcs comwqucs, 
i jo, acollint-me a buscar una solució que. cns deixi tranquils a 
tots --a vostk, pero també 11 mi-, doncs, li proposo una solu- 
ció que poclcm emprendre immediatament, quc &s no esperar 
més i ,  bb, ii partir clc la iniciativii i la prcocupacih quc vostc ha 
manji‘eshl, doncs, el tnes de juliol, el quc pocicm fer és una iin- 



Blisi de Ics prop de tres mil sol-licituds cliic hi ha, V C L I ~ C  clitincs 
correspnncn a aquestes c m m p m ,  scpnrar-les, cstudi;ir-lcs il. 
nivell dc veurc CII quatiles cl’acluestes es 1x11 donar  el problcnin 
que vostb planteja : SI aixi, té cntitut, ciisseiiyarja una rcspostit 
global; si no tt: cntitat, hn deixem c6crw-, esperarem per a rnks 
endavant. Aquesta seria I u  rcsposta positiva cluc jo li  donaria en 
noni cle I’Executiu. 

La campmya que hcrir fet, jo crec que esth bé, no discutirem, 
pcrb, corn totes Ics coses que f‘m els h m m ,  cvidenitnent es 
millorable i ,  pcr tant, en aquest sentit, totes les nhservacions 
concreies cluc ens puguin fer les acollirem amb molt de gust, 
perque, com ks Iogic, els prinicrs intercssats que aquestes carn- 
pnnyes d’inl‘ortnaci0 doniti p e ~ i  al mixini de sotlicituds som 
nosaltres, perque som nosaltres els qui volem continuar m n -  
tenint aquest primer lloc en la captació cle recursos per a l’em- 
p re sa 1 iim i I i a r cat a I an a. 

Tres mii solkitucls són soldicituds ---més o inenys s h  
inolks solkituds-, i ,  sobretot, es tk en compte que s6n 
molts snl.licituds si pcnscrn que tot just cstcm i i  rncitat dc 
I’any, i cncara que la xifra d’cntracla mensual és clccrcixcnt, 
doncs, és evident que pot augmentar CIC nmcm i i i ~ t t  significa- 
tiva d’aqui al 3 1 dc cleseinbre. 

No voldria quc el nieu kmfasi --si és que l’he tingui- en la 
lcctura de les notes que portava sobrc els decrets hagi donzit 
cap imatgc triorníklista, no era aquesta la mcva intenci6; sen- 
zillament hh: explicat el que &; jo penso que decrets que esla- 
bleixen fitianqament viri credit entre el 9 i el 1 NI, considerant 
que nl rrlercut dcl diner, CII aquest moment, nmh moltii, molta, 
moltsi sort pots lrobar diners al 16 o al I6,5%, em semblil que 
6s u n  difcrenciiil molt impostant cluc resisteix pcrfcctanir:nt la 
cornpmcib amh altres diferencials de crkdit agrari que hi pugui 
haver situats a nivcll CIC la Coinunitat Ilcoiiomica I<uropca; jo 
crec que, en tot cas, cl problema o la dificultat -si @s que n’hi 
ha i m -  no seria en el dif‘erenciul, el diferencial em sembla 
rrrancíiment correcte; en tot CRS, seria disposar de mks volum 
de diner, de més recursos crediticis pcr mir per iiqucsta via. 

ks evident yiie els Decrets 42 i 43 no van adreqats a Ics em- 
prcscs fimiliars d’aquestes coniarqucs, q~ie potser no es 
puguin acollir al 808 per una raó moll clara : quan aqucsts I k -  
crets s’han posat en funcionament, quan s’han aprovat, que és 
al principi de I’my, per poder cobrir l’cxercici pressupostari, 
no hi havia possibilitats de conkixcr el lirncionament del 8013, 
que tot just fa tres mesos que esti aplicant-se, peso si que són 
decreis que actucn, que dirigeixen els seus rcc~~rsos, In scva fi- 
nalitat, en relaci6 iimb I’crnpresa familiar iigrilria ¡ amb hi incor- 
poriicici CIC joves, que jo hc cntes que, en la seva prirnera inter- 
vencib, és al que alkiia, dient que no hi ileclicBveiii prou re- 
cursos, i m’ha semblat bo posar en rcllcu que, il mks de dispo- 
sar ci’unr-1 font de finanGarnent important, eslatal i cotnunithria, 
per a I’emprcsa familiar agrhia catalana, tarnbti, la Generiilitat 
fcia una aporlació, en aquest ordre dc CQSCS, quantiosa. 

i, res més. Corn acabo, he comcnqai : el comproniis que 
farcin, intcntarcm enllestir, clins del tnes de juliol, aquest a anil- 
lisi per a aquestes comarques, i n’int‘ormarern pcrque vostb 
pugui ser coneixedor dei resultat. 

. .  

M o1 t es griici es, senyor Pr esi dcn t. 
1x1 Sr. P118S1131~NT : tiricics, €Jonorablc ConscIIcr. 

h s s m  al setzk punt dc l’ordrc del dia, quc és : interpcl.laciÓ 
al Consell Executiu sobrc hi políticii relativa al medi natural, 

I nterpetlacih d Consell ISxecutiu 
soibre In política reliitiva 

al medi natirral 

EE Sr. GIMENCI : Giicics3 senyor Prcsiclcnl. Senyores i se- 
nyors diputats, el L)ccsct 35/89, del 24 dc icbrcr, plantcja una 
reconvcrsih de ln  ilireccib Gcncral C I C  13nliíica Forestal, ei1 1;1 

c lua l  militm que cfesprks tic la Llei cfe I’roteccih dcls Anim;ils i 
de la creacih iambb C I C  la Llci Foreslril, convenia f’cr clcsap:i- 
rkixcr aquesta T3irccci6 <;eneral dc Politica l~orestd, o 
remodelar-la mes adequadament, i convcrtir-la cn la ilircccih 
General del Medi Natural. 

Aquesl llecret, estableix c o m  8 íbnanient de 1 ; ~  creacib cl’ii- 

questa Dirceció General, la conscrvació, li1 millora i la gcstib 
clcl patrimoni natural, font i suport de vida, 

IZé, suposo que la desconncxi6 entrc els consellers vc q ~ i e  
potser m’ha CIC respondre el Conseller Molins, quan -io espera- 
va yuc em responguks el Conseller ... (i(mot- i v i i s . )  No cs 
un problciiiii de @cia, 6s un problema dc coherbnciii. hs ii dir, 
ju vaig Ter una  interpelkicici sobre el mccli ambient -que me 
la van titular : intcrpcl.laci6 sobre cl mcdi natural- en la q ~ i a i  
preguntwa sobrc el medi ainbicnl i el i3ccrct clc creaci0 de la 
Direcci6 General del Medi Ambient, i cm vil Insponclrc cl Con- 
seller Molins. 1, CIC Ics conclusions que vum traure, plantejava 
la unificació ctc les dues direccions gencrals, que se’ns va d i r  
cluc funcioiiavcn pcrfectamcnt coordinarics, perb que eren ck-  
rament difcrenciades : tina eix mecli naiural i l’altra eni medi 
ambient. A conscqiikncia ri’nixb, jo prcscnto unit iiiterpel-lacii) 
sobrc mcdi natural pcr parlar de la Ilirccció Gcncral del Medi 
N a t w a i ,  enire altres coses perquk entenia que si haviem parlat 
hicament i exclusivatiienl del mcdi mhicnl ,  nm tociiva I 9 d ~  

de niecli naturd.  Potser la respmfii, com qite I‘uncionem tan co- 
ordinadamenl, jn me les pot donar perikctameiil el Conseller 
de Politica Territorial; jo i’aré una skrie de preguntes i suposo 
qtic mc la responciri qui vnldri, no:) 

De tota mancm, el yuc és clar 6s qiic hi hu cimi DirccciO Gc- 
neral del Medi Natural cluc dcpcn del Ucpnrtamc~it d’Agricul- 
tura, I<arnadcria i Pesca, i que no sé lins ii quin punt  aixb era 
COM un reconeixement a la critica que vam plantejar al debat 
prwsupostari que més de i . I O0 milions clc prcssupost atorgat ii 
la llirecció General de i’ditica 1;orcstal dc llwors no  eren CIC 
política forestal, sinb quc eren de medi arnbiciit. No obstant 
aixb, com que ;iixb j a  es va clebatre, que el medi ambient miwi 

per una banda i cl medi natural nnava pcr una altra, no vull 
cntrur mcs en aquesta contradicció; em vull refcrir, lbgica- 
ment, que si hi ha uila rcestructuracib de la Ilireccib, o una  
novti estructuracii, de la Direcció C;cneral dcl Medi Natusal, 
voldria saber com cs plantcgcn les competencies i els rccursos 
dels divcrsos serveis i seccions qiic coníbrmen aqtresta Ilirec- 
cib General del Medi Natural, cluc és ta cluc -segons el tiiatcix 
Decret i segons I’estructura orghnica cic 1’Gxecutiu - s’ocupa 
de I R  política del medi natural, que és el motiu dc la 
i n t erpcl-1 aci 6. 

13c, llavors, .jo, CII pi ncipi, el que voldria seria prcguntm una 
i-tzica corn funciona ciida iiri cl’aquesls servcis; pcr cxemple, ei 
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Scrvei de I’roteccii, i tiestii, CIC la hiima. Jo voldria sabcr quant 
es dedica, clins cl’aquesta proteccih EIC la fauna, ii protcccici i 
(‘oment de les cspecics autoctones, és ii dir, de les espkcies quc 
mereixen ~ina protcccii, especial perqui: estan cii perill d’extin- 
ciri o perque les seves característiques les fan protegibles dins 
dcl nostrc territori, i quant es clediai, 6s a dir, quins pressupos- 
tos es dediquen a animals exbtics, i quants cs dediquen R mi- 
m i s  doimestics i de companyia, perqui=, dcs dcl punt de vista 
dc ytiatsevol naturalista, 16 moli més interks el primer, la 
fauna autbctona, que no el segon, i els pressupostos -si no ho 
tiiic malentes o iio ha canviat molt aquesta Direcció Generat 
del Mcdi Natural respecte a la de Polilicti 1;orestal iinlerior- 
crec qiie no estan tan ben diferenciats. 

Timbe, dins d’aquest Servei, voldria quc se’ns aclaris COM 
es gestionen les I ~ C S C I ~ V ~ S  nacionals de c q a ,  és 1-1 dir, cluc s’ha 
aportat de nou a la histbrica i poc encorniuble gestib cl’aquells 
que van fundar les Keservas Nacionales de Caza, peiquk penso 
que Iiaurícm dc clarificar prou bé quant hi ha de protecció dec- 
tivii i ncccssiria a determinades espkcies d’ intcrk cinegktic, i 
quant hi ha de negoci i ,  fins i tot, de corrupció de certs alts fun- 
cionaris en la gestib d’aqucstes reserves, Perque, moltes vega- 
des, aquestes reserves es fan en detriment de la vegetació; 
quan hi ha un excés de la població que e s t i  dintre de la reserva, 
aquest excés de població origina una pressió en la mateixa capa 
vegetal que, moltes vegades, també vil en contra dels interes- 
sos agrícoles i forestals, ja siguin de I’Estilt, de la Generalilat o 
dels propietaris vcins de les reserves. 

Voldria saber també, dins de la secció de conservació de sbls 
i terrenys forestals, el Decret planleja que li correspon, entre 
altres funcions, I’estudi i la valoraci6 dels impactes sobre el 
medi natural. Jo no conec més que els cstudis que es fan sobre 
la pluja Acida, dotats amb 2,2 milions de pesseles, pero voldria 
saber si també corresponen a aquesta secció els estudis d’im- 
pacte ambienla1 que fan les diverses obres públiques o privades 
que cs fan al territori,eatalB -totes tenen un impacte sobre el 
medi natural -, i ,  en tot cas, amb quins recursos estan dotades. 

Voldria saber també, dins del Servei d’Incendis Forestals, .. I 
no  critico en aquests moments l’agilitat i la coordinmib dels 
Serveis; he tingut constincia, no fa molts dies, de t’extraordi- 
nhria rapidesa cn l’actuaci6 dels bombers de la Qeneralitut que 
es dediquen a les tasques aquestes de control dels incendis fo- 
rcsluls, pero tinc un dubte respecte a l’activitat real de les agru- 
pacions de defensa forestal, perque entenc que haurien de ser 
organs de participació popular i d’increment de la consciencia- 
cih, per part dels ciutadans, de la necessitat de prevcncib i man- 
teniment de les masses rorestds. Em fa molt l’efecte que les 
agrupacions de defensa forestal solament són una font cj’ator- 
gament de subvencions i una manera Picil d’acontentar una 
serie de ciutadans; perquk, quantes agrupacions hi ha i quantes 
d’aqucstes tenen uns plans de prcvcncib, cotn s’hhan elaborat 
aquests plans de prevenció i quina confrontació hi ha respecte 
a les línies generals de funcionament del Departiiment? 

Respecte al Servci d’Agents lturals, no fa molt, a la inter- 
pel.lacib anterior, ha sortit una polemica sobre el problema de 
les armes, del cos armat o cos no armat. Jo preguntariu : per 
quk aquesta pcrsistencia a voler mantenir el Cos ci’Agents 
Riirals con? a COS artnat? ks qtie a casa hem de controlar els pos- 
si blcs infractors o agressors del n-icdi a trets? ks que hem de fer 
respectar cl rncdi amb intimidacib o per conviccih? No vull 

entrar en el Servei d’Ordetiacib i Ciestib Forestal, perque es va 
debatre no í‘a gaire dies I’aplicaci6 de la Llei Forestal, i entraria, 
com a irltim punt ,  en el Servei de P u m  i Espais Naturals, que 
el Decret contempla que ha de realitznr la coordinació, la 
supervisi0 i la gesti0 dels espais naturals protegits, és a dir, dels 
dcclarats. Diu que s’ha de fer el control de Pla d’Lkpais d’lntc- 
res Natural. També s’han de protegir cls ecosistemes vegetals 
de Catalunya que no estiguin protegits per llei, i s’han de decla- 
rar les especies vegetals, els arbres, i no fa molt també s’han 
inclbs aquí les arbredes dc carkter monumental. 

Jo he sabut jii per In premsa que els recursos que cs destina- 
r m  als cspI-iis naturals protegits en el quadrienni 1989-1 992 és 
CIC 2.561 milions, per protegir 76.600 hcctlirees i 162 quilomet- 
res de rius. hfxb és una mitjana de 640 milions de pessetes 
l’any, perh que, enguany, dins de I’any 89, no arriba, ni de bon 
tros, a aqucsta quantitat. Quan hi ha la. Uiputiició de Rarcelona 
que, enguany, per protegir ~ina quantitat d’hecthrces menor 
-66.000 hecthrees-, compta amb un pressupost d’uns 600 
milions de pessetes. I-Icm conegut tarnbk corn es desglossen 
les inversions aquestes dels 2.561 milions, que van des de 
compra d’aiguamolls a l’Empordh, per valor de 464 milions; de 
divcrses inversions en inrrastructura al delta de l’Ebre, per 366 
milions; de subvencib en zones d’influencia, per 312 milions, 
etcetera. 

Ara be, a part aquesta funció, que es la de gestió, coordinació 
i supervisi6 dels espais naturals protcgits, en el que voldria 
entrar i voldria que se m’aclarís, per part d’un dels dos con- 
sellers -no tinc prefercncia, voldria que s’aclaris-, és com es 
destina o quines quantitats es destinen als ecosistemes vegetals 
i al mimteniment dels equilibris biolbgics de les zones que 
encara no estan protegides, i, en concret, com pensem fer fun- 
cionar aquest famós i polernic i controvertit Pla d’Espczis d’hte- 
rks Natural? 

Jo voldria que sc’ns expliqués, ja que &s iin tema que, darre- 
rament, ha omplert moltes i moltes phgines -i que ha originat 
fortes polemiques i crítiques des de diversos sectors, ja siguin 
privats, j:i siguin municipals, ja siguin institucionals, de qualse- 
vol tipus-, aquest Pla d’Espais Naturals? Jo deixaria a l’aire 
una seric d’intersogants : com s’ha elaborat aquest Pla d’Espais 
Naturals, i quins estudis?; com s’han realitzat aquests estudis?; 
o quins o quants tkcnics s’han emprat en aquest Pia?; quantes 
consultes previes s’han fet, des dels tkcnics que Yhan elaborat, 
a organismes autoritzats a dir la seva opinió, corn podrien ser 
les facultats de Biologia, corn podria ser I’lnstitut CatalA d’His- 
tbria Natural, o com podrien ser diverses publicacions i tkcnics 
prestigiosos?; quins bcneficis, en funcih d’ayuest estudi, es 
plantcgen a les zones afectades, que també sabem que són el 
18,3°/n del seu lerritori?; com es compleix, en aquest Pla ,re- 
sental a exposici6 pública durant uns dies, o corn esti la relacib 
entre cl Pla i la Llei d’Espais Naturals, que rcgia la manera d’e- 
Iaboracib del Pla?; quantes alkgucions s’han presentat al Pla? 
Suposo que el sentit cs inol t dif’icil de valorar &una forma uni- 
tiria perque molies s6n contradictbrics, i ho sé; sembla que hi 
ha molta mes desconfianGa que no una oposici6 sisterniitica. Hi 
ha desconficup, segurament, per desconeixement de q u e  es el 
quc es pretén i com es pensa portar a terme, tot i que el mateix 
Departament de Política Territorial, cl 1 8 d’abril, plantejava 
que la rcaccib dels ajuntaments fins R aquell dia havia estat 
molt positiva, Sembla que a partir  del 18 d’nbril la reacció no 
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h o  va scr t;lnl. 
I ,  finalment, basant-nos en aquests crileris de corn s’li;~ eh- 

borat, corn cs compleix la Llei, quins beneficis plantcja, i les 
nlkgwiotis, acabo dient : club 6s jmsa le r  amb aquest tkmOs 
Pla‘! Es torna a posar a cxposició piiblica, segons tainbk he 
Ilegii, en pmules del Conscllcr Molins; perh, com es pcnsa 
posar ii exposicih pitbl ica? 1111 deia, en les cieclanicions, que 
aixb no significa, en cap ciis, un repíantcjatnent dcl projecte; si 
no &s un rcplantejamcnt, el torncrn w cxposnr de la imateixa 
mnnera? ’I’indrein criteris mes restrictius, més complets o iliés 
amb visla II dcterminadcs alkgacions i en contra rl’iines altres, 
ja que stin conti.larlictbries‘!~ 

13 Sr. JSHIiSIJJf~IV’T : Grircies, senyor Girncno. Pel Corivell 
Iixecutiu, contcsta I’!-lonorable Conseller scnyor Miri>. 

13 S r. CONXIA I X  13 11 ’AC; 12 1 CU 1 ,‘%U R A, Ii A M A 11 E i< I A I 
PIiSCA : Gritcies, scnyor Presidcnt. I3e fet, corn Ilt: inlerpl-cili- 
va c l  senyor Diputat, el  nivcll de ooordinacih, en itqucst terrc- 
ny, arnl-, el Conseller de Política de Tcrritorid 6s tal que la 
podia k r  ell. De fet, estava prcvisl que iii k s  ell, pci?~ la i”aréj0. 

Ilriincr deixi’m iiclarir-li un coricepic que -per la lectura 
q ~ i e  vaig fer de la sevii intervenci6 dc l’altre dia sobre cl medi 
niiturai, quc cn realitat no era sobre niecli natural, sin6 quc erii 

sobre medi ambient- vosth té. J o  comprenc que vosli: parteix 
d’uns csyucrnes mcntnls fonamcntats en el centralisme quaiit 
11 conceple; clctnucrjtic, natumlmcnt. l’erb, no sempre, no 
semprc aquest conccpte és bo. 

131 que fa el 1l)epartarncnt d’Agricultizra, cl cluc fa la LXr-eccii, 
Gcncral del Mcdi Ntituritl 6s una cosa molt estcsa iirrcu : fa la 
gestió del patrimoni natural, la gestió del patrimani natural, 
Mccli ambierii tk al seu cirrec Li funcib.. , i guarda relaci6 amb 
Ics funcions dc cartictes globulitmdor que té el Deparlatnen t de 
I’olitica ‘lerritorial, com és de 1’orclcnaciO territorial, que 
guarda relaci6 amb to1 s aquclls tispcctcs que incidcixcn sobre 
el medi itmb indepcndkncia cb la seva naturalesa viva o no : lli 
contmiiiaci6 atmosf’krica, per exemple; la situacib dels m u r -  
sos hídrics, per exemple, cosa cn qub, evidenlrncnt, nosaltres 
no entrem. 

Scria bo capir d’uniz vcgada que, per exemple, ei Departa- 
ment d’Agricultura no 6s -6s a dir, Medi Natural-, 110 és co- 
inpctent en els recursos hidrics; el Ilcpartament d’Agricuitul-a 
noinbs ;~clua sobre els recursos hídrics quan hi ha un perjudici 
pcr ii la íauna, per als éssers vius, per a l  gairimoni natural. De 
la mateixa manera quc: el ilepartiirncnt cl’Agricultura no es co- 
mpetent e n  abocudors - nomk intervé sobre cls abocadors, 
corn intervindria sobre qualscvull;t altrii aclivitat, c l u m  aquests 
signifiquen un risc manifest d’inccndi, pero aixb també podria 
ser amb una fibrica o podria ser amb un hotci o podria ser amb 
y u al sevu I I a iic t i vi ta t. 

Per tant, que quedi clar quines són les dues funcions. Lu 
nostm és molt concreta i iic~lr-ldii : la gcsti0 del patrimoni natu- 
ral; l’altra ks gtobalitzadora, i incorpora iina f u m i 6  de planifica- 
cib. Naturalment, en la prhctica, una i altra nccessiteti -com 
iiixí és- iina estreta coorclinxib, perquk hi ha nivells en qut: 
@s diticil scparar. I A  contaminació per piu-ja i c i d a  és un efecte 
cluc tk una naturalesa relacionada m b  ILI contarninaoili ritmus- 
í‘ericíi, pe& cviden tment, té L I ~ I  incidencia íonarnental 
-celicarii que, cn el nostre cas, molt petita- amb cls t-,oscos, 
pitrimmi natural cl qual gestioncm, 

l.,a scvii interpclhcib rnbs quc exaclaincnt una interpel+íació 

6s un seguit de preguntes. Jo crcc que podria haver cstal mks 
precis del que seré, quani a Ics xifres si, en lloc d’articuhr-ho 
així, ho haguks formulat per cscrii, o hd, en la prcscntnci0 de la 
interpctlació, haguessin sortit riqucstes preguntes, pcrqirC, nu- 
luralmenl, com vosti: coinp~“~dri~, jo no rctiiic tot el prem- 
pos~ dcí Departament -i ,  a mks, a nivells tan desagregats cntn 
els que ciemana- de mcmhria. 

Ei detall CIC la seva interpeí-lacih, previ iinunci, erii nioh 
injnim : ((Quin és cl capleniment del Consell Exccutiu sobre 
mccli natural? H No podiii pelisar que, d’acluí, ti’haguks de 
dcciuir quants diners dediquem als aniinals exbtics. Malgrat 
tol, li contestaré : zero pessetes. Aniinrils exbtics, zero pesse- 
tes; dornkstics, 1 O milions de pcssetcs o 12; em perdonarli i’cr- 
t’or, 10 o dotze, demkstics. 1, la resta, va per a animals autbc- 
ions. La partida d’animals auti>ctons ks, dc molt, la més impor- 
tmt ,  per algiiiies raons elementals quc etitendrii dc seguida, 
~ = I I C R I * R  quc no li  citi la xifra, perqik siic incapuC: de recordar-la. 
Bisicament perqub cls centrcs de recollida que tcriim són 
centres dc i-ccollitla de rama aulbciona; moli importanís 
alguns cl’eils, com el CIC Valicalent, de Ihicla o el que hi ha ii 

Mollet per als rapinyaircs, i clesprks perqub, com vostc sap, 
riosaltres Tem reproduccib dc diverses espkcies, des del gall fcr 
lins al conill, passant pcr !a perdiu, i 6s evident que aixb repre- 
senta una quantilat molt importrint de diners. Es a dir, prkctica- 
ment, la major part dels recursos que cs decliquen il la fauna cs 
dediquen a la fauna autbctonu, perquk és la que, COIN vostl: bé 
diu, realmcnt eiis ha d’impurlar mi%. Perb no Únicarncnt re- 
cursos directcs, sinó que una part molt important clcls diners 
cluc i i i  apliquem sbn imputats als costos generals. 13s a dir, pec 
rieterininnr exactament que clcdiquern a la rauria autbclona, tin 
hauríem de mirar nornks el pctit capítol d’inversi6 nova que 
ícm cada any, sinó quc la partida substancial és cn capital 
primer i en capitol segon, per al niantenimcnt d’aclucsta impor- 
tant infrastructura de grangcs de reproduccih i ccntrcs d’ncolli- 
ment d’animals autoctons i de rccupcracih, que si, per cert, no 
coneix, amb molt de gust, doncs, li suggcrcixo la seva visita 
-m’agradaria molt que ho Tcs-, perquti em sembla quc algun 
d’ells li: un nivcll ci’limbit intcimcional, com el dc reciiperacib 
de rapinyuires. 

Com es gcstionen Ics reservcs nacionals dc capi? Bé, la re- 
sposta aquí pot ser molt precisa i moll concreta : bé, es gestio- 
nen b6. Jo no li puc acceptar, corn cs cvicient -i  no en faré tiii 
eqrecial drama; crec que forma part d’aquesks {< coleiilles )> 

que es deixen anar, peryue, si no fos una <<coletillau, el scu 
deure seria dcnunciar-ho, perb no aquí Únicarncnt, sinó al 
+jutjat-, el fet que hi hagi corrupció d’alts funcionaris. <<No>> 
rotund i tallant en aquest aspecte, sense cap mena de clramatit- 
zacih. 1 no sé pcr quk ho diu, francament; no sé per que ho diu. 
Jo penso que en aquestes coses s’ha d’anar amb cura, perqub, 
en el moment quc es formulen, bb, ja es deixa nlguna ombra 
sobre algunes persones de carn i ossos, corn vostc i jo, i corn no 
ens agradaria qiie aixQ ens ho fessin c? nosaltres, tampoc @s bo 
fer-lla sobre els altres, corn no sigui que en tinguem una con- 
stincia nioh clara. 

Excds de pablaci6. No n’hi ha cap, per una racj molt concreta 
: les reserves nacionals, les reserves de cat;a es fonamenten en 
un principi : hi ha cstitblert, per a cada rescrvii, un nombre 
límit d’animals; cada any es practiquen clos recomptes tl’ani- 
mds, i, a partir del rccaniptc, sc n’autoritza la cava ctintrolada, 



quc proporciona ingressos a la Generalitat i als municipis de la 
zona. Per ai x?) perseguim amb tant d’interk els furtius, perque 
no imicametit cacen fora d’oorch-c, sinó que, a mks, afecten uns 
rccursos que, per a la Seva naturalesa piiblica, han de ser vet- 
llats. No hi t ia problemes, en aquest sentit, significatius; 
sempre es pot escapar una  cabra (tiuiks), i menjar, doncs, una 
mica, pero no hi ha problemes significatius, en aquest sentit, 
en cap cle les reserves nacionals. Al revés, jo crec quc hi ha 
interks que irquestes reserves nacionals crcixin. Tenini una cie 
les primeres reserves, pcr Ea seva dimensio, en cabra liisphnica. 
h i x b  es una herencia, no I’hem feta nosallrm; crec que cra 
bona, i nosaltres crec que l’hem mantinguda E en malts aspec- 
tes I’hem millorada, pero l’herkncia era bonn; no iinc cap in- 
convenient a reconbixcr-ho. ”hem creat de noves : Catalunya 
disposa d’unc? reservi1 important de cérvols en aquest moment; 
ian important és, que aviat poclrh entrar en fase de c a p  contro- 
lada perque lii població és massa extensa ..., i amb altres 
animals. 

Jo crec que la política, en aquest sentit, és bona perque la re- 
ferkncia mks objectiva és el de l’evolucib de totes ies espkcies 
cinegeliques a Catalunya, on, prriotimmcnt, no n’hi ha quasi 
cap, tant de les que es troben en reserves com de les que no, 
que retrocedeixi cn poblacih Hi ha, en aquest sentit, un  infor- 
me molt interessant del Servei de Protecció i Gestió de la 
Fauna -quc si ti: interes a consultar esti a la seva disposicib- 
que analitza l’evolució de les principals espkcies cinegetiqucs a 
Catdunya cls idtims mys, i es pot constatar com, numerica- 
ment, aquesta afirmació que faig és exactci, perque ha estat 
tret a d’al18. 

La tercera secció a que feia referimcia era la de conservació 
de sbls i terrenys. Aquí l i  haig de dir que el capitol mes impor- 
tant, pel que fit 1-1 l’acció d’aquesta secció és el d’hidrologia, el 
d’actuacit, per evitar l’erosi6, sobretot en conques, i aquesta 
és, amb molta difcrkncia, la partida més important del Departa- 
ment i, segurament, una de les que admetria un creixement 
cconbmic més indefinit. Quant a si aquesta secció t‘a o no fa 
totes les avaluacions sobre impacte ambiental, li vull recordar, 
al senyor Diputat, que existeix un decret de la Generalitat, la 
referencia concreta del qual no recordo pero que voste sabrrii 
inkrprctar rapidamenl, que estableix la forma i condicions en 
que I’AdministraciÓ es veu.. , , I’AcirninistraciÓ catalana es veu 
obligada ii contemplar I’impactc ambiental, i quc regula qui és 
competent, en cada cas, dels diversos departaments, a l’hora 
de fer aquesta analisi. 1 que, en conseqüencio, en conseqiiencia 
no correspon a aquesta secció, ni de bon tros, tota I’actuació, 
sinó que ; ikb esta cn funció del que aquest Decret estableix, 
que és, en definitiva, quina és I’AdministraciÓ actuant. 

Celebro que no critiqui la coordinació en materia de preven- 
ció i cxtinció d’incendis, perque em sembla que és constatar, 
doncs, una realitat que funciona prou bel i crec que també fun- 
cionen prou bé les agrupacions de defensa forestal --al voltant 
de 147 en aquest moment a Catalunya-, amb un nivell d’acti- 
vitat diferent, perb com escau a uns organismes creats, com 
voste bé diu que hauria de ser i és, per la via de la participacib 
popular, i ,  en aquest sentit, hi ha agrupacions de defensa fores- 
tal que tenen una gran activitat : totes les del Rages tenen una 
gran activitat; totes les del Bergueda tenell una gran activitat, i 
altres que no se situen al mateix nivell i que porten una vida 
més Ihnguida, perb aixb no es inconvenient perque, rent un 

balanq, sumant i restant, constatem que Ics agrupacions de de- 
fensa forestal s6n uns organisrncs voluntaris que tenen una im- 
portimcia extraordiniria amh vista a crear una consciencia 
sobre el foc i el bosc, i amb vista, cn molts casos, a una col4abo- 
ració cficat; en la prevenció i l’eextinció. 

Telegrhficarnent, i acabo, senyor President, perque aquesta 
és una intervenci6 improvisads; per tant, demano un pel de ge- 
nerositat per la scva part, Per que, els forcstais, considerem 
que han d’anar armats? Dorics, miri, essencialment, per dues 
raons. Prirncra, pel yuc  podricm dir una mó dc fur  : si els 
agents íbrestals, quan han m a t  Iraspassats per I’Estat estaven 
arinats i aquests continuen armats, eh agents forestals que f x i  
la Generalitat han de tenir ei mateix fur; primera constatació. 

Segona constatacih : si nosaltres volem que hi hagi unes per- 
sones que actu’in al bosc, que vigilin els furtius, que actu’in it la 
nit, que entrin en un refugi perqul: cls ho demana la gent d’un 
poble, a la nil, perque hi ha una gent estranya que no se sap 
que estil fent, i aixb es demana als forestals ... Si aquestes perso- 
nes han d’anar per aquests mons en aquestes condicions i han 
d’anar amb les mans a la butxaca, és cometre unii temeritat. Si 
els guhrdies dels vedats privats van armts ,  van armats, i els 
nostres agents forestals, que han de supervisar aquests guardies 
van desarmats, jo em pregunto quina Iogica és aquesta. Per qu8 
els privats sí i els públics de la Generalitat no? Aquestes perso- 
nes necessiten l’armamcnt, i el mateix armament que la policia 
municipal, que els agents forestals, que els gudrdies jurats; té 
una Iogica -1’ha tinguda sempre-, i no té cap més problema 
que aquest. Per tant, una raó de fur i una raó de practica -una 
raó de fur i una raó de prictica- i em sembla que no cal donar- 
hi més voltes, I aixh no implica, corn s’ha dit, la militarització 
de res; aixb implica que la Generalitat vol tenir el mateix tracte 
que tenien aquesta gent quan pertanyien a l’Estat, i aixb vol dir 
que, mentre hi hagi agents privats fent funcions privades, ar- 
mades, com a mínim, eis de la Generalitat tindran el mateix 
dret. Si una diputacfb pot crear agents armats, corn a mínim, 
els agents forestals de la Generalitat han de tenir el mateix 
dret. Aquesta és una ra6 molt evident, que em sembla que es 
pot entendre, naturalment, si hi ha la minima predisposició 
pcr entendre-la. 

Wauria de contcstar-li algunes coses més, perb aprofitaré el 
temps de replica, perque cm sembla que he abusat de la gene- 
rositat del President. 

El Sr. PRESIDENT : Moltes grkies, I Ionorable Consellcr. 
El senyor Gimeno té el torn dc replica per cinc minuts. 

El Sr, GIMENO : Gracies, senyor President. Jo no voldria 
scr malt crític amb el Conseller d’hgricultura, perque penso 
que una resposta improvisada, lbgicament, ha de portflr inexac- 
tituds en les apreciacions d’ell. De tota manera, amb la priniera 
apreciació, no hi estic en absolut d’acord : ell deia que jo tinc 
una mentalitat centralista, o centralista dcmocritica, pero em 
sembla que tinc una mentalitat logica i ,  en aquest cas, continuo 
estant convenl;ut que és de lbgica aclaparadora, la diferenciacib 
entre medi ambient i medi natural no 6s més que un subterfugi 
per justificar una serie de cornpetencies que, historicarnent es- 
taven diferenciades en dos departaments diferents de la Gene- 
ralitat i que, cle moment, es mantenen així per una raó que jo 
IZQ sé, perb que vostes sí que saben. 

Jo no tindria cap inconvenient que Icl replica fos atorgada a 
un altrc conseller, fruit d’aquestn perfecta coordinacih cntre 
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els dos Conscllers -d’AgricuIturu i (te Política ‘ k r r i t w W - ,  
pcrquk un dels tcmes, sobrctot I’iiliim tcma q ~ i e  he tret no se 
m’ha respost de c;tp manera, quc era club passa amb 61 PElN, 
yub piissa m b  el Pla d’Espais d’lnleres Natural, i volc11-ia 
centrar-mc en iiixi), i fer-li algunes precisions telegrAfiqucs : 
cn el Servei de Protecciti i GestiO de la 1 Tiiuna, en cl I’ressupost 
-si 110 s’ha niodificr-lt-- cicl 89 l i  ha 50 milions destinats a 
f m x i  autoctona, perb no solarneiil pcr a i’auna mtbctona, sinb 
t;lmh@ per a la faunit piscícola i cincgbtica, que no s6n interes- 
sos solament de protcccih de Ics especies, sinb d’activitats pis- 
cícoles i cincgetiques -50 milions, Hi ha 31,4 milions pcr ii an- 
imals exbtics i cic companyia, dels yuds 25 milions s6n per a 
creació cl’un centre pihlic per a recollida d’mimuls doriiestics; 
si cs compki quc cls gosscis de companyia són fauna autoctona, 
potser si, per;), gossos, gats, periquitos i animuls d’aquests, 
entenc que sbn animnls de companyia. Hi ha tamb6 -i 6s 
cwt- 12 milions per a subvencions ii entitats que es quaiifi- 
queri de proteclores dels animals -si es pot considerar que, in- 
direclamcnt, tambb w n  en aixo. 

Respcctc a la reserves de cap,  diu que el funcionament 6s 
bo; jo en rlisaepo bastant. I li diré una cosa : als ports de Tor@ 
sii o Beseit, avui, hi ha comptabilitzats o no comptabilitzats 
tnks de sis mils caps de Cqm hi .ymkq i ,  des CIC temps imme- 
niorial, pricticarnent -jo he estat alculde d’un poble de la re- 
servil questa, l’any 79, quan hi havia potser la meitat dels 
caps-, els niunici pis d’alla rebem la inateixa quantitat d’ani- 
nials dins de les autoritzacions de capi; és a dir, que si avui n’hi 
ha el doble, cns corrcspondria, com ii mínim el doble. I, 
aquests sis mil caps van estar creixent o creixen, a costa de fer 
dcsaparcixer, per decret i per diverses trwes, els ramats t radici- 
onals, que eren u n  rnitjri cle vida de molts cie pagesos o de ramn- 
ders de la zona. Jo el convido -i accepto també la seva invita- 
ció 21 vcurc el Centre de Rapinyaries o els centres aquests, 
pcrque m’encantaria v~urc’ls- tambk li reunir-se, a fcr una 
rcunib alli baix, ii les terrcs dc I’Rbre, iimh la gent de la Junta 
dc Seguiincnt de la Reserva de Cava, i que pugui copsar quin és 
l’inim de la gent rcspccte a aquesta reserva, i si funciona bé, 

Respecte als serveis d’inccndis i :I les ADF, jo estic c I ’ x Q ~ ~  
cluc moltes tenen una vida 1;jnguida -no m’ha pogut dir, Iogi- 
cament, quantes n’hi ha que tenen aquests plans de 
prcvenci6-, i jo 110 conec tan b& les dei Hages i el I3erguedi, 
perh en C O ~ C C  moltes que han estat fetes Únicament i cxclusi- 
vametil pcr poder cobrar la subvencih per a compra d’un vehi- 
cle i diversos aparells per tenir-los a Vajuntament. I així funcio- 
nen; ks a dir, no han fet ni pians de prevenció, ni fan prictiques 
ni fan cap tipus d’activital, i només estan a I’aguait de rebre 
més subvencions quan tornen a sortir. 

Continuo pcnsiint que el cost d’agcnts forestals, la raó t’onu- 
mentul no és una ra6 de fur, sinó que ks una raó de funcionali- 
lat d’aquesta gent, i crec que aquests agents forestals, la seva 
missió no és cyuipanir-se a agents privats, que estan autoritzats 
per- algun decret, sinó que és un treball de convicció i de conxi- 
enciacib dc la gent, del respecte a la natura. I,  no dic que cs 
pugui I’altra cosa, perb crec que la t’uncih d’el3s no es tan dis- 
suashria corn conscienciadora, de la gent I 

Respectc al Plii cl’lispais d’Interes Nalural, que n o  se’ns n’ha 
comentat CCS, jo agrairia que un o altrc conscller. en? donés 
alguna resposta al yuc he pregunta abans, i quc, en tot cas, .jo 
diria, també, que voldria fer-los saber alguns dels criteris pels 

quals el Grrili d’Iniciativa per Catdunyii viini presentar unes 
al4egacioris a aqucst 1 % ~  lleiem que el 1% té, ha de tenir, 
segom I’article F 5 de la Llei 12/85, d’lispais Naturals, el caric- 
ter de plii territorial sectorial; cn un pla on no hi ha previsions 
de dcscnvoluparnent per pnrl de I’AdministraciO, on na hi ha 
cap programa oricntat al rcequiiibri territorial de les xones dec- 
tades, i no contempla, simb curiicter integrador, cls dif‘crcnts as- 
pcctes economics, demagriiíics, socials i eco1i)gics dels territo- 
ris, no pot considcrar-sc scctorial. 

Dkiem també que el Pla incompleix sistemiiticament l’arlicle 
17 de la Llei, perque aquesta contempla que hi ha d’hiivcr CII cl 
Pla la dcfinició dels beneficis tecnics i fhancers per ii la pobla- 
ció de la zona i Ics scvcs activitats, /\ixi> no exivlcjx dc cap 
rtiancrii, no contenipla ni rkgirns especials, ni compensacions, 
ni cap tipus d’actuaci6. Pcr tant, aixo ha g e n m t  aquesta des- 
confianqa de q u e  parlhvctn i una prcocupacih entre els aí‘cctats. 
Breument : tambb dbiern que no hi ha informe previ del Con- 
sell de Protccci6 de la Natura --que també 6s unii condici6 de 
I’article 20-, perque aquest CQ~WCII de Protecció de la Nalura 
encara no s’ha constitu’it, i entenem que un conscll, format per 
persones cic competencia reconeguda en les divcrses discipli- 
nes que informen aquest Pla d’Espais, liauria de ser fonarnen- 
tal i previ a la seva aprovacib dctinitiva. 

Dkicm que s’ha pogut constatar que no hi ha trehall de camp 
en molts dels cspais concrets del Pla; s’ha usat cartografia i do- 
cumentacib de Fd mbs de vint anys --n’hi ha que diuen que, 
des de I’any 63 cs tcnia arxivada una serie de documentació-, 
i alxo ha fet confondre també simple sbl riistic amb sbl potegi- 
ble en certs espais, quan l’important no cs dir yuc tenim un 
18,3%1 de sol protcgihlc o per piuiegir, sini> quc, rcalmcnt, 
tenini N X ) ~  per cent de sbl d’interks i de voluntat concreta de la 
Generalitnt per protegir; potser no és cl 18, potser és el 14 o el 
15, per0 el que s’lza de fer @s un treball seriós, i no s’ha fel. 
‘T’rirnpoc s’han consultat els ens locals ni cis propietaris particu- 
lars, i aixb va provocar u n  malestar enormc cntrc cls afectals, 
clonada In sorpresa i la desconsirleracib quc rcprcscnta per als 
ajuntaments, per als particulm, per a tots aquells que estan im- 
plicats en aquests espais, que se’n van assabentar, ii través d’a- 
questes reuniiins dels consclls comarc;ils, de l’explicació, perb 
abans, quan s’elaborava, no. 

i ,  finalment, dkiem que no pot ser un, pla rl’espais vinculant 
quan no hi ha cap termini, cap programa d’actuacib, cap assig- 
nació de recursos i, en definitivii, cap previsib, la clurzl cosa el ía 
inoperant i ,  gens ni mica, un pla sectorial, sin6, simplement, 
un pla indicador d’objectlus. Ho repeteixo : yuk es pensa fer 
d’aquest Pla, perque no tindria ganes de presentar una moció 
su bscgüent , perb voldria que se’ns rlon6s una certa si t  isfiicció 
sobre aquest tema. 

El Sr. PRESIDENT : Moltes gricies, senyor Gimeno. L‘ido- 
norable Conseller pot fer cmtrareplica. 

El Sr. CONSELLER I3’hGRlCUL?’UKA, RAMADERIA I 
PESCA : Grkies, senyor President. Senyor Gimeno, jo no l i  
discuteixo que vostk no aclu‘i amb Ibgica, cn tot cas -ho dic 
pcr aixb del <.<centralisme dcrnocchtic )> -, la sevit Ihgicrl funci- 
ona ii purtir de veure les coscs des cl’aguestu perspectiva, S h  
afirmacions tan gratuites com la majoria de Ics que vostb ha fet 
en la seva intervenció. (f<rmor. d[J vsrd  

Quan jo contestmi la prcgunta sobre l’assignacib de rccursos 
als animals cxbtics, de companyia i nutbctons, li deia quc la par- 
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tida mes important --i aixQ és impossible veurc-ho en el Pres- 
supost, s’ha d’extmirc, perque cn la partida, cl que es pot 
veure en el Pressuposi ks només Capitol VI1 i Capítol VI, trans- 
ferimcies o inversib- s6n el Ciipítol I i el Chpiioi il ,  I quan jo li 
dic, en aquest sentit, quc l’aplicacih de recursos del Depat’ta- 
rncnt d’Agrieultura en fauna nutbclonc? és rnoltissim mks im- 
porlant quc la que es dedica a la f’dwna exblica i la que es dedica 
ah aninials dc coinpanyia, respon, precisameni, ii aquesta cnte- 
goria, a contemplar I’assignacih total de recursos, que és el que 
vostk pregunta : ((Quant costa i11 Departament cl’Agricultura? 
H I no li  costa només cl que inverteix o el que dbna, l i  casta el 
que signifiquen el Capitol I i el Capitol 11. 

No hi ha el doble d’auloritmcions per matar animals perque 
no hi ha el doble d’autoritzacions totals per cavar. Naturalment 
que ha augmentat fins a sis mil, com diu vosfe, pero 6s que la 
teulada no era la meitat abans i ara el doble, la teulada estii 
sobre cinc mil I escaig; el nombre cl’animals que admet la reser- 
va ks cinc ini1 i escaig, j a parlir d’aqui 6s com es distribueixen, 
cada any, cntre les poblacions i la mateixa Generditat, el 
nombre d’animals pec caqar. 

Li agraeixo molt que em convidi a assistir a una reunió d’un 
brgan del mateix I>epartc?rnent, pero em perrnctri quc, pel fet 
dc ser clel mateix Departament, sigui jo qui esculli la manera 
d’anar-hi. De tota manera, moltes gricies per la seva bona 
intenci6. 

10 crec que alguna de les preguntes que formula sobre el 
PEIN sbn --i alguna de les critiques que formula- prematu- 
res, i altres són contradictories. 6s contradictori dir que no s’ha 
consultat. S’csti consullant. Diu : {{No s’ha consultat quan 
s’cstavn elaborant D. Home!, és clar, quan s’elabora un treball, 
no s’esta consultant com es pot elaborar un pla d’aquesta natu- 
ralesa, en un continuat .fkcJd--ba&, no dic ja deIs nou-cents i 
escaig municipis de Catalunyii, sinó dels quaranta i esmig con- 
sdfs comarcals. Aixo no té cap mena de Iogica : Ya consulta cs 
fa com a proposta, perquk el PEIN, en aquests moments, no 6s 
una obra tancada, és Ún projecle obert, definit per poder-hi tre- 
ballar, perquk el que no esti definit no admet un treball con- 
cret, que s’exposa a considemi6 dels conseh comarcals, corn 
a organs que sbn, que expressen una situució territorial en un 
imbit, en aquest cas, tan idoni, corn és la comarca, pel tipus de 
feina que s’esth fent. Quk es fa a continuació? Quk es fara a 
continuació? Doncs, corn va dir el Conseiler de PTOP, ampliar 
les consultes. Per que, ampliar les consultes? Doncs, corn 
molt be va dir ell, per una raó lbgica : s’han produit -i vast& 
ho apuntava- ailegacions de signe contradictori; s’ha vist que 
cal donar opcib perqui: presentin allegacions altres entitats 

que no s6n institucions de caricter ierritorial, i aixb es Ikri cn 
aquesta nova tongiidr-1, pcrquc el PEIN és, per voluntat del 
Govern CIC Catalunya, un instrument de proteccici dels espais 
naturals fonamentat en la participxcih i buscant, dins del passi- 
ble, el consens. De tota manera, el PTiIN, corn totu gra11 ac- 
luacib, corn tota actuacih important cn rnatkria dc protecció 
del mcdi amhien t, expressa Ics contradiccions que la mateixa 
societat tk en aqucst terreny, i el deure de la Gcneralitiit, del 
Consell Executiu, és articular i arbitrar IR millor resposta des 
d’aquesta perspectiva de conscns, perb sense que aquest con- 
sens paralitzi la decisih. I I’objectiu, quin : el que en el seu 
moment est;tblia la Llei. I el PEIN ks aixo i no una altra COSH.  
En conseqüencia, 6s absolutament IOgic quc el PEZN no estil- 
bleixi beneficis de caracter econbmico-financer, perque no es- 
tablcix, ni t& voluntat de fer-ho en la seva versió definitiva, li- 
mitacions econbmiques que ja no estiguin contemplades ara, i, 
en conseqiikncia, si no existeixen riquestes limitacions, no hi 
ha ra6 de ser d’establir beneficis. Aixb, 6s &una Iogica evident. 
El PEIN, el que significa cssencialment -no únicament, sí 
essencialment - és una figura addicional de protccció, sobretot 
de naturalesa territorial, de naturalesa urbanística, pcrquk de 
carhcter horitzan tal, proteccions sobre la filuna, proteccions 
sobre la flora, proteccions sobre determinats indrets, ja cn 
tenim : tenim una Llei de Protecció,.., perdó, tenim una Llci 
Forestal, tenim una Llei de Protecció dels Animals, tenim 
figures concretes per protegir indrets concrets. El PEIN és tota 
una dtra cosa, e s  -com dic- un instrument bisicament de 
concepci6 territorial, de concepció urbanística, podriem dir 
--essencialment, no únicament-; d’aqui que el motor i la 
concepció d’aquest sorgeixi de Política Territorial. Agricultura 
hi ha participat, i hi conlinuara participant, perque la nostra 
feina és ticonseguir, essencialment, dins de la coordinacih que 
presideix les nostres actuacions, un resultat que signifiqui un 
objectiu tan important com el que vostk ha passat per sobre 
amb molta tranquil.litat, que és que una cinquena part de Cata- 
lunya quedi especificament protegida. Voldria recordar-li, 
senyor Diputat, que no hi ha, a Ea Comunitat, un país que 
pugui presentar objectius d’aquest nivell d’ambició que presen- 
ta el nostre, i que, en conseqüencia, aixo ha de ser contemplat 
amb tota l’exigencia que es vulgui, pero també des del punt de 
vista, per una justícia elemental, de I’esforq que comporta. 

Moltes gricies, senyor President. 
Et Sr. PRESIDENT : Moltes gricies, I-lanorable senyor 

Miró. Fins demi al mati, a dos quarts d’onze, se suspen la 
sessib. 

(Shn Em vuit &I vespre i tros minut,s.) 
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rci‘crcnuies de consulla m6s i‘rcqiieni per al treball 
parlnrncn t ari. 

Clndr-i íull porta cti lloc clcslacat l’índex cle la seccii), la sub- 
secció i I’apartat a que pertany, i ,  si csciiu, un nhncro de 
foli, de niaiicrii que no hi Iiagi dubtes quant a la SCWI 
co 1.1 ocaci b. 

L’obra coiisla cle : 
a) Arxivador de plhstk tcrtnosoldat eslarnpat en or i 

b) Separadors de seccions de cartolina lilasliiicada. 
c)  Blocs de iiilis corresponents i i  una sccci6 o una 

amb aiicllcs, amb capacitat per B 500 fulls. 
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15 grafics i esquemes sobre l’organitzacio 
i et funcionament parlamentaris 

- 
Prefacr del M H. Sr. Heribert Barrera 
Prefaci del M. H. Sr. Miquel Coll i Alentorn 

La institucidi parlamentaria en la 
historia de Catalunya, per Jaume 
Sobrequés i Callicb 

Origen 
Major edat el segle Xlll 
EI funcionament de les CorZs Medievals 
L’epoca d’or de les Corts 
Les Corts t la crisi del segle XV 
Les Corts escenari del redrqament 
politic 
Progressiva decadencia de les Corts els 
segles XVI i XVll 
La desaparició definittva de les Corts 

-1 

El Palau del Parlament, pe! Francesc 
Vicens 

La Ciutadella de Felip V 
Un segle i mig de repressió 

.- 
C O N T I N G U T  

L’arsenal de la Ciutadella 
D’arsenal a palau rerai 
De palau reial a Museu 
La instai lacib del Parlament durant la 
Republica 
L’etapa actual 

El Parlament de Catalunya, per 
Ismael E. Pitarch 

I .  Cronica del Parlament 

- 

Composlcio del Partament 
Esdeveniments historics mes importants 
en la vida del Parlament 
La funció tegislativa 
La funció de control 
Altres funcions del Parlament 
Ei Parlarncnt de la Generalitat restablerta 
Les eleccions al Parlament de Catalunya 

Il .  Les funcions del Parlament 
La naturalesa i la finció del Parlament 
EI sistema d’autogovern de Catalunya 
Caracteristiques del Parlament 
La íuncid i ICS cornpetencies lkgisiatives 
del Parlament 
Les funcions de creació, control i impuls 
de I’accr6 politica i de govern 
La funció eiectiva 
La funcib integradora i solidArra 
EI funcionament del Parlament 
L’ekcciú del Parlament 
Els diputats 
La seu i el temps de treball 
Els organs dd Parlament 
Ei sistema de treball i de decisió 
El procediment legislatiu del Parlament 
EI control i I’impuls politlc dc I’accib de 
govern 
La publrcrtai i cl coneixement del 
Parlament 
Els serveis del Parlament 
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