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XA sessili, su~pcsu ahir, es r e p h  a un quart d’onze del matí 
i tres minuts. PreLri&ix el M. H .  Sr. President del Parlament, 
acompanyat de tuts els membres de la Mesa, la qual és assisti- 
du per 1’0ficial Major i el lletrut Sr. Pau. 

Al banc d d  Govern seu I’H. Sr. Conseller &Indiistria i 
Energia, de CornerG, Consum i Turisme. 

El Sr. PRESIDENT: Es reprEn la sessih. 
E1 tretzE punt de l’ordre del dia 6s la Moció subsegüent a la 

jnterpei.laci6 sobre la crea46 de noves universitats, presentada 
pels Diputats senyors Víctor Gimeno i Ignasi Riera, del Grup 
parlamentari d’hiciativa per Catalunya, Per presentar la Moci6, 
t6 la paraula 1’XElustre Diputat senyor Ignasi Riera. 

Moci6 subsegüent a la InterpcNació 
al Conscll Exccritiu sobre la 

Crcació dc Novcs Univcrsitats 

EI Sr. RERA I GASSXOT: Si‘, @cies, senyor President. La 
Moci6 subsegüent a la interpellaci6 plantejada amb carhcter 
d’urghcia per tres grups t B  clos punts que es recohzen, en tot 
cas, en manifestacions fetes per 1’I-Ioiiorable Conseller d’En- 
senyament, en textos que haviem fet servir, justament, quan el 
company de grup, Víctor Gimeno, va presentar aquesta inter- 
pel.laci6. El Conseller parla reiteradament del mapa univcrrsitari 
de Catdunya; aquest mapa universitari de Catalunya ens sem- 
bla molt important, perque, a hores d’ara, i quan ja s’mtra en el 
periode de matriculacions, hi ha molts universitaris que encara 
RO saben ,amb seguretat, amb claredat, quin serh aquest mapa 
universitari. No ho saben tampoc, i hem pogut consultar diver- 
ses programes municipals en els quals hi ha afirmacions, s u p -  
sem que ben intencionades perb sovint contradictbries, sobre 
futures seus miversithies a diverses ciutats de Catalunya, que, 
en tot cas, no han quedat del tot confirmades -repeteixo, si que- 
dessin confirmades, resultaria que unes s6n contradictbries amb 
les altres, o que hi hauria, en tot cas, una arribada de noves seus 
uníversithies rhpiclament i de tnanera una mica ... , gairebe clan- 
cF e s t i na . 

Aquest 6s el primer punt de la Moci6: <<E1 Parlament dc &- 
tnlunya insta el Consell Executiu per tal que publiqui, en un ter- 
mini rn,ixirn de tres mesos, el mapa universitari de Catalunya.>> 
En aquest cas, el tema del termini te relació directa amb el co- 
menqament del curs cscolar, és a dir, no és all6..., per dir que es 
faci amb una determinada urgkncia per utla rm5, senzillament, 
d’ernphyer l’acci6 del Govem, sin6 perquh, en aquest cas, 6s 
raonabie que sigui així. 

El segon punt és: <<El Parlament de Catalunya insta el Con- 
sell Executiu per tal que elabori un estudi sobre els recursos 
econbrnics necessaris per fes possible un fimcionamcnt de més 
quaiitat de les universitats d’aarreu del territori nacional catalh. H 
f2s UII terna de m ~ ~ i 6  subsegüent als termes a m b  qu& va ser 
plantejada tant la interpel.laci6 com la resposta del Conseller; és 
a dir, en aquests moments crec que l’ombn que plana al da- 
munt de les nostres universitats 6s si s6n universitats de qflalitat 
i aqucsta qualitat queda garantida, No tornar6 a parlar aquí de 

qupl ha passat amb els 25.000 milions d’inversioons per a les uni- 
versitats catalanes, que s’han demostrat del tot insuficients i 
que, en tot cas, en aquests moments estan pesant sovint sobre 
les universitats catalanes pel cost subsegüent que suposen 
aquests diners, 

Sembla que el funcionament de les universitats, tant el fm- 
cionament dia a dia com la necessitat d’ampliaci6, i la necessi- 
tat d’ampliaci6 per aconseguk més qualitat en aquestes 
universitats requereix comptar amb nous recursos econbmics. 
En tot cas, perb, la Moció no demana aquests nous recursos 
econbmics, sin6 que el Consell Executiu ehbri un estudi subre 
els recursos econbmics necessaris per fer possible un funciona- 
ment de més qualitat de les universitats d’arreu del territori na- 
cional catalh. 

&&cies, senyor President. 
El Sr. P “ T :  Moltes grhcies, senyor Riera, No s’ha 

presentat cap esmena i, per consegüent, es pot passar directa- 
ment a la intervenció dels p p s  que ho solIicitin. EI CDS? Té 
la paraula l’illustre Diputat senyor Marth, 

El Sr. MARTf”: Molt Honorable President, Iklustres senyo- 
res i senyors diputats, la universitat, l’entrada en vigor de la 
Llei de Reforma UniversitS-in va introduir l’autonomia univer- 
sitbia, i, amb aixb, podem dir que s’ha posat fi  al principi 
d’uniformitat, S’ha acabat amb allb que es diu <ce& per a tots>>, 
perb no n’hi ha prou amb l’expectativa de tenir universitats dis- 
tintes, on els estudiants puguin elegir on estudiac, per poder 
proclamar la llibertat d’elecci6 dels estudiants: és necessari fer 
utia oferta adequada, per a aixb 6s totalment necesshria l’orde- 
naci6 de les nostres universitats. 

L’Agrupaci6 parlamentiiria del CDS ja ha dit, de forma rei- 
terada en aquesta Cambrd, que és partiaria & la lliure creaci6 
de cenaes d’ensenyament universitari, bé siguin d’iniciativa so- 
cial o privada. Les universitats catalanes depenen de la Conse- 
lieria d’Ensenyament, i 6s cert que des del. CDS sempre hem 
estat disposats a donar un vot de confianqa a totes les iniciatives 
que s’han pres amb la intenci6 de potenciar les actuals universi- 
tats i de promoure el creixement de I’oferta de places universi- 
thies, Avui hem de manifestar, respecte a la Moci6 que ens 
ocupa, que considerem totalment necessari que el Consell Exe- 
cutiu de la Geneditat publiqui un mapa universitari de Cata- 
lunya, com a eina privilegiada i necesshia en la planificatci6, 
que reflecteixi tant la situació actual de les nostres universitats 
com la presentaci6 d’alternatives a mitja i a llarg termini. 

En un temps breu ens &Q~XCII I  discutint un projecte de llei 
de reconeixement de la universitat Ramon Llull, al qual Ia nos- 
tra Agrupaci6 ha presentat algunes esmenes, en un intent de m- 
cionditzar l’oferta d’apcions universitbies, Aquests defectes 
en l’oferta universitbia que la nostra Agrupa56 detecta, vol- 
dríem veure’ls corregits, i creiem que la realització d’un mapa 
universitari de Catalunya, que no sigui purament descriptiu, si- 
nó que tingui en compte la rearitat universitkia actual, la seva 
escassa díversificací6 i la seva desconnexi6 amb la societat, po- 
tirien i haurien de prtar-nos a una veritable política universith- 
ria, p l  que fa a la creació de noves universitats, i a una 
optimització de l’oferta universithia. 

Suposo, Mustres senyores i senyors diputats, que vostes 
coincidktn amb mi que no 6s suficient fer un mapa i una bona 
propamaci6 universithrln, sin6 que cal  dotar la universitat dels 
recursos econbmics adients que facilitin el cobriment de les ne- 
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cessitats d’aquesta instituci6. fis necessari dotar la nostra uni- 
versitat dels recursos suficients que la facin abordar la innova- 
ció pedagbgica desitjada, aixi corn garantir Ia qualitat de 
l’ensenyament i, de m e r a  malt particdar, el de1 doctorat, amb 
el rigor i la flexibilitat que requereixen. Aquestes i altres qües- 
tions que ens han de conduir a una bona qualitat en les nostres 
universitats, exigeixen una mhlisi dels recursos econbmics ne 
cessaris, 

De tot I’esmentat abans, senyores i senyors diputats, hauran 
dedu’it que i’Agrupaci6 parlmentbja de1 CDS donarh el seu 
suport i el vot d’atiu a la Mwi6 avui a debat. 

Moltes grhcies, Honorable President, ilqlustres senyores i 
senyors diputats. 

El Sr, PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Marth. Per 
l’Agrupaci6 parlamenthria d’ Esquena Republicana CIC Catalu- 
nya, té la paraula 1’Mustre Diputat senyor Card-Rovira, 

El Sr. CAROD-ROVIRA: Moltes grkies, senyor President. 
De I’eescó estant, per indicar el sentit favorable del nostre vot a 
la M0cl6 presentada per Iniciativa per Catalunya, 

Moltes grhcies, 
El Sr. P.RWIPTENT: Moltes grhcies, senyor Carod-Rovka. 

Pet Grup parlamentari Mixt, té la paraula 1’UIustre Diputat sen- 
yor Casanovas. 
EL Sr. CASANOVAS: Moltes grkies, senyor President. Si, 

nosaltres vam poder observar que, del debat que va haver-hi 
aquí, de les interpel-iacions substanciades l’altre dia, se’n de- 
duTa ben clarament que hi havia una preucupacia malt impor- 
tant sobre els llocs on s’han d’ubicar o es poden ubicar els nous 
centres universitaris. kixb ha portat una shie d’inquietuds a 
l’opini6 pribiica, sobretot a causa d’una skrie de noticies que 
hem pogut llegir en els diaris, i no solament per la ubicaci6 dels 
centres, sinó tamb6 pel contingut dels ensenyaments que 
aquests centres impartiran. 

Per tot aixb, creiem que és molt racional i útil que es faci 
aquest mapa universitari que es demana en la Moci6, i, evident- 
ment, la qiiesti6 dels recursos econbmics 6s essencial per a tot 
aixb. Per tant, nosaltres anunciem que votiuem favorablement 
la Moció presentada. 

Moltes @cies, senyor President. 
121 Sr. PRESTaENT: Moltes grhcies, senyor Casanovas, El 

Grup parlamentari Popular sembla que no fixa posici6. I e1 
Grup parlarnenmi Socialista? Té la parada l’llhstre Diputat 
senyor Magí Cadevall. 

Ei Sx. CADEVALL: Si, phcies, senyor President. Des de 
l’escó, si rn’ho permet, Nosaltres tarnb6 vhrem presentar una in- 
terpeHaci6 en el Ple anterior sobre les noves mivcrsitats. No 
vhrern presentar una moció subsegüent perquk el que volia ser 
aquella interpeHaci6 que va fer el senyor Manel Nadal era UII 

toc tl’atenci6, perque creiem que s’havia cornenpt Inalanieiit el 
procés d’endegar la indcpnditxaci6 d’aquestes noves universi- 
tats, perquk pensivern que s’estnva ferit urla oferta restrictiva, i ,  
cfectivament, es va constatar que hi ha hagut una reacció de 
tots els estaments universitaris i ciutadans de les ciutats i terres 
de Lleida, Girona i T,uragona-Keus. Perb pensem que l’impor- 
tdmt 6s que hi ha hagut, en principi, ~uia rectificacili de critefis 
respecte ii la propamaci6 perifErica -encara que no esth defini- 
tivament solucionat-, i diria que no est& solucionat perqui: en 
un claustre que hi ha hagut la setmana passada en 1’Estudi G e  
neral de Lleida es va fer constar que l’Estudi General ciicarit no 

havia rebut cap paper sobre aquest tema, sobre la programaci6, 
i que, per tant, tota aquesta tempesta havia estat provocada per 
infonnacions verbds i, per tant, no ens sembla un sistema de 
treball prou seri6s. Perb, aiXi i tot, com que se’ns va fer la pro- 
mesa -que 6s el que ens interessava- que les lieis de creació de 
les noves universitats s’intentarien fer per consens, per aquest 
motiu a nosaltres ens semblava més important aquesta promesa 
i no v m  presentar cap mocib. 

A causa d’aixb, ens hem fins i tot plantejat la possibilitat 
d’adoptar I’abstenci6, per simbolitzar quin era ei sentit de la 
nostra interpel.laci6, perb donat el cas que estern perfectament 
d’acord amb les coses que demana el Diputat senyor Ignasi 
Riera, perquit, el m p a  escolar, nosaltres fa sis anys que l*estem 
reclamant, i el problema econhmic reconeixem que 6s bitsic, 
perque pensem que el Govern de Convergkncia i Unió ha ad- 
quirit sobre les universitats compromisos verbals seriosos, perb 
no en treu les conseqiíkncies cconbmiques, i pensem que el que 
cal <cprioritzam verbalment la universitat, sin6 <<prioritzar- 
la>> en els pressupostos, per aquests motius votarem favomble- 
ment la Mocib. 

Gdc ie s , senyur President. 
EI Sr. PRESIDENT: Moltes gdcies, senyor Cidevall. Pel 

Grup parlamentari de Converghcia i Unió, té la parada i Yllus- 
tre Diputat senyor Coil i Bertran. 

El Sr. COLL I BERTRAN: Molt Honorable senyor Presi- 
dent, iihstres senyores i senyors diputats, estem tractant una 
moció, l’única mocih a partir de les quatre interpetlacions que 
sobre d tem de la politica universitkia, del IIQU mapa univer- 
sitari, s’han presentat en aquest Parlament, tres de substancia- 
des i una de retirada. Nosaltres j a  valorem d’entmda com a 
positiu el fet que tan sols hi hagi una moci6 entre les quatre, i 
entenem que d’alguna manera 6s un bon senyal que el Govern 
va per bon camí en aquest aspecte. 

Penso que val la pena recordar un moment el context del de- 
bat, Estem davant d’una polltica d’arnpliació de l’ofcrta univer- 
sithria basaria, d’una banda, en la creació de noves places i, 
d’altra banda, basada en la creaci6 de noves universitats; aquest 
és un element del debat. Un altre element del debat és una POU- 
tica de diversificaci6 de I’oferta basada, també, en una doble 
vessant: noves titulacions oficials d’una banda, i ~mves titula- 
cions prbpies d’uuna alta. 

En aquest context, Iniciativa ens proposa una moció doble: 
d’una banda, el mapa universitari d’aqui a tres mesos, i en se- 
gon lloc, un estudi econbmic per aconseguir una millor qualitat. 
Vaig a centrar-me en la qiiesti6 del mapa. 

6s ceri que la Llei de Coordinació Universitkia i de Creaci6 
dels Consells Socials parla de la necessitat de fer la progmma- 
ció univcrsithia. Jo entenc que aixb, més o menys, 6s el que 
Iniciativa anomena uel mapan. De fet, no del tot; nosaltres ente- 
riem que la idea de mapa té una connotaci6 més d’esbuctura, 
més de mitjh o llarg termini, i en canvi la pragramaci6 6s m6s 
conjuntural, 6s una tasca que cs va fent cada any, perque fins i 
tot en h mateixa nonnativa es parla que aquesta progmnació és 
de tipiis lliscant, és de tipus pluriimual; cada any, doncs, guanya 
i111 any i en perd un, no? El Govern, a través del Departament 
d’Ensenyament, trebaila en aquests dos instruments, tant en.., 

EI Sr. PWLDENT: Senyor Coll, suspengui una mica el dis- 
curs, peryuh hi ha molts diputats que voldrien no perdre’s el 
que wst& esth dient. 
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Cantinui, per favor. 
E1 Sr. COLL 1 R E K M N :  Deia que el Govern, a travhs del 

Departament rl’Ensenyament, treballa en aquests dos instm- 
ments: en la programaci6 i en el mapa. En la programació, cada 
any, amb una certa perspectiva, R partir de les propostes de les 
universitats, i aixb, de fet, és el que preveu la normativa. X el 
mapa, pensant més a mitjh i a llarg temini, i cn aquest context, 
marcant les noves universitats -i aquest és un terna que si que 
ja esd clar-, i també Imscant d’alguna tnmera la seva persona- 
litmci6, el fet que tinguin una identitat concreta, no? 

La situació quina 6s en aquests moments? La situació és que 
la programació per al 91-92 es& ja tancada, es va tancar el pas- 
sat dia 11 de maq .a l’dltima reunió que hi ha hagut fins a avui, 
del plenari del Consell Interunivessitari, i el. mapa jo li  he de dir 
francament que no estat3 d’aquí a tres mesos. El mpa no est(& 
d’aqtií a tres mesos, hhsicament, per dues qüestions, una de ti- 
pus intern i una de tipus extern. La de tipus extern 6s que en 
aquest moment el Consejo de Universidades no t6 resolta tota la 
pol&mica al voltaiit de la crcaci6 de les noves titulacions, de Ia 
refonna de les titulacions, que 6s una tasca molt important, 
molt necesskia per al pais, Nosaltres no volem criticw el retard 
que en aquests moments hi ha en el Consejo de Universidades a 
resoldre d terna de les I ~ W S  titulacions; ens sembla un retard 
raonable, perquh es tracta d’un proci% malt important, que s’ha 
de fer amb molta serenor, que ha requerit una revisi6 de calen- 
dari contínua des de fa bastants mesos i en aquests moments en- 
cara hi ha una sEric de blocs de titulacions que estan en estudi, 
Pensem que una reforma que ha de tenir ulla perspectiva de deu 
a quinze anys no 6s el moment R’cular-hi amb presses, i per tant 
ja ens sembla bé el ritme que s’esL$ agafant. 

I l’dtra, de tipus intern, és que a Catalunya mateix hi ha un 
procés de reflexi6, que tampoc esta acabat i que entenem també 
que encara necessitd uns mesos, sobre la consolida& de les 
noves universitats i també sobre les perspectives d’altres ciutats 
jntemkiies: CE, problema de Vic, Manresa, Terrassa, Vilanova, 
Mataró ..., en fi, no me’n voldria deixar cap: Todosa, Comellh, 
tots aquests llocs en els quals hi lm una perspectiva de consoli- 
dació cf’uiia oferta unhersithria. Aqrii hi ha 1111 debat no tancat. 
Li incorporació rl’aquestes noves titulacions és un altre debat, 
Ihgicament, tcmbb ohert a Catalunya, El problema de la perso- 
nalització d’iiqiiestes primeres universitats més properes en el 
temps, ercn a. Tarragona i Lleida, Tot aixb farb, jo dida, impos- 
sible tenir el mapa pcr a desprds dc l’estiu. Evidentment que 
ens agradaria molt tenir aixb tancat, p r h  insisteixo que uiia co- 
sa és la programació amb un hnim de conjwiturd i l’altra el ma- 
pa amb un hnim d’estructura, i aixb segon és massa just en cl 
temps, no? 

I l i  ha moltes coses c4ares; hi ha, doncs, les set universitats 
mks la privada, aixb esth clar. Hi ha, doncs, allb C ~ G  potenciar 
Vic, altres llocs, hi ha Irz disposici6 de ies seixanta, setanta titu- 
lacions i les vuitanta que vinchan, hi ha e1 tema dels litois pro- 
pis dels rnhsters i els doctorats ... Tot aixb dificulta, no?, 
dificulta tot aquest terna. S’ha de dir, i jo voldria contestar un 
rnorncnt el senyor Magí CadcvaU sobre aixb que ha dit cJe1 
claustre de I R  Universitat de Llei&? ,.. Jo tinc aquí el document 
que va ernetsc cl claustre de la universitat. En aquest document 
no diu que els falti informaci6 en aquests moments; mes aviat 
aquí el que diu és una altra cosa diferent, diu: <<El claustre mos- 
tra la seva satisfacció per l’acorcl pres en la darrera reuni6 de la 

Comissió Territorial per a la creació de la Universitat de Lleida, 
de ratificar els centres i els ensenyments existents.>> Jo entenc 
que el terna de Lleida, en aquest document, estil bastant ben re- 
solt; t% un document que nosaltres potser no srrbscrirn’ern en la 
totalitat, perb que tampoc ens sembla condemnable o rebutja- 
bIe, o criticable d’ttna manera extensiva, no? 

336, aquesta és la qüestió sobre el problema de la programa- 
cib i el problema de2 mapa. Jo voldria aprofitar per dir una cora 
i per dir qm parlo a nivell personal; per tant, no voldria que es 
penses que estic interpretant el que pensa el Govern. Jo penso 
que també estem magnificant una mica la idea de mapa, Jo per- 
sonalment cornengo a tenir riubtes que en un moment determi- 
nat siguem capaps, en un moment determinat, en breu, de fer 
realment un mapa a llarg termini. Probablement podrem acabar 
fent un mapa de tipus molt general, perb no s6 si podrem entrar 
en detalls. Vull dir que en el mpa hi podrh haver quines són les 
universitats, quines s6n més o menys les places i el desig d’aug- 
menta l’escolaritzacih universithia, quines són les ciutats amb 
preshcia universithia a nivell mitja, sense tenir prbpiament 
universitat, quines seran les grans titulacions, allb que necessh- 
riament haur& d’haver-hi, per6 no gaire més. Tota la idea de la 
universitat, de departaments més que de títols, vershiil, capa$ 
d’adaptar-se a la demanda, tot aquest tipus de coses, jo  crec que 
s’aniran imposant i ,  per tant, no ens fem una iI.lusi6 d’un mapa 
tancat, perque probablement al final la mateixa comunitat uni- 
versithria arribar& a la concIusi6 que no 6s possiblc o no és pm- 
dent, no? 

Bé, així 6s tal COM ha veiem nosaltres cn aquests moments, 
El Govern esta treballant en la programació a la mitjana i a la 
llarga -i jo penso que fa bona feina, jo penso que busca el con- 
sens, l’entesa, i aixb és garantia de bon treball, sobretot si l’ho- 
ritzó esth una mica lluny i cal prendre decisions que han de ser 
perdurables, no? Repeteixo que no tindscm mapa d’aqui a tres 
mesos i que, per tant, no li votarem a favor la Moci6, i que fins 
i tot jo gairebk m’atreviria a demanar-li, després d’aquesta ex- 
plicaci6, que la retirés per evitar un trencament de consens en 
aquest terreny. El Govern compta amb el seu Grup i compta 
amb tots els Gmps per a aquesta tasca, que j o  entenc que l’estii 
fent be. 

No cal dir que el segon punt deriva del primer i que ens sem- 
bla que, explicat el primer, entrar en el segon no tindria gaire 
sentit. Jo reitero, doncs, I’anunci del nostle vot cn contta, d o -  
rant c’i debat que hem pogut realitzar en el passat Me i avui, i 
amb l’esperanp que aixb contribueixi, com un gra de sorra 
r n h ,  a la millora de la nostra universitat. 

Res més, i moltes @cies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes &cies, senyor Coll i Berimn. 
Seguidament es passa a la votaci6. 
Senyores diputades i senyors diputats que hi estiguin 

Vots en contra? 
Abstencions? 
La Moci6 ha estat rebutjada per 21 vots a favor, 54 en contra 

i cap abstenció. 
Passem al cattom& punt de l’orclre del dia, que és Ja Mwi6 

subsegüent a Ia Interpel-laci6 sobre la Política en Mat&ia de Pe 
licia, presentada pel Diputat IMustre senyor Josep Lluís Carod- 
Rovira, de l’Agrupaci6 parlamenthria d’Esquena Republicana 
de Catalunya. T6 la pmula, 

d’acord, es volen posar drets? 
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MocM subsegüent a la interpeklació 
al Consell Executiu sobre 

Ia Política en Materia de Policia 

EI Sr. CAROD-ROVIRA: Mol tes gracies senyor President. 
Senyores i senyors diputats, l’objectiu d’aquesta Maci.6 que 
presenta I’Agrupació parlarnenthia d ’Esquerra Republicana de 
Catalunya és el de situar novament en el primer pla del debat 
politic el tema policiac en el nostre país, amb el convenciment 
que no 6s posible que existeixi una autonofia politica red sen- 
se la disposició d’una hisenda prbpia, per una bancla, i les com- 
petbncies, l’exercici de les cornpetkncies d’ordre piiblic per part 
del Govern autbnom, per I’altra. 

Desprks d’uns anys de navegaci6 lenta, i enmig de mals 
tdngols en el tema palicciac, entenem que tenim avui l’oportu- 
nitat de prendre novament -com vit fer-se ja el 1985- una deci- 
sió politica d’una enorme importhcia. En e1 cas de prosperar, 
de ser aprovats, com esperem i desitgem, els dos punts de la 
Moció d’Esquerra Republicana, aquesta Cambra expressaria 
novament la voluntat clara i decidida que Ia Generalitat assiimís 
la responsabilitat de l’ordre públic en el territori de la seva ju- 
risdicci6. I que aixb fus possible amb tutes les pauses necessh- 
ries, amb tants terminis com fossin convenients, amb tantes 
transaccions, giragonses, dreceres i pacihcia polltica COM cal- 
gui, perb deixant dibuixat en l’horitz6, amb tota netedat, quin és 
I ’objectiu polític inequívoc. 

Aquest objectiu hauria de ser 4s- si realment valem parlar 
d’autonomia politica sense que tots els colors de l’arc de Sant 
Muti ens pugin a la cara, que la policia de Catalunya es con- 
vertis definitivament en una policia integral, amb totes les fun- 
cions i totes les cornpetimcies pxbpies d’una policia i, en 
conseqiibncia, que s’iniciés, per part d’aquesta policia de Carn- 
lunya, el procés de substitucid dels cossos i forces de seguretat 
de I’Estat, procés, d’altra banda, perfectament possible en í’ac- 
tual ordenament jurídic. 

A més a mCs, en el text de la nostra proposta es fa rderhcia 
a la necessitat que la Generalitat avanci en l’assumpció de no- 
ves compethies,  passant per tants periodes transitoris com 
s’estimin oportuns i fins i tot passant tamb6 per una certa. fase 
de corrcsponsabilitxació Govern cataih-Govern de 1’Estat en el 
tema de l’ordre públic. 

Finalment, el tercer dels elements incorporats en el text de la 
nostra Moci6 fa referencia a la necessitat que sis anys despres 
que aquesta Cambra es definis a favor d’un model policíac de- 
tcminat, que coneguem ara quines s6n, per pm del Govern, les 
prioritats que en el tema poiiciac ha previst per als propers 
anys, 

Si volem izvanqar cap a una autonomia política real, hem de 
tenir el sentit &Estat, Ia voluntat #Estat, suficients COM perque 
aixb sigui possible, i vol cornportw, aixb, vol dir, necesshria- 
ment, crear estructures reals d’Bstat, estructures reals d’autogo- 
vern. 

Som perfectament conscients que la necessitat d’un model 
policíac no és avui una prioriLTt politica del Govern de la Gene- 
ralitat, ni ho és per a la majoria de forces politiques presents en 
aquesta Cambra, ni tampoc per a bona part de la societat catala- 
na. Pcrh disposar de l’exercici de competencies en l’hrnhit de 
l’ordrc piiblic Bs un element: emblemitic fonamental per a tot 
poder polític realment authnom. 

Ai nostre entendre, el model és possible dintre de l’ordena- 
ment institucional actual, sense necessitat de canvis en el marc 
legal. A Euskadi existeix un model clar d’ordre públic que s’ha 
anat definint i s’ha anat exercint, primer, amb un Govern mono- 
color del Partit Nacionalista Basc, segon, amb el Govern de 
coalició nacionalista entre el Partit Nacionalista Basc i el 
PSOE, i tercer també amb l’actual Govern de coalici6 naciona- 
lista, pexb de signe nacional diferent, 

No voldriem creure, perb probablement la prhctiica ens duu a 
fer aquegta reflexió, que es <<prima>> des del Govern de 1’Estat 
i’iis de la violhcia en l’atorgament de mes comepetencies polí- 
tiques per sobre de l’ús de la ra6 politica, la voluntat de dihleg i 
el desig de negociació. 

No voldriern acabar la nostra intervencid sense tornar a dei- 
xar ben clar davant d’aquesta Cambra que, sense les competen- 
cies d’ordre públic, no és pssibIe parlar d’autonomia política 
reai, i que aquesta autonomia política real ser& del tot impossi- 
ble mentre l’actual composició de la Junta de Seguretat, i sobre- 
tot, mentre la part estatal de Ia Junta de Seguretat, demostri una 
nuMa sensibilitat, una nuNa voluntat politica de rdrqament del 
terna i sí, en canvi, constantment, una extraordlniuia vohntat 
d’obststrccionisme i, fins i tot, de ridiculitzaci6 del que 6s avui 
el present -i dema no volem que sigui el futur- de la policia de 
Catalunya. 

1 és amb aquesta espenya, doncs, que sotmetem el text 
d*aquesta Moci6 a la seva consideracib. 

Moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Card-Rovira. 

Han presentat esmenes el Grup parlamentari de Converghncia i 
Uni6 i el Grup Socialista. Pel Grup parlamentari de Convcr- 
&cia i Unió, té la paraula 1’II.lustre Diputat senyor Ramon 
Camp, 

EI Sr. CAMP I BATALLA: Grhcies, senyor President. Sen- 
yores i senyors diputats, de fet, la substanciaci6 de la interpel-la- 
ci6 va donar llum suficient per interpretar quina era la prioritat i 
quin era tambb el capteniment del Govern en d a c i 6  amb el te- 
ma que el senyor Card-Rovira ens va posar en consideraci6 i 
que avui tambk ens planteja per al pronunciament d’aquesta 
Cambra. 

En aquell moment, el Conseller de Govemaci6 va explicar i 
va referendar una sErie de criteris que eren coneguts de sobra 
pel conjunt de la Cambra, els va tomar a recordar, i, d’alguna 
manera, jo crec que, en bona Ibgica, va fer que el Diputat inter- 
p e l h t ,  en el moment de formalitar la Moci6, doncs, ell m- 
teix ja s’autmsmenks, per entendre’ns, respecte al que havia dit 
a l’expusici6 de la hterpel-laci6 i s’adaptbs a l’explicaci6 del 
Conseller de Governacili. I, en conseqiihncia, ha presentat una 
moci6 que nosaltres hi coincidim en general, i podrem fer una 
votaci6 favorable si s’accepten unes esmenes que hem presen- 
tat, i que respon, Ibgicament, al criteri del Govern en aquest 
sentit; criteri del Govern que no 6s cap sorpresa, entre altres co- 
ses, perquE i’my 85 ja vam definir en aquesta Cambra quin era 
el model policia1 al qual s’havia de tendir, pe1 quid s’havia de 
treballar per arribar-hi. I, Ibgicament, el que est& fora de les ca- 
pacitats de decisi6 unilaterals són els ritmes amb quk aquest 
model de poiicia es pot implantar; ritmes que, tots en som cons- 
cients, tenen un estira i afluixa en funció de les voluntats reals 
que les diferents parts posen en la discussió d’aquesta matteria. 
Dic <<diferents parts>> perque estern davant urta rnat5ri.a que, 
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com vostEs saben, tant la Constitució corn I’Estatut defineixen 
corn un sistema mixt de cotlaboracit5 entre l’Administmaci6 de 
I’Estat i l’Administraci6 de la Generalitat. ‘rarnbd hi intervk 
1’Adrninistraci6 local, dins del concepte de seguretat ciutadana 
i seguretat p6bIica, pel fet de ser aquest concepte mes ampli, 
perb 6s rm altre tema que avui no tocarem. 

Perb, en conseqüihcia, aquest concepte cle relaci6 mixta en- 
tre diverses administracions esti basada també, i hi ha mecanis- 
mes que ho han de fer possible, en urla lleialtat mútua, en ima 
cokhboraci6 sincera, en una lleialtat que alguns utilitzen el ter- 
me ccinstitucionah, Si no s’actua amb aquesta lleialtat institu- 
cional, nu s’actua amb Ileiialtztt Intihia, per rnds mecanismes de 
relaci6 que hi ‘hagin, certament, els mecanismes de relaci6 110 

donen el fruit que haurien de donar. I el que aqui succeeix 6s 
quc els ritmes de desplegament d’aquest model que coneixem i 
que tots tenim present, que, ho mordo, estan basats que Xa ro- 
licia Autonbmica sigui, tingui mes funcions intercornmithries, 
intercommithries que corrcspondria, per unt, a tota la Policia 
Autonbmica, a totes les funcions d’ordre p6blic i seguretat ciu- 
tadana, i qiiedaria reservat pcr als COSSOS i CQSSOS de seguretat 
de I’Estat totes les funcions extra. i supracomunitbies: terna de 
€onteres, temes portwwis, etcEteer. Aquest model, amb aquests 
ritmes, esta basat en clos punts fonamentals: un, amb t’iicord 
amb el Govern central en ternes, diguéssim, de finmqament 
d’aquest model plicial, que si 110 s’arriba aquests acords sa- 
bem, doncs, que ells ritmcs quecim condicionats, i també quc la 
Junta de Seguretat, qiie és l’oxganisme que coordina tot aquest 
desplegament i que ha de fer possible aquest model tamb6, 
doncs, aquesta Jmta de Seguretat sigui, realment, un ens efa- 
fiu, 16s la que, quan jo parlava de deialtat institucional>) i de 
dIeialtat rnr‘rtua~, tamb6 s’ha de reflectir a la Junta de Segure- 
tat, perquh si l’orgmisrnc que contribueix R fer possible aixb 
actua de forma, diriern, negativa, negativa en tot et procf,s, el 
procés queda alurat, queda ralentit, queda condkkmt. 

Ara com ara., , , quan al senyor Diputat va fer la interpel.Iiici6, 
doncs, el 20 de mwq era, concretmnent, es donaven les ck- 
cnmsthncies que el dia 21 es prodiiia una rcmi6 de la Junta de 
Seguretiit, o potser el mateix 20 n. la tarda, no ho sabria fixar 
amb cxnctitud, que mnb1ava que era unit reunió que havia, 
doncs, de ctonar uns friiits importiunts per@ p e  abms s’havin 
prodifit ja trn acord amb el MinistIe de l’hterior i, en conse- 
qiihncia, semblava qire tot aixb havia de funcionar i havia 
d’agafar una nova volada, en el sentit que -i ho recordava e1 
Conserfer- fa uns anys esthem pirlant de cinc-cents mossos 
d’esquach, el juny ci’exigumy estarem parlant de mil cinc- 
cents. Per tant ... 1 aixb si  que és un acord pres, i que, per tant, E s  
un salt yudltatin malt important en el proch de substitució que 
s’ha d’anar produint progressivament perquh sigui assumible el 
fiiiaiqwnernt i siguin assumibles tarnb6 els traspasses correspo- 
nents. 

Ara bé, el que és cert en aquests moments 6s que la Junta de 
Segurctiit va tornar a encallar-se una altra vegada, Pe1 Gmp par- 
lamentari de Converghcia i Unió, el que queda molt clar 6s 
que, en aqiiests moments ja, fins i tot, ens podríem fer una prc- 
$unta: és a dir, no sabem si mana el Ministre de l’hierior, cn 
aqucst afer, o mana, doncs, el Governador Civil de EJiircclcm, 
cn aquest cas. I, 6s clar, arrihar a qiiiestionar-se aiix0 6s molt 
Cort, diriem, no? I, entre altres coses, afectaria el concepte de 
llcialtat institucional i lleialtat infitum, que d&iein abans. 

?3& tinc consthcia que, desprbs, en les preguntes el senyor 
Card-Rovim, seguint amb la ternhtica, ha formulat una pre- 
gunta al Conseller de Govemaci6 en els temes, diguessh, de 
d e m a r  infomaci6 sobre aquesta reunió de la Junta, i estic se- 
gur que e1 Conseller c i e  Govemaci6, doncs, l i  pod& explicar, 
doncs, molt millor que jo  aquest tema. Perb que afecta als fons, 
dcs de la vessant política, afecta el que estem discutint en 
aquests moments: els ritmes i les voluntats; voluntats del Go- 
veni de la Generalitat, clares: mar al model de IL’any ü5; model 
dc substitució i modd de policia integral, i que la policia de Ca- 
talunya arribi, en un periacle tie temps determinat, a fer les fun- 
cions intracomunithries que li s6n prbpies en mat&rka d’ordre 
pf~blic i seguretat ciutadana, i substituir els actuals cossos i for- 
ces de seguretat de I’Estat. 

En conseqükncia, la Moci6 que ens planteja el senyor Ca- 
rod-Rovira, com ja havlern anunciat, ens 6s favorable, per I’opi- 
ni6 del nostre Grup parlamentari, en el primer punt, en tota la 
seva extensi6; en el segon punt, el senyor Card-Rovira, en re- 
presentació de la seva Agnipaci6 parlamenthia, planteja una 
intensificaci6 del procds; nosaltres estem d’acord a dir que s’ha 
de continua aquest prw6s d’assumpció de noves competen- 
cies, i, per tant, proposariem una esmena puntual de modifica- 
ció del verb <<intensificar>> pel de ccontinuar>>, que crec que és 
molt mds just quant a la realitat, perquh se suma en un proc6s 
cpe ja esth en mama. I després, a la part final, a l’incis final, el 
S ~ I I Y Q ~  Carod-Rovira ens plantejava que es presentés, per part 
del Govern de Catalunya, en aquesta legislatuxa, un pla de prio- 
ritats en l’hnbit policia1 per als propers anys que en sigui la 
concreció. 

Aquest terna, el nostre Grup parlainentari considera que, re- 
alment, no per no tenir les prioritats fixades, sinó perqui3 no se- 
ria prudent, en un p r w h  de negociació corn el que s’esb 
portant n terme en aquests moments, doncs, plantejar de foma 
pdblica, que l’altra part coneixeria, de €oma diafam, tots els 
plantejaments, doncs, del Govern de Catalunya i, en aquest cas, 
d’rrna de les pms en negocia&, i, en canvi, la part clel Govcm 
de Catalunya no coneixeria quins serien els elements de priori- 
tat que tindria I’altta part. P:s a dir, es produiria un desajusta- 
ment en els propis plantejiiunents que podria perjudicar les 
negociacions que s’hm de portar i que es portaran per fer passi- 
ble el desenvolupament d’aquest model autonbmic de Policia 
Autonhica. 

En conseqiihcia, ens sembla que es p d r h  anar fent el segui- 
ment igualment de res actuacions que es facin, per part dei (30- 
vern, i que no és necessari que es forci, en aquest cas, el 
Govern de Catalunya R presentar un pla, tal com demana i pus- 
tiila e1 senyor Card-Rovira. 

Maltes grkiees, senyor ht:si¿lent; @cies, senyores i senyors 
diputats. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes gdcies, senyor Camp. Per de- 
fensar I’esrnena presentada pel Grup Socialista, t6 la paraula 
I ’ fllustre Diputat senyor Abelló. 

Et Sr. A I ~ E L L ~ :  Sí, senyor President. Senyores i senyors di- 
putats, el Grup Socialista ha plantejat una esmena a la Moció 
que ha presentat el Grup ct’Esquerra. Republicana. 

Aquesta esmena del Grup Socialista cal enquadm-la, en pri- 
mer lloc, en un marc global o en iin marc general, que, fona- 
mentalment, és el de la Constitucili, el de 1’Estatut d’Auto- 
nomia i també de la resta d’denament juridic. No hi ha dubte 
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que, en aquests moments, és evident que s’ha de tenir en comp 
te la legisla& a nivell d’Estat, aprovada en un ampli consens 
en el Cmgr6s de Diputats, la Llei de Forces i COSSOS de Segu- 
retat de I’Estat, i després tambk la legislaci6 que, al seu mo- 
ment, va aprovar el Parlament de Catalunya i que, en les 
properes setmanes, tamM acabar& d’aprovar el Parlament de 
Catalunya pel que fa referencia a policia local. 

Nosaltres també volem tenir en compte i no minimitzar 
l’acord a qub fa un any van mibar el Ministeri de l’hterior i la 
Conselleria de Governaci6. Fa un any, en aquestes dates m6s o 
menys, el Conseller de Govemaci6 ens deia a la Cornksi6 de 
Justicia, Dret i Seguretat Ciutaúana d’quest Parlament que 
aquell era un bon acord -questes eren les paraules del Conse- 
ller de Governaci&, un acord que permetria desbloquejar la si- 
tmci6 en que es trobaven les relacions de seguretat pública a 
Catalunya, que desbloquejava I R  Junta de Seguretat i que confi- 
gurava un model gue, al seu moment, va aprovar e1 Parlament 
cle Catalunya, perh que hi havia -jo diria- UR consens generalit- 
zat a 

Aquest model, per un costat, delimitava, quant als serveis de 
forces i cossos de seguretat de 1’Estat i els Mossos d’Esquadra, 
per un costat, sota un model de complementrlrietat global, COM 

s’assignava en quest conveni, que havia d’eestar presidit per la 
cooperació i sobre la base de I’auxili mutu, la coHaboraci6 i la 
coorclinaci6 de les actuacions, 
Ai mateix temps, tiimbé, en aquest conveni es deia que la 

Policia Autonbmica, els Mossos d’Esquadra, era Ia policia ordi- 
dhia integral i que, per tant, s’iniciava un procés de substituci6. 
E s  a dir, pel que feia referhcia als serveis. I, per tant, des 
d’aquest punt de vista, no hi ha dubte que la voluntat política 
que hi havia en aquell conveni -i es va signar- anava en aquest 
sentit. A mi em sembla que aixh no es pot minimitzar perque, a 
m6s a mes, hi havia un aspecte molt important, que, al llarg 
d’aquests mesos, també s’ha acabat desbloquejant, que 6s e1 
que fa referencia ai finanprnent de la Policia Autonbmica, i, 
per tant, des d’aquest punt de vista, a mi em sembla que, des- 
pr6s d’un any de la signatura d’aquell conveni entre el Ministeri 
de l’hterior i el Departament de Governaci6, hi ha hagut aven- 
GOS importants, Segurament no tots els aspectes han avangat en 
la mateixa profunditat, perh, globalment, des del punt de vista 
del Grup Socialista, és un aspecte important. 

Per tant, nosdtces hem fet una proposta de modificació 
d’aquest plint primer de la Moc% que presenta el Grup d’Es- 
querra Republicana, i tamM volem anunciar, en aquest mo- 
ment, que, respecte al segon punt, votaríem afirmativament si 
s’accept6s una part de l’esmena de Convergkncia i Uni6. 

Res més, i moltes gdcies. 
EI Sr. PRFXIDENT: Moltes grhcies, senyor Abellh. Ara po- 

den intervenir els grups que 110 han esmenat la Moció. L’Agru- 
pació parlamenthria del CDS: te Ia paraula 1’U-lustre Diputat 
senyor Latorre. 

El Sr. LATOWE: Gdcies, senyor President. Coincideixo 
amb Z’IIiustrc Diputat senyor Carod-Rovira que el gmi cte sufi- 
ciencia ecoribmica i el nivell ri*msumpci6 de cumpet&ncies en 
matkria de seguretat ciutadana són les claus dc nivell d’autonc- 
mia cl’un poble. Estic convengut tarnbk que aquesta coincidh- 
cia abasti1 tot e1 Govern de la Generalitat, que avui assisteix en 
ple en ayirest debat, llevat de catorze dels seus memhrcs, i dcs 
d’aquesta coincidhncia, senyor President, senyores diputades, 

senyors diputats, manifestem que votarem els dos punts de la 
Moció d’Esquerra Republicana. 

Gficies, senyor President. 
El Sr. PRESXDENT: Moltes @cies, senyor Latorre. El Grup 

parlamentari Mixt no pren ... Grup parlamentari Popular, tam- 
poc, Grup parlamentari d’hiciativa pcr Catalunya: el senyor 
Riera t6 la paraula. 

El Sr. RIERA 1 GASSXOT: Si, grhcies, senyor Resident. 
Penso que d nostre Grup ha explicat la importhncia de la Poli- 
cia Autonbmica com a element bhsic per aprofundir l’autono- 
mia, tant en aquest Parlament com en el Parlament de I’Estat, 
en e1 seu posicionament sobre les lleis tendents a definir els Bm- 
bits i les cornpethies de les poiicies autonbrniques. 

En aquest tema concret, ens sembla important que 1’Ikhstre 
Diputat senyor Carod-Rovira ens hagi recordat l’article 13 de 
Z’Estatut, la importhncia que t6 aquest article 13, i, en concret, 
el tema de l’aticle 13.6, quan es parla de la Junta de Seguretat, 
per la imporhcia que té aquesta Junta; que, en aquests mo- 
ments, en el comentari en aquesta Moció, cn el posicionament 
en aquesta Moció haguem de continuar palant de si es desblo- 
queja O no la Junta de Seguretat que a l’article 13.6 es diu: {<Es 
crea la Junta de Seguretat furmacla per un nombre igua1 de rep- 
resentants del Govern i de la Generalitat afnb la missi6 de coor- 
dinar l’actuaci6 de la policia de Ja Generalitat i de les forces i 
cossos de seguretat de I’Estat>>, que, ai cap de tants anys 4 1 0  re- 
peteixo- d’aprovat I’Estatut, encara estem pendents de si els 
vents polítics són o no s6n favorables ai funcionament ple 
d’aquesta Junta de Seguretat, no deixa de ser, si més no, alar- 
mant. Dic, per tant, que e1 nostre Grup donarh suport a aquesta 
moció en els seus dos punts. Insistir& molt en l’aspecte.*,, ens 
agrada molt que s’hagi insistit en l’aspecte de caordinació i de 
trebdl coordinat amb les policies locais, element molt impor- 
tant en aquests moments a Catalunya. 

Gricies, senyor President. 
El Sr. PRESTDENT: Moltes grhcies, senyor Riera I ara, per 

pronunciar-se sobre les esmenes, té la paraula el proposant de Ia 
Moció, 1’114ustre senyor Josep Lluís Carod-Rovira. 

El Sr. CAROD-ROVIRA: Si, moltes &cies, senyor Presi- 
dent. Pel que fa referencia a la prhnera de les esmenes, la del 
Grup de Converghcia i Uni6, el senyor Camp s’ha referit que 
en aquest terna, COM en tots els altres, calia la confluhcia +u- 
poso que a ell li hauria plagut més de dir <<la converg&ncia>>, <<la 
unió>* de voluntats politiques per part dels dos governs, el Go- 
vern catal& i el Govern de 1’Estat. Nosaltres en principi eele- 
brem que el Gnip de la majorin faci costat al primer punt de la 
nostra rnoci6, que d’dtra banda, diguem-ne, s’inscriu fonamen- 
talment en el que ja va ser aprovat per aquesta mtcixa Cambra 
fa sis anys. El que passa és que en relació a m b  la seva esmena, 
qiie es refereix al punt 2 de la nostra moció, hi ha dos elements 
estri c t a1 nen t diferent s. 

Per urla banda, la proposta de canvi del verb (cintensificar)) 
per <continuar>>; aquesta j a  ds, podríem dir, una mena d’habib- 
tat lexical del Grup de la majoria, que no cal intensificar res, si- 
n6 gne simplement cal continuar per@ ja <anem bé, Tinc la 
sensació que no anem tan bé COM sempre s’acostuma. a dir. Ara, 
aixb no obstant, si amb l’acceptació del mot <<coiitinum, 
doncs, es fa r a l  que es van assumint noves compet&ncies, no- 
saltres, bbviament, ens hi avindriem. EI que passa és que de cap 
de les manercs no ens és  possible d’adrnetre la supressi6 
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d’aqucsta proposta, que per a nosaltres tenia una imposthcia 
plfttica enorme, com era la presentacid davant d’aqtiesta Cam- 
brrt d’un pla cle prioritats en 1’8mbit policial. 

El senyor Camp ha dit que aixb era -per dir-ho en termes de 
phquer o de joc de cartes- no ensenyar bbviament de quines 
cartes es disposava en uns moments previs a una negociació, 
que corn 6s lhgic, doncs, no serh exactament molt acil, no ser& 
molt senzilla, Ja ens voldríem crerrre que es tracta només d’ai- 
xb. En cl fons la nostra temenqa 6s que no es vulgui fer públic 
quin és el pla de prioritats en l ’ h b i t  policial, probablement 
psrq‘guk aquest pla no existeixi, probablement perque aquest pla 
sigui inexistent o fins i tot perguk, des del punt de vista de com- 
pcthncics reals en rnathria d’ordre pfiblic i seguretat ciutadana, 
tingui unes ambicions d’urra modestia tan gran que provoqui un 
cert nibor el fet d’expressar-les en públic. 
Corn que nosaltres no cns voldriern pas equivocar en aquests 

termes mantenim, preferim mantenir, bo i acceptant la substitu- 
cih ~1~ 4ntcnsificarn per <<continuar>>, preferim mantenir quin 6s 
el. cmhcter de la nostra moció, bo i desitjant, amb l’acceptació, 
doncs, cl’quest rtcontinuam, que l’assurnpi6 de noves compe- 
thncies: sigui una realitat i que en Xa propera interpellació que 
fem sobre el tema ja sigui possible: de parlar de noves cornpe- 
t5ncies concretes que hagin estat assumides, 

Pel que fa a l’esmena del Grup Socialista, nosalires hem 
d’agrair l’interks del Grup Socialista pel terna, en el sentit, 
doncs, que I’csmena és una esmena d’un contingut pol& clar; 
el que passa és que em penso que tant corn hem d’agmir aquest 
interh politic pel tema, el Grup Socialista també sahrh agrir la 
coherkncia politica dei. nostre Grup, en el sentit que no tindria 
sentit que defensbssim o digdssim en uns llocs unes coses i en 
uns alires unes altres. El senyor Abel16 s’ha referit a l’ampli 
consens que es va trobar en el seu moment, quan va ser aprova- 
da la Llei de Cossos i Forces de Seguretat de X’Estat; va ser un 
consens ampli, sobretot entre els qui van participdr en el con- 
sens, entre els quals nosaltres no hi vam comptar perque varn 
votar cn contra d’aquesta Llei de Cossos i Forces de Seguretat 
de I’Estat. Per tant, no tindria sentit que ara nosaltres variCssirn 
la nostra. opini6 d’acord amb uns condicionarnexrts politics que 
ni s6n els nostres, ni assumim, ni defensem. 

Per altra banda, l’nfinnaci6 aquesta de parlar de models po- 
licials sobre la base d’auxili rnutrr, culhboraci6 i coordinaci6 
de les actuacions no passa de ser, com deiem en el moment de 
la nostra resposta al Conseller clc Governacih, unes velles pa- 
raules plenes de lirisme, de lirisme poiicial, per a la veracitat de 
Ies quals, per a la seva constatació només cal veure, exactament 
de gir& serveix, quk Ea la Junta de Seguretat, quins van ser --com 
van dir des d’aqui- l’auxili mitu, la col-labor;lci6 i la coordina- 
ció qrie van prestar els COSSOS i forces de seguretat de I’Estai 
quan els Mossos d’Esrpdra intervenien a Sant Adri& del Be- 
shs, a qui va11 deixar més sols que la una. 

I, per altra bmda, hi ha un altre punt, que aquest si que entc- 
nem quc 6s la pcclm de toc diferencial del model policid. Vos- 
t&s diuen que en aquest cas es tracta de parIar dels mossos C Q ~  

d’uiia policiii ordinhria i integral; perh aquí ve, diguem-ne, un 
substantiu seguit d’una frase en condicional, que entenem que 
6s el rnotiu bhsic de diferenciaci6. Vosths parlen CIC rtsubsti- 
tuint-hi si s’escau>~; nosaltres creiem guc, corn que s’escau, el 
que cal és substituir i en tot cas el que cal és precisar amb clarc- 
dat a quin model ens referim. I el model que en tot cas se’ns 

proposa en la seva emena 6s un model respectable, perd que 
des del punt cle vista estricte, no ja de federalistes, que seria pi- 
car molt amunt, sinó de simples autonomistes, em sembla tan 
modest que no el podem acceptar. 

Moltes grhcies. 
El Sr. P ” T :  Moltes gracies, senyor C~uods-Rovh. 

Entenc que es votaran separadament el primer i el segon punt, i 
sembla que el segon punt anib la modificaci6 del verb <<conti- 
nuar~. (Pausa. L’l, Sr. Camp i Batalla demana per parlar.) Si7 
Senyor Camp, don Ramon ... 

El Sr. CAMP I: BATALLA: Grhcies, senyar Presjdent, Per 
titmb6 demmar en el segon punt la votació separada de la part 
qne correspondria a l’esmena de supressi6. (Puwa.) A partir de 
la <<i}>, ui en conseqühcia ... n, eh? 

El Sr. PWSDEW: O sigui fins a a r w .  Molt bé. 
Doncs, es vota el punt primer de la Moci6. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
El primer punt de la Moci6 ha quedat aprovat per 64 vots a 

Ara procedirem a votar el segon punt de la Moci6 fins a 

Vots a favor? 
Aquesta fracci6 del segon punt ha quedat aprovat per una- 

A continuaci6 es vota la resta d’aquest segon punt. 
Vots a €avor? 
Vots en contm? 
Abstencions? 
La resta del segon punt ha quedat rebutjat per 20 vots a fa- 

vor, 55 en contra i cap abstencih. 
Passem a continuai6 ai quin& punt de l’ordre del dia, que 

és la Moci6 subsegüent a la interpeElaci6 sobre els centres d’en- 
senyament pfíblic a Catalunya, presentada pel Diputat Illustre 
senyor Ignasi .Riera i Gassiot, del Grup parlamentari dVniciati- 
va per Catalunya. 
‘E la parimla, 

favor, cap en contra i 10 abstencions, 

<<ara }>. 

nimitat. 

Mociii subsegüent a la interpeHaci6 
al Consell Executiu sobrc els Centres 
d’Ensenyament J”iib1ic a Catalmyit 

El Sr. RIERA 1 GASSICTT: Grhcies, senyor President. Se- 
nyores i senyors dipubts, hi ha hagut en aquesta Cambra una 
successió encadenada d’interpetlacions i de mocions sobre els 
ensenyaments públics a Catalunya, una mica amb la pretensi6 
de col.labrar també des de la feina parlamerithria en la dignifi- 
caci6 d’aqucst ensenyament públic o d’aquests ensenyaments 
priblics a Catalunya, 

Després de la interpllaci6, presentada pel Grup Socialista i 
substaticiada per l’Il*lustre Diputat senyor Mag€ Cadevall, vam 
aprovar en ei ple anterior una tnoció, i que va ser aprovada -ho 
recordo- per unanimitat, en la qual es recordava tant la necessi- 
tat de continuar contribuint a la dignificació de la professi6 
d’ensenymt, a Ea realització d’una planificació d’adaptaci6 dels 
centres docents a les necessitats de la reforma, a continuar do- 
tant els centres docents amb equipaments necessaris, principal- 
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ment, de les especialitats de formaci6 professional; a potencim 
í’autonornia pedagbgica i de gesti6 dels centres docents i a ela- 
borar propostes de planificació escolar necesshries; a elaborar i 
difondre els dissenys cursiculars propis de Catalunya, a partir 
-repeteixo també-- d’una esmena de modificació del Grup de la 
majoria, Convergkncia i Uni6, 

En aquell mateix pIe va tenir lloc la substanciació de la nos- 
trí interpellació, en la gual vam tractar de completx els temes 
plantejats sobre les qüestions bhsiques de concepci6 de l’ensen- 
yament priblic a Catalunya. A partir d’aqnella interpellaci6 sor- 
geix ja, corn a subsegüent, aquesta moci6 que els comento i que 
els presento. 

En el primer punt el Pariament de Catalunya insta el Consell 
Executiu il incrementar l’esforg pel que fa a la constrrucció i rei 
habilitaci6 de centres destinats a ensenyaments mitjans, que una 
esmena molt oportuna ens permetrh de dir d’ensenyments se 
cundaris, d’acord amb la nova denominaci6 d’aquests ensenya- 
ments. El terna no em gmtu’it; l’estat en quk es troben en 
aquests moments encara molts centres d’ensenyaments secun- 
daris 6s foqa deficitari; sabem que es tracta d’uns centres de 
manteniment molt dificil; és a dir, no és una cusa ficil. mantenir 
uns centres d’ensenyament secundari en bon estat; hi ha hagut 
un esforq tant de construcció com de rehabilitaci6, com d’arran- 
jament d’aquests centres. El que es demanava era que aquest 
esforq continui% i continues, sobretot, durant tots aquests anys 
que la demografia ens explica que justament 4 s  ensenyaments 
secundaris 6s QII hi hamA una demanda de places molt forta, co- 
sa que impedd que els centres heballin amb la ts,.mquil-litat 
dels centres que compten amb espais suficients, Em penso que 
el tema del punt és molt clar i no insisteixo en aquest punt. 

Hi ha un segon punt que en principi podia fins i tot semnblac 
que no tenia res a veure amb la interpellació, sí amb la substan- 
ciaci6 d’aquesta hterpellaci6, que era el de garantir la plena 
transparhcia pel que fa als concerts educatius en coElaboraci6 
estreta amb els COSSOS d’hspeccid educativa, els consells esco- 
lars i els serveis territorials al Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya. Digukssim, aquí hi ha un problema 
greu i @s: a pastir de la LODE molts centres, diguem-ne, de tim- 
Ixitat privada huncionen a fa prhctica amb diner pribiic i com a 
centres pÚblics. Aleshores, el diner públic ha de ser un diner 
sempre transparent i sempre controlable. I ha de ser controlable 
no solament per alg6 que faci un treball ct’investigaci6 parla- 
menthia per poder controlar el destf d’aquell diner pdblic, sin6 
pel ciutad& en general, que quan li diuen aquest centre en el 
qual el meu fill estudia formaci6 professional. o el meu fill estu- 
dia estudis d’EGB, etcktera, 6s un centre de titularitat privada, 
per6 és un centre que compta amb un concert pedagbgic, aixb 
voI dir que l’ensenyament en aquest centre és gratu’it, que si hc 
de pagar unes quotes per a qüestions de tipus complementari 
per a classes dc gimnhstica, per il classes d’iniciació a la m6si- 
ca, et&tera, que tot aixb quedi molt clar i que el pare, l’usuari 
de l’ensenyament -en tot cas, el parc de l’usuari, en aquest cas 
concret- pugui contrulllr tl’una manera gairebé automatica el 
dcsti d’aquest diner. Que, per tant, shpiga que aquest centre res- 
pon en tots els selis punts a totes les propostes necesshries, re- 
glamentAries que hi ha pcr poder accedir B aquest concert 
educatiu. 

14a nostm intcrpel4iació -i x a  la nostra moc¡& no posa en 
dubte que hi hagi un control dels concerts pedagbgics. El que 

posa en dubte 6s que sigui flcil controlar aquests concerts peda- 
gbgics. I, per tant, es& formulada d’aquesta m e r a :  d 3 1  Parla- 
ment de Catalunya insta al Consell Executiu a garantir la plena 
tmnsparPlncia pel que fa als concerts educatius. Si hagudssh 
cregut que hi ha concerts educatius frauduients, la nostra Moció 
hauria dit: <<El Parlament de Catalunya denuncia I’Ús que es fa 
del diner prjbIic en els concerts educatius). Evidentment, no 
diem aixb; l’únic que diem nosaltres és que volem garantir la 
plena transpahcia pel que fa als concerts educatius -ho repe- 
teixo-, molt importants perquk a€wtcn una part notable dels ac- 
tuals escolars de Cataiunya. 

I una mica, i en aquest cas concret ja vaig comentar el tema 
personal, quan en aquests moments, en reunions de pares de 
fills que estan fent vuit& d’EGX3 i que estan pensant a quin cen- 
tre aniran i’any que ve, els comentaris, molt sovint -no sola- 
ment dels pares, sinó de professionals de l’educaci&, són 
comentaris que fan pensar que no hi ha encara aquesta cultura 
de la transparhia per poder saber on van a parar eIs diners 
dels concerts educatius. 

Per aixb plantegem aquest segon punt 40 repeteix*, no 
des de Ia denúncia, sinó des de la voluntat de clariíicar conjun- 
tament o que hi hagi eines de clarificació conjuntes de qub estil 
passant amb aquests concerts educatius. 

El tercer punt 6s: <<Continuar afavorint la participació dels 
pares en la gestió i impuls dels centres escolars de Catalunyaz># 
Vam estar parlant, en la interpei-laci6 -tant en aquesta com en 
l’anterior, i en el posicionament sobre la Mació de la iuterpella- 
ci6 anterior sobre el mateix tema-, que, davant del fmchs, di- 
guem-ne, de pmticipaci6 de molts centres escolars, no hem de 
dir que la fórmula dels centres sigui dolenta, sin6 que segura- 
ment no t’hem sabut portar millor, perb que és del tot indispen- 
sable jugar a favor d’aquesta figura dels centres escolars i, pr 
tant, hem d’aprendre a jugar-hi a fons tots. 

El punt número 4 6s: <<Definir, a través de les lleis i decrets 
que regulin l’apEicaci6 de la LOGSE a Catdunya, d s  hrnbits de 
col.laboraci6 amb els municipis i els consells comarcals>>. Hem 
dit moltes vegades que els municipis tenen compethcies escas- 
ses en matria educativa, que la LOGSE no vit ser tampoc prou 
clara en la definició d’aquests nous hmbits de coWaboraci6 deis 
ajuntaments amb l’ensenyament p6blic i que, per trmt -com que 
a CahIunya tenim l’ocasi6 de fer decrets i lleis d’aplicació de la 
LOGSE a Catalunya-, seria interessant que hi hagués una con- 
crecid més clara d’aquests h b i t s  de collaboració dels rnunici- 
pis i dels consells comarcals. 

Hi ha una qüestió important, i 6s que I’usuari dc I’ensenya- 
ment de l’educaci6 s’adrqa als representants locals per fer-10s 
preguntes, sobretot, d’ensenyaments en els quals els ajunta- 
ments no tenen cap competkncia; si els ajuntaments tenen com- 
petkncia en EGB, no tenen cap cornpetencia en ensenyaments 
mitjczns. Per& els puc dir, per exprikncia d’ex-regidor d’ensen- 
yament, que, davant d’un conflicte amb un centre de fomacid 
professional o davant d’wn conflicte amb un centre d’institut, 
els pres i els alumnes vénen a veure’t, i els professors dels 
centres, molt sovint -fins i tot els professors del centre-, et vd- 
nen a veure, van a veure el regidor d’ensenyament per@ digui 
qui? passa en aquell centre, 

Per tant, sembla que, o hem de deixar ben clar de dir: <<No, 
escolti, davant de tots aquests problemes, no preguntin a l’ajm- 
tment, p q u &  l’ajuntament no hi té res a veure>>, O ,  si es defi- 
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neixen uns hrnbits de col.laboraci6 q u e  crec que seria bo per a 
tothom-, es defineixin justament en aquest marc que tenim arn, 
que és la Llei d’aplicaci6 de la LWSE a Catdunya. 

I el cinquh punt és: <<Rogramar csforps complementaris per 
a la fomaci6 de nou professorat d’ensenyaments mitjans)} -en- 
senyaments secundaris també, una altsa vegada- <<<per tal de fer- 
10s més idonis pel que fa a l’aplicació de la reforma educativa a 
Catalunya.>> Aquest 6s un punt coincident, gairebé, en la lletra 
amb un dels punts de la Moció aprovada en el Ple anterior, i 6s 
que CIIS fa molta por que, si 110 hi ha un plus de formaci6, de 
mitjans de formació del professorat, la reforma pot ser una re- 
forma sobre el paper, perb no una reforma educativa a fons. 1: si 
en CI cas concret de tots els ciutadans, la formaci6 permanent 
haurh de ser una eina indispensable per poder sobreviure, en el 
cas concret de I’ensenyament, i clavant dels nous reptes que la 
societat ens planteja, la possibilitat de comptar amb mds mit- 
jans de formaci6 del professorat ser& sempre un element de més 
garantia per a l’aplicaci6 de la reforma educativa a Catalunya. 

Grhcies, senyor President. 
EI Sr. PRFSIIDEW: Moltes grhcies, senyor Riera. Ha pre- 

sentat esmenes el Grup pmlarnenta~ de Converghncia i Uni6. 
Per a la seva defensa, té la paraula la I1.lustre Diputada senyora 
Teresa Ribes. 

La SR. RJBES: Senyor President, senyores diputades, se- 
nyors diputats, reiteradament, en aquesta Cambra tots els dipu- 
tats han manifestat la nostra. coincklhcia cn la imprthncia que 
a Catalunya s’ha donat sempre a Z’ensenyarnent al llarg de la 
seva. histGrka, especialment a I’cnsenyament públic. 

El nostre Govern, i aquest Grup que li d6na suport, així ho 
ha entEs tarnh6 i, recollint aquesta tradició, des que en va abfer- 
nir els traspassos, en els successius pressupostos han anat incre- 
mentant aquest capitol fins a haver ,mibat r? construir, al llarg 
d’aquests anys, 101 nous centrcs de seerrndhria, amb una inver- 
si6 total de mes de 15.000 milions de pessetes, i en obres tl’am- 
pliació, reforma, millora i adequació, el nombre d’actuacions ha 
estat de 1.317, amb una inversi6 de vora 8,000 milions de pes- 
setes. 

Aquests centres s’hm coristruYt escampats per tot el nostre 
territori, per tal de fer efectiu el principi d’igudtat d’oport.tuni- 
tats i contribuir tarnbt? al seu recquilibri. Com a exemple, a les 
meves Terres de Ponent hem passat de tenir només tres instituts 
situats r? la capital, a tenir-ne í i  totes les seves comarques i en 
llocs tan distants corn Sort, Esterri, Vieltia i Pont de Suct. 

Les nostres esmenes, per tant, podriem qualificar-les de tkc- 
niques, ja que nom& les hem fet per canviar la nomenclatura i 
adequar-la a la de la reforma. 

6s  per aixh quc estem satisfets de poder votar fiwvorablement 
el punt I d’aquesta Moció, ja que hem €et u11 gran esforq i es- 
tem disposats a continuar-lo fent filis a aconseguir que els nos- 
tres centres de secundhria estiguin al nivell deis millors 

Pel que fa al segon punt, quan ha parlat dels concerts -ja ho 
hem reconegut i ho hem parlat diverses vegades-, aquests con- 
certs neixen de la LODE. La transpmhcia, pel que fa al Go- 
vern de la Generalitat, 6s total i absoluta, Ja que surt, dcs de la 
convocatbria fins nls documents que s’han de porta, fins a la 
resolucib, es publiquen exhaustivament al DOGC. Aqui tinc al- 
gun exernplc, que c a b  any, quan es fa I’adjudicaci6 dels con- 
certs, surt, centre per centre, a quk esta dedicat, quants nivells 

d ’ Ell ro pa. 

hi ha, quins cursos es fan i els diners que es d6na al codi, a cada 
centre. Per tant, creiem que la transparkncia 6s total. 

El control es fa a través dcls cossos d’hsptxció -com vosth 
demana, ja hi participen-, també formen part de I’Administra- 
ci6 i s6n els que han de vetllar per al seu compliment. Els con- 
sells escolars tamb6 hi participen; lpOdrlem dir que tots els 
estaments representats -pares, alumnes, professors- hi partici- 
pen a travks dels consells escolars, I els serveis temitorials tam- 
bé, ja que s6n els encarregats de tramitar i seguir el prmés. 

Per tant, existeix ja aquesta coHaboraci6 i aquesta transpa- 
rhcia que vostb demana. 

Jo li demanaria que retirés aquest punt de la Moció, per tal 
que la poguéssim vota totalment, ja que el tema, tractant-se de 
I’ensenyament prEblic, s’ho mereix. 

fis notable tmb6  la millora que s’ha aconseguit amb l’incre- 
ment de nivells de qualitat. Aquesta millora no nom& s’ha 
d’atribuir al Govern, a travBs del seu Departament d’Ensenya- 
ment, sin6 que tmb6 hi han contribuYt els ajuntaments, la ma- 
joria dels quals han collaborat en aquesta tasca d’una manem 
notbria. Ja ho va citar I’EOn~mble Conseller quan va respondre 
la seva interpel-lacib, i creiem, corn vostk, que aquesta regula- 
ci6, aquesta col.Iaboraci6 s’ha de regular a travds de la normati- 
va d’aplicaci6 i desplegament de la LOGSE. 

Pel que fa a aquesb millora, s’ha d’atribuir també d’una ma- 
nera molt especial al pfessomt, que amb el seu esfor(: i h seva 
deficaci6 tant hi ha contribu’it. 

Creiem com vast& -pot estar tranquil en aquest aspecto- 
que, sense aquesta formaci6, tota la reforma, per més diners que 
hi esmercéssim, per més equipaments, &ssenys curriculars o 
noves instalhcions que hi anéssim dedicant, estaria condemna- 
da al fiachs. 

És per aquest convenciment que el Departament d’Ensenya- 
ment ha fet tota una seric de programes de farmaci6 permanent; 
jo només li puc dir que, per a aquest curs 90-91, ha programat 
un total de 5.693 actuacions, amb un total de 198.350 hores de 
formació permanent del professorat: en formaci6 bhsica de cara 
rz la reforma, en formaci6 psicopedaghdica, actualitzacions 
d’hrrea o nivell, formacili per a equips directius i altres funcions, 
per a noves especiditats. m,, seria exliaustiva. 

Per tant, hi estern d’acord: tamM li votarem aquest punt de 
la Moció. 

I pel. que fa al punt 3, que parla de la patticipació dels pares, 
el terna tmb6 cns té molt preocupats. Malgrat els esforps de 
tots, cada cop 6s més petita -només cal veure les xifres de les 
tYtimes eleccions als consells escolars. Jo mateixa he participat, 
des de la constitució del FNAC,  en diversos congressos de 
FAPAES o jornades de pares quc tractaven aquests ternes, com 
les mateixes convocades des del Consell Escolar de Catalunya, 
i han arribat sempre, totes aquestes jornades i ponkncies, a la 
mateixa conclusió: s’ha de modificar el sistema de participi6 
establert en la LODE. 

Mentrestant, l’únic que podem fer és el que hem estat fent 
fins ara, que és continuar afavorint, i fins i tot incrementant, la 
participaci6 d’aquest grup de pares responsables i interessats en 
el terna, i mirar d’engrescar a la resta en aquesta tasca coilecti- 
va de l’eclucaci6 dels nostres joves. 

Ens plau, per tant, de poder-li votar tota la resta de punts 
d’aquesta MocicS, excepte dei 2 -per la qual cosa l i  hem dema- 
nat que el retir&, cns faria molta satisfacció de M e r 4  votar 
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la Moció completa, i esperem que, per altra part, pugui ser 
aprovada per unanimitat de tots els membres de la Cambra, 
corn s’ha anat fent en tots aquests temes dedicats a l’ensenya- 
ment. 

Moltes grhcies, senyor President, senyores diputades, sen- 
yoxs diputats. 

El Sr. PRWDENT: Moltes gdcies, senyora Ribes. Ara po- 
den intervenir els grups que no han presentat esmenes. Per 
1’Agrupació parlamenthria del CDS, té la. paraula t’lllustre Di- 
putat senyor Marth i Toribio. 

El Sr. MARTh: Molt Honorable President, il.lustres senyo- 
res i senyors diputats , 1 ’Agrupació parlmentJia del CDS , 
abans d’explicitar els seus posicionaments alls punts de la Mo- 
ci6, volem dir que recolzem les esmenes del Grup de CiU, ja 
que les considerem obligades matisacions semibtiques que 
s’ajusten a la terminologia expressada en el text de la LOGSE. 

Dit aixb, entrem a Ia manifestaci6 del nostre posicionament 
en la Moció. Estern d’acord en el primer punt, ja que es pot 
constatar que meu de Catalunya hi ha centres d’ensenyament 
secundari que arrosseguen un notable endarreriment en les pla- 
ces marcades per ai  seu acabament, tot aixb sense anomenar els 
que encara no s’han comenGat a constsuir i que alguns d’ells 
haurien d’estar ja acabats. I si, a aixb, hi afegim la urgencia de 
l’adquació que hauran de fer els centres d’ensenyament per 
absorbir els alumnes d’edat entre dotze i setze anys, d’acord 
amb alli3 que preveu la LOGSE, haurem de concloure que les 
perspectives no s6n massa optimistes al respecte, la qual cosa 
ens refema en el suport a aquest primer punt de la Moci6. 

Pel que fa al segon punt de la Moció, hem de manifestar que 
no es pot admetre que rnathries que estan incloses en currícu- 
lum -com 6s l’educaci6 física-, i que, en conseqihcia, han 
d’estar integrades a les partides subvencionades com a ccd’al- 
tres>), no s’han de tomar a pagar en forma de quotes coinple- 
rnent3ries pels pares, i aixb nom& pot estar garantit per un bon 
servei d’inspeccid. Per tant, donarem també el nostre suport al 
segon punt de la Moci6. 

Igualment ho farem als punts tercer i quart, ja que conside- 
rem que l’educaci6 6s fonamentalment responsabilitat dels pa- 
res, la societat i les institucions en el seu conjrmt, i sense 
participació activa dels seus membres en el proces educatiu, 
aquest quedaria coix quant a les seves aportacions i control. 

Pe1 que fa al punt cinquk, hem de dir que el considerem cab- 
dal per a la bona fi del deserzvolupament de la reforma educati- 
va, ja que I’hxit de I’esrnentacta reforma es €onamenta 
bhsicainent en tres punts: e1 desenvolupament legislatiu, el fi- 
nanqament i l’adequada preparaci6 i encoratjament del profes- 
sorat. 

Per totes aquestes raons, l’Agnrpaci6 parlamenthria del CDS 
recolzarh en el seu conjunt i amb el seu vot favorable la Moció 
presentada per I’IElustre Diputat senyor Riera. 

Moltes &c ics, Hunomble President, senyores i senyors di- 
putats. 

El Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyor Mmtín. Pcr I’Agrupa- 
ciri parlamentitria d’Esquem Republicana de CataIunyrt, té h 
paraula 1’Illustre Diputat senyor heyo .  

El Sr. PUEYO: Grhcies, senyor President. Únicament per 
manifestar el nostre suport a tots els punts dc la Mocilj que ha 
presentat el senyor Riera. 

Gdcies. 

El Sr, PRESDENT: Moltes gdcies, Pel Grup parlamentari 
Mixt, té la paraula I’IlIustre diputat senyor Maqal Casanovas. 

El Sr. CASANOVAS: Moltes gricies, senyor President, B6, 
no cal que rn’estengui en la bonesa d’aquesta Moció; tots els 
oradors que mlhan precedit n’hm encantat les excel.l&ncies, 
Nosaitres, simplement dir que donarem suport a la Moció. 

Moltes gdcies, senyor President. 
El Sr. P R E ” T :  Moltes grhcies, senyor C~sanovas, El 

Grup parlamentari P Q ~ U ~ U  RO es posiciona. Pel Grup parlrunen- 
tari Socialista, té la paraula l’I14ustre diputat senyor Cadevall. 

El Sr. CADEVALL: Grhcies, senyor Resident. Senyores di- 
putades i senyors diputats, corn ha dit abans el senyor Ignasi 
Riera, hi ha hagut unes actuacions encadenades. Nosaltres, en 
el Ple anterior, vbem presentar una moció sobre Xa miiiora de 
la qualitat en l’ensenyament ptiblic, i ,&xb per un motiu: perque 
penshvern que la reforma 6s una ocasi6 per posar el nivell de 
l’ensenyament pvíblic en la linia de la tradició pedagbgica de 
Catalunya, perquh haviem estat capdavanters en aquest tema, i 
penso que correm el risc de deixar-ho de ser, Pensem que 
aquesta reforma 6s una ocasi6 excepcional, perque si s’ha de €er 
la reforma de tot el sistema, es pot aprofitar per millorar la qua- 
litat, perqui: s’hi hauran de dedicar més recursos, i també per- 
que hi ha un descens demogrWw que permet insistir no tant en 
els aspectes quantitatius i més en els aspectes qualitatius. 

Perb haig de dir que la nostra Moci6 no era exhaustiva, i ho 
vaig dir ben clar: hi havia punts coincidents amb el senyor Ig- 
nasi Riera i punts diferents, perb anunciem que votarem amb 
molt de gust a favor de la Moci6, de tot els punts de h Moci6 
que presenten. 

El primer punt, sobre l’educaci6 seCuiidhii5, hi haurh canvis 
molt importants, i, per tant, ens sembla que s’ha de fer un espe- 
cial esforq assenyala aquest punt de la Moc& tant en la 
construcció corn en la rehabilitircid dels centres de swundhria. 
Vam avisar que no voldríem que s’hcom& en el perill d’habili- 
tar massivament aules del primer cicle de secundbia en centres 
de primhria, com ara estA passant, desgraciadament, amb les ex- 
tensions dels instituts de batxilterat. 

Segon punt. Hi estern a favor i el votarem, si el manté el se- 
nyor Ignasi Riera; si no, de totes maneres, li votarem totalment 
Xa seva Moci6, perque ens sembla que hi ha d’haver una. g ¿ m -  
tia -ikquesta transparkncia d’infomació respecte als concerts-, 
una gamtia de gratuitat, de tal forma que quedi clm’ssim que 
tot all6 que es cobra en els centres concertats 6s per activitats 
que es fan €ora de l’homi escolar, etcetem, amb totes les condi- 
cions que coneixen perfectament. 

La senyora Teresa Ribes ha dit que el control es fa a travks 
dels cossos d’inspecci6, per6 jo  suposo que la senyora Teresa 
Ribes, que est& molt interessada en els temes d’ensenyament, es 
va llegir un informe de la Sindicatura de Comptes sobre els 
concerts en la formaci6 del professorat, i com que suposo que 
se’l va llegir, suposo que va llegir dues conclusions importants: 
una, que s’havien desviat diners de la formaci6 especial -que 
sempre hem dit que era la pota coixa dels conccrts- cap a altres 
hmbirs, i, segona cosa que no el senyor Ignasi Riera, ni jo, sinó 
la Sindicatura de Comptes adverteix al Consell Executiu, 6s que 
en les bases de l’informe van descobrir que la inspecci6 no feia 
les comprovacions adequades, totals -algunes sí  que les feia, 
eh?, no exagerem-, no feia totes les cornprovacions adequades 
per si s’apiicaven correctament els convenis, i recomanava al 

A\ % VF. P 
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Departament d’Ensenyament que dotes de rnds mitjans la ins- 
peccic5; jo estic segurissim que el Departament d’Ensenyarnent 
seguhil aquests consells de la Sindicatura de Comptes i, per 
tant, doncs, votar-hi a favor seria dir que estan disposats a com- 
plir aquests consells de la Sindicatura de Comptes, prb,  en fi,,., 
e1 Grup de la majoria pot fer cl que vulgui. 

El tercer punt: fomentar la participació deiis pares -hi estem 
totalment d’acord. 

EI quart punt: coE.laboraci6 amb els municipis, fis un tema al 
qual nosaltres hem dmat també molta hporthcia  -4 no em 
vull estendre més-, i, sobre la formaci6, nosdtres ttmM ho ha- 
viem demanat, perb penso que el fet que aquí es demani espe- 
cidment per a la smundkia a mi em sembla molt important 
perque hem de menEalitzar fins i tot els professors de secwdh- 
ria -jo ho he estat, i no es pensin que estic predicant per altres 
persones. Per quk? Perqub els professors de sscundhia h u m  
de fer noves mathies que ara no tenien; segon, hauran de pas- 
sar de ser professors especialistes a professors d’hrea -alguns 
d’clls: els que passin a sccundhria obligatbri+-, i, tercer, penso 
que necessiten o necessitem -si jo continu6s exercint aquesta 
professi& formació psicopedagbgica que no tenim. 

Per tats aquests motius, em sembla molt oportuna la M Q C ~ ~ ,  
i la votarem a favor, siguin quins siguin els termes de ]’accepta- 
ció del senyor Ignasi Riera. 

El Sr. PRESDW:  Moltes @cies, senyor CadevitlP. Ara, 
per pronunciar-se sobre les esmenes presentades, td la paraula 
el proposant de la Moci6, senyor Ignasi Riera. 

El Sr. R E M  I GASSIOT: Sí, grhcies, senyor President. I, 
en primer lloc, per agrair, tant d s  diputats que s’hm posicionat 
sobre la Moció, corn, en aquest cas, especialment, la senyora 
Teresa Kibes, perqrrk ha defensat un parell ci’esmenes que em 
semblen absolutament congruents i que milloren el text de la 
Moció. 

En el primer cas concret, ens parla d’crtsenyarnents secunda- 
ris en lloc d’ensenyaments mitjans, i d’adqiiaci6 dels centres, 
en lloc de rehabilitaci6. Bé, aixb 6s una qüesti6 que els apare- 
lladors parlen de rehabilitació cl’habitatges; en aquest cas con- 
cret, d’adquaci6 dels centres és, de fet, un terna rnds ampli i 
permet parlar t m M  del mobiliari d’aquests centres, terna enor- 
mement important quan s’esth fent la transformació de centres 
destinats a prjmhia, destinats en aquest moment a eI-lsenya- 
ments secundaris. 

T-,a segoria de les seves esmenes és tarnhd el fet de convertir 
novament en ensenyaments secundaris els dits ensenyaments 
mitjans; és a dir, els que també ens hi hem dedicat molts anys, 
cncara, en aquest cas concret, no ens hem reciclat pel que fa a 
la terminologia nova. Per tant, moltes grhcies. 

Com que, de tota manera, tn’ha preguntat si retiraria el punt 
n6rnero 2 de la Moci6, per poder-la votar per unanitnitat, a mi 
també rn’agridaria molt la unanimitat, per6 crec que en aquest 
ciis concret ja he explicat que 110 era un plint de denhcia, s3n6 
que era z i n  punt, justament, de crida d’atnici6, tenint en compte 
els arguments ja donats i els que donaven tambk la Sindicatura 
cle Greuges, etchtera, i, sobretot, pcrqub jo, en aquest cas CQW 

cret, he tingut la voluntat de parlar, i de parlar amb molts ins- 
pectors per saber exactament si la feina d’inspecció era o no era 
acil, en aquest punt concret. I no és del tot Gcil; tampoc no ho 
6s per a l s  diputats: recordin que en els debats pressupostaris fi 

dos anys que ens queixem que les partides destinades a concerts 

van en una única partida global, que costa malt de destriar i sa- 
ber que vit a parar a cadascun dels diferents blocs en qui3 es &- 
videix l’ensenyament. Per tant, sabent que la rmanimiíat en els 
punts essencials queda garantida, el fet que no hi hagi unanim- 
itat en el punt 2 no crec que sigui ..., en tot cas, serh I’umbra que 
enaltirh el bImc, encara 
O sigui, que mantenim la Moci6 tal com l’havfem redactada, 

i suposo, per tant, que se& necessari votar-la separadament. 
Gracies, senyor President. 
El Sr. PRWIIIEWT: Moltes grbcies, senyor Riera. Votarem, 

Vots a favor d’aquuest punt? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
El segon punt de la Moció ha quedat rebutjat per 17 vots a 

Es ~ o t a ,  a continuacid, la resta, o sigui, el primer, tercer, 

Vots a favor? 
Aquests quatre punts han quedat aprovats per unanimitat. 
Passem al setze: punt de l’oordre del dia, que és la Moció sub- 

següent a la interpel-laci6 sobre el Procés d’EElabmaci6 i Trami- 
tació del Ma Territorial de Catalunya, presentada pel Diputat 
I1.lustre senyar Esteve TomBs, del Grup Socialista, 

en primer lloc, el punt 2 de la Mocid 

favor, 58 en contra i cap abstenció. 

quart i cinqui: punts de la Moci6, 

Moci6 subsegiient a la interpeHaci6 
al Consell Executiu sobre el Procés 

d’Elaboraci6 i Tramitació del 
Pia Territorial de Catalunya 

El Sr, T Q M h :  Senyor President, senyores i senyors dipu- 
tats, per substanciar la Moci6 subsegilent al debat que l’altre dia 
varn tenir amb motiu de la interpdlació respecte al Pla Territo- 
ka1 General de Catalunya. Crec que va ser un debat interessant, 
no se si gaire profit& des del punt de vista dels resultats, i ara 
mirarem que en aquesta Moci6 ho sigui, de profit6s; Es a dir, 
que les conseqihcies d’aqiell debat surtin ara. 

Per tornar a situar les senyores i els senyors diputats per- 
que ..., o aquells que no se’n recordin, doncs, fer el recordatori 
que l’obliigacid del Consell Executiu neix d’uuna llei aprovada el 
21 de novembre de l’any t983, 6s a dir, vuit ,anys enrere, per 
tant, estem -i ho repeteix- segurament amb l’incomplirnent 
més antic O dels incompliments més antics del Govern de Con- 
vergkncia i Unió. 

En aquella Llei es deia que havia de fer-se el Pla Tcrritorid 
Gcneral de Catalunya i que un decret posterior immediatament 
el desenvoluparia, desenvoluparia els criteris del Pla. Aquest 
decret j a  IIO es va redactar fins al 12 de desembre del 84, 6s a 
dir tretze mesos més enllh. Va ser publicat el febrer del 85, per 
tant tses o quatre mesos més enllh, i deia que en el termini de 
clos anys el Govern de la Generalitat es comprometia a redactar 
aquest Pla territorial, per tant que havia d’estar llest ei 20 de fe- 
brer dc l’any 87. I%, quatre anys més tard de l’aprovacili de la 
Llei, per6 COM que aquest any no estava aprovat va sortir UPI de- 
cret que deia: d i x b  es prorroga fins al 31 d’agost del 8%. Bé, 
un altre any i mig més enllh. Tot plegat que, des de la data de 
l’aprovaci6 de la Liei fins a la data que el Conseli Executiu es 
va p a r  ell mateix, ninp$ el va obligar, de cinc anys, van pas- 
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sitr cinc mys, perb des d’aquella data fins ara ja han passat tres 
anys i mig més; és a dir, estem -com repeteixo- amb l’incom- 
pliment m6s antic d’aquest Consell Executiu. 

Perb, a m& a m6s, l’altre dia el Conseller ens va sorprendre 
amb una perla que deia: <<Escoltin, vostbs no saben que un pla 
territorial d’aquests porta de deu a quinze anys la seva redacci6. 
Escoltin, vosths quE. es pensen, home, que aixb en quatre dies es 
redacta?>> No, perb 6s clar, resulta que qui firma els decrets i 
qui firma les lleis i qui les aprova amb la majoria no som nosal- 
tres sin6 que 6s el Coiisell Executiu de la Generalitat i el senyor 
Molins és qui va firmar la prbrroga, per exemple, no? És clar, 
ens sorprenen aquests tipus d’afirmacions. 

En qtidsevol cas, va haver-hi un debat molt interessant 
quant a obligacions que es va celebrar el 12 de juny de l’any 
passat en el qual es van comprometre, a través d’una resolució, 
aI que podem dir, per utilitzar una paraula així nova, <<parada 
de Govern>>. <<Escolti, el 31 de desembre d’aquest any aixb es- 
tar& acabat, paraula de Govern>>, Deia la Resoluci6 aprovada 
que <<el Parlament de Catalunya insta la Generalitat iz accelerar i 
completar el proc6s d’elaboraci6 i de tramitació del Pla Territo- 
rial General de Catalunya, tal com disposa la Llei 83, i una ve- 
gada acabats aquests treballs fer l’aprovació inicial del Projecte 
del PIa, presentar-Io a la Comissi6 de Política Territoria1 i sot- 
metre’l a la consulta institucional preceptiva, tot aixb abans del 
3 1 de desembre de l’<my passat.>> 

Be, l’any passat ha passat, perb és que, a m6s a m&s, I’alü-e 
dia el senyor Conseller, doncs, per treure’s, entre cornetes, <<les 
puces> del damunt va dir: <<Escolti, és que nosaltres no teniem 
cap obligaci6, cap obligaci6, d’aprovar aixb e1 32 de desembre, 
qu& vol dir aixb? Akxb de “parada de Govern” era per passar el 
debat, que era un debat una mica molest, i la llei ho diu molt 
clar que aixb no es presentar& fins que no estigui acabat, RO?, la 
data no importa.>> 

Bé, tot aixb, doncs, ens porta que nosaltres demanem que 
aquesta Cambra sigui rigorosa, sigui seriosa i ,  a més a més, de- 
mani serietat i rigor als membres del Consell Executiu i al Con- 
sell Executiu. 1, en aquest sentit, en una primera part de In 
Mocili que presentem diem que <<aquest Parlament constata 
l’ineompliment, per part del Govern de la Generalitat, de la Re- 
solució aprovada en aquest Parlament 133/IiI, aprovada e1 12 
de juny i que obligava a l’aprovació inicial del 1% Territorial 
General de Catalunya així com a sotrnetre’l a consulta institu- 
cional abans del 31 de desembre del mateix any)). Es a dir, aquí 
podem fer dues COSBS: que la majoria no voti aquest punt per 
sumar-se al que nosaltres considerem un incompliment i una 
falta de respecte cap a les resolucions d’aquest Farlament, per6 
no una falta de respecte, diguem-ne, cl’un termini proper, no, si- 
nó una falta de respecte a una cosa aprovada fa vuit c~~~ enre- 
re. 

La segona de les nostres ... El segon punt de la nostra Moci6 
fa referhcia també a les paraules que va fer 1’Hanorable Con- 
seller l’altre dia, dient: <<Escolti, per part meva el Pia territorial. 
j a  est& enllestit, jo j a  l’he acabat, jo no en will sfibcr res mis, jo 
me’n desentenc d’quest Pla territorial. Aquest Pla territorial jo 
ja l’he entregat a la Comissi6 de Política Territorial que csta- 
bleix la Llei de l’any 83, i el Decret del 84 cl consolida, el qual 
diu: “Escolti, una vegada e1 Departament ja l’ha claborit ho en- 
Frega n aquesta Comissió de Política Territorid que esth sota el 
control, sota els auspicis de Presidkncia.” Per tant, jo, a partir 

d’ara, corn el Pilat, rne’n rento les mans; escolti, jo ja he com- 

Perb, és clar, resulta que aixb de presidhcia es& en minús- 
cula. Qui és qmsidbncia>>? <cPresidP;ncia>> 6s el Molt Honorable 
President de la Genemlitat?, 6s un funcionari de quarta catego- 
ria adscrit a Presidhncia?, és un director general?, 6s el secretari 
del Consell Fxecutiu? Qui és? PerquB, 6s clar, els ciutadans de 
Catalunya tenen l’obligaci6 i el dret de conhixer, per les rela- 
cions que puguin tenir respecte al Pla, que és molt important, 
recordem que era aquell Pla que havia. de reequilibrar Catdu- 
nya, de resoldre els conflictes i d’intentar que tots els ciutadans 
fossin iguals davant les oportunitats ..., en fi, tot J l b  que es va 
dir tan maco l’any 83, Doncs, qui és? Qui són? Sota qui esta la 
responsabilitat del Pla Territorial? I, per tant, el segon punt de 
la nostra Mwi6 és molt senzill, és simplement que demanem 
que de forma immediata, ja, de&, ens diguin qui és el respon- 
sable d’aquest Pla Territorial, perque nosaltres com a grup par- 
lamentari, nosaltres corn a diputats individuals o com a 
ciutadans l’anem a veure i jo diré: <cF,scolti, voIem preguntar 
corn  es^ el desenvohpament d’aquest Pla que s’arrossega des 
de l’any 83 i que s’ha incomplert des de l’any 8%) i, per tant, 
volem saber aquest nom. 

Que poden fer? Votar i dir que no s’aprova aquest punt i, per 
tant, no sabrem el nom? Escolti, a partir d’m,  si aixb es fa aixi, 
nosaltres ho tenim molt clar, eh? El responsable del Pla Territo- 
rial 6s el Molt Honorable President de la Genemlitat i d’ara en- 
davant ens remetrem sempre a ell per dir-li: r<Vost& estil 
incompht..,>~, ccvostb no esta complint...>>, c<vost& estA fent un 
treball mal fet...)), wostk esta fent...>>, etcetem. X, per tant, com 
que pensem que el que demanem 6s molt semill, esperem una 
resposta positiva i, per tant, la votaci6 favorable del segon punt 
de Ea Moci6. 

I, finalment, perque el ConseUer ho ha reiterat durant molts 
anys, que aixa j a  estava fet,,.) recordo i vull tornar-ho a recor- 
dar que en Comissió, i a insancia d’altres grups parlamentaris, 
van dir que: <<Escolti, d’aquí a quatre dies e s t d  feet>); quan es- 
tava fet resulta que les dades del cens del 86 no es corresponien 
amb les xifies dels padarnetres utiIitzats i, per tant, s’ajornava. 
Per& és clar, ara som al 91; el Conseller mateix va dir l’altre 
dia: <<Escorti, ara haurem de fer una addenda}) -em sembla que 
va dir- <cperqu& en el cens del 91 hi hem trobat el 86, aixb ja no 
s’ajusta ... k) Escolti, aixb pot ser el conte de la lletera, pot durar 
segles. 

Na 6s que nosaltres creguem que vostks no hagin fet res. No- 
saltres creiem que s’hhan fet fitxes, s’han fet papers, pcrb, miri, 
ara ho volem veure, ho volem twar i, per tant, creiem que és la 
millor forma, almenys, de justificar despeses, molts milions 
gastats en aquest Pla; almenys per justificar en qu& s’ha &&a- 
Ilat; almenys per conhixer corn s’ha orientat, o almenys per co- 
n h e r  quins s6n els criteris que hi han darrere d’unes 
pre-figuracions d’un pre-pla que esta segurament pre-redactat , 
demanem que tot el material que hi hagi, la rnembria, eis estu- 
dis, etcetesa, siguin entregats sota els auspicis de la casa del po- 
ble de Cataltinya, que és aquest Parlriment, i que s’entregui a la 
Comissi6 pertinent, perque puguem mirar-los, perquh puguem 
llegir-los i perque comencem a tenir criteris i nocions de quines 
s6n les intencions d’aquest Govern, I en aquest sentit, el tercer 
punt d’aquesta Mwi6, en el qual w’insta el Govern de la Gene- 
ralitat a entregar sense demora tota ia base documental, estudis 

plert. )> 
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i membria, del Projecte del. Pla a la Comissió de Politica Terri- 
torial d’aquest Parlament. >> 

Penso que són tres punts absolutament constructius, no són 
punts de reny, s6n cas de comprensi6 dhn retard que s’ha fet i 
de solhitar que se’ns expliqui qui 4s el responsable del Pla en 
aquest moment i que se’ns entregui fonamentalment el material 
a les nostres mans. 1, evidentment, no podem deixar de passar 
enlaire que un nou incompliment s’acumula en aquest Projecte 
de llei el treball segrirament més mal fet, la mala feina d’un 
Consell Executiu quc en el Pla va defensar els seus arguments 
rl’una politica a realitzar a Catalunya per als anys vuitanta. 

Senyor President, senyares i senyors diputats, moltes &- 
cies. 

El Sr. PRESIDEW: Moltes &cies, senyor Tomhs. No s’ha 
presentat cap esmena i ,  per consegüent, es passa directament R 

la intervenci6 dels grups que ho soldicitin. 
Per X’Agupació parlarnentbia del CDS, té la paraula 1’11liis- 

tre Diputat senyor Latorre. 
El Sr. LATORRE: Grhcies, senyor President, Per manifestar 

ei nostre vot afirmatiu al text d’iqiesta Moci6. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies. Esquerri Republicana 

de Catalunya es vol posicionar? (Pausa.) No es vol posicionar. 
Ei Grup Mixt, tampoc? (Pausa.) El GTup parlamentari Popular? 
(Pausa.) Tampoc. Pel Grup parlaullentari d’lniciativa té la pa- 
riula ia Iklustre Diputada senyora Rosa Fabian. 

La Sm, FABIAN: Grhcies, senyor President. Simplement per 
anunciar el nostre vot favorabíe a cada un dels punts de la Mo- 
ció presentada pel Grup Socialista. 

Grhcies . 
El SI-. PRESTDENT: Moltes grhcies, senyora Fabian. Pel 

Grup padmcntari de Convergkncia i Uni6, té la paraula i’II-Ius- 
tre Diputat senyor Ferran Pout. 

El Sr. PONT: Molt Honorable senyor President, senyores i 
senyors diputats, el Grup de Canvergkncia i Uni6 consideri 
molt irnporant aquesta qüesti6 del Pla Territorial General de 
Catalunya, que -corn s’ha recordítt fa un moment- 6s una eina 
molt interessant per aconseguir el. reequilibri d’activitats i de 
pblaci6 a tot arreu de Catalunya i per millorar la qualitat de vi- 
da de tots els seus ciutadans. 

Nosaltres estem conveyuts de la necessitat de poder disp-  
sar d’aquesta eina, perb a la vegada e1 nostre Grup tmb6  esth 
convexagut que preparar, discutir i aprovar el Pla Territorial Oc- 
neral de Catalunya 6s una tasca plural, d i f i d  i que exigeix lli- 
gar molts parers i moltes circumsthncies diferents i circtims- 
dncics fins i tot variants en el temps. Fa un moment tambd es 
deia: els primers estudis dei Pla es van fer, doncs, cl’acord amb 
els cens que s’hczvia fet I’any 81; desprds es va disposar del 
cens de l’any $6, i en aquests moments s’esth fent un nou cens; 
per tant, és Ebgic que el Pla vagi incorporant les diferkncies que 
es produeixin, no noirds en aquella pad del cens que 6s la 
quantitat d’habitants, sin6 dels estudis de rnobiiiíat que porten 
els censos i en les variacions en el niveil, doncs, d’iinsrsucci6, 
en fi, totes les dades que porta el cens. I si en aquest moment 
tingudssim el Pla ;iprovat, foqosarnent cada cinc anys hauríem 
d’anar fent les reilnmies que corresponguessin. 12s tina tasca 
llarga, di€ícil i plunil. 

El Conseller de Politica Tcrritorhl i Obres Ríbliques em 
consta que volia arribar n u11 acord en aquesta Moci6, perb iliran 
va cankixer el text que havia presentat el Grup Socialista li va 

semblar que era un text, doncs, molt a favor de les posicions 
que havia defensat el Diputat Socialista en el debat que es va 
tenir sobre la interpcIhcit5 i, a pesar dels esforqos que hi hem 
fet per intentar poder presentar unes esmenes que poguessin ser 
assumides per la majoria de la Cambra, no ho hem aconseguit. 

Examinaré a cmtinuaci6 els ties punts que presenta la Mo- 
ci6 del Gmp Socialistn 

El primer punt. El primer punt fa refexhncia a la Resoluci6 
número 2, que es va aprovar en aquest Parlament el juny de 
l’any passat, en que es fixaven uns terminis per a L’acompli- 
ment d’una shie d’etapes d’aquest Pla, perb. tambk -i ilegird el 
text amb precisi&, el text amb precisi6 deia: dnstar el Gavem 
a accelerar i completar e1 proc6s d’elaboracib i de t&hcM 
del Pla Territorial General de Catalunya.>> 

El parer del nostre Grup 6s que la part que correspon a c w -  
ceIerar)} el Govern I’ha complerta; el Govern ha intensificat el 
desenvolupament d’aquests treballs i per primera vegada s’ha 
tancat un document, uns estudis d’informilci6, una membria, un 
estudi econbmico-financer i ulls plhuls que, per primera vega- 
da, el Departament de Política Territorial i Obres Hbliques ha 
acabat aquest projecte. Per tant, I ’incompliment de la Resoluci6 
número 2 del passat debat 6s una resoluci6, a parer nostre, par- 
cial i, per tant, nosaltres no li podem donar suport en la seva 
globalitat, COM est& presentada pel Gmp Socidista. 

Segon punt de la Moci6, El segon punt de la Moci6 vol <cim- 
tar el Govern a comunicar quin 6s ei c h e c  irxstihrciona1 res- 
ponsable de la Direcció de la Comissi6 de Politica Territoriain. 
Al nostre parer -i el Diputat que ha presentat la Mocifi ho ha dit 
també-, la dependhncia de la Comissi6 de Politica Tenitorial 
es& clarissimament establerta en la Llei 23/83, i 6s que aquesta 
Comissi6 d e p h  de la Presidkncia de la Generalitat. Per tant, 
nosaltres, valer ara donar suport a un nom que representés en 
aquesta qiiestió la Presidhcia de la Generalitat, nosaltres IIQ 

volem acceptar-ho. Pensem que el President de la Generalitat 
en cada moment veur& quin 6s el conseller o quina és la persona 
que pot, amb més eficacia, fer prosperar els treballs. Concrcta- 
ment, és u11 tema irnportmtfssirn en el Pla Territorial General 
de Catalunya, doncs, decidir sobre aquelles inversions que po- 
den tenir incidhncia sobre. el territori, com s’han de repartir en- 
tre els diferents I)epu#aments, El nostre Grup entendria 
perf-eclament que en aquell moment fos el Conseller ~ ’ F x Q ~ o -  
inia i Finances l’encamgat de presidir aquests treballs i tim 
endavant aquesta part; en un altre moment poden ser €es @es- 
tions que afcctin el indi  ambient i la qualitat de vida dels cr?Eil- 
lms, i pot ser segurament el Conseller del nou Departament de 
Medi Ambient, que s’acaba de crear, qui assumeixi, per delega- 
ci6 del Resident de Ix Generalitat, la direcci6 dels treballs. 

Per tant, nosaltres no estern d’acord en aquest moment a ins- 
tar el Govern que ens concreti una persona, quan nosaltres 
veiem clarissimament que la dependkncia és del President de la 
Generalitat i que el President de la Generalitat en cada moment 
podri’i delegar en la persona que cregui mts convenient la direc- 
ció de les rcunions o dels treballs cl’aquesta Comissió. 

Queda un tercer punt, que 6s el que cns demana <<el lliura- 
ment sense demora de tota Xa base documental del Pla>>. Rb, el 
Conseller en l’filtima intervenci6 va explicar a la Cambra que 
aquest document que el seu Departament havia acabat en chta 6 
de mul; havia estat lliurat a la. Comissió 1nterdepart;tmentat de 
Política Territorial i que, per trmt, aquests treballs estaven en 
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aquest moment essent estudiats en la seva globalitat per part 
dels Departaments. Aleshores, per tant, el Conseller va xeconhi- 
xer, doncs, que no estava en situmi6 d’enviar un document 
al Parlament que ja mereixés I’aprovscilj de tots els dep‘wtta- 
ments. 

Per tant, tamb6 sentint-ho molt, a aquest tercer punt nosal- 
tres no hi podem donar suport, 

Voldria fer avinent a la Cambra una qüestió en aquest treball 
entre el Departament de Politica Territorial i els altres departa- 
ments. És evident que en el transcurs d’aqueses anys que el De- 
partament de Política Territorial ha anat treballant, preparant 
aquest Pla, ha estat en contacte i atenent els suggeriments dels 
altres departaments -per exemple, em consta que el Departa- 
ment d’hdústria, doncs, també ha intervingut: aquesta indus- 
trialitzacid dihsa que es vol fer per a Cata€unya, el Pla, 
d’alguna manem, recull aquests principis. Ara be, cornprendran 
les senyores i els senyors diputats que una cosa és trebaliar un 
departament amb un altre, vis d vis, i una altra qiiesti6 es veure 
tot el trebail tancat, i 6s quan s’assignen recursos a un departa- 
ment o a un altre, i aqui és quan comprendran les senyares i els 
senyors diputats, per la seva experihcia en tasques d’adminis- 
tració, que aquesta 6s una feina dificil d’acabar; que tots els de- 
partaments estiguin contents amb les inversions que se’ls han 
previst 6s quasi bé impossible; tots els departaments creuen que 
tindran poca assignaci6 per poder desenvolupar eils les seves 
funcions que afectin l’ordenaci6 del territori. 

Per tant, comprendran que si -tal com els va dir el Conse 
ller- el treball no est$ acabat ni esta globalment aprovat pel 
Consell Executiu, no el pofiarh a aquesta Cambra corn a docu- 
ment tancat, Em consta també la voluntat de I’Honorable Con- 
seller d’estudiar la possibilitat d’enviar una part d’aquesta 
docurnentaci6 a la Cambra; ara, el nostre Grup no vol& apro- 
var una Moció que obligui el Conseller, sinó que deixa a criteri 
del Conseller, dins de les possibilitats, d’enviar documentaci6 
sobre aquest terna a la Cambra. 

Per tots aquests motius hauran vist, senyores i senyors dipu- 
tats, que ei nostre Grup votar& negativament els tres punts, perb 
no m’agradaria acabar aquesta intervenci6 sense tomar a ex- 
pressar una vegada mes el convenciment del Grup de Conver- 
gkncia i Unió de la hportSlcia d’aquest treball per poder 
superar els desequilibris territorials que existeixen a Catalunya, 
per pder ajudar a Ia millora de la quaiitat de vida dels seus ciu- 
tadans, Aquest treball 6s un treball important -ho repeteixo-, 
un treball llarg, difícil, plural, amb moltes intervencions, i que 
segurament haurem d’anar-lo tractant un quant temps mes en 
aquesta Cambra. 

140 repeteixo, tot i el nostre vot negatiu, nosaltres, el Grup de 
Converghcia i Un3, tenim e o n f h p  en el Govern de la Gene- 
ralitat, que el Govern de la Generalitat completarA tota aquesta 
colla de compromisos assumits al llarg dels anys, i que en el 
teriilini més breu que sigui possible aquesta Cambra podrh re- 
bre cl projecte del Pla Territorial General de Catalunya. De t* 
tes maneres, aquest termini <cel mks bren possible)) pot ser un 
termini que a molts diputats -i entre ells jo  mateix- ens sembli 
un termini lhrg, perb Tes coses són com s6n, cl Pla és difícil i 
no tenim més remei que donar con€iinnp, per part del nostre 
Grup, al Govern de ConvergEncia i Uni6. 

Senyor President, senyores i senyors diputats, moltissimes 
grhcies per la seva atenció. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies, senyor Pont. Seguida- 

Les senyores diputades i els senyors diputats que estiguin 

Els qui hi estiguin en contra? 
Abstencions? 
La Moci6 ha estat rebutjada per 23 vots a favar, 47 en contra 

i cap abstenci6, 
Passem al disset& punt de i’ordre del dia, que 6s la Moció 

subsegüent a la hterpellació sobre el Pla d’Actuaci6 per a la 
Ig-ulatat d’Opartunitats per a Ia Dona, presentada per la Diputa- 
da Mustre senyora Rosa Barenys, del Grup Socialista, que té la 
paraula. 

ment es passa a la votaci6. 

d’acord amb el text de la Moci6, es volen posar drets? 

Mocid suhsegfent a la intcrpcNnci6 
al Consell Executiu sobre el Pla d9ActiiacE6 

per a la Jgualtatd’lOportunitats 
per a la Dona 

La Sra. RARENYS: Gdcies, senyor President, senyores i 
senyors diputats. Aquesta Moció la presentem amb el mateix 
interrogant., . 

El Sr. PRESIDENT: Silenci, per favor! 
La Sra. nARENYS: Gracies, senyor President. La presentem 

amb el mateix interrogant que formulArem el proppassat 21 de 
marc; en substanciar la interpellació: quins s6n els propbsits de 
capteniment del Consell Executiu respecte al Pla d’Actuaci6 
per a la Igualtat d’0pomnitatts Done-Home? El comencem 
amb la mateixa pregunta, senyores i senyors diputats, perquk 
considerem que la interpel.laci6 no va &ser contestada per part 
del Consell Executiu i només es va fer una petita refer8ncL.a al 
Pla de Mesures per a la Igualtat. 

Nosaltres v h m  presentar aquesta iniciativa parlamenthia 
perquE ten€eem tres preocupacions, que continuem tenint. La pri- 
mera 6s que la politica orientada a les velles discriminacions 
entre els sexes no va endavant, no <<mola>), corn diuen els joves 
avui dia; és una qiiesti6 secundhia en el conjunt de polítiques i 
actuacions del Consell Ekecutiu i aixb ho fonamentem en el 
pressupost que anualment aprova la Cambra, pressupost insufi- 
cient, extraordinhhrnent insuficient. 

En segon lloc, perquh tenim un pla de mesures per a la igual- 
tat? de plantejaments molts generics, si el comparem amb plans 
d’actuaci6 d’altres comunitats autbnomes, perb tenim un pla; 
aquesta 6s una qiiestió positiva, aixb ja 6s un aveng; perb pre- 
g u n t h m  i preguntem on estan els programes p r  al seu desen- 
volupament; on estan els programes i els pressupostos; on estan 
els pressupostos i les previsions i a curt i a mitja termini. 

I en tercer lloc, quin debat s’esth fent R l’entom d’aquest Pla 
de Mesures? Qui el coneix de veritat i a fons? Coneixem el Ili- 
bret, perb qu& hi ha al darrere de cada un dels enunciats 
d’aquest Ilibret, de cada una de les mesures? Qui esd al corrent 
del que suposaria desenvolupar-ne cada una d’elles? En defiini- 
tiva, qui esth participant en e1 desenvohpament d’aquest Pla, 
qui avalua aquest Pla, qui controla aquest Pla? 

El Consell Executiu? Possiblement, vost&s em diran que sl; 
els diputats, que tenim questa €unció de control i d’hpuls? 
No, els diputats i les diputades d’aquesta Cambra fins ara no 
han pogut controlar ni fer una avaluaciij sobre e1 desenvolupa- 
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ment del Pla de Mesures. Les associacions representatives de 
dones de Catalunya? No, perque 6s que no hi ha cap brgm de 
participacid mitjcvlpt el qual les associacions de dones, a les 
quals va dirigit majorithriament aquest conjunt de mesures pu- 
guin participar i donar la seva opinih. 

Nosaltres, com a diputades i diputats d’aquesta C‘mbra, te- 
nim l’abligaci6 de fer aquesta fumi6 de control i d’impuls dc 
l’cxecutjii, perb nom& hem aconseguit dues cornpareixcnccs de 
la Tlkstre Vice-presidenta de la Cumissió InterclepatamentaI de 
la Dona. Val a clir que han estat insuficients en tant que la infor- 
maci6 que se’ns ha donat ha estat poca i trossejada, i 1’~ltima 
intcrpel-laci6 substanciada per mi mateixa, pel Grup Socialista, 
cn aquesta Cambra. Dc moment cncam no ens podem fer una 
idea concreta dels objectius, dels problemes, de les dificultats, 
dels entrebancs o be dc les voluntats respecte al desenvolupa- 
ment d’aquest Pla de Mesures. Tenim el dret a la informaci6 i 
vost&s tenell I’obligaci6 a donar-la, i d’aixb ens quehcm. 

Es per aquests motius que varem presentar aquesta inter- 
peklaci6 i en aquest moment presentem aquesta Moció a vota- 
ció de la Cambra. Com haurcan pogut vostks comprovar 6s una 
moció de bona voluntat; no 6s una moci6 agressiva; s’ho merei- 
xerien, per6 no ho fem; és una moci6 de Imna voluntat per fer 
iivangar les politiques per a la igualtat; amb ella reclcvnem al 
Consell Executiu d’impuls dcls treballs adients per a l’adapta- 
ció de la complilació del dret civil pel que fa a la modificaci6 
dcl rkgim econbmic del matrimoni i la protecci6 dcls drets del 
cbnjugc no titular dc I’habitatge familiar.>) 

De la lectura posterior a la intervencid del Conseller Secreta- 
ri del Consell Executiu, el Conseller dc Justicia Honorable Has- 
sals, en dedueixo que 1a proposta de modificació del xEgim de 
separxi6 CIC Mns no esta clam per part del Conscll Executiu. El 
Conseller manifestava -si vosths comproven el Diari de Sex- 
sions h c r  podran veure-. Ics seves cauteles cn tant que <<no ens 
hauriem de precipitar)) -deia- <ca modificar nn sistema que se- 
cirhrment, que des de sempre, en tota la histbria, els mil anys 
d’histhria del dret catal&, ha regit i ha donat bons resulstats.>> 
‘ h c o  les cornetes. 

Nosalíres, de veritat, no valem &ser infidels a la histijfia del 
Dret Civil Catalh i volem recon8ixcr la seva vhlua en temps i 
circurnstllncies Iiist2>riques anteriors, perh amb la concepció 
moderna de les cihncies sociaIs i de la mateixa filosofia del 
dret, la legalitat normativa ha de respondre o s’ha d’ernmarcar 
en la legitimitat social. LA norrna s’ha d’xkquar als costums i i i  
les formes de viure de la sacietat. E sota el nostre criteri, i pel 
coneixement qw tcnim de situacions de fet, cal agilitar aquesta 
reforma perquk j a  s’hm fet prou estudis per prendrc decisions 
sobre aixb mateix. 

Soni prudents, ho poden comprovar; deinanein finicament 
l’irnpuls dels trcballs que s’estan fent i a In vegada hmbé dema- 
nem des cl’aquí poder participar en aquests treballs per veure s i  
entre tots podem agilitar aquesta reforma, aquesta mesura que 
vestes, el Consell Executiu, va aprovar quan va aprovar les me- 
sures per a la igualtat ciona-home. 

En segon lIoc, proposem que es doni compliment al 13ecrct 
194/1990, relacionat arnh la crcaci6 de l’lnstitut Cah1i-1 de h 
13011a. Vostks no han propiciat fins ara cap mecanisme d’irnpulv 
i seglljment mitjanpnt fonnes dc participaci6. Jo els vull recor- 
dar que tots els plans p r  a la igualtat de les comunitats autbno- 
rncs i molt espwialmcnt el Pla per B la Igualtat del Govern de 

1’Estat hi participen dones de tut el teixit associatiu; i en el Pla 
de Mesures del Govern de 1’Estíít hi participen dones, evident- 
ment associades, de Catalunya; hi participen dones de Catalun- 
ya de la mateixa manera que estan participant en organismes de 
consirlta de la Comunitat Europea. 

En canvi, no hi ha manera que les associacions de dones pu- 
guin participar en la consulta, en l’opinió, en l’impuls m defini- 
tiva, del que ha de ser la politica per a la dona a Catalunya* A 
E W Q ~  i a In resta de l’EIEstat, com deia, 6s normal i legítim que 
tots els plans d’igudtat neixin i es desenvolupin m b  una co- 
missió consultiva al costat. Tenim la sensaci6 que la Comissi6 
Tnterdepmtarnental de la Dona, en aquesta cas, no fonna part 
d’un país europeu. Creiem que vosths s6n victimes del seii pro- 
pi funcionament; si en aquest tema volen avmpr de veritat, cal 
governar comptant amb el teixit associatiu de les dones, dels 
grups representatius. A i x a  sabem que no 6s acil; 6s dificil; fa 
por, el controI dc la societat civil, de les polítiques que es fan, 
perb vostes han de trobar f6miuIes i les han de consensuar amb 
qui representen les inquietuds, les reivindicacions i els proble- 
mes del collcctiu de les dones de Catalunya. 

El Consell Catala de la Dona podria ser un bc3n instrument; 
ho vbem aprovar en aquest Parlament de Catalunya; perb, de 
moment encara estern a I’espera d’aquesta constitucid Noslil- 
tres els demanem que agilitin una vegada mks e1 compliment 
d’aquest Decret i sobretot que l’agilitin pexquk aquest era un 
acord del Parlament de Catalunya, d’aquesta Cambra, que es va 
votar per unanimitat, per majoria, fa dos i mig; els dema- 
nem per favor que compleixin les resolucions del ParIament de 
Catalunya i que no ens facin fer constantment interpelhcions 
per recordar-10s ei que són les seves obiigacions. 

Els altres dos punts de la M a i 6  fan referencia a fi que el 
Consell Executiu ens presenti a la Cambra, abans que s’acabi 
aquest pefiode de sessions, quest informe detallat perqub les 
diputades i els diputats puguem tenir una opini6 i a la vegada 
nosaltres, fitjanpnt els nostres ctmals, en puguem parlar amb 
els grups de dones organitzades que tenen interhs, tamb6, a veu- 
re on esth l’objectiu i la programaci6 de les trenta-quatre mesu- 
res. 

X l’filtim punt, el primer evidentment és constatar la lentitud, 
només constatem Ia lentitud; hi ha mes coses, per6 constatem la 
lentitud -perquk vostes ho puguin aprovar Famb6, ho puguin 
votar favorablement- en 1 ’aplicació i el desenvolupament del 
Ph de Mesures per a la Igualtat de les Dones 89-92. 

Res més, senyor President; moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes &cies, senyora Barenys, EIn 

presentat esmenes el Grup parlamentari de Converghcia i 
Unió. Per a la defensa d’aquestcs, té la paraula la Zllustre Dipu- 
tada senyora Carme Serviijc. 

La Sra. SERV€TJB: Senyor President, senyores i senyors di- 
putats, l’esrnena que en nom del Grup parlmcntari de Conver- 
gbcia i Uni6 presento a la seva consideració es refereix aI punt 
2 de la Moci6, punt que reclama impulsar la modificaci6 del 
Regim Fkoni>mic Matrimonial i la protecció del cbnjuge no ti- 
tirlar de l’habitatge familiar, En la subtanciaci6 de la hterpel-la- 
ció que ha donat pas a aquesta Mwi6, cl Conseller de Justícia 
j a  va explicar que aquest era un tema complex, dXícil i -repe- 
teixo textualment- <<que afecta fibres molt sensibles de la nostra 
societat>>. Aixh tambd ens ho ha recordat fa uns moments la Di- 
putadíi intcrplhnt. Hi ha opinions molt diverses dins el m6n 
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jurídic tarnb6, i per tant s’ha d’estudiar molt acuradament, i de- 
manar el parer i l’assessorament dels sectors implicats i akxb és 
el que el Govern ha fet fins ara. 

El resultat és un primer avantprojecte de llei de la Comissió 
Juridica Assessora sobre el ri3girn econbmic conjugal de separa- 
ci6 de bens arnb pmicipacib amb els guanys. Sobre aquest 
avantprojecte es va demanar un informe al Coiisell de 1’LIlustre 
Collegi d’Advocatts de Catalunya, al Col-legi Notarial i al 
Col-legi d’ Advocats de Barcelona. Posteriorment es va encarre 
gar ufl dtre avantprojecte que contemplés tota la regulat56 de 
les relacions patrimonials entre cbnjuges i es va presentar d 
m6n juridic catalh, en unes jornades sobre dret de f a d i a ,  a 
Caldetes, el maig de l’any passat, i el proppassat octubre a Ta- 
rragona. Ei gener d’enguany s’ha fet una enquesta als ciu~dans 
sobre el mateix tema; i en aquests dies, del 8 a1 29 d’abril 4 s  a 
dir, hi estem ara immergits- es celebra un seminari sobre les 
noves teridhcies del dret civil catalB en materia de relacions 
paírhonials entre cbnjuges. 

El resultat de tots aquests treballs ens demostra que les opi- 
nions respecte a1 tema no s6n unhimes, que el terna 6s corn- 
plex i que cal estudiar-lo a fons, sen5e precipitacions, abans de 
presentar el text definitiu a l’aprovació d’aqwsta Cambra. 

Pel que fa a l’actuaci6 número 2, que és la protecci6 dels 
drets del cbnjuge no titular sobre I’habitatge, tambt hi ha difi- 
cultats i el seu estudi esta. més endarrerit. 

Per tot aixb és pel que presentem aquesta esmena de modifi- 
cació. Entenem que no podem impulsar uns treballs que j a  estan 
realitzats en bona part, I per tal que els membres d’aquesta 
Cambra puguin con?ixer-los i coneixer així el grau de desenve 
lupament d’aquestes mesures del Pla d’Actuacions, 6s pel que 
hem presentat aquesta esmena que esperem que la senyora Di- 
putada ens accepti. 

Referent als alltres punts de la Moci6, i més concretament pel 
que fa al punt tercer, que es refereh a la crea& de l’hbrgan de 
participació, he de manifestar4 que no li  podem doncar suport i 
per una raó molt senzilla: perque ens insta a complir el que tot 
just aquests dies s’esd realitzant. I li ho explicar6 breument, 
eh? El 28 de juny del 89 e1 Parlament va aprovar la Llei de 
Creacid de I’Institut Catal& de la Dona; 6s l’aetuaci6 tsenta-qua- 
tre del Pla de Mesures per a Ia Igualtat d’oprtunitats. 1 pel De 
cset 194 de 1990, del 30 de juliol, es va crear el Consell de 
Dones de Catalunya com a brgan consultin. Dilluns passat, és a 
dir el 8 ct’abriI, la junta de govern de l’hstitut Catalh de It2 Dw 
nc? es va reunir per tal d’eestudiar les primeres sollicituds de les 
entitats per formar part d’aquest Consell Nacional de Dones, 
entre elles -li puc fer una referkneia rhpida- hi ha UNAE; D e  
nes de Cataluny?, associació independent; Dones amb Iniciati- 
va; Coordinadora de l’Ambit de la Dona d’hiciativa per 
Catalunya; Uni6 de Dones de Reus i comarca; SANAF, SOMX; 
Associaci6 de Professionals de la Planificaci6 Familiar de Cata- 
lunya, etcetem. 

Es van seleccionar i el mes vinent, tal corn assenyala In nis- 
posició Transitbria Segona del Decret 294/1990, es procediri ;I 
convocdu l’acte de constitucih del Ple del Consell esmentat. 
Aquesta és la situacio clara i emcta, senyora Rareriys, tal COM 
vost2 demanava en la seva interpcl-lació. És a dir, hi ha hrgms 
de participacirj; s’ha donat compliment iil Decret, si bé és veri- 
tat que no s’ha anat en aquest tema tan rhpid com tots haguh- 
sim volgut donada la importhncia i necessitat de la participaci6 

de les mateixes dones en el carni cap a una societat iguiditA- 
ria, 

Referent a l  punt i ,  tampoc no podem estar-hi d’acord; 
creiem que no és cefi que hi hagi lentitud en l’aplicació del Pla 
de Mesures, tot tenint en compte que és un pla quadriennal, que 
va comenqar l’any 89 i queda, per tant, més d’un any i mig per- 
que s’esgoti el seu termini. 

Per altra banda, hem de pensar que els comenptments $’un 
projecte s6n generalment, si no més lents, sí més laboriosos i 
poc vistosos; és corn en la construcció d’una casa, que els fona- 
ments passen desapercebuts, en canvi, després, es veuen pujar 
xhpidament les pIantes de I’edifici. Creiem sincerament que el 
desenvaIupament del Pla segueix un ritme adient, encara que 
no homogeni, j a  que hi ha mesures realitzades en la seva totali- 
tat, mentre n’hi ha unes altres que encara quasi b6 no han vist la 
llum. El que 6s cert 6s que en el temps de qub es disposa en una 
interpelmlaci6 O en una rnoci6 es fa dificil donar una informaci6 
detallada del grau de desenvohpament de trentaquatre mesu- 
res de qu& consta el Pla d’actuaci6 per a la igualtat d’opaxtuni- 
tats. 

I és per aixb, per@ totes les senyores i els senyors diputats 
puguin conhixer el grau de compliment, perque s’esvaeixin tots 
els interrogants, perquk sí que li votarem el punt quart d’aques- 
ta Mocib. Aquesta ser& la millor demostració que la lentitud a 
la qual es refereix el punt primer de h mateixa no s’ajusta a la 
realitat. 

Gxhcies, senyor President. 
El Sr, PRESIDENT: Moltes gdcies, senyora Servitja A 

continuació poden intervenir els grups que no han presentat es- 
menes. L’Agrupacid parlamentkia del C D S :  té la paraula 
1’Iklustre Diputat senyor Matth i Toribio. 

El Sr. MARTfN: Honorable President, iI.Iust.res senyores i 
senyors diputats, si be podem dir, prkticament, que ha desapa- 
regut la desigualtat per raó de sexe de la nostra legislaci6 la re- 
alitat ens fa constatar, malauradament, l’existhcia d’amplis 
sectors socials, labrds, educatius del món de l’esbarjo, de les 
relacions patrimonials entre cbnjuges, etchtera, que estern molt 
lluny, encara, de fer realitat el principi d’igualtat contingut a la 
Cunstituci6 i a I”Estatut cl’Autonomia de Catalunya. &, per tant, 
absolutament necessari que programes de lluita contra la discrimi- 
nació com el Pla d’actuaci6 per a la igualtat d’oportunitats per a la 
dona 1989-1992 siguin quelcom m& que un instrument propagan- 
dístic. Cal que aconsegueixi, Irealmnt, l’equiparament tant legal 
com recal entre els homes i les dones de Catalunya. 

La nostra Agrupació parlamentbia votar& a favor de la Mo- 
ciS subsegiient a la interpel-laci6 que sobre el Pla d’actuaci6 per 
a la igualtat d’opomitats per a la dona es va substanciar en el 
darrer Ple per la Illustre Diputada senyora Rosa Barenys, del 
Grup Socialista; j a  que, d’una banda, en la intervenci6 dei Con- 
seller de Justícia no es va donar resposta en aquesta Cambra al 
contingut de la interpel.laci6. fis evident la lentitud en l’aplica- 
ci6 i el desenvolupament del Pla de mesures per a la igualtat de 
les dones, 1989-1992. 

Respecte d punt 2 de la Moció, hi estern plenament d’acord, 
tLmt amb la 11-lustre interpelhnt com amb la prbpia Conselleria 
de Justicia, que ha iniciat j a  -com ens consta- la redacció d’uti 
avantprojecte de llei de modificaci6 del regim patrimonid entre 
cbnjuges sobre la necessitat d’intratluic correccions en el rbgirn 
d’absoluta separtraci6 de bens. 
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Votarem també ii favor dels punts 3 i 4 de Xa Moci6, ja que 
entenem que 6s absolutament necesshria la creaci6 del consell 
de participa& de les dones, que encara no s*ha constituiIt, si bb 
celebrem les notícies que últimament ens acaba de donar al res- 
pecte la Xthtse Diputada senyora Servitje. I, d’altra banda, no 
és tan sols un dret d’aquesta Cambra sinó també una obligació 
deinanar al Consell Executiu els informes sobre el grau de corn- 
pliment del Pla d’actuacili per i\ la igualtat, 

Moltes gdcies, 1-1onor;ibIe President, il-lustres senyores i 
senyors diputats. 

El Xr. PRESTDENT: Moltes grhcies, senyor Martia El Grup 
d’hiciativa? (I’lrusa.) Per fixar posici6, td la paraula la U-lustre 
Biputacla scnyora Fabian. 

La Sra. FABIAN: Grhcies, senyor President. Senyores i sen- 
yors diputats, per assenyalar que estern absolutament d’acord 
amb el contingut de la interpeI.laci6 presentada pel Grup Soch- 
hsta sobre el Pla d’actuació per a la igualtat d’oportunitats de la 
dona, estern absolutament d’ilcord amb el seu contingut, com- 
partim les seves preocupacions i, en conseqühcia, votarem fa- 
vorablement cada un dels punts de la MociG que han presentat. 

Volem utilitzar iiqiiest tom de posicionament per manifestar 
la nostra sorpresa per l’esmena presentada pcl Grup de Conver- 
ghncia i Uni6. Ens sorpren que un acte, que E s  absolutament 
possible, legítim i que pot utilitzar 1TIfonorable Coiiseller de 
Justicia en qualsevol moment, sigui necessari que sigui el Par- 
k4ment qui solliciti la compareixenp d’aquest CunseIIer per cx- 
plicar la situaci6 dels estudis que aquests moments s’estan fent 
per a l’adaptació de la Compilació del Dret Civil Catalh. De to- 
tes maneres, si el Grup Socialista l’accepta i si el Grup de Con- 
verghcin i Unió considera que el seir Conseller 6s prou 
refractari pet necessitar que el Parlament l’obligui a comparhi- 
xer, hi donariem suport. 

De totes maneres, aixh ens fa pensar que el que realment se- 
ria important fos que el Parlament derna& la carnpareixxenga 
davant la Cambra de 1’Honorahle President de la Generalitat 
senyor Jordi Pujol, perquk ell 6s el President de la Comissi6 In- 
ter-departamental i, en definitiva, I’filtirn responsable de Ia pli-  
tim quc el Govern est5 fcnt per aconseguir la igualtat d’ooport”itat 
de les dones. hs el &sident de la Generalitat d que no és m s s t i  
generós en les seves compareixences en aquesta C h b m  i nosal- 
t e s  hem manifestat ja reiterahrnent la nostra p r e ~ ~ ~ p a c i ó  per la 
scva poca preocupci6 pr les dones de Catalunya ... 

El Sr, PRESIIX”: Atengui’s a la yiiestili, eh? Atengui’s a 
la qiiesti6. 

La Sra. FABIM: ... i en aquest tema sí que ens hauria agra- 
dat que la Moci6 fos per aquest cami. 

De totes maneres, en acceptar el quart punt de la Moció pen- 
sem que potser -el Gnip de Convergkncia quan accepta que es 
presenti davmnt aquesta Cambra aquest informe fos eI Molt 
I-Ionorstble President del Govern de la Gcimalitat dc Catalunya 
qui ens cxpliqués les mesiires i E’actuacib del Govern respecte a 
aquest tema. 

Moltes grhcies. 
El Sr. I3REs1DEWT: Moltes @cies, scnyora Pabian. Ida sen- 

yora fiarenys ara té cinc minuts per pronunciar-se sobre les es- 
menes presentades o 1 ’esmena presentada, millor dit. 

La Sra. RAIENYS: Sí, grhcies, senyor President. Miri, jo 
accepto aquesta esmena, perb 6s que em seinbla ( 1 ~  6s una es- 
mena -com €a u11 moment comentava, encara que no li tocava, 

la senyora Fabian- absurda. Vull dir, el Conseller de Justícia, 
tot el Consell Executiu té el dret i l’obligaci6 d’acudir a les co- 
missions constitu’ides pel Reglament d’aquesta Cambra per do- 
nar compte dels seus programes o per contestar totes aquelles 
qüestions que les senyores i els S ~ ~ Y Q S S  diputats els vulguin 
presentar. Jo la puc acceptar, perb els demano que s’ho pensin. 
PerquE és que queda patent i es constata, una vegada mks, que 
vosths necessiten que la Cambra aprovi la compareixenqa d’un 
conseller, fis rebaixa el Conseller de Justicia aprovant en 
aquesta Cambra que vingui en una comissi6 i1 informar; ell ja 
pot venir. Crec que no caldria prendre aquesta determinaci6 
client -com diem-: <<el Parlament de Catalunya reclama al Con- 
sell Executiu i el Consell Execwtiu respon i acudeix a la Comis- 
sió corresponent per informar de com estan els treballs respecte 
a tot el que Pd ai Dret Civil de Catalunya.>> Pensin-s’ho! Jo no 
hi tinc inconvenient, perb em sembla que els perjudicats s6n d 
Grup de la majoria i el propi Conseller de Justlcií. 

Encara que no,.., possiblement amb aixxb ja  hauria &acabar, 
jo nom& vull dir que, encara que tenim la sensaci6 moltes ve- 
gades que les interpellacions i les mocions serveixen per a poc, 
at darrere vas veient que servim per impulsar, una miqueta més, 
el treball quc fa I’Executiu. El fet que el 8 d’abril es comencin a 
reunir o hi hagi les primeres entitats que ja han donat el seu 
nom i s’estmcturi aquesta participació del Consell de Bones de 
Catalunya, bé, suposo, doncs, que alguna cosa hi hem pogut fer 
nosaltres des del Parlament fent aquesta politica d’impuls i de 

Respecte a la lentitud, lamento que no accepti vustb aquesta 
esmena per votar-la. Ara li dic que, com diuen en llengua caste- 
llana, (<et movimiertto se dernuestra andundm, llavors, porti’nns 
els papers i podrem veure i podrem constatar si realment hi ha o 
no hi ha lentitud. 

C OIltXOl. 

GrAcies, senyor President. 
El Sr. P ” T :  Moltes grilcies, senyora Barenys. 
Passem a la votació. (Adrqant-se a 1’1. Sr. Escdé . )  Corn la 

vol?, per fer-li el vestit a mida. 
El Sr. BCUDh: Si, senyor President. fis que la intervenci6 

dc la senyora Diputada ha estat una mica confusionhria, al- 
menys per al nostre Grup.,. 

El Sr, PRFBIDENT: No, hi ha hagut una invhci6 que reti- 
ressin l’esmenil, ha semblat, eh? 

El Sr, ESCUDÉ: Bé, i quc aleshores si no es retimva no 
s’acceptava, s’entenia ... Molt b6, aleshores.., 

El Sr. PRESDEW: No, no. 
El Sr. ESCUDfi: Que no s’acceptava l’esmena. Aleshores., , 
EI Sr. PRESIDENT: Ha dit que l’acceptava, eh? 
El Sr. ESCUJlfi: AhT qirc sf Molt b6, doncs, aleshores, no- 

saltres demanaríem votacia separada del punt primer i el punt 
tercer, per un cant6, i del punt segon amb el redactat fruit de la 
nostra esmena i el punt quart. 

La Sra. BAREWS: Permeti’m, senyor President, 
El Sr. PRESIDENT: S í .  

SM. BARENYS: fis que jo, com que havia fet una invita- 
ció indirecta, estava esperant si demanaven la paraula per fer 
aquest aclariment. Aleshores, nosaltres el que demanaríem 6s 
que, sense menyspreu de la Comissi6 d’Igualtat Home-Dona, el 
Conseller vinguds a la Comissió ..., compareguds davant la Co- 
missió de Justicia i Dret. Grhcies. 
EX Sr. ESCUI)~:: M, senyor President ... 
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El Sr. PRESIDENT: Segueix el &Ueg ... 
El Sr. E S m g :  Sf, phcies, senyor President, 
El Sr. PR13sDEW: ... extrapariamentari, (Remor de veus.) 
E1 Sr. ESCUDÉ: Be, extraparlamentari jo  diria que no, se- 

nyor President, per¶&, 6s clar, intentem clarificar la situació i 
6s que la S ~ I I Y O E ~  Barenys ha destinat la major part del seu 
temps a fer un torn en contra de la intervenci6 de la nostra Di- 
putada senyora Servitje, mes que definir-se sobre l’esmena del 
nostre Grup, que 6s el que havia de fer, 

El Sr. PRESDENT: Ho ha reconegut. I-Ia dit <<ja hauria 
d’acabar fiquin, i llavors,. . 

El Sr. ESCLDÉ: D’acord. 
El Sr, PRESIDFZ: El que passa ... 
El Sr. ESCUDI?: 136, aieshores ... 
El Sr. P ~ ~ ~ :  ,..és que la Residencia és molt tolerant, 

ja ho sap el senyor,., 
El Sr. ESCUDh: S í ,  grhcies, senyor President. Bé, aleshores, 

donat aquest redactat hem d’enteoclre -suposo, senyora Ba- 
renys- que vosth presenta a votaci6 per al punt segon un text 
que 6s igual a X’esmena nostra amb la variant de substituir fa 
Comissi6 del Parlament áavant la qual ha de compareixer I’Ho- 
norable senyor Conseller de Justicia. Evidentment, aquest és el 
text que vost& presenta a votació, que només vosth pot decidir i 
nosaltres, COM mana el Reglament, anunciem la retirada de la 
nostra esmena en benefici d’aquest text que ens proposa la sen- 
yora Barenys i, per tant, demanaria, clarificada aquesta qüesti6, 
una variacih on la divisió de votacions que demanava abans, de 
forma que ara demanariem el punt primer i el punt tercer, per 
un cant6, i e1 punt segon amb aquest text que ara ens aclareix Ia 
senyora Barenys i el punt quart conjuntament per a aquest se- 
gon bloc, ja que, bbviment, corn ja ha manifestat la senyora 
Servitje, hi donarem eI nostre suport, 

Grhcies, senyor President. 
El Sr. PRE-SIDENT: Moltes phcies, senyor Escudé. 
Passem, doncs, a les votacions. 
Punt 1 i 3, de la Moci6. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Els dos punts d’aquesta hloci6 han quedat rebutjats per 18 

A continuació es voten els punts segon i quart, 
Vats a favor? 
Aquests punts han quedat aprovats per unanimitat. 
Passem al &vuit& punt de l’ordre del dia, que és la Moci6 

subsegiient a Ia interpelhcid sobre la Politica General per a la 
VeLlesa, presentada per les Diputades senyores Rosa Barenys i 
Pilar Ferran, del Grup Socialista. Per presentar-la i defensar-la, 
té la paraula la Iklustrc Diputada senyora Pilar Ferran. 

vots u favor, 58 en contra i cap abstenció. 

(Remor de veus.) 

Moció subsegiient w IR intcrpeHaci6 al 
Conscll Kxecutizr sobre la Política 

Genera! per a IR Velksi1 

La Sra. FERKAN: Grhcies, senyor President. Aquesta Mo- 
ci6 subsegüent a la interpdlacid sobre la Política de ia Vellesa 
cstavii basada en l’mhlisi de la situació, la sihiaci6 com defcn- 
s h e m  en el dia de la interpellació ... 

El Sr, PRESIDENT: Esperi’s, senyora Ferran; esperi que hi 

Sembla que esta restablert. 
La Sra, FERRAN: GrAcies, senyor President, 
Estava basada en l’incompliment del marc de la Resoluci6 

122m d’quest Parlament, que tenia dos punts 4 s  ho recordo 
als senyors diputats. Primer punt, l’incornpliment quant al con- 
trol i la inspecci6 dels centres skio-sanitaris, i, segon, quant a 
la presentacib del Pla de vellesa. 

Quant aquest segon punt, el Pla de vellesa, no ens hi karem 
quant a les mocions, ja que esperem..,, no ens fixarem quant als 
terminis que no han estat complerts, per6 si esperem que es 
compleixin els passos que establia aquella Resolucid, i 6s que 
esperem, per tant, que hi hagi la consulta @via a les corpora- 
cions locals, a les institucions i a les associacions, tal corn es re- 
flectia a la referida Resoluci6. 

Per tant, les mocions subsegüents fan referencia nomes al 
punt primes d ’ aquesta ResoluciG, que considerem incompleta i, 
per tant, fa referhcia al control i a la inspecció dels centres so- 
cio sanitaris , 

Els propis centres privats, és a dir, gremis de centres SO&- 

sanitaris privats, ells mateixos diuen que n’hi ha a Catalunya 
650; d’aquests 650 4 s  ho deia el dia de la interpellaci&, lega- 
litzats n’hi ha 97, nords; és a dir, només un 15% estan en una 
situací6 legal correcta. En procds de demanar aquesta legalitza- 
ci6 n’hi ha 97 més, un altre 15%. i, per tant, ens trobem en una 
situació d’ilkgaiitat de 4% centres, 6s a dir, el 70% dels cen- 
tres spciosanitaris de Catalunya en situació illegal, Que vol dir 
que estan en questa situa& d’filegalitat? Doncs, vol dir que o 
per les condicions del local o perque eI personai no esd qualifi- 
cat Q perque el nombre de persones ubicades assistides en 
aquell centre ..., no té el número suficient de metres quadrats co- 
rrecte, o per I’astat de les instakhcions, o pe2 menjar, o per la 
manca de control sanitari, etcbtera, per algunes d’aquestes 
raons no tenen encara la corresponent legalització. 

1 per revisar tot aixb, els deia, senyores i r;enyors diputats, 
que només comptem amb onze persones, amb un equip multi- 
disciplinari d’onze persones, i dic <<rndtidisciplirwi>> perque a 
l’equip hi ha advocat, hi ha pedagog, hi ha metge, hi ha fama- 
chutic, hi ha assistent social, arquitecte o arquitecte tknic, eco- 
nomista, etchtera. Que vol dir aixb? Vol dir que, quan es fa la 
hspecci6 a un centre, doncs, mentre un mira les instal*Iacions 
de la construcció, l’altre revisa el nombre de persones i el tipus 
de professionalitat d’aquesta gent, I’dtre mira les condicions 
smit3uies del menjar, etcktera, Vol dir que, per equip, es €a una 
inspecci6, A més a més, els recordo que aquest equip no sola- 
ment inspecciona les installacions sociosanithies, sin6 que ins- 
pecciona tambd totes les altres instal-Jacions de l’kea de serveis 
socials: centres de diismitiu’its, centres d’infhcia, etcktera. 

El ritme que hi ha, d’inspeecions, resulta de mig per dia; 6s a 
dir, cada dos dies es fa la inspecci6 d’un centre. Seguint aquest 
ritme, si dbiem abans que ens queden 496 centres per legalitzar, 
vol dir que necsteitariern, en el supbsis que només cs fessin cen- 
tres sociosanitaris -ja deixem de banda els d ’ inhc ia  i els de 
disminu’its-; si només féssim aquests sociosanitaris, necessita- 
ríem 992 dies, 6s a dir, un any i vuit mesos per esgotar les ins- 
peccions a realitzar. 

QUE. vol dir, per tant, que aquest 70% de les residhcies de 
Catalunya siguin il.lega’ts? Vol dir que estan en un estat precari 

hagi,, ., que es restableixi l’ordre. (Pausa.) 
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d s  usuaris, i aquesta primera conclusió 6s la que ens preocupa 
més: la situaci6 dels usuaris d’aquests centres sociosmitaris 
que no estan en les condicions que la prbpia reglamentaci6 de 
la Generalitiit diu que han d’estar, i, per tant, primer que res, Ja 
pre0cup;ició primera, la situaci6 dels usuaris d’aquests centres. 

En un segon lloc, tamb6 ens preocupa la situa& d’aquests 
treballadors, perque aquestes persones es troben en una situmi6 
d’inestabilitat, en una situació, per tant, preocupant, en una si- 
tua& en qu5 l’cxercici de la seva tasca dins d’aquests llocs dc 
treball, doncs, no pot ser massa encisadora ni s’hi p d e n  dedi- 
car amb massa entusiasme, perquE veuen qüestionada la seva 
contimiitat en aquell centre. 

I tamb6 6s prediria la situacib dels empresaris, pexqu& molts 
d’ells, doncs, no sabem si se’n sortkm amb l’equiparnent que 
tenen, o no. 

No estem pas abonant, no estem pas definint aquí que els 
empresaris, doncs, tots ells -i sobretot algunes d’aquestes ins- 
tal-lacions privades- estan en plena voluntat de cara a un servei, 
Som conscients que, moltes d’aquestes installacions, precisa- 
ment cl que volen 6s trcure un benefici econbmic d’un servei 
sociosanitari, i que, per tant, aquí est& l’Administmci6 pet con- 
trolar i evitar que cs doni una especulaci6 amb la prestació 
d’aquest servei, 

Perd també eIs empresaris han demanat, i ho han demanat a 
la Generalitat, que se’is hcilittin linies de &dit per millorar la 
situacid d’aqucstes empreses; e1ls també diuen que ccsi amb si- 
tuacions cl’incliistria o de turisme es facilita als empresaris la 
posada al dia de les seves instaHacions industrials o ttin’stiques, 
txnb6 nosaltres COM a empresaris, que se’ns faciliti per 1’Admi- 
nistració una possibilitat per posar-nos ai dia en aquells casos 
que es requereixi i’aspecte de construccions o d’obrew. 

Per totes aquestes raons, nosaltres diem, en el punt primer de 
la Moció: <<EI Parlament de Catalunya constata la manca de 
previsib del Departament de Benestar Social per portar a terme 
la Eunci6 d’inspecció de les entitats, els serveis i els establi- 
ments cleciicats a la prestació de seweis socials. I també cons~i- 
ta, així mateix, la consegüent insufici8ncia de camprovaci6 pel 
servei d’impecció de l’esmcntat Departament de l’incompli- 
ment de Ia nomativa cle serveis socials pels esmentats establi- 
ments, serveis i entitats, per tal de tutelar els drets dels t~suaris.>> 
Aquests s6n cls dos primers punts de la nostra Moci6, 

El punt tercer, qu& diu? Doncs, quk diem, en conseqiibcia 
de tot aixh?, doncs, senyors, fem un pla tl’inspecció per evitar 
que triguem vint: mesos a rwisar totes aquestes situacions. 

Recordem que el dcsembrt: del 89 -en quk en parlhvern en 
aquest Parlament-, el succés de Ia ResicEncia Alba va sortir a 
112 llum, que aixb no vol dir que avui en dia no tinguem, malau- 
radament, moltes residhcies en la mateixa situacid -aquella va 
sortir a la iium. Avui sabem que continuen estant en aquestes 
situacions i, per evitar que ho continuh estant és pel que dema- 
nem que es faci aquest Pla d’hspeccions. 

Els recorda, senyores i senyors diputats, que hi ha irn decret, 
el 27/87, del mes de febrer de I’any 87, per tant, que diu que: 
{(la Direcció General de Serveis Socials acordarh la inspecci6 
definitiva o provisional, i prlrh concedir moratbries temporals 
d’adaptació per un any mes; ara be, acabat aqucst temini, 110 

podran seguir funcionant els centres si no es cornpkixcn els 
requisits rnaterials i funcionals establerts>>. Estem pulant d’un 
decret del febrer del 87, que diu que, dos anys del seli compli- 

ment, hauria estat el febrer del 89; som al febrer del 91,& a dir, 
quatre anys despds del compliment, i encara ens trobem en una 
situaci6 en qu& el 70% de les nostres residhncies sociosanitbies 
s6n iliegals. 

En conseqühcia de tot aixb, demanem que aquest Pla,.. 
-que 6s el punt quart-: <<El Parlament de Catalunya insta el 
Consell Executiu il donar compte d’aquest Pla a la Cambra per 
al seu coneixement i debat a l’inici del proper període de ses- 
sions>>, que ens n’assabentem. 

Per tant, aquests quatre punts, senyores i senyors diputats, 
s6n la proposta de la nostra Moció sobre el Pla d’lnspeccions i 
Control del Departament de nenestar Social. 

Moltes gracies, senyor President, 
El Sr. PWAZDENT: Moltes grhcies, senyora Ferran. Ha pre- 

sentat esmenes el Grup parlamentari d’hicciativa per Catalunya. 
Per defensar-les, té la paraula la Illustre Diputada senyora Rosa 
Fabian. 

La Sra. FABIAN: Grhcies, senyor President. Senyores i se- 
nyors diputats, en el Ple anterior el Grup Socialista va substan- 
ciar una interpeI.laci6 sobre la politica general per a la vellesa, i 
la Illus~e Diputada senyora Ferran va fer palesa una serie d’in- 
compliments legishtius que la Conselleria de Benestar Social 
ha fet, iina s & r k  d’hcomplirnents de compromisos polítics i 
parlamentaris que el seu titular, el ConselIer Antoni Comas, 
tambb ha fet, i ens va donar dades aquell dia -i ho ha repetit 
avui, i per tant jo no m’hi estendrk que el TO% dels centres ge- 
rihtrks de Catalunya encara no estan legalitzats. 

Vam escoltat-, i hem llegit amb atenci6, la resposta del Con- 
seller, i una vegada més la resposta va ser culpabilitzar dees 
administracions, gosar en qiiesti6 dades i actuacions d’entitats i 
organitzacions que treballen en el sector dels serveis socials i, 
de nou, fer promeses que algun dia -no sabem quin- ens don,d 
de quina 6s la situací6 dels actes d’inspecci6 que ha reditzat la 
Conselleria. Nosaltres pensem que les dates de l’agenda del 
senyor Conseller per complir les promeses que ens fa en 
aquests parlaments són esotkriques, perquk no en compleix 
cap, 

Per tant, dir que estem absolutament d’acord amb el contin- 
gut d’aquella interpeMaci6 i que estern d’acord amb la Moció, 
per6 que liem presentat una emena a la Moció que no modifica 
substcmciillrnent la mateixa Moci6 presentada pcl Gnrp Socia- 
lista, perb que ens ha semblat impurtant que aquesta Mocib ci- 
tds -literalment- el Decret 27/87, del 29 cle gener, i I’Ordre del 
15 de juliol del 87, perquk pensem que és una bona nomativa; 
que el Departament disposa d’una bona normativa; que els ser- 
veis tknics i els serveis jurídics del Departament han fet bé la 
seva feina. I aixb encara fa més pali% que, si existeix una bona 
normativa, si els funcionaris han complert amb efichcia la seva 
funció, encara es fa més evident l’actuaci6 politica, quan, exis- 
tint aquesta normativa, la sitimi6 que ens deia la Il*lustre Dipu- 
tada senyora Ferran 6s la que 6s. 

Per tant, ens ha sembIat que era bo que constés aquesta nor- 
mativa, que -com diem- ens agrada i pensem que jurídicament 
6s molt bona, i fem una esmena que, litemlment, diu: 431 Parla- 
ment de Catalunya insta el Consell Executiu al compliment del 
Decret 27/87, del 29 de gener, i I’Ordre del 15 de julioL del 87, 
de desplegament de les nomes d’autorització administrativa de 
serveis i establiments de serveis S O C ~ S  i de funcionament del 
registre d’entitats, serveis i establiments socials fixades en l’es- 
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rnentat Decret, a fi que tots aquests establiments puguin ser 
acreditats, enregistrats i autoritzats, i evitar la il-legalitat i la in- 
defensió que pateixen els ciutadans.>> 

Amb aquesta esmena voIem contribuir, voldríem contribuir 
que acabés aquesta situaci6 d’incamplhent de la norma, i so- 
bretot en un sector en el qual, que hi hagi ..., i també estem 
d’acord amb la senyora Ferran que no ho són tots, perb el que 
110 es produeix 6s el control de 1’Administració per evitar que 
els que ho fan, ho fan, que es pugui especdar, que es puguin, 
en definitiva, extreure guanys de la soledat, del dolor i de la ve- 
llesa de les persones. 

Quant a a k L ,  sempre, en qualsevol negoci, és necessari el 
control de l’Administraci6, pensem que, en aquest terna, és una 
actitud no solament d’integritat politica, sin6 d’integritat mord 
de totes les persones que tenim compromisos polltics amb el 
poble de Cataiunya. 

Demanant al Grup Socialista que ens accepti la nostra esme- 
na, i a la resta de la Cambra el seu vot afirmatiu, agraeixo la se- 
va atenci6, senyores i senyors diputats. 

Moltes grhcies. 
E1 Sr. PRESII”T: Moltes grhcies, senyora Fabian. Ara 

poden intervenir els grups que no han esmenat# Per 1’Agrupació 
parlamentbia del CDS, el senyor Martín EB la paraula. 

El Sr. MARTfNr Honorable President, il.lustres senyors i 
senyors diputats, ens trobem davant una Moció subsegüent so- 
bre la Política General per a la Vellesa, el que, amb dtres pa- 
raules, diem <<tercera edat)), grup generacionai compost pels 
que abans &iem <<avis% i que avui I’integren aquelles persones 
que, per raons d’edat, han deixat de perthnyer al món laboral 
actiu. 

L’increment de la qualitat de vida en la nostra societat ha fet 
que els grups de major edat s’hagin incrementat de forma os- 
tensible en praporci6 a1 total de la poblaci6. La situaci6 actual 
chaquests grups socials estil afectada per problemes molt diver- 
sos, pensions exigües o inexistents, problemes de salut i d’insu- 
fichncia de places en residencies especialitzades, etchera, A 
aquests problemes s’hi han d’afegir altres de caire psicolbgic: el 
desafecte social, i fins, en molts dels casos, el familiar, que prw 
voquen en la nostra gent gran uns sentiments de soledat, fms- 
traci6 i inutilitat. 

la nostra obligació buscar els mitjans adequats perqd la 
gent gran no es quedi marginada i aillada de la societat; aixb 
comporta tota una politica per a la gent gran. 

La proposta de la Moci6, a s  corn de l’esmena d’addici6 
presentada, no tracta dels problemes generals de la vellesa, perb 
sí que presenta la crua realitat de l’incompliment, per la Conse 
lleria de Beenesku Social, de la Resoluci6 123JnI d’aquest Par- 
lament, rlixi com de l’incompliment, entre d’altres resolucions i 
normes, d’un decret d’inspecció i control dels centres geri8- 
trics. 

Des de I’AAgmpaci6 parlarnenthria del CDS, volem anunciar 
el nostre recolzament a la miliom deis serveis $’inspecció del 
Departament de Benestar Socid, per tal dc tutelar els drets dels 
usuaris dels establiments d’acollhent de gent gran, i sobretot 
amb el conveniment que un bon servvei d’inspecció, més que 
simcionndor 6s preventiu, i per tant, capq ci’evitiu casos que 
vokdriem oblidar rhpidíunent, i que f x i n  que els establiments 
dedicats a la presentaci6 dels serveis socials per c? la gent gra11 
siguin llocs on aquesta se senti acollida, assistida i estimada, on 

trobin la placidesa i la serenitat que la seva edat requereix, així‘ 
COM el mhxim nivell d’assistencia sanithia, ambient familiar i 
casola, 

Anunciem, doncs, el nostre vot favorable a la Moció i, si 
s’accepta, a l’esmena presentacfa 

Moltes grhcies, Honorable Resident, filusim senyores i 
senyors diputats. 

El Sr, P R E s D m :  MoItes grhcies, senyor Marth. Pel 
Grup parlamentari de Converghcia i Uni6, té la paraula 1’Dlus- 
tre Diputat senyor Codina, 

El Sr. CODINA: Grhcies, senyor Resident. Senyores i se- 
nyors diputats, pujo a la tribuna per, en nom del Grup parla- 
mentari de Convergtmcia i Unió, posicionar-me sobre Ja Moció 
presentada per la I1.lustre Diputada senyora Pilar F e m ,  i tam- 
bé un breu comentari de l’emena presentada per Pa IHustre Di- 
putada Rosa Fabim, en el supbsit que el Grup presentant de la 
Moci6 I’acceptés. 

Efectivament, aquesta Moció estA anunciada corn a conse- 
qiirhncia d’una interpellació sobre la politica generai de la velle- 
sa, i certament, la interpeliaci6, en molt bona part del temps 
que la Jlh~tse Diputada hi va esmerqar, va fer-ho parlant de Ia 
politica general de la veltesa; es van fer les reclamacions del 
Pla integral de la vellesa; es va fer una. anhlisi, des del seu punt 
de vista, de corn i de quina manera estava la sittuaci6 a casa nos- 
tra, pel que fa a residbncia, a serveis a domicili, &&era, i final- 
ment feia ulla concreci6 -i aixb és el que ha portat a aquesta 
Mocik,  feia una concreci6, dic, en l ’aspte  que per ella supo- 
so que deu ser el fonamental en aquests moments, que era la 
qüestió de la inspecci6. 

I presenta aquesta Moci6 en dos blocs molt cim: el primer i 
el segon punt que fan re€er&ncia R aquesta h a ,  aquest sector de 
la inspecci6, i els altres dos punts pel que fa referencia a 
l’hea.,,, o sigui a la petició de la presentació d’un pla i, poste- 
riorment -el quart 6s conseqiihcia del tercer-, que quest Pla 
fos lliurat d Parlament de Catalunya. 

Jo voldria tamM, en la mateixa linia que va fer el primer dia 
la senyora Ferran i la que ha fet avui, perb molt brevlssimament 
-molt brewíssimament, dues parades només-, situar el tema en 
general. Places de residhcia que hi havia t’any 83: 4.500, pla- 
ces de residkncia que hi haurh a finais d’aquesta Legislatura: 
I I .OOO. Dit de passada i pel que fa a pressupostos: 1.600 mi- 
lions l’any 84; 11.OoQ milions en el pressupost d’aquest any, 
Altra casa 6s que, des dels grups de I’aposici6, es vegi que 
aquesta inversió sigui la corsecta, la ben dirigida, o mal dirigi- 
da, 6 s  evident que cadascú pot opinar el que estimi m& oportú, 
per6 si  que és important situar el marge, és a dir, en quins mo- 
viments ens estem bellugant, i aixh em sembhva que, en elfee- 
ling de la interpretació del primer dia i de la á’avui, calia 
&-ho. 

Vull entrar ja directament pel que fa a la Moció. La senyora 
Ferran, jo crec que -i també una mica desprbs ho ha fet la sen- 
yom Fabian- carnet un enor -si em permet, entre cometes i li 
explicar6 per que i jo crec que és un error- quan parla de resi- 
dencies que estan en situació illegal. La Cambra ha de conbhxer 
per quh es diu que est& en situació ilkgal i quina és la realitat. 
La realitat és la següent: l’my 84, aproximadament, 85, s’obre 
el registre d’entitats de serveis socials en general -abans no 
existia-, i a partir d’aquf dirfem que tot el que són residkncies i 
establiments socials de nova creació no tenen cap problema; és 
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B dir, fan un curs que esth normalitzat que consisteix que eis 
ajuntaments donen la Ilic6ncla municipal, COM és obvi i no p- 
dia ser d’altxa manera, perque en el seu municipi s’obri un esta- 
bliment determinat, i després la Gencriditat, a tniv6s del 
Departament de Flenesta Social, veu si té les condicions 
adients pcrquE allb pugui tenir la condici6 de residbncia o no. 
Diríem que, pel que fa a les noves residhcies, als nous equipa- 
ments, aixb estil forp  ben encarrilat i el gran problema el tenim 
per a totes aquelles residkncies, per a tots aquells centres que ja 
veriien existint, doncs, abans que es produis eI registre. La si- 
tuxic5 -hi insisteixo ima vegada més- passa perquh, és ~ l i u ,  
d’on ve el coneixement de I’Administració de la Generalitat, si 
hi han o hi han rcsid+,ncies? Abans del registre i fins i tot 
cfespr6s del registre el primer que té coneixement de si hi ha o 
no hi ha un cstabllinent determinat o bé és la iniciativa del nia- 
teix lkpartament, en aquest cas, que pels seus propis mitjans 
busca on existeixen aquests nous centres O aquests centics ja 
existents, o be s6n els ajuntaments que donen la informació que 
en el seu territori, doncs, hi han unes residhcies determinades. 
Tampoc estranyari a ningú que a les grans ciutats aixb es fa 
mbs difícil que no pas en els pobles petits, de saber quines són 
Ics residbncies quc hi han en cada lloc. 

Perb, mentre passa tot aixb, quan es confo~i és quan es diu 
que hi han unes residhcies illegals i es lliga aixb amb el fet 
que no hi han hagut inspeccions, i els iiiirneros que fa la senyo- 
ra Pilar Ferran, diu: si queden tants centres, aproximadament 
400 sense inspeccionar, amb la plantilla que tenim d’lnspectors, 
quan de temps haurem de trigar perque aixb es verifiqui? I aixb 
no és així. f ~ s  a dir: encara que els centrcs no estiguin -com ciiu 
ella- legalitzats, que no és aquesta l’expressid com acabo cl’ex- 
plicar, encaai que hi hagi una colla de cexitrcs que no estiguin 
registrats per¶& no han superat aquest procés (pe  havien de fer 
a partir de la JlicEncia municipal i des@ l’autoritzacid del De- 
partament de Benestar Social, mentre aixb succeeix ei Departa- 
ment no rciiuncia i fa inspeccions a tots aquells centres que 
coneix. A tots! e s  a dir, no es pot: dir que hi ha un munt de ceri- 
tres que han estat ..., que s6n illegals, es diu, i qne no han estat 
inspeccionats. No té res a veure, Les inspeccions s’han fet i per- 
quk quedi clar li vull dir a la senyora Ferran i a tots els diputats 
i senyores diputades que rn’escolten que s6ri 2.605 inspeccions 
les que s’han fet: l’any 88, 261; l’any 89, 681 4 x 6  va in cre- 
scendo i 6s lbgic que sigui així-; l’any 90, 1.311, i l’my 91, 
352. D’aqnestes se n’han tancat ..., s ’ha aixecat, prhcticament, 
acta a totes i cadascuna d’ellcs i cl’aquestes n’hi ha hagut 55 
que han cstat t‘mcades volunthiament, de comú acord entre 
l’Aclministraci6 i els mateixos regentants #aquests centres i 7 
que han cstat obligats a ser tancats. 1 tots aquests 110 estm a la 
br‘ulcc? que es diu que s6n legals, no: aquests s6n tots, aquests 
són tots. 

Per fer aquesta feina -i ho diu molt be la senyora Ferran- hi 
han onze persones -n’hi han dotze, és igual, no ve al cas-, i que 
surten al carrer n’hi han deu, En aquests moments hi h;m 1.400 
centres de serveis socials que estan en la situaci6 d*ahesos a 
registre, tenen la qualificstci6 i tenen el titolet quc s6n equipa- 
ments qw tenen la condicib de tals, 1-4-00, i aproximadament, 
n’hi han 400 4 s  cert que n’hi han 400- que estan en aquesta si- 
ttiaci6 d’encam no reconeixement, no d’il*legalitat; i vull fer 
kmfasi Eina vegada mQ quc aquesta sihwió no V Q ~  dir que no hagin 
e5tat inspeccionats corn els ambo de llegir amb questes dades. 

Per tant, aquesta confusió no s’ha de produir; ha de quedar 
clar que una cora és una cosa i l’alwa és I’aItra. Els centres han 
estat inspeccionats i podem dir que aquests moments tots els 
centres coneguts, registmts o no, tots els centres coneguts han 
rebut alguna inspecció i, si no, invito que amb fioms i cognoms 
es diguin quins són els centres que no han estat inspeccionats, i 
si es coneixen aquests centres i no han estat inspcionats, que 
es digui i llavors que es faci. Hi ha un mecanisme per fer aixb: 
de totes aquestes inspeccions que s’han fet, 101 inspeccions 
s’han prodtiit per denúncies del veí, de l’usuari, del que sigui. 
Els resultats han estat els que han estat i s6n els que s6n. 

I aleshores s’ha dit de passada -COM si no ..., en fi, de passa- 
&- la residkncia Alba. Bé, la residgncia Alba va ser, evident- 
ment, doncs, un cas clar, conegut, públic, i que tnthom es va 
preocupar moltíssim. Es va tancar una &rea determinada, cone- 
guda corn la zona verda -es coneixia C Q ~  la zona verda perquE 
les parets, com saben els diputats que coneixen físicament 
l’cclifici, doncs, estaven enrajolades amb rajola verda-, la zona 
verda que s’ha anat dient durant tot aquest temps es va clausu- 
rar; el jutge va dictar una acta fa aproximadament quinze dies 
decretant que es tornes obrir sense haver de fer cap modifica- 
cid Ho dic com a,., com la majoria de la gent que van estar in- 
culpada, doncs, est& al carrer, ja ho saben; malauradament, Ia 
histbria de1 metge, aquest també estil a l  carser... Perb, 66, essent 
aquesta la situaci6 la Generalitat no renuncia a continuar fent 
inspeccions a la xesidhcia Alba. La Generalitat no renuncia il 
fer inspeccions a la sesidhncia Alba, encara ara, aquest mo- 
ment; i ho estic dient en un dia molt concret, i ho estic dient 
cn una data molt concreta, .Hi ha hagut exculpacili per part 
del jutge, hi ha hagut una senthncia i, malgrat aixb, no es re- 
nuncia -hi insisteixo-; ho estic dient, doncs, en un dia molt 
determinat. 

L’altre paquet, els altres punts de la Mocid XA senyom Fe- 
rran fa referkncin a un pla d’inspecció, A nosaltres se’ns fa difi- 
cll -com a Grup, dic, eh?, com a Grup parlamentari- entendre 
que es vol dir amb un pla d’inspecció. hs a dir: per a nosaltres 
la inspecci6 té, bbviament, ha de tenir una connotació dc SQP 

presa, no‘?, de dir: escolti, la hspecci6 es Pd quan conv8, quan, 
com deia abans, doncs, hi ha una dendncia o be quan per mntu 
propio, doncs, es fa, Fer un pla, que no podria ser d’altra mane- 
Fa, en qu& es digués: <<Inspeccionar tots els centres>> i, a m6s a 
mbs, com m6s detallat fos aquest pla miixdem a concreta 
com, de quina forma i a quina hora s’haurien de fer les inspec- 
cions, ens sembl a... Si vol prengui-ho com una exageració, j a  li 
ho admeto i potser m’he passat, perb, 6s igual. El fet 6s que fer 
un pla ha de dir CQSCS, ha de dir qti& 6s el que s’ha de fer; nosal- 
tres pensem que les inspeccions, precisament per aquest caire 
que han de tenir, d’una ccrta reserva abans que es produeixin, el 
pla no tindria cap mena de sentit. El que s’ha de fer és conti- 
nuar fent el que s’ha fet fins xa .  I, pexqub no quedi cap mena 
de dubte ni cap mena d’ombrit a la sala, quedi clar que els 
centres, estiguin u no en situaci6 de registre, hagin passat o 
no per la situaci6 del registre, han estat i estm essent inspec- 
cionats. 

€€i ha una esmena de la Diputada Rosa Fabian que li dir6 
que he estat molta estona pensant que li havia dc votiu a favor, 
és a dir, que l i  havfem de donar suport prquk, senzillament, ja 
s’est3 fent pel que li he explicat; senzillament, s’esth fent. Lla- 
vors, el plantejament 6s allb de dir: home, si ja s’esth fent tens 
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dues possibilitats, és a dir, COM que ja s’eesth fent diem que no, o 
corn que j a  s’esth fent és igual i votem que sí, La veritat li diré 
que, amb tuta la sinceritat de quh s6c capa$, he estat dubtant 
molt -com li dic-, perb aprovar una esmena sense haver a p m  
vat els altres quatre punts semblaria que es podria interpretar, 
doncs, com un joc estranyissim i per aquesta ra6, doncs, no.,., 
vaja, no la hi votarem; no podem dir res, 6s a dir, encara que 
l’aadmetds la senyora presentant de In Moci6 nosaltres, doncs, 
t arnpoc l’accept ariem. 

I, en aquest sentit, senyor President, votarem en contra dels 
quatre punts de la Moci6. 

Grhcies, senyores i senyors diputats per la seva atenció. 
El Sr. PRBIDENT: Moltes gracies, senyor Codina. Per p m  

nunciar-se sobre les esmenes té la paraula la Itlustre Diputada 
senyora Ferm. 

La Sra. FERRAN: Grlicies, senyor President. En primer lloc, 
per pronunciar-me sobre l’eesrnena presentada per la senyora 
Rosa Fabian. Ara passar6 a la Mesa ... 

El Sr. PRESIDENT: En primer i darrer lloc, eh? 
La Sra. FERRAN Sí, sí. 
El Sr. PRPSBENT: D’acard. 
La Sra. FERRAN: Vtzll dir, en referkncia, en concret en 

aquesta esmena presentem una redacció transaccional perquE 
ens sembla que I’esmena de la senyora Fabian miliara el punt 3 
de la nostra esmena i, per tant, amb una redacci6 transacciona- 
da quedaria la nostra proposta, 6s a dir, la substituci6 del punt 3 
per aquesta tram acciun al. 

1 per qui5 l’aacceptem? Doncs, perque trobem raonable que es 
compleixi aquest Decret, és a dir, el Decret,.,, mai hem dit que 
110 estem d’acord amb aquest Decret o hem fet aigua crítica el 
Decret, Vull dir, amb el Decret s’esth d’acord, per tant, que es 
compleixi, que es compleixi. El que passa 6s que, a més a mbs, 
diem i defensem un pla d’inspeccions, i per un pla d’inspcc- 
cions no s’ha d’entendre, evidentment, l’horari, el calendari, el 
dia a les set de la tarda que miran a fes la inspecci6. Un pla 
d’inspecci6, quE vol dir? Doncs, un pla: planificar totes les que 
tenim pendents i dir amb eh recursos de personal que les po- 
dem fer, i per tant, si, fixar-nos un calendari d’acabment 
d’aquestes inspeccions. 

El senyor Codina que deia que a les 456 no és correcta la pa- 
raula <ciIl.legal~, diem, si els sembla M, que en tenim 456 o 450, 
-és a dir, el número l’ardonim si volen-, perb que no com- 
plcixen les conclicions per ser homologades -si aquesta és la 
pardula que estern d’acord, sapiguem, senyores i senyors &pu- 
tats, que tenim 450 residkncies o centres sociosanitaris que no 
compleixen, per la raó que sigui, les condicions que diu el De- 
cret, d’hotnologacih. Per tant alguna esmena, alguna rectifica- 
ci6, alguna posada al dia han de fer aquests cenwes. Diem que 
aquest Pla d’inspeccions el que li donem.,., no solament que es 
faci la primera inspecció, sin6 que els donem un pla, un caien- 
dari perque es posin a l  dia, perque les compleixin. Ara b6, si no 
es complís --on és Ja proposta de la nostra Mocik,  si no es 
cornph, aleshores passat u11 any, coni diu el Decret, s’hhaurien 
de clausurar, S’IiauTien de precintar, per@ si no cs fa hi ha una 
situació de 450 centres en situaci6 irregular, en situació de no 
complir la nomlativa establerta. El Govern és cbiiiplice 
d’aquesta situacih. Per tant, el que fem aqui é s  proposar que es 
corxipleixiri aquestes corzdicions i que el Govern, doncs, simple- 
ment, faci complir per aquests centres e1 que cal €er, 

Ens sembla que els propietaris d‘aquests centres serien els 
menys indicats per autoacusar-se i dir ells mateixos que estan 
en situació illegai o que estan en situaci6 de no compliment de 
la normativa. Que aixb ho digu6s el Grup de l’oposicCi6 que 
diem: i& que 6s plantejament polític, dir que hi ha unia situa- 
cid,,,s NO, no! Bs que els propietaris, elis mateixos, s’autoacu- 
sen dient: i& que estem en tina situació iHegd, és que estem 
en una situació que no c o m p h  la normativa, la volem complir,>) 
Llavors, si són els mateixos propietaris no ens estem inventant una 
situació, són els mateixos indicats i d’aqul la proposta.., 

El Sr. PRESJDRNT: Senyora Ferran, j a  sap que no pot fer 
un torn de &plica, s’ha d’atendre a la Moci6.,,, a l’esmena. Pro- 
nunci’i’s sobre l’esmena. 

La Sra. F”: Senyor President, perdoni perb estava de- 
fensant e1 perque d’un pla d’inspeccions.., (Remor de veus,) 
Prmisment, senyor President, havia acabat perb estava en de- 
fensa d’uun pla d’innspeccions, el Iperque un pla d’inspeccions, el 
perquh aquesta situacid d’jil.legalitat que es diu i em sembla, 
senyor President, que no m’he passat dels arguments que em to- 
quen en defensar una mocib. 

El Sr. PRESIDENT: S’ha passat en el sentit que no tenia 
voste un t r h i t  de replica; ho sap pel Reglament, no cal que li 
ho expliqui. 

La Sra. FERRAN: Jo considero que ... 
El Sr. PRESIDENT: El que passa és que he estat tolerant, jo, 

La Sra. FERRAN: Grhcies, senyor President, p r b  jo no sóc 

Moltes grhcies. 
El Sr. PRESDENT: El senyor Secretari procedirL,(la i. 

]La Sra. FABLA1\T: Haig de pronunciar-me sobre l’acceptació, no? 
El Sr. PRESJDENT: No, és una esmena transaccional que 

proposa ella sobre la que vost& ha presentat; 6s ella la propiet&- 
ria de l’esrnena, no vostk. (Remor de veus.) 

eh?, la Presidhcia. 

conscient d’haver-me passat. Li passo el text de la úmsaccionat 

Sra. Fahian demana per parlar.) s f? 

La Sra. FABIAN: Per un problema tknic, senyor President. 
Ei Sr. PTcESxIIp,NT: Digui. 
La Sra. F A B W  La meva esmena era una esmena d’addi- 

Ei Sr. PRESIDENT: Fa una refosa. 
La Sra. FAI3M.N; ...q ue és de modificació del seu punt nú- 

mero 3, suposo, 
Ei Sr. PRFSíDEm Exacte, Molt bé, doncs, el senyor Se- 

cretari procedirir. a donar lectura a aquesta trmsaccional que 
substitueix el punt 3, de la Moci6. 

El Sr. SECRETARI SEGON: &srnena transaccional: El 
Parlament de Catalunya insta e1 Consell Executiu al compli- 
ment del Decret 27/1987, de 29 de gener, i l’Ordm de 15 de ju- 
liol 1987 de Desplegament de les Normes ci’Autoritzaci6 
Administrativa de Serveis i Establiments de Seveis Socials i de 
funcionament del Registre d’Entitats, Serveis i Establiments 
Socials hades en I’esrnentat Decret, i desenvolupar-10s amb 
l’elaboració d’un pla d’inspeccions que prevegi el necessari 
augment dels mitjans personals i materials per .a la seva efectiva 
;plicació>>. 

El Sr, PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Secretari. Se 
sotmet a votacífi el text de la Moció modificada en el sentit 
d’aquesta Gltima transaccional que s’ha llegit. 

ci6 i aixb entenc jo ... 

Vots a favor? 
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Vots en cuntra? 
Abstencions? 
La Moci6 ha estat rebutjada per 19 vots a favor, 54 en contra 

i cap abstencili. 
Fins R dos quarts de cinc d’aquesta tarda, se suspEn la sessió. 
(fix iu um migdia i dm minuts.) 

Lu sessiii es reprdn a dos quarts de cinc de la tarda i tretze 
minuts, Presiúeix el M. H .  Sr. President del Parlament, arcom- 
panyat de tots els melrrbres de la Mesu, la qual th assistidu per 
I’Uficial Major i el llurrar Sr. Sol. 

Ai banc del Guvern S L ‘ U E ~  els H .  Srs. Consdlers de Gover- 
naciú, d’ Ensenyament, de Política Territorial i Ohres Púhli- 
~ U E S ,  d‘ilgriculturu, Ramaderia i Pesca, de Corner$, Consum i 
Turisme, i de Benestar Social. 

(L’I.  Sr. Vice-president Primer suhtitueix mornentdniument 

El Sr. VICE-PIRESTDENT PRMER: Es reprh la sessib. 
La primera pregunta 6s la que formula 1Wlustre Diputat Joan 

el M. H .  Sr. President en la drecci6 del debut,) 

Sabanzrt a qui linc el gust de donar la paraula, 

Pregunta al Consell Executiu sohre 
la possibilitat que la! Serra d‘Almos 

sigui municipi independent 

El Sr. SABANXA: Moltes griciees, senyor President. Senyor 
Conseller, contempla ei Goveni la possibilitat de rehabilitació 
dc la Serra d’Almos C Q ~  a municipi independent i en cas ath- 
matiu, per ii quan”? 

El Sr. VICE-PRXDENT PRlM ER: Moltes grhcics. L’FIo- 
norable Conseller tt5 la paraula. 

Senyor President, senyor Diputat, senyors diputats, la Comissi6 
de Limitaci6 Territorial ha instruit l’expedient , ha estat infor- 
mat, ha cstat molt laborih. Primera, perqui5 és un terna prou 
important yer=rqu& s’estudicssin profundament les passibilitats 
de la segregació que es demanava i en la propera sessió de la 
Comissi6 de Limitació Territorial, que jo  espero qiie sigui 
abans d’un mes, la Comissió farh el seu informe que  aixecar^, 
Ibgicment, a la Comissi6 Jurfdica Assessora i al Govern de la 
Generalitat. 

El Sr. VICE-PRESIDENT PRTMER: Moltes gdcies, 1-Tono- 
raMe Conseller, 1,’Il-lustre Diputat té ta paraula. 

El Sr. SABANZA: Grhcies, senyor President. hs que jo 110 
he preguntat per la segregació, sinó per la rehabilitacid. I li vol- 
dria recordar una reunió que va tenir lloc el 10 de setembre en- 
tre el President de la Generalitat, el mateix Conselier i el 
President de la Comissió de Segregaci6 i de I’Asswiaci6 de 
Veiiis de la Serra, el qual, doncs, ets va dir que per on s’havia 
d’mar era per la rehabilitacici aths que, com w s t k  mot bé deu 
saber, al Diari Oficinl de ía Generulitat de Catrzlur~yd, del 18 
d’abril del 36 es publicava el Decret que Cncoiiimavit el Consc- 
ller de Governaci6, un antecessor seu, a presentar una llei de se- 
gregaci6 del submuiiicipi de la Serra d’Almos. A I  Diari de 
Sessions dei Pm-íclment de CatuIunyu n6mero 220, dei 5 de 
maig del 36 s’aprova la Llei de Segregació del Submunicipi de 

EI sr. CONSELLER DE GOVERNACI~ ( J O S ~ ~  G O ~ ~ S ) :  

la Serra d’Aimos, i al Diari Oficial de la Generalitat número 
140, del 18 de maig del 36, es fa la publica& de Ia Llei de Se- 
grega& del Submunlcipl de la Serra d’Aimos que acaba ma- 
nant a tats els ciutadans de Catalunya que cooperh en el 
compliment d’aquesta Llei i a tots els ttibunals i autoritats que 
la facin compIir. I s’acaba la histhria -suposo que tmM ho deu 
conMxer- amb un escrit del Governador Civil de Tarragona, de 
data 10 de juny del 39, que comenp per <iDias, Patria y Frmco, 
saludo a Franco, arriba Espaiia>>, que diu: GAI recibo de la pre- 
sente orden se s h a  usted hacer entrega jnmediata al señor Al- 
calde de Tivisa de toda la documentacih, archivos, etcétera, 
que pertenecian al extinguido municipi0 de la Serra de Almas. 
Dias guarde a usted muchos años. Tarragona, 10 de juny del 39, 
afí0 de Ia victaria. El Gobernador Civib. I va adrqada al secre- 
tari del municipi de la Serra d’Almus. 

Jo voldria saber si vostk, o el Govern, pensa que la carta 
d’un governador franquista té més entitat i més autoritat que 
una Llei del Parlament i, per tant, doncs, no contempla en aquest 
smtit la rehabilitaci6 histbrica del municipi de la Sem d’htmos. 

El Sr. VTCBPMSIDEW: Moltes gdcies. L’Honorable 
Conseller? 

El Sr. CONSELLER DE GOVEiRNACI6 (Josep Gomis): 
Grhcies, senyor President. Senyor Diputat, jo  vaig assistir a la 
remi6 amb el President i la Comissi6, la Junta de Segregació 
de Serra d’Almos, i es va valorar la situació de l’expedient que 
tenia la Junta, la Comissi6 de Tramitaci6, es va parlar de les difi- 
cultats que hi havia de siifichcia cconbmica, i es va parlar, evi- 
dentment, de la rehabilita& del Decret a gtr& vost& fa esment. 

EI President va deha ben clar que era un tema molt delicat, 
molt important, que necessitava mesurar-se i que en el seu ma- 
ment, en tot cas, quan es prengu6s una decisió sobre akb, se’ls 
diria. Meshores, en aquest moment s’lian fet, s’ha parlat llarga- 
ment; evidentment que la rehabilitació d’aquest Decret va molt 
m6s enllh del que podria ser Ja rehabilitació del Decret de la Se- 
rra d’Almos; altres lleis van ser tallades de la mateixa manera i 
difícilment avui dia, perque la realitat social, politica, el país 6s 
diferent, pocErien &ser rehabilitats de la mateixa manera; per 
exemple, m’imagino, 110 ho sd, la Llei de Contracte de Conreus, 
doncs, també devia ser tallada de la mateixa manera. 

Per tant, I a  rehabilitació per la via que voste propsa i que 
ells demanen te certes dificultats, en te, s’esth valorant, i en el 
moment que hi hagi ulla decisió fema del Govern ho farem sa- 
ber a la Comissi6 de Segregaci6 de la Sema d’lilmos. 

El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER: Moltes @cies, Hono- 
rable Conseller. 

La següent pregunta, la formular2t el mateix Diputat, 1’XI.Zus- 
trt: Dipntat senyor Sabma, en relaci6 amb el dcscnvolupament 
dels regs de la Ribera d’Ebre. Té la paraula 1’Il.lrrstre Diputat. 

Pregunta al Cnnseíl Executiu sobre els 
terminis de compliment de la Resolucid 

1581111 del Parlament de Catalunya, sobre 
Dmenvnlupament deis Regs de la Ribera d‘Ebre 

El Sr. SABANXA: Grhcies, senyor President, i esperant una 
resposta mks entenedora i clara, voldria preguntar al Conselter 
d’Agricuftura quan preveu el Govern el compknent de la Reso- 
lució 15 8/iII del Parlament, sobre Desenvolupament dels Regs 
de la Ribera d’Ebre. 
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El Sr. VICEPRESIDENT PRIMER: Moltes grhcies. Te la 
parada 1’Honorable Conseller d’ Agricultura. 

El Sr. CONSELLER D’AGRICULTURA, %LAMADERIA I 
PWCA (Jorn Vallvé)): Grkies, senyor President. El Govern de 
la Generalitat, a través del Departament d’Agricultura, volia 
donar, hauria d’haver donat compliment a la ResoIuci6, d’acord 
arnb el que preveu l’article 131 del Reglament de la Cambra. 
La Kesoluci6 6s del 1 O d’octubre i sobretot pel que fa referkncia 
al punt primer, que la resposta s’hauria j a  pogut donar, atks que 
el punt primer parIava de la constituci6 de l’ens de gesti6 deri- 
vat de la Disposició Addicional Tercera de la Llei d’hfrastruc- 
tures Hidrhliques, i que demanava que es constituís clintre 
d’aquest mateix any, any 1990. 

A l’acord del ConseIl Executiu, del 25 de desembre del 90, 
es va aprovar la conxtitucib de l’empresa Regs de Catalunya, a 
l’empara de h Disposid6 Addicionai de la Llei suara esmenta- 
da. 

Per tant, dintre del temini, s’hi va donar j a  compliment, i si 
no va ser enviat l’escrit al Parlament va ser per un error del De- 
partament del qual, COM a Conseller, em considero responsable. 

GAcies, senyor President. 
El Sr. VICE-PRESIDENT PUMER: Moltes @cies, Hono- 

rable Conseller. Té la paraula l’Il.lustre Diputat senyor Sabanza, 
El Sr. SABANZA: Grhcies, senyor President. Senyor Conse- 

ller, doncs, me’n felicito i Micito que s’hagi complert el primer 
punt. 

Ara, respecte al segon, que és el de fmalitzar el Ha de rega- 
dius que estava actualment, doncs, en mama a la Ribera d’Ebre, 
i pel que respecta al tercer punt;, voldria saber en quina situacib 
es troba i si les previsions, quant a la reducció de í’aportaci6 
dels regants, estaria en la linia del que es va parlar en ei seu dia 
en Comissi6, quan es va aprovar la Proposici6 no de Llei, que 
parlava que els regants podrien veure reddda la seva aportaci6 
fins a un 20%. 

EI Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER: Moltes gracies, Té la 
paraula 1’Honorable Conseller. 

El Sr, CONSELLER D’AGRICULTTJRA, RAMADERIA I 
PESCA: Grhcies, senyar President, Jo, de tota manera, farem 
arribar -no cal dir-hc+ a aquesta Cambra i a la Comissi6 de Po- 
lítica Territorial el text del compliment de la Resolució, perb 
vull avanpr-li que, pel que fa al Pla de regadius de la Ribera 
d’Ebre, com voste sap, s’han realitzat ja totes les obres corres- 
ponents als regadius de Torre de I’Espanyol, i la primera i sego- 
na fase que corresponen al de Benissanet. En aquests moments, 
estm en execució les obres que corresponen al regadiu del mu- 
nicipi d’Asc6. 

S’han redactat també projectes, i prkviament es van fer els 
avantprojectes, pel que toca a M6ra la Nova, Ginestar i Vine- 
bre, i s’han redactat també els avantprojectes i els estudis de 
viabilitat de Móra d’Ebre, Flix i Miravet. Val rl dir que tant 
aquests projectes COM avmtproj ectes en aquests moments estan 
pendents de la conformitat dels beneficiaris i..., per tal d’enca- 
negar l’execució del projecte, en el cas dels avantprojectes, o 
bé j a  per convocar la subhasta de les obres. 

Pel que fii d desenvolupament dei protocol signat,.. del De- 
partment arnb la Diputa& de Tarragona I’my 85, podem dir 
qiie s’ha mat desenvolupant a mesura que els beneficiaris han 
anat donant la seva conCormitat. És evident que l’execuci6 
d’aquestes obres s’ha de fer fonamentalment a t r w k s  del que 

disposa la Llei d’lnfrastmctures Hidrhuiiques i, per tant, que hi 
hagi, doncs, la participaci6 dels agricultors en el percentatge 
que aquesta obra estableix, en el cas de ser regs nous o en el cas 
de ser millores de regs, 

Altres disposicions, evidentment, que el, Departament, com 
preveu la mateixa Llei, estir disposat a estudiar totes les condi- 
cions possibles per a la mhxima efichcia de l’aplicaci6 
d’aquests regs, 

Grhcies, senyor President. 
EI Sr. VICE-PRESIDENT P m R :  Moltes gracies, Hono- 

rable Conseuer. 
La segiient pregunta, la formulen els Iklustres Diputats sen- 

yors Madrreño i Soto, en relaci6 amb les obres de drenatge de la 
carretera Nacional Il al seu pas per Badalona, El senyor Soto té 
la paraula per formular la pregunta. 

Pregunta al Consell Executiu sobre les obres 
de drenatge de la carretera Nacional ii 

al seu pas per Badtzlonu 

El Sr, SOTO: Senyor Conseiier, jo Ei pregunto en concret per 
un tram de la carretera Nacional I1 al seu pas per la ciutat de 
Badalona, Li podria haver preguntat per altres tmms i, en el seu 
conjunt, per tota la carretera. 

Si li he preguntat per aquest tram és quasi p r  motius senti- 
mentals. M’explicaré: quan jo era petit i anava a l’escola -i ai- 
xb va passar quan jo  tenia entre quatre i catorze anys-, haviem 
de passar, precisament per anar a escola, per aquell úam de la 
carretera; aleshores, eis dies que plovia -i no feia falta que plo- 
gués una gran quantitat- es muntava una immensa bassa que es 
menjava absolutament les voreres de cada costat i que fins i tot 
arribava a inundar carril. i mig per cada costat de la carretera. 
Aleshores, evidentment, quan mibaves all&, la mare et feia pa- 
rar, t’agaíava de les m s ,  mirava a cada costat, esperava que 
n~ vingués cap cotxe de lluny i aleshores iniciava una frenEtica 
carrera per superar aquesta bassa que podia arribar a tenir sei- 
xanta o setanta metres de longitud. 

Aquella sitmci6 -aquesta és la meva experihcia personal- 
potser, no ho s6, era possible que passés farA ara vint-i-cinc 
anys, Jo el que em pregunto 6s com encara aquesta imatge és 
habituat i encara est3 a la retina de molts i molts ciutadans de 
Badalona. 

Quan pensa, vosth, resoldre-ho? 
El Sr. VICE-PRESIDENT PRMER: Moltes grhcies. Té la 

pamila I’Honorabte Con seller senyor Mohs .  
El Sr. CONSELLER DE PO1,íTIICA TERRITORiAL I 

OBRES PÚSLIQUES (Joaquim Molins): Sí, suposo que fa re- 
ferEncia a diferents drenatges de la Nacional n; suposo que pre- 
gunta per aquest tmm, no nom& per la seva experihncia 
personal, perquh la resta de la Nacional 11 no 6s competencia de 
la Generalitat, com sap L’Uhstre senyor Diputat, sinó del Mi- 
nisteri d’Obres Públiques. 

Entre els carrers Bori i Ponent, j a  est& adjudicada des del dia 
10 de gener, i no només esth iniciada, sinó finalitzada l’obra -ja 
esta feta, va comenqar el 4 de marg i va acabar el dia 19 d’abril. 
EI collector de recollida de drenatge a 1’A-19, entre el cmer 
Ponent, entre el lateral de 1’A-19 i la Nacional U, tamb6 va ser 
adjudicada; l’obra es va iniciar 1’11 de maq i també s’ha aca- 
bat. I el tercer tram, que és el col4ector de drenatge situat entre 
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el carrer Don Pelai, amb l’entmda lateral nord de 1’A-19 i la 
Nacional XT, entre els carrers Tortosa i Bori, est& previst, 
d’acord amb..., esth j a  acijndicada, per 29 milions i mig; esth 
previst iniciar les obres el dia 22 d’abril i finalitzar-les el dia 21 
de juny. 

Tot aixb ha tingut ..., per tant, dels tres trams de col-lectors 
-que rn’irnagino que són els tres quc preocupen 1’TMustre se- 
nyor Bipukit-, dos ja s’han Einalibat i el tercer és a punt d’ini- 
ciar-se. 

Ei Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER: Moltes grhcies, Hono- 
rable Conseller. Fil senyor Soto tk la paraula per contestar. 

El Sr. SOTO: No. Jo em donar6 per satisfet, amb UIIS quants 
anys de retard, per la resposta que vosth m’ha donat. 

En qualsevol cas, jo el que li volia dir és que hi ha allses 
trams de la carretera Nacional TI -efectivament jo li  preguntaré 
per all6 que és competkncia de vost&, no li preguntar6 per com- 
petkncies d’un altre, que és des de Barcelona fins quasi a la 
ciutat de Montgat, sobre els quals continuarem preguntant en 
a l  t.res sessions. 

Res més i &cies. 
El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER: E’Hmorable Conseller 

vol ... 
EE Sr. CONSELLER DE POLfTICA TERRITORIAL I 

OBRES PÚRLIQUES: Sí, no, també per reblar una mica el 
clau. Doncs si hi ha 1.600 milions d’una abm que s’eesth fent 
també als lataals de 1’A-19 -com vosth sap-, que és la Nacio- 
nal I1 en aquell mateix tram de Badalona, i que l’altre dia que el 
Molt Honorable Vice-president va visitar les obres, doncs, va 
ser molt favorablement recollida pel responsable municipal de 
la ciutat, el senyor Alcalde de Badalona, 

f i s  a dir, crec que la Generalitat est& complint a plena satis- 
facci6 els seus compromisos en aquesta carretera. 

Grhcies, senyor President. 
El Sr. VICE-PRESTDENT PRIMER: Moltes grhcies. Aques- 

ta Presiclhciii ha saltat la pregunta n~mero  3, que corresponia 
Eomular a 1’IT.lustre Diputat senyor Carod, en relaci6 amb els 
Mussos d’Esquadra, que demana disculpes a I’lll-lustre Diputat i 
li d6na la paraula perque pugui formular-la. 

Pregunta al C Q L J S ~ ~  Executiu sobre una ynssihle 
vigilu‘crincia dels Cossos i Forces de Seguretat 

de E‘K3tat de les activirua 
dels Mossn,~ d’Esquadra 

El Sr. CAIICOD-ROVIRA: L’11lustre Diputat, amb pemis de 
lla Presidbncia, li agraeix les disculpes i enth  que no deu ser 
pas aquesta una de les conseqiihncies directes de l’última remi6 
de la Junta de Seguretat, perqub indicaria un mal carni en el 
funcionarnen t. 

La nosútra, pregunta rl’avui tt5 ja un cert valor histbric afegit, 
perquk per motius diversos l’hem hagut d’ajomar, i fa referen- 
cia a la possible vigilhncia exercida -segons van denun- 
ciar determinats mitjans de cornunicaci& per part dels 
Cossos i Forces clc Seguretat de 1’Estat sobre els MQSSOS 
d’Esqu, Li d ra. 

Corn que, cl’enqh que vam formular la pregunta fins a 
aquests moments, hi ha hagut aquesta remi6 de la Jiriita de Se- 
guretat, i entremig una interpeMaci6 nostra sobre el terna de po- 
licia, i avui l’aprovacilj d’una Moció determinada, la nostra. 

pregunta al senyor Conseller de Governació seria en el sentit de 
si el contingut de la formulació que fem, que mantenim des de 
setmanes, ha estat alterat per la darrera remi6 de la Junta de Se- 
guretat o no; o, en tot cas, quin ha estat ei paper que aquesta 
Junta ha jugat sobre el tema en concret. 

Moltes grhcies, 
El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER: Moltes gdcies, Illustre 

senyar Diputat. L’Honorable Conseller senyor Gomk pot con- 
testa. 

EI Sr. CONSELLER DE GOVERNACI~: -cies, senyor 
President. Senyor diputat, si, vaig contestar fa quinze dies apro- 
ximadament una pregunta semblant, i vaig dir que sí, que s’ha- 
vien produ’it unes interkrencies, que no era bo que es 
produi’ssin i que era Bcil corregir-les, Aquestes actuacions 
-com les que vosth denuncia en la pregunta- es produeixen 
corn a conseqiikncia d’una manca de coordinació. 

La Junta de Seguretat, ja fa mesos, perb sobretot des dels 
acords de desplegament, havia fixat -i alla figuren ben explici- 
tats- uns nivells de coordinaci6 que no s’hm posat en pdctica, 
i que nosaltres reclamem. Jo haig de recordar que des de fa dos 
anys dic phblicament que la coordinaci6 exigeix, en principi, 
una comissaria conjunta d’informaci6, necesshria perquk el mo- 
del, evidentment, 6s un model de cooperació, i que quan aixb 
no existeix es produeixen aquestes interfer5ncies. 

La Junta de Seguretat que vam celebrar fa uns quants dies no 
sols no ha solucionat aquest problema, sin6 que no vam poder 
ni avanpr en el que era I’ordre prioritari, ei punt pior imi  de 
i’urdre del dia, que eren els acords de substituci6 de la plantilla 
actual. 

Per tant, si la pregunta concreta és si des del dia de la pe- 
gunta que se’m va formular fins avui la Junta de Seguretat ha 
solucionat el problema, li haig de dir que IIQ sols no I’ha solu- 
cionat, sin6 que els punts anteriors que s’hivien de solucionar 
no es varen solucionar, 

I, per tant, i tornant al text de la pregunta, sí, li haig de reco- 
nEixer que es varen produir interferkncies i que aquestes es con- 
tinuaran produint sempre, sempre que no existeixin els nivells 
de coordinació necessaris que estan establerts en els documents 
cle desplegament i deFimitaci6 dels Cossos i Forces de Seguretat 
i la Policia Autonbmica, i que inexplicablement no es complei- 
xen. 

(El M .  H .  Sr. President es reincorpora a2 seu lloc). 
El Sr. PRPSIDENT: Moltes grhcies, Honorable Conseller. 

Per fer &plica, t6 la paraula cl senyor Card-Rovim. 
El Sr. CAROD-ROVIRA: SI, moltes grbcies, senyor Presi- 

dent. En tot cas, per conkixer, per bwa del President, si podria 
concretar-nas una mica més quins poclen ser aquests nivells de 
coordinació, duts, expressats en el seu desig a Ia Junta de Sepi- 
retat; per quins motius aquests nivells de coordinaci6 no es pro- 
dueixen, i, en tot cas, si rn6s no, que se’ns permeti expressar la 
nostra temenqa sobre aquest projecte d’una comissaria conjm- 
ta, projecte, ai nostre entendre, d’alguna manera erroni en 1°C- 

tual conjuntura de la Junta de Seguretat, ja que molt ens temem, 
tal com van les coses, que, si la comissaria conjunta s’aacab6s 
produint, no seria gens acil d’endevinar, unes setmanes a 
l’avanqada, en aquesta comissavia conjunta, qui faria de policia 
i qui faria de porter. 

El Sr. PWIQENT: Moltes grhcies, senyor Card-Rovira. 
L’Honorable Conseller vol contestar la &plica? 
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El Sr. CONSEULER DE GOWRNACId: Sf, senyor Presi- 
dent. He parlat de comissaria, perb comissaria d’infomació, de 
transvasament d’informaci6, no d’una comissaria normal. 

I els nivells que estan establerts O que es van preveure de 
coordlnaci6 s6n els següents: a Barcelona, Lleida, Girona i Ta- 
rragona un agent, un comandament del cos de policia de la 
Gukdia Civil, dels Cossos i Furces de Seguretat, i un agent, un 
sergent o un comandament dels Mossos d’Esquaclra havien 
d’establir aquesta comunicació permanent per conhixm no sols 
el que fan els Mossos d’Esquadra, sh6 perquh hi hagi una rela- 
ci6 pemanent de coneixement i d’lnflarmaci6 de quina 6s l’ac- 
tuaci6 de seguretat en els territoris corresponents, Aixb és el 
que falta, aixb és el que s’ha establir. 

Per tant, l’observaci6 de si s’establis la comissaria conjunta 
ja sabem amb quin paper: jo li diria, senyor Diputat, que no tin- 
gui por, perque evidentment no 6s una comissaria p q u &  hi ha- 
gi porters. Bs una oficina d’informaci6 policiaca, on es 
produeixi i tingui accés, la Policia Autonbmica, a tota la Mar- 
maci6 que tenen en aquests moments ells Cossos i Forces de Se- 
guretat. 

EI Sr. PRESDENT: Moltes grllcies, Honorable Conseller. 
La segtiient pregunta és sobre la diferhncia entre l’horari 

d’arribada del transport escolar i el comenqament de les activi- 
tats en el CP Catalunya, de Sant Cugat del Valli%. 131 senyor 
Magf Cadevall, del Gmp Socialista, té la paraula per formular- 
la. 

Ell Sr, CADEVALL: Qrhcies, senyor President. Si m’ho per- 
met, acumular6 les preguntes cinquena i sisena. 

El Sr. PRESIDENT: Molt bé. 

Preguntes al Consell Executiu sobre la 
diferknciu entre E’horari d’arribada del 

mmqmrt escolar i el del cornenpment de 
les activitats en ei CP Catahnyu, de Sant 

Cugut del Vall& (Vall& Occidental), i 
sobre tes mesures a prendre per protegir 

alhora la seguretat dels alumnes i la 
defensa dels mestres 

El Sr, CADEV.#LL: Les preguntes s6n sobre el desgraciat 
accident i la condemna del Director del collegi públic Catdu- 
nya, deSant Cugat del Valles, fet que ahir va provocar una vaga 
massiva. 
La primera pregunta és sobre la causa de discordmp entre 

f’horari del tmnsport escolar i del carnenqarnent de les activitats 
del centre, Voldria llegir, de la sentkncia, els fets provats, pri- 
mer, on diu que (<<el nen anava al collegi públic Catalunya, de 
Mira-sol>> i, textuahent, segueix: (<ho feia amb l’autocar con- 
tractat pel Servei Territorial del Departament d’Ensenyment 
de la Generalitat de Catdimym. Llavors, respecte a l’homri, el 
Departament d’Ensenyament té autoritat per fixar l’iioraci i 
aquesta autoritat l’ha exercida; per no rznsu: mbs Iluny, A 1’6ltirna 
Ordre de cornenqament de curs del 90-91 diu que d’horari ha 
cic ser, exactament, de nou a dotze)). Per tant, és compethncia 
del Departament d’Ensenyament i timbe vigilar-ho. 

En part, doncs, tots eIs punts són competkncia del De- 
partament, per aixb pregunta quina es la cczusiz de la dis- 
cOfdtin(ja, sobretot sense que hi hagués uila v igilhncia 
adcquada. 

La segona pregunta és: que pensa fer el senyor Conseller per 

-cies. 
El Sr. PRESDENT: Moltes gracies, senyor Cadevall. Pel 

Consell Executiu, t6 la paraula 1’Honorable Conseller senyor 

EI Sr. CONSELLER D’ENSENYAMENT (Josep Laporte): 
Moltes gracies, senyor President, Senyor Cadevall, vostk sap 
tan bé com jo que lamento prohndament aquest desgraciat ac- 
cident i que vaig quedar també molt prmupat i estranyat -i 
aquesta preocupació i estranyesa no sols se circumscriu a mi i 
a l s  meus companys del Departament, sinó a tot I’estament do- 
cent de Citalunya i de fora de Catalunya- per la sentkncia que 
va condemnar ni que fos sirnbbiicíunent per la imputaci6 d’una 
falta, el director de I’escola a qu& vustk es refereix. 

Hi havia hagut diversos antecedents en aquest sentit i, COM 

sens dubte sap el senyor Cadevall, mai, en cap cas, s’havia acu- 
sat, més ben dit no acusat que en aquest cas no es ímcta de 
I’acusaci6 perque el mateix Fiscal el que va recomanar va ser 
l’absolució de tots els presumptes inculpats, gin6 arribar a una 
senthncia d’aquest tipus. 

Be, el fet 6s que l’accident es va produir, rnalaurídment, 
que la senthcia s’ha prdu’it, malauradament, que nosaltres, 
corn a part implicada, hem recomegut contra aquesta sentencia i 
jo, que tinc confianca en la justicia, comprendrh el senyor Ca- 
devall que jo no puc fer més comentaris sobre quest terna i que 
espero, naturalment, la resolució de la jnsthcia superior. 

Ara, el senyor Cadevall em pregun’ta una dtra casa en la se- 
va primera pregunta, que és: <<i com s’explica que hi hagués 
una discrephcia entre l’mibada dels serveis de transport i 
l’inici de les activitats?)> l36, senyor Cadevall, aquest 6s un fet 
que, pels motius que sigui -i s6n ben comprensibles-, es dóna 
en aquest col-kgi i es dóna en altres collegis, 6 s  absolutament 
impossible que un transport escolar massiw, que procedeix de 
diversos llocs i que fa diversos itineraris i que, IL mds, moltes 
vegades, a causa de1 nombre d’alumnes ha de fer parades no so- 
lament per recollir els alumnes, sinó per deixar-los m diversos 
collegis, 6s absolutament impossible -ho repeteixo- que arribin 
just, exactament a l’hora de comenpr l’activitat escolar a ca- 
dascun dels centres, en aquest cas dels coI.legis píblics a quk 
fem referencia, 

En aquest cas, naturalment, l i  havia un lapse determinat de 
1’0rdre de cieu, quinze minuts entre el moment que arribava 
l’autocm i el moment que comeqaven les activitats escolars 
que, de fet, eren a tres quarts de nou de2 mati i no a k s  nou del 
matí corn s’ha dit. Ja no crec que en cap dels casos aqui hi ha- 
gu6s una imputació ..., vaja, de neglighncia per part de ningú, ho 
repeteixo, ni per put  dels professors del col-legi públic ni per 
part de les altres persones que intervenien en aquest tema. 

El senyor Cadevall sap molt b6 -com ell ha dit- que ahir hi 
vit haver una vaga molt important, seguida per mes d’un 90% 
de professors de primhia i de secundhia del sector piiblic de 
Catalunya i que, realment, es van produir manifestacions molt 
nombroses. Sap, també, totes les mesures que en aquest sentit 
ha pres el Departament que dirigeixo, i ahir en una reunió que 
hi va haver es van presentar sengles papers, un per part de 1’Ad- 
ministraci6 i un altre per part dels sindicats, amb l’objecte, pri- 
mer, dy,malitzxc els aspectes que concorren no solament en 
aquest cas sinó en el conjunt de les activitats escolars i cxeaes- 

protegjr la seguretat dels alumnes i la defensa dels mestres? 

h p o ~ e .  
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colars relacionats, pel que fa, per un costat, amb la seguretat 
dels alumnes i, per I’altre, amb la defensa dels mestres, i propo- 
sant tambd mesures reglamenthrics, així com de qiialsevol altra 
naturalesa que puguin disminuir, per un costat, el risc de l’acti- 
vitat dels alumnes implicats en qualsevo1 activitat escolar o ex- 
traescolar i clarificar les eventuals responsabilitats clds 
diferents brgans que d’aquest fet es puguin derivar. 

13s va acordar constituir dues subcomissions per estudiar tot 
aquest terna, hi limd una nova reunió el dia 17 d’abril i s’espe- 
ra que en el trartscirrs cl’aquestes reunions s’arribi a definir les 
funcions directives d’um matiera més clara, definir I’horari es- 
colar de menjadors i de transports, emmicar molt bC el que es 
pot entenclre per activitats extraescolars i posar-se cl’acord so- 
bre l’eventual procediment administratiu, els circuits i ia po-  
tecció de l’nlumne, aixi corn dels aspectes jurídics de respon- 
sabilitat- El senyor Cadevall sap molt E, altrament, que no tots 
aquests ternes -alguns d’ells molt importants- depenen hica- 
ment ni de la nostra voluntat ni de la legislació que nosaltres 
podem modificar, De tota manera, jo penso que anant per 
q u e s t  cami padem arribar a una major seguretat, trmt per als 
escolars com pel que fa il la responsabilitat dels mestres. 

Grkies. 
1 3  Sr. PRES1 DENT: Moltes grhcies, Honorable Conseller. 

Pot repreguntar el senyor Cadevall. 
El Sr. CADEVATAL: Grhcies. Jo penso que hi ha dues idm- 

macions positives en les paraules del senyor Conseller, que 6s 
d murs  i l’explicaci6 de la. reuni6 d’ahir en Ics linies generals 
que ha dit. Malgrat tot, permeti’rn dir, respectuosament, que 
penso que en aquest terna hi ha hagut una mala gesfi6 O mat so- 
veni -jo diria- de la Generalitat dc CataZuiiya. h r  qub? Per@ 
el transport a Sant Clrgat és deficient, una sala cornpmyia fa el 
transport a totes les escoles, i s’han rebut queixes durant deu 
anys; s’han rebut queixes per p‘xt de 1’Ajuntarnent -atmenys de 
l’equip canterior em consta-, s’han rebut queixes del consell cs- 
colar, s’han rebut queixes del director i en deu anys 110 s’ha do- 
nat una soluci6 al problema fins que no hi ha hagut un 
desgraciat acciden t. 

Tinc entP;s que, per primcra vegada, en el projecte de resolu- 
ció de camenpment de curs de l’my que ve es mericiona el te- 
ma del consell escolar. Per tant, hi ha una responsabilitat 
politica clara del Departament d’Ensenyarnent, encafa que sigui 
compartida. 

El segon fet que volia destacar és que ha indignat els mestres 
que el director ‘ha quedat sol, encara que aixb no fos intencid de 
Iiingú. El Fiscal va demanar la sentkncia absolutbria, l’acusacib 
privada va retirar l’iicusilci6 contra les altres parts, entre elles el 
Ilepartament ci’Ensemyament i el Delegat dels Serveis Territo- 
rials, i només va mantenir l’acusaci6 al director. Se li va enco- 
manar un defensor de prestigi, al director, perb el que 6s cert 6s 
que vil actuar un passant en el judici i que el judici va tenir un 
dcsenvolupament tina mica cliscutible. Per tant, objectivament, 
el director queda sal. 

La tercera cosa que voldria iissenyalnr 6s un perill respecte a 
la qualitat i les activilats de l’eseala. pfit)Lica, cluc iiixb, potser 
grhcies ii lu reunió que deia el senyor Conseller, pot quedar cn- 
canilat. Per que? Per@ el fonament de dret de la sentencia es- 
tableix el nexe causal que hi ha per poder condemnar aquest 
director i diu: <<cal relacionar aixb amb la posicib de guant res- 
pecte al dret jurídic lesionat que evidenlment t& el director dc 

l’escola, ja que existeix un efectiu Uiurament dels nens, que s6n 
condu‘its fins al recinte ..., una ordre concreta que s’obri la port.? 
del pati per permetre que entrin>> -i després segueix-, <<amb la 
manca de vigilAncia>>. 

Bé, per tant, es dedueix dels fonaments jurídics d’aquesía 
sentencia que si el director no obnls la porta seria un mai direc- 
tor, cretaria mes perill als nens deixant-los al carrer perb, pro- 
bablement, IIQ hi haguem hagut una senthncia condemnattbria. 
Per tant, és molt important que tots els docents comprenguin 
que la solrici6 no esta en la clisminuci6 d’activitats, sinó --COM 

deia de fet el senyor Conseller- que la solució és que cal regu- 
lar les activitats especials, els menjadors, les activitats extraes- 
colars, l’esport, el paper dels monitors, etchtera. En aquest 
sentit jo voldria fer una crida a la responsabilitat -que ho estan 
fent ja- de tots els docents. 

Perb tamb6 volia tocar -i acabo- un filtim punt: 6s que penso 
que la pblissa d’assegurances civil 6s insuficient perque t m W  
aixa ho dedueixo de la mateixa senthncia, on no es condemna 
-permetin-rn’ho dir textualment-: d n  responsables civils 
l’autor de la falta, subsidihiament la Generalitat de Catalunya, 
i>> -aixb 6s important-, <<directament fins al Ilmit de la cobertu- 
ra de la pblissa, la companyia Winthertuw. Per tant, jo deduei- 
XO que la pblissa no cobria Xa responsabilitat de 108 milions 
establerta en aquest cas. M’agmdarja saber quin és el límit de la 
cobertura; nosaltres havíem demanat que es lliurés a les escoles 
una cbpia de totes les pblisses, en realitat per poder jutjar si és 
suficient; una resposta del senyor Conseller deia que no es p- 
dia lliurar a les escoles perqub era molt complicada i dif€cil 
d’eentendre, perb jo penso que si no es fa una cobertura de res- 
ponsabilitat civil adequada s’hcita les parts a rec6rrer als litigis 
penals. Altres companyies.., tots sabem que hi ha hagut proble- 
mes -no diré quines companyies-, i com que han donat indem- 
nitzacions, s’ha resolt la qüesti6 per Ea via civil i, en tot cas, si 
hi haguds acci6 penal seria per part del Fiscal, que, en aquest 
cas, precisament, demanava l’absoluci6 de totes les parts. 

Grkies, senyor President, 
El 5r. PRESIDENT: Grhcies, senyor Cadevall, Al senyor 

Conseller li queda un minut per contestar la rhplica. 
El Sr. CONSELLER D’ENSENYMNT: Gracies, senyor 

President. Molt dpid. Jo comprenc l’aprofitament, en certa ma- 
nem, poiftic d’aquesta desgraciada qüesti6 per atacar el Depar- 
tament, senyor Cadevall, encara que, evidentment, no com- 
pateixo alguns dccls seus punts de vista; altres, molt. 

Miri, ni l’alcalde anterior, que era del seli Grup parlamentari 
i molt amic meu, certament, ni l’alcalde actual, que 6s del meu 
Gnip parlamentari, a mi no m’hm parlat mai d’aquest tema, 
mai; me n’ha piulat I’actual quan ja havia passat el desgracia- 
dissirn accident. No es tracta aquf de buscar el respnsahle, es 
tracta de prendre exemple d’rtixb i evitar que tomi a passar. Jo 
el que li agraeixo, evidentment, al senyor Cadevall, 6s que ell 
també faci una crida a ia responsabilitat de tothom. Jo rn’adhe- 
reixa a aquesta mida i espero que ho resoldrem. 

Nosaltres, de tota manera, en el moment del judici, senyor 
Cadevall, vam tenir cura d’encarregar a clos advocats molt pres- 
tigiosos tots dos i diferents la defensa del director i la defensa 
del Delegat Territorial, perquk no hi haguhs una collisi6 d’inte 
ressos. I, il. Jnh ,  el que vostb diu de la pblissa ..., certament la 
pblissa no cobria els 108 milions de pessetes; cobreix, si no 
m’equivwo, 20 o 25 milions de pessetes, perb per aixb, evi- 
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dentment, ningú no s’ha de preocupar perquE all8 on no arriba 
la pblissa hi arribadi el Departament d’Ensenyament. Altra- 
ment, estem en negociacions en aquest moment -la lpblissa j a  
era feta fa uns quants anys-, estem en negociacions aquest m- 
teix moment amb la companyia d’assegurances i una altra per 
tal d’incrementar, d’una manera substancial, la cobertura 
d’aquesta responsabilitat. 

Ghciees, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, Honorable Conseller, 

La següent pregunta 6s sobre el recurs interposat per 1’Ajunta- 
ment de Palau-saverdera contra UII acord de la Comissi6 dYJr- 
hanisme, que formula I’H-lustre Diputat senyor h g e l  Colom i 
en el seu nom veig que serh el senyor Carod-Rovira. 

Pregunta al Consell Executiu sobre el 
recurs interposat per !‘Ajuntament de 

Pahu-saverdt?ra contra, un acord de la 
Comissi6 d’ Urbanisme de Girona 

E1 Sr. CARQD-ROVM: En el seu nom, senyor President, 
ser& el senyor Card-Rovira qui retirarh la pregunta formula- 
da. 

Moltes grhcies. 
EE Sr, PRESIDENT: Doncs, queda retirada, en nom del se- 

nyor Angel Colom. 
La següent: sobre els criteris de selecci6 dels manuals de po- 

licia de menors de 1’Escda de Policia de Catalunya, que formu- 
lar& el Diputat I’Ulustre senyor Josep-Lluis Carod-Rovira, TB la 
paraula. 

Pregunta al Consell Executiu sobre els criteris 
de seleccib deis manuals de policia de menor# 

de I’Escula de Policia de Catalunya 

El Sr. CAROD-ROVIRA: Si, moltes grhcies, senyor Resi- 
dent. Vam llegir en alguns mitjans de comunicaci6, en algun 
mitja de comnicaci6 en particular, unes noticies, al nostre en- 
tendre, alarmants sobre el que podrien ser els criteris de selec- 
ció dels manuals relatius a l’especialitat de policia de menors 
emparats per 1’Escola de Policia de Cataiunya. 

Nosaltres demanaríem a X’Honorable senyor Conseller que 
ens volgu6s informar sobre quins són els criteris de seleccifi 
d’aquests manuals a la l h n  del que informava un determinat 
diari en llengua catalana cle la capital del país. 

El Sr. PRESDENT: Moltes grhcies, senyor Carod-Rovira. 
El Conseller de Govemaci6 té fa paraula per contestar. 

President, Senyor Dipntat, I’Escola de Policia de Catdlunya no 
facilita mlmuals de policia de menors, sin6 que el tractament de 
menors es produeix a les diferents disciplines del curs bhsic de 
fonnaci6 en ets ternes de seguretat, en els temes de dret penal, 
etcktera. 

El fet que LZ 1’Escola es produeixin les classes per a ~ C ~ S S O S  

d’csquadra, per i\ policies locals, per (z la gubtrciiiia urbana de 
Rarceiona, ci fet que les classes les imp,arteixi professorat p r e  
vinent dels diferents COSSOS policíacs, a vegades pot produir que 
en d g m e s  de les classes o en atguns dcls temcs s’introdueixin 
o s’aportin criteris no del tot coincidents. Quan aixb passa els 
textos s6n els legals, els que cxisteixin. 

EI Sr. CONSFLLER DE GOVBRNACI~: ~sacies,  senyor 

D’dtra banda, parlem d’un terna, el de menors, on en realitat 
hi ha concurrkncia en aquests moments encara d’actuacions po- 
lichques i d’abast diferent. No és igual el comportament poK 
ciac en un tema de menors a la ciutat de Barcelona que el que 
es pot produir en una comarca on no hi ha m6s que guhdia civil 
o en una altra que hi hagi simplement gu5rdia urbana. Per tant, 
si aquestes contmdiccions poguessin existir, no s’aiarmin, no té 
aquest abast perquh, d’altra banda, el que es va publicar -faig 
referkncia al que vosth ha dit, que 6s el que es va publicar- és 
una simple referencia a una ratlh treta o dins d’un context on 
quedava molt clar quin era el paper de la policia en el tema de 

El Ss. PRHXDENT: Moltes grhcies, senyor Conseller. Pot 
repreguntar el senyor Carod-Rovira, 

El Sr. CAROD-ROVIRA: Repregunto, senyor President. 
Mdgrat la resposta de I’Honorable Conseller, m’dtarmo entre 
altre coses perqub en una ratlla se’n poden dir moltes, de coses, 
i en una ratlla pot quedar concretat i sintetitzat tot el que pot ser 
una visi6 del model policíac que es defensa des del Govern de 
Ia Generalitat i en les directrius que són presents a I’Escola de 
Policia de Catalunya, El que es deia en aquestes ratlles, si no 
in€emava malament el peribdic, és que en cas de conflictes 
amb determinats menors que haguessin de ser condu’its davant 
de la policia, que la policia a la qual s’havien de conduir 
aquests menors no era la policia de Catalunya, sinó que era la 
policia dita nacional. Si es tt5 en compte que, precisament, la 
policia catalana, la policia autonbmica, els Mossos &Esquadra, 
disposen d’una brigada de menors que ha fet actuacions ptibji- 
ques que han merescut l’elogi, per una banda, i per l’altra, 
doncs, el reconeixement i el prestigi de la seva actuaci6, no sa- 
bem entrendre de cap de les maneres que des de I’Escola de Pa- 
licia de Catalunya es propicis justament el contrari del que 
figura que s’aclmet o que es d e h s a  a altres nivells. Aixb per 
una banda. 

I desprbs, per I’altra, si la infomacid del diari en qiiesti6 era 
certa, doncs, tamM f6ra bo que la nomalikació lingüística pel 
que fa re€er&ncia, no ja a l s  manuals perque el Conseller ens 
acaba de dir que no n’hi ha, sinó als textos bhsics que es facili- 
ten als alumnes, hi arribés amb una certa amplitud i generositat 
de mires que sembla que no Es la que hi ha usa. Dit d’aitra for- 
ma, seria una mica frustrant que p6blicarnent estiguessim de- 
fensant un model i a la pActica e1 que recomanbssirn als 
mossos fos un altre model sensiblement diferent. Ens alegrem, 
corn diu el Conseller, que en els casos en que hi ha ~iiiscrep;lln- 
cies les discrephcies es corregeixin i aquesta en fóra una que, 
al nostre entencúe, hauria de ser corregida pcticament i lin- 
güis t icament de manera immediata. Moltes gricies. 

El Sr, PWIDENT: Moltes @cies, senyor Carod-Rovira. 
El senyor Conseller té la paraula. 

El Sr. CONSELLER DE GOVERNACI6: Senyor President, 
senyor Diputat, m’he expressat malament: he dit que no hi ha- 
via manuals especifics de mcnors. No és que no hi hagi ma- 
nuals; hi ha manuds de ies diferents disciplines del curs bhsic 
que estan rl l’abast de tothom i que tenen tots els alumnes. Ara, 
uns manuals especifics del terna de menors no existeixen per- 
qu& la disciplina de menors es troba dins de les diferents assig- 
natures del curs bhic de formaci6. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes &cies, senyor Conseller. 1 2  
pregunta següent, la formula la Diputada Xl+Iustre Senyora Rosa 

ITKnOrS, 
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Fabjan? del Grup cl’hicjativa, sobre els assumptes que padrh re- 
soldre el Servei d’Atenci6 a 1’Adrninistrat. 

T6 la paraula la senyora Fabian. 

Preguntes al Consell Executiu sobre 
els assumpfes que podrd resoldre el Servel‘ d‘Atenciú 
a I’Aúministrat, snbre el cost de posar en murxa el 

Servei d’Atenci6 a I’Aúministrut i snbre la infurrnaci6 
de qu2 disposcmrci el Servei dilrencib a 2’Aclministrat 

La Sra. FABIAN: Gricies, senyor President. Amb el seu 

E1 Sr. PRESIDENT: Les pot acumulas. 
La Sra. FAl3IrtN: EE Departament de Presidkncia de la Ge- 

neralit;it de Catalunya ha creat, dependent directament del Ga- 
binet de Presidkncia, el Servei d’Atenci6 a l*Atlrninistrat. 
Segons hem llegit als mitjans de cornunicaci6, l’objwtiu 
d’aqiiest Semei és atendre aquelles persones que tenen pendent 
de resolució expedients o asslumptes en qualsevol dependhcia 
de l’Administraci6 de la Genemlitat i que desitgin acirqar-se a 
la Presidhcia per infonnar4a del seu cas. Aquest Servei no po- 
dr& garantir la resolució de totes les gestions que li plantegin, 
p r b  informarh sempre i procurar& tant COM es pugui ser útil als 
ciutadans. 

En funció d’aquestes informacions voldriem formular les se- 
güents preguntes: si no es pot garantir la resoluci6 de totes les 
gestions que se li plantegin, quines si que es poden garantir que 
es resoldran? Quin 6s el cost econbmic de posar en mama 
aquests serveis? I, aquest Servei tindrh informaci6 de tots i cada 
un dels expedients o assumptes que estiguin tramitant-sc en to- 
tes les dependgncies de la Generalitat, tant centrals com territo- 
sial s? 

permis acumularia les preguntes n6meros 9,IO i 11, 

Gracies, ~ e n p r  President, 
El Sr. PRESDENT: Moltes grhcies, senyora Fabian. Pel 

Conse11 Executiu, t6 Ia paraula 1’Honorable Conseller de Go- 
vcmacid. 

El Sr. CONSELLER DE GQVERNACI6: Grhciw, senyor 
President. Senyora Diputada, aquest Servei s’interessarh per to- 
tes les peticions que arribin al President i mirad d’ajudar a di- 
namitzar, si aixh 6s possible, els afers que estiguin pendents de 
resolhe. 6 s  un gest ci’apropiiment, a mi cm s e m ~ a  que impor- 
tant, i de bona voluntat per part de I’AAdministració que no sw- 
p a ,  evidentment, en tots els ciisos, una resolució favorable per 
a l’administmt. 

Respecte al cost wonbmic d’aquest Servei, cal dir que ei 
Gabinet de Presidhcia, que dirigeix la. senyora Alc~Tizit, ha in- 
corporrlt dins Ics seves funcions aquest nou servei d’atencih a 
i’administrat per cIecisi6 del mateix President, que ha volgut 
a€egir una nova línia de comunicacid, en quest cas ben directa, 
entre l’Administsaci6 i l’administrat. El cast econbrnic, per tant, 
és nul, ja que s’aprofita la infiastructwa actual cl’aquest Gabi- 
net. 

Aquest Gabinet, aquest Servei, disposar& de la infonnaci6, 
no cle tots i cada un dels expedients c) assiirnptes que s’estiguin 
tramitant en totes les dependhncies de la Generalitat, sinó 
d’aquells deis ciutadans qne s’adrech al President demanant un 
aclariment o iIi€ormació sobre per que no s’hsn resolt o s’han 
resolt desfavorahlemen t, ~nicmnmt i excl usivainent rl’aqwst 
abast, amb aquest sentit i amb aquest contingut. 

Moltes @cies. 
EI Sr. PREslDENT: Moltes grhcies, Honorable Conseller, 

Ert senyora Fabian pot repreguntar. 
La Sra. FABIAN: Grhcies, senyor President. Una notícia de 

premsa llegida el 24 de mar$ i la contesta del molt I-Jonomble 
Conseller fa que aquesta Diputada. estigui més confusa que 
abans de preguntar. 

La premsa diu que en aquests moments ja s’havien intcrpo- 
sat davant d’nquesta oficina 150 casos; que aquesta oficina si 
que s’havia fet, s’havia muntat per decisi6 personal del Presi- 
dent de la Generalitat; que es comprometia a actuar com a mit- 
jancera entre l’administmt i l’Adrninistraci& que es 
comprometia. a donar solucions més imaginatives i donar un en- 
focament m8s humh a la resposta de l’Administmci6 -paraules 
textuals- <<excessivament freda i bumcrhticm; que es compro- 
metia a agilitar la feina de les conselleries. 

L’organitzaci6 de l’Administmci6 es& reglada pel dret ad- 
ministratiu. Nosaltres pensem que la resoluci6 dels expedients i 
dels assumptes s’hm de resoldre per aquells hrgans legitimats 
per a aixb. No puc creure, senyor Conseller, que el cost 
d’aaquest Servei sigui nul perquE si més no el programa d’ordi- 
nador necessari per a aixb algun cost ha de tenir. 

L’dtra pregunta, I’abe dubte, que nosaltres tenim, és que si 
no resol res,.. Si resol estil interferint-se amb els brgans reglats 
pel drct administratiu; si fa de. mitjancer, és potser un nou tribu- 
nal d’arbitratge o u11 arbitratge sui generis? Si només 6s una 
oficina en que els ciutadans aniran a demanar, a presentar les 
seves queixes, hi haur& una substitució de la funció del Sindic 
de Greuges? Sabem, el nostre Grup parlamentari, sabem que 
des de la Sindicatura de Greuges hi ha dubtes, estan angoixats 
per si dgÚ vol substituir la seva fuuncib; evidentment, substi- 
tuint-la de pitjor manera, perqu5 aixb 6s una oficina que depen- 
dr9 directament de I’Exeeutiu i no tindrii, eviúentment, la 
neutralitat que té la Sindicatura de Greuges. I, per dtra banda, 
en definitiva, si la mateixa responsable d’aquesta oficina enth  
que l’acci6 de I’Adrninistmci6 6s excessivament freda i bum- 
crhtica s6n els diferents departaments de la Generalitat els que 
han d’acabar amb aquesta fredor i amb aquest burocratisme; no 
crec que crear una nova oficina ... Una de dues, o serveix per 
substituir funcions d’brgms cle l’Administraci6 o d’institucions 
de Catalunya o serveix, ulla vegada mes, per fer propaganda 
amb diner públic de Convergbncia i Un%, 

Moltes gracies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyora Fabian, L’Ho- 

norable Conseller pot contestar a la &plica. 
El Sr. CONSETLER DE GOVERNACX6: Senyor President, 

senyora Diputada, miri, escolti, és que no estic gens d’acord 
amb vosth, Jo ii he expIicat I’abast, el contingut, el per qu& i el 
corn. Aleshores vost& em &u que el diari diu ... Miri, faci cas de1 
que li dic. 

Cost: no sé si el cost 6s el de l’ordinador; jo em pemeto dir 
-i no ho sé; puc dir un disbarat i en tot cas, desprds ja li derna- 
nar6 disculpes-; jo Zi p~driai dir: miri, al mateix ordinador que 
t6 la senyora Atcoriza, que en deu tenir un, corn que encara té 
capacitat, hi introduiran les dades de Ics trucades telefbniques 
de Ia gent. 

Per altra part, convindrb amb mi en iina cosa: per tant, no hi 
ha cost, no hi ha diner pbblic; el que hi ha és facilitar, que em 
sembla que 6s una cosa important, que un ciutadh del nostre 
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país es pugui adrepr directament al President per &-li: <<Es- 
colti, em sembla que aquest Departament, o all&, aquest expe- 
dient no me’l tractem, EI dret administratiu té els seus canals, 
perb que hi hagi una flu’ldesa de comunica& entre el President 
d’un país i els ciutadans, em sembla que no és un tema ni elec- 
toralisa; és un tema, per altra part, practicat en altres pai’sos i és 
un terna que pot funcionar perfectament, i em sembla que al 
mateix temps al President li d6na una visi6 del hncionament de 
la seva Admiiistraci6 que és molt important. No es tracta de re- 
soldre els problemes, no es tracta d’imposar el criteri a un de 
partament, i es tracta d’aprofitar una estructura actual. 

Per tant, ni més cost, ni més funcionament, ni encariment, ni 
duplicar les actuacions deIs departaments, ni res de tot ahb. 
Simplement una actuació del President de la Generalitat que em 
sembla que tots hauríem d’aplauclir. 

Moltes grhlcies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes &cies, Honorable Conseller. 

Pregunta sobre els recursos ec~nbmics que ADIGSA destinar& 
a l s  habitatges del polígon Esproncecla, de SabadeII, durant l’any 
1991, que formular& el Diputat I’fl4usíre senyor Joan Saura. 

Té la paraula. 

Preguntes ai Consell Executiu sobre els recimos 
ecundrnics que ADJGSA destinard als habitatges del 
polígun Espronce&, de Sabadell, durant I‘any 1991, 

i sobre elfiniment de ¡’elaboració del projecte d !  
rehabilitació del poitgon E s p o n c e h ,  dc Sabadell 

El Sr. SAURA: Grhcies, senyor President. Si m’ho permet, 

El Sr. PRESDHNT: Perfectament. 
El Sr. SAURA: Com e1 senyor Coiiseiler sap, cl polígon Es- 

proncala 6s un polígon situat a Sabadell, un conjunt de 1.500 
habitatges constniit 1 ’any 63 per proporcionar habitatges afs 
afectats de les inundacions del Valles Occidental de l’any 62 i 
que un cop construj’t, molt poc després, comenGaren a manifes- 
tar-se les defiicibcies de construcció d’aquests habitatges. 

Des cl’aleshores hi han hagut un seguit de mobilitzacions 
dels veihs reivindicant la reparaci6 dels habitatges, la urbanitza- 
cib del barri, la norrnaütxaci6 deIs seus contractes, i I’any 1985 
aquests habitatges foren traspassats a ADIGSA. Han passat cinc 
anys i encara els problemes de fons d’aquest polígon estan pen- 
dents per resoldre. 

Les preguntes serien dues. En primer Hoe, en el pressupost 
d’enguany, de 1991, quins són els recursos econbmics que 
ADIGSA pensa destinar a la rehabilitació d’aquest barri? I la 
segona pregunta faria refer&ncia al fet que, tot i que I’any passat 
i aquest any s’hi destinin partides específiques, no deixen de ser 
pedagos. Hi insisteixo, la segona pregunta seria: en quina fase 
est& el projecte global de rehabilitació? En quin termini estah 
finalitzat i quin 6s el cost aproximat d’aquest projecte? 

acumularia les preguntes 12 i 13,. . 

GrAcies, senyor President. 
EI Sr. PRFXIDENT: Moltes grhcies, senyor Saura, Pel Con- 

sell Executiu té la paraula per contestar 1’Honorable Conseller 
senyor Cornas. 

EL Sr. CONSELLER DE BENESTAR SOCIAL (Antoni 
Cornas): Senyor President, senyor Diputat, com vost5 ha dit bé, 
el grup Espronceda de SabadelE exactament s6n 1.439 habitat- 
ges;  que la data de qualificaci6 definitiva va ser el 30 de maig 

del 74. I la problemhtica sorgida, COM vostk ha dit bB, arran dels 
defectes de constmcci6 d’aquests habitatges, s’ha mantingut 
fins avui dia amb blaqueig absolut tant pel que fa a la contmc- 
taci6 dels habitatges corn pel que es refereix al pagament de les 
quotes d’amortitzaci6 d’aquests. 

Durant l’any 1990 ADIGSA ha formulat una propusta de re- 
soluci6 de la probEemZltica que es basa en els segiients punts. 

Primer: enderrocar tres torxes de disset plantes cada una que 
conformen 195 habitatges, amb reallotjament de les farnflies 
afectades en habitatges de promoci6 pública de nova construc- 
ció. Les tres torres tenen un defecte estmctural que fa que no 
resisteixin esforgos horitzontals i, per tant, se’n fa necessari 
1 ’enderrocament. 

Segon: programa de rehabilitaci6 dels 1.284 habitatges res- 
tants amb operacions de reparacions de cobmes, d’dlaments 
de faqanes, de substitució d’installacions i de reparacions inte- 
riors dels habitatges$ 

Tercer: regularització de la situaci6 juridica de tots els habi- 
tatges amb Ia signatura de contractes i de pactes. 

I quart: amortitzar tat e1 preu de l’habitatge en els 24 amys 
que resten en aquests moments de termini per a la seva total 
amortització, mantenint el preu vigent de la data d’adjudica- 
ció. 

Aqnesta proposta, que ADIGSA ja estA desenvolupant, ha 
estat acceptada parcialment en aquests moments per associa- 
cions de ve’ins i s’esth pensant en I’intent -i creiem que en la 
possibbilitat- d’assolir un acord global. 

Els recursos econbmics previstos per a l’any 1991 per al pro- 
grama de rehabilitació, sense contemplar la inversi6 necesshria 
per a la construcció de nous habitatges, sinó el que és rehabili- 
tació, 6s de 300 milions de pessetes; per a aquest any 1991. 

Ara, els projectes de rehabilitaci6 dels habitatges +ontestant 
ja la segona pregunta- del polfggon Espronceda han estat redac- 
tats pels arquitectes Margarit i Buxadh, i les valoracions i pres- 
supostos de les diferents actuacions que s’hm desenvolupat s6n 
els següents: aillament de fapnes, 825 milions; rephs de cober- 
tes, 185 milions; reparacions d’interiors, 700 milions, i wbanit- 
zacÍ6 i boques de reg, 25 milions. 

En aquest moment es troben adjudicades, dels 300 milions 
que hem dit aquest any 1991, obres per un import de 107 mi- 
lions de pessetes que j a  s’estan executant. Es troben en trhrnit: 
d’adjjudicaci6 obres per import de 117 milions de pessetes i al 
llarg de la resta de I’my s’adjudicxan més obres pel valor dels 
80 milions de pessetes restants. I Ics previsions de cara a I’aca- 
barnent de tot aquest treball de rehabilitaci6, que tambb ho ha 
preguntat, en funció de les disponibilitats pressuposthies, si- 
tuen la finalitzacili del programa de rehabilitacid per a finals de 
l’my 1994. 

Gr,icllies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grAcies, Honorable Conseller. 

Pot repreguntar el senyor Saura. 
Ei Sr. SAURA: Gdcies, senyor Pxesident. En dac i6  amb el 

tema de la remodelaci6, 6s a dir, de l’endemc d’aquestea txes 
toms de disset pisos -195 habitatges-* vostb ha dit 4ue esth. 
presa la decisih. Jo li preguntaria, si vostb em pogués contestar, 
en quin terreny es produirA la constnrcci6 dels nous habitatges? 
hs a dir, ADIGSA pensa construir els tres blocs d’habitatges en 
el mateix barri actual d’Espronccda? Aquesta és la primera pre- 
gunta. 
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IA segona seria: quins s6n els ternlinis del proc6s de remo- 
delació? 

Ei1 relaci6 amb el terna de rehabiIitaci6: primera, tinc la sen- 
sa& -potser estic mal fixat- que els primers 107 milions que 
vostE m’ha dit corresponen ja a un concurs, a una subhasta que 
es va fer l’any passat, i, per tant, si fos així, en Uoc dels 300 mi- 
lions que vostk em diu, quedarien 200 milions; 6s a dir, 1’11 
cl’octubre de 1990 va sortir un anunci cl’AlIIGSA, en relació 
atnb Espronceda, on posava a subhasta ptiblica aquests 100 mi- 
lions de pessetes. Suposo que si fos així -hi insisteixo-, aquest 
any nom& serien 300 milions de pessetes. 

Segona, els vejins ... JQ vaig estíar parlant fa molt poc amb els 
vehs -i tinc aqui una carta, mia nota, ulla circular que han k t  
en relacid amb el terna del projecte-, no són coneixedors 
-diuen-, en tot cas, dei projecte glubal, i, si no ho he entes ma- 
rament, vosth afima que esth fet. Voldria, en tot cas, una ratifi- 
caci6 de dir que aquest projecte global estil fet. I supso que sí, 
des del moment que wstk diu que, en tot cas, el compromfs que 
adquireix és que, a finals del 1994, aquest barri estigui total- 
ment reparat. 

Jo entenc que seria necessari, per la situa& del mateix barri, 
per la situació dels habitatges, de fer nn petit esfort; pressupos- 
tari per tal que aquest barri, en un parell d’a~ulys o en tres anys 
-en iin parell d’anys, possiblement- p o p %  estar totalment re- 
modelat i feta la rchabilitaci6, 

Grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Saurn. L’Rono- 

rabk Canseller pot contestar. 
El Sr. CONSELLER DE BENESTAR SOCIAL Senyor Pre- 

sicleiit, senyor Diputat, qwant al terreny, estem en tractes amb 
I’Ajuntamnent de Sabadell, que 6s qui ha de facilitar els terrenys, 
i, aleshores, sefi al mateix barri o no, sqpns siguin les dispni- 
biiitats del mcltcix 1’Ajuntamerrt a facilitar-nos el terreny. Els 
terminis no els conec, cn aquests moments, Aleshores, el que sí 
que hi ha 6s la voluntat, expressada en contactes que hem tingut 
el Director General, I’Alca‘tde de Sabadell i jo mateix, que aixh, 
tan aviat com es tinlyui aquest terreny, miri en prograrnaci6 al 
més rbpidment possible, Aixb. .. , estaré en disposici6, seguirament, 
de ser més precis, doncs, en un parell de inesos -ho espern. 

Quant als veiiis, hi hem tingut contactes; jo, 6s possible que, 
pel que fa,.., en alguna reunió, hi he assistit jo personalment; el 
que ja em sembla que ho he dit, i si 110, ho reitero ara, que 1111 
acord global no existeix, en aquests moments. Hi ha acords par- 
cials, perb no un acord global. 

El projecte ha estat redactat pels arquitectes Margiirit i Bu- 
xacl6. Corn que és un projecte redactat, estA a disposicifi de vos- 
t& mateix, si li interessa, el projecte, veiire’l o analitzar-lo, i ,  no 
cal dir, dels ve*hs, que, en tot cas, jo j a  mirar6 a vezire p r  ¶u& 
no se% ha ensenyat, si 6s que aixb 6s aixi, no? 

I quant als 107 milions de pessetes de les obres que estan ac- 
tualment en execució, no tinc aqui la dada del concurs; per tant, 
no li puc confirmar si aixxb va ser I’any passat o va ser aquest. 
El que si que sé 6s que el pressupost és de 300 milions aquest 
any -aix6 s í  que Ili ho puc confimar-, i, aleshores, no puc, en 
aquests moments, confirmar aquesta qüestih concreta de la pre- 
gunta que vostk m’ha fet. 

Moltes grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Conseller. La 

següent pregunta -0 la pregunkq scgiient- és sobre la casenia de 

la Guhrdia Civil ai barri de GrAcia, que fomularh 1YIMustre Di- 
putat senyor Nualart, 

Pregunta al Consell Executiu sobre e1.T 
emplaGuments altermtius Q la cumndctncia 

superior de 1u Gudrdia Civil prevista en 
el barri de Gsdcia de Barcelona 

EI Sr. NUALART: Grhcies, senyor President. Senyor Conse- 
ller, aquest Diputat i, segurament, els ve‘rns de Grhcia, volMem 
conhixcr les gestions que ha fet el Consell Executiu de la Gene- 
ralitat per tai de trobar nous emplapnents alternatius a la co- 
rnandhcia superior de la Guhrdia Civil, 

Grhcies. 
El Sr, PRESIDENT: Moltes gficies. L’Honorable Conseller 

de Govemaci6 t6 la paraula. 
EI Sr. CONSELLER DE GOWRNAC116: Molt Honorable 

senyor Resident, senyor Diputat, es va., . Jo mateix, personal- 
ment, ho vaig fer; vaig parlar amb el delegat del Govern, vaig 
parlar, al seu dia, amb el Governador Civil ... gs un tema dificil. 
6s un temi que, nosaltres, com va quedar ben clar en el debat 
en aquest Parlament, tenim comphcies;  es tractava només 
d’intercedir per veure si es podia trobar una sohció a un pro- 
blema dificil, un problema complicat, i on, realment, eIs probk- 
mes que ha generat, doncs, s6n ... els podem compdrtir tots, em 
sembla que els compartim tots. 

No ha estat possible. Malgrat aixb, fa pocs dies, doncs, no fa 
una setmcuka encara, que jo em vaig reunir amb d s  repre- 
sentants vehals de Gracia i..., M, vaig fer ..., els vaig donar un 
camí, que jo no puc explicitar: cn aquests moments -jo li dema- 
no disculpes per no poder-ho fer-, perh em sembIa que encm 
hi ha c,unins oberts per poder trobar solucions al problema. Dic 
aixa, que no ho €aci, en aquests moments, perque em sembka 
correcte que siguin els mateixos veyns, en el seu moment, o 
quan sigui, doncs, que en tot cas són els que liavien de fer les 
gestions i que, en tot cas, ho podran explicitarm 

Per part nostra -que era ei compromís i era l’obligaci6- es 
varen endegar, de seguida que el Parlament va prendre la Reso- 
lucili, els trimits, les gestions nccesshries per poder donar solu- 
ció als problemes plantejats. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes phcies, senyor Conseller. Vol 
repreguntar? 

EI Sr. NUALART: Si, grkies, senyor President. Bé, em diu 
que és un problema difícil, que 6s un problema complicat; perb 
és evident que el Govern esta per trobar solucions. 

Diu que no s6n compethncies de la Generalitat. Evident- 
ment, no 6s una cornpethcia de la Generalitat quant a la co- 
mandhcia de la Guhdia Civil, perb, en canvi, sí que s6n 
competkncies de la Generalitat, el fet de trobar terrenys alterna- 
tius, aImenys per fer la gesti6 suficient per si es pot arribar a un 
acord i treure l’ernplapment que hi ha a GrAcia, 
O sigui, la qiiestih,.., una qüestió és la competbncia que es 

pot tenir sobre la Guhrdia Civil, i l’dtra s6n Ies possibilitats que 
té el Govern de la Generalitat p r ,  almenys, haver ofert terrenys 
per a aquest nou emplaqament. Per aixb jo li preguntava si s’ha 
fet aquesta oSerta de nous terrenys per fer aquest emplagament. 

Aqucsta és la meva pregunta. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Nualat. L’Hu- 

norable Conseller pot contestar la repregunta. 
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EI Sr. CONSELLFdX DE GOWRNACI6: Si. Perdoni, sen- 
yor President, em sembla que m’he allargat massa en la pregun- 
ta, i podria ser rnds explícit. 

Miri, no hi ha hagut possibilitat de trobar terrenys alternatius 
que pemetin ubicar adequadament una caserna cle la G&&a 
Civil, perquh 6s un equipament, o és una. instaIIaci6 reaheiit 
complexa, 6s un equipment que necessita uns entorns, doncs, 
especials, i, per tant, aquesta solució, que podria sembla ficil, 
doncs, no ho ha estat. 

Malgrat aixb -li ho repeteixo-, heni continuat parlant, i j o  
els he rebut: al meu despatx fa molt pocs dies, per trobar alguna 
soIuci6, que, en aquests moments, pot sembrar viable per solu- 
cionar quest greu problema. 

E1 Sr. PRESIDENT: Moltes grh~ ie~ ,  senyor Conseller. Za 
pregunta següent la formula 1’Iklustre Diputat senyor Vfctar Ci- 
mens, sobre l’alteració de límits entre Vila-seca i Salou, 

Pregunta al Consell Executiu sobre una 
possible alteradú dels líniits entre 

Vila-seca I’ Salou 

EI Sr. G W N O :  Grhcies , senyor President.. . 
El Sr. PRESIDENT: NQ, 110 li puc deixar agrupar Ies altres 

El Sr. GMENO: No, no, 6s que no ho volíem ... 
EI Sr. PRESIDENT: Es el quc m’anava a demanar? 
EI Sr, GIMENO: No les volia agrupar. Volia agrupm Ia se- 

gana i la tercera; perb, en tot cas, la primera separadament ... 
El Sr. PRESIDENT: La segona i la tercera quedaran per a un 

altre dia perque ja se li haud esgotat, al final de Ia pregunta i la 
repregunta, s’haurh esgotat el temps, 

El Sx. GIMENO: GrAcies, senyor President. Doncs, substan- 
ciarem la primera. 

La primera pregunta t6 a veure amb la polemica existent, des 
del 30 d’octubre del 89, arran de la senthncia del Tribunal Su- 
prem, en que acceptava la segrega& de Vila-seca i Salou i feia 
una delirnitaci6 de lirnits. 

Aquesta deIimitaci6 de límits va tenir una skrie de dificultats 
d’interpretació que van ser, fins i tot, motiu de debat, amb una 
interpel.laci6 substanciada el juny del 90, entre el Conseller G e  
mis i jo mateix, i en la qual es deia que, com que els vei’ns ha- 
vien demanat, els vei’ns de Salou, havien demanat una 
interpretacib respecte a si havia de prevaler la mtlla dibuixada 
sobre el plhnal o el text de l’escrit en fixar les hecthees, se’ns 
deia que, lbgicament, la senthncia no estava definida --o la h= 
terpretaci6 no estava definida- i faltava la decisi6 del Tribunal 
Suprem . 

Aquesta decisi6 ha estat conegudi abans de Pasqua, i sembla 
que el Tribunal Suprem no ha tingut dubte a fer prevaler la 
ratlla per sobre del número d’hecthrees que fixava la superfi- 
cie. 

Vist aixb, el que ara ens plantegem, i d’acord amb la volun- 
tat expressada pel Conselier de GovernaciTi en aquella inter- 
peI.laci6, 6s si el Govern, avui, coneguda aquesta sentkncia, 
pelisa niodificar els lirnits municipals entre Salou i Vila- 

El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies, senyor Gimeno. 
1,’Honorable Conseller senyor Gomis te la p:uaula per con- 
tes tar. 

dues. 

seca, 

El Sr. CONSELLER DE GOVERNACII6: Grhcies, senyor 
President. Senyor Diputat, 6s cert: es va produir la senthcia, i 
ben clarament, en el sentit del reconeixement de la ratlla sobre 
el pl,hnol, en relaci6 amb la superfície, que es parlava, d’una 
banda; perb ha passat que després hi ha hagut, s’ha presentat un 
recurs de s6plica; per tant, en aquest moments, estA sub iridice, i 
en el moment que el Tribunat resolgui aquesta petició, que s’ha 
aixecat i que s’ha presentat, aleshores el Govern pdrA manifes- 
tar-se i pdr& actuar; perque sap que, anteriorment, hi va haver 
tambt5 un auto>> del Tribunal Suprem, reconeixent Ia capacitat 
del Govern de la Generalitat per modificar, perb, evidentment 
que el que hem de ser és respectuosos amb les smthcies i que, 
en tot cas, aquest mateix respecte ens porta, en aquests mo- 
ments, que jo els hagi de dir: hem d’esperar que el Tribunal re- 
solgui el recurs de siiplica que s’ha presentat, i aleshores, 
poder-nos manifestar, 

Grhcies. 
El Sr. PRESIDIN: Moltes grkies, Honorable Conseller. 

El senyor Gimeno pot repreguntar. 
El Sr. GMENO: Grhcies, senyor President. Conec el recurs 

de sfiplica; en tot cas, jo el que voldria és anar al fons de la 
qüestió, quan discutíem aquí sobre la prevalenqa de la ratlla Q 

de la superfície, i jo  sostenia que hauria de prevaler la ratlla, 
perque la voluntat dels ciutadans de Salou era delimitar per se- 
paracions naturals, per damunt de ratlles a.rtiñclals. 

Aixb em un criteri meu que el Conseller -i llegeixo textual- 
rnent- ciiu: CES una interpretacid molt seva, que jo respecto pro- 
fhdament, que no comparteixo, perb que no la comparteixen, 
aquesta interpretaci6, entre d’dtres, la majoria de dictbnens 
R’eminents administrativistes que el Departament de Governa- 
ci6 ha demmat, >> 

Ets eminents administrativistes, lbgicament, potser no com- 
partien el que comparteixo jo i el Tribunal Suprem, almenys 
abans del recurs de s6plica --fiu sé si canviaran-; perb, si no es- 
tic mal informat, el recurs de sfípiica es basa en el gruix de la 
ratlla del retolador; aixb em sembla,.., em sembla una estupide- 
sa tan gran que el que em sap greu és que alcaldes de Conver- 
gkncia -que no són alcaldes de poblets petitets, sin6 que tenen 
un pes espaific notable es basin en argumentacions tan,.., ho 
repeteixo, tan estúpides COM aquesta; perque el gruix del retola- 

aixb 6s un argument que no se sustenta ni per i’una ni per 
l’altra banda. 

No parlasem de la resta, perquE tampoc no hi ha motius: era 
sobre les conseqühncies que pot tenir aixb. 

El Sr. PWIDENT: Gracies, senyor Gimeno. L’Honorable 
Conseller pot contestar la repregunta. 

El Sr. CONSELLER DE GOVERNACí6: Grhcies, senyor 
President. Senyor Diputat, en tot cas, té rad vosth: en aquesta 
interpelhció, jo li vaig dir -i ho continuo dient- que els dic& 
mens que teniem d’eminents juristes reconeguts deien aixa. 

En tot cas, jo el felicito, que voste tingués el mateix criteri 
que el Tribunal Suprem. Qui? bi vol fer? Miri, 6s aixi. Jo no te- 
nia criteri personal, jo tenia el criteri dels eminents juristes. 
Vostk tenia el seu, que és el del Tribunal Suprem. Molt bé: un a 
zero a favor seu. (Rialles.) 

Segona: el recurs de sdplica estA pendent. Home, no en vull 
fer, tampoc, una interpretació, #aquest terna: no és una <<xupi- 
nada}>, Si és cert el que diuen els demandants en el recurs, els 
sollicitants en el recurs, sembla que el gruix dei retolador marca 
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una diferkncia, segons l’agafis per dalt o per baix, de 60 hec& 
rees. Una delimitaci6 ha de ser ben correcta; per tant no és cap 
<<estupinada>>, no, fis un tema que necessita el seu aciari- 
ment. 

No se quin 6s d seu criteri -me I’hauria de dir ara, per veure 
si continua coincidint amb el Tribunal Suprem, O si vosti? 16 un 
dmgel de la guarda>, que l’informlz-: si la delirnitaci6 s’ha de 
produir per Pa part del damunt de la ratlla del retolador o per la 

part de sota de la ratlla del retolador; perquh, en tot cas, veient 
les ahitats que existeixen entre vast& i els criteris del Tribunal, 
potser podríem anticipar-nos-hi i comeqar a fer la delimiEaci6 
del terme. 

Grhcies, 
El Sr, PRESDENT: Moltes grhcies, 13onorable Conseller. 
S’aixeca la sessi6, 
(S6n tres quarts de sis & la tur&.) 
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