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SUMARI 

La sessid s ‘obre a un quart d’onze del mati i vuit minuts. 
Dictamen de la Comissi6 d’Organitzaci6 i Administració de la Generalitat i Govern Local sobre el 
Prqiecte de llei de creaci6 del municipi de Badia per segregaci6 de part dels termes municipals de 
Barbers del Valles i de Cerdanyola del Val& (Regs. 11952 i 21976) (Punt primer de I’ordre del dia.) 

Presentació del Projecte: consellera de Governaciri (p. 4057). 
Esmenes a la totalitat 
Esmena del G. P.  d’hiciativa per Catdupzya (n6m. 1, a la totalitat) 

Torn a favor: Sr. Farrks (IC). Tot seguit, n’anuncia la retirada (p,  4059)- 
Esmena del G. P. d’Esquerru Republicapla de Catalunya (núm. 2, a la totalitat) 

Tom a favor: Sr. Morera (ERC). Tot seguit, n’anuncia la retirada (p. 4061). 
Torn en contra conjunt: Sra. Vendrell i Gener (CiU) (p. 4062). 

Article 1 
Apartat 1 
Esmena del diputat Sr. FarrLs, del G. P.  d’hiciafivaper Catalunya (n6rn. 3, de supressi6) 

Torn a favor: Sr. Farrés (IC), juntament amb les esmeneS nlims. 25, 30 i 31. Alhora, un 
rada de 1 ’esmena núm. 28 (p. 4064). 
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Esmenu del G. P. Popular (núm. 4, d’addició) 
T Q ~  a favor: Sr. Rus (P) ,  juntament amb les esmenes núms. 5, 5 bis, 7 a  12, 14, 16, 17, IS ,  21, 22, 
26,29, 32, 34 a 36, 38, 48 i 51 a 53. Tot seguit, anuncia la retirada de I’esmena ntirn. 37 (p. 4065). 
Torn en conwa conjunt: Sra. Vendrell i Gener (CiU) (p.  4067). 

Apartat 2 
Esmena del G. P. Popular (n6m. 5 ,  d’addició) 

Debatuda ahans (esmena núm. 4J 
Votació de l’esmena núrn. 3: rebutjada per 8 vots a favor, 64 en contra i 5 abstencions (p. 4067). 
Votació de les esmenes núrns. 4 i 5 :  rebutjades per 8 vots a favor, 65 en contra i 5 abstencions (p. 
4067). 

Text del Dictamen 

Article 2 
Apartat 1 
Paritgraf primer 
Esmena del G. P. Popular (núm. 5 bis, d’addici6) 

Parhgraf segon 
Esmena del diputat Sr. Farrks, del G. P.  d’lniciativa per  Catalunya: (núm. 6, de modificació) 

Votació de l’article 1: aprovatper TO vots afavor, cap en contra i 8 abstencions (p. 4067). 

Debatuda abans (esmena n h .  4). 

Torn a favor: Sr, Farrés (IC) (p.  4067). 
Torn en contra: Sra. Vendrell i Gener (CiU) (p. 4068). 

Esmenes del G. P. Popular (nbms. 7 , 8 , 9 ,  10, 1 I i 12, d’addició) 
Debatudes ahans (esmena núm. 4). 
El president anuncia el decaiment de les esmenes nlims. 5 bis i 7 a 12 (p. 4068). 
Votacili de l’esmena núm. 6:  rebutjada per 23 vots a favor, 72 en contra i 3 abstencions (p. 4068). 

Votació de l’ariicle 2: aprovat per unanimitat (p. 4068). 
Text del Dictamen 

Article 3 
Esmena del diputat Sr. Farrés, del G. P .  d’hiciuiiva per Catalunya (núm. 13, de supressió) 

Tom a favor: Sr. Farrés (IC) (p. 4068). 
Esmenu del G. P .  Popular (nlirn. 14, d’addici6) 

Dehatuda abans (esmena núm. 4). 
Esmena del G. P .  d’Esquerru Republicana de Catalunya (n6m. 15, d ’addici6) 

Torn a favor: Sr. Morera (ERC) (p. 4069). 
Torn en contra conjunt: Sra. Vendrell: i Gener (CiU) (p. 4069). 
Votació de l’esrnena núm. 13: rebutjaduper JO vots a favor, 72 en. contra i 3 abstencions (p. 4069). 
El president anuncia el decaiment de I’esmena nhn. 14 (p.  4069). 
Votació de l’esmena núm. 15: rebutjada per  I I vots a favor, 73 en contra i 4 abstencions (p. 4070). 

Votaci6 de ]’article 3:  aprovat per  74 vots LI favor, cap en contra i 15 abstencions (p .  4070). 
Text del Dictamen 

Article 4 
Apariat 1 
Esmena de2 G. P. Popular (núm. 16, d’addició) 

Debatuda abans (esmena núm. 4). 
Apartat 2 
Esmena del G. P. Popular (núm. 17, d’addici6) 

Debatuda abans (esmena n6m. 4). 
El president anuncia el decaiment de i ‘esmena núm. i6 (p. 4070). 

Votació de I’article 4: aprovat per unanimitat (p. 4070). 
Text del Dictamen 

ArticIe 5 
Apartat 1 
Esmena del diputat Sr. Furrés, del G. P. d’lniciativa per Catalunya (núm. 18, de modificació i d’addici6) 

Torn a favor: Sr. Farrés (IC), juntament amb l’esmena núm. 20 (p 4070). 
Torn en contra: Sra. Vendrell i Gener (CiU) (p. 4070). 
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Esmena del G. P.  Popuiur (núm, 19, d’addicici) 
Debatuda abans (esmena núm. 4). 

Esmena dei diputat Sr, Furrés, del G. P .  d’hiciativaper Catalunya (núm. 20, d’addició) 
Debatuda abans (esmena núm. 18). 
Votació de l’esrnena niim. 18: rebutjada per 8 vots a favor, 74 en contra i 6 abstencions (p. 4070). 
Votació de l’esmena núm. 20: rebutjada par 10 vots a favor, 74 en contra i 4 absleencions (p.  4070). 

Votació de l’article 5 :  aprovat per unanimitat (p.  4070). 
Text del Dictamen 

Disposicions addicionals 
Primera 
Esmena del G. P. Popular (n6rn. 21, d’addici6) 

Debatuda abans (esmena núm. 4). 
Segona i tercera 

El president fa avinent la presentaci6 d’lana esmena t h i c a  a la disposició addicianal tercera (p,  
4070). 

Text del Dictamen 
Votació de les disposicions addicionals (amb ]’esmena tkcnica incorporada): aprovades per umnipn- 
itat (p.  407UJ 

Disposicions transitbries 
Primera 
Text del Dictarnen 

Segona 
Esmena del G, P. Popular (núm. 22, de supressió) 

Esmena del diputat Sr. Farrés, del G. P. d’lniciativaper Catalunya (núm. 23, de modificació) 

Esmena del G P.  d’Esquerra Republicana de Catalunya (núm. 24, de rnodificaci6) 

Votació de la disposici6 tsnnsitbrja primera: aprovada per unanimitat (p. 4070). 

Debatuda abans (emena núm. 4). 

Tom a favor: Sr. Farrés (IC) (p. 4070). 4 .  

Torn a favor: Sr. Morera! (ERC) (p. 4071). 
Torn en contra conjunt: Sra. Vendrell i Gener (CiU) (p. 4071). 
Votació de I’lesmena núm. 22: rebutjadaper 4 vots a favor, 73 en contra i 11 abstencions (p. 4071). 
Votacici de l’esmena núm. 23: rebugjada per 15 vots a favor, 73 en contra i cap abstemi6 (p.  4071). 
Votació de l’esmena núm. 24: rebutjada per 6 vots a favor, 73 en contra i 9 abstencions (p. 4071). 

Votaci6 de la disposició iransitbria segona: aprovada per 73 vots a fuvor, cap en contra i 1.5 ahsten- 
cims (p. 4071). 

Text del Dictamen 

Tercera 
Apartat 1 
Esmena de! diputat Sr. Farrés, del G. P. d’hiciutiva per Catalunya (n6m. 25, de rnodificaci6) 

Esmena del G. P .  Popular (núm. 26, de modificació) 

Esmena dei G. P.  d’Esquerra Republicana de Catalunya (núm. 27, de modificació) 

Debatuda abans (esmena núm. 3). 

Dehatu& ahans (esmena nlim. 4). 

Torn a favor: 5r. Morera (ERC) (p. 4072). 
Torn en contra conjunt: Sra. Vendrell i Gener (CiU) (p. 4072). 

Apartat 2 
Esmena dei diputat Sr. Farrbs, del G. P .  d’lniciativa per  Catalunya ( n h .  28, d’addició) 

Apartat 3 
Esmena del G. P .  Popular (ndm. 29, de supressió) 

Esmena del diputat Sr. Farrds, del G. P. d’hiciativa per Catalunya (núm. 30, de supressió) 

Retirada abans (esmena nlim. 3). 

Dehatuda abans (esmena nhn. 4).  

Dehatuda abans (esmena núm. 3). 
Votació de les esmenes núms. 25 i 30: rebutjades per  I5 vots a favor, 73 en contra i cap abstenciú 
(p. 4072). 
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Votació de Ies esmenes núms. 26 i 29; rebutjades per 10 vots a fuvor, 71 en contra i 6 absteplciom (p. 4072). 
Votaci6 de l’esmena núm. 27: rebutjada per 6 vots a favor, 72 ep1 contra i IU abstencions (p. 4073). 

Votaci6 de l’apartat primer de la disposició transitbria tercera: aprovat per 73 vots a favor, cap en 
contra i 16 abstencions (p. 4073). 
Votaci6 dels apartats segon, tercer i quart de la disposició transitbria tercera: aprovats per ununim- 
itat (p. 4073). 

Text del Dictamen 

Quarta 
Esmena del diputat Sr. Farris, del G. P. d’hiciativa per Catalunya (n6rn. 31, de supressió) 

Debatuda abans (esmena núm. 3). El Sr. Farrés (IC) pz’anuncicl la retirada (p. 40T3). 
Text del Dictamen 

Vota& de la disposici6 transitbria quarta: aprovada per unanimitat (p, 4073). 
Cinquena 
Esmena del 6. P. Popular (núm. 32, de modificació) 

Emena del diputat Sr. Farrés, del G, P. d’hiciativo per Catalunya (núm, 33, de modificaci6) 
Debatuda abans (esmena núm. 4). 

Torn a favor: Sr. Farrés (iC) (p.  4073). 
Tom en contra conjunt: Sra. Vendrell i Gener (CiU) (p. 4073). 
Votació de l’esrnena núm. 32: rebuíjuda per  J 7 vots afavor, 72 en contra i cap abstenció (p. 4073). 
VotacM de l’esmena núm. 33: rebutjada per  17 vots a favor, 72 en contra i cap abstencid (p. 4073). 

Votaci6 de la disposició transitbria cinquena: aprovada per unanimitat (p. 4073). 
Text del Dictamen 

Sisena 
Apartat 1 
Esmena del G. P. Popular (núm. 34, d’addició) 

Debatuda abans (esmena núm. 4). 
Apartat 2 
Esmena del G. P. Popular (núm. 35, d’addici6) 

Debatuda abans (esmena núm. 4). El president n’anunciu el decatment (p.  4073). 
Votaci6 de l’csmena ndm. 34: rebutjada per  12 vots a favor, 73 en contra i 5 abstencions (p, 4074). 

Votació de la disposició transltbria sisena: aprovada per unanimitat (p. 4074). 
Text del Dictamen 

Setena 
Esmena del G. P .  Popular (n6m. 36, d’addició) 

Addici6 d’un nou apartat 
Esmena del G. P .  Popular (mim. 37, d’nddició) 

Dehamuda abans (esmena núm. 4). El Sr. Ros (P)  n ‘anuncia el decarment (p. 4074). 

Retirada abans (esmena núm. 4). 
La secrethria primera llegeix ~ l l z a  esmena transaccioonak del G. F, de Conver&& i Unió a [‘esme- 
r u ~  núm. 37 (p. 4074). 
Votaci6 de l’esmena transaccional a l’esmena núm. 37: aprovada per ununimitat (p. 4074). 

Votació de la disposició Wansitbria setena: aprovada per unanimitat (p. 4074). 
Text del Dictamen 

Vuitena 
Esmena del G. P. Popular (núm. 38, d’addici6) 

Debatuda abans (esmena mim. 4). 
Text del Dicmamen 

Votaci6 de la disposici6 transitbria vuitena: aprovada per unanimitat (p.  4074). 
Novena 
Text del Dictamen 

Addicid de noves disposicions transitbries 
Esmenes del diputat Sr. Farrés, del G. P.  d’hiciativaper Catahnyu (niims. 39,40,41 i 42, d’addició) 

Torn a favor: Sr. Farrés (iC) (p. 4074). 
Torn en contra: Sra. Vendrell i Gener (CiU) (p. 4075). 

Vataci6 de la disposici6 txansitbria novena: aprovada per unanimitat (p.  4074). 
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Esmenes del diputat Sr. Farrés, del G. P. d’hiciativa per Catalunya (ndms. 43,44 i 45, d’addició) 
Torn a favor: Sr. Farre‘s (IC) (p ,  4075), 
Torn en contra: Sra. VenclreEl i Gener (CiU) (p. 4076). 
Votaci6 de l’esmena núm. 45: rebutjada per 14 votx a favor, 72 en contra i cap ahstencid; (p- 4076). 
VotaciB de les esmenes n6ms. 39 a 44: rebutjada per 15 vots a favor, 72 en contra i cap ahstencid 
(p. 4076). 

Disposicions finals 
Primera 
Text del Dictamen 

Segona 
Esmena dei diputat Sr. Farrés, del G. P. d’lniciativa per Catalunya (núm. 46, d’addicib) 

Votaci6 de la disposició final primera: aprovada per unanimitat (p. 4076). 

Torn a favor: Sr, Farris (IC), juntament amb les esmenes nbrns, 47, 48 i 50 (p. 4076). 
Torn en contra: Sra. Vendrell i Gener (CiU) (p. 4077). 

ExposicM de motius 
Paritgraf quart 
Ehmenes del diputat Sr, Furrés# del G. P. d’hiciativa per Catulunya (ndms. 47 i 48, de modificació) 

Debatudes abans (esmena n6m. 46). 
Esmena del G. P.  Popular (núm. 49, d’addició) 

Debatuda abans (esmena núm. 4).  
Addició d’un nou parigraf 
Emena del diputat Sr. Farrks, del G. P.  d’lniciativa per Catalunya (núm. 50, d’addici6) 

Paritgraf vuit; 
Esmenes dei G, P. Popular (núrns. 51 i 52, d’addició) 

Debatudes abans (esmena nhn. 4).  
Titol de la llei 
Esmena del G. P. Popular (núm. 53, d’addició) 

Debatuda abans (esmena n th .  4). 
Votaci6 de les esmenes ndms. 46, 47, 48 i 50: rebutjades per 12 vots a favor, 75 ep1 contra i 5 abs- 
tenciuns (p. 4077). 

Votació de la disposici6 final segona: aprovada per unanimitat (p. 4077). 
Voiaci6 de l’exposició de motius: aprovada per 73 vots .a favor, cap en contra i 16 abstencions (p. 4078). 
Votaci6 del titol de la llei i dels annexos: aprovats per unanimitat (p. $078). 
Explicació de vot: Sr. Ros ( P )  (p. 4078)’ Sp: Joaquim Nadal (S) (p .  4078), Sr. Morera (ERC) (p .  
407%) i Sr. Farrés (IC) (p.  4079). 

Votaci6 de la llei: aprovada per 97 vats a favur, cap en contra i 6 abstencions (p. 40?9), 

El president proposa la supressid del punt tret22 de l ‘ordre del dia, la qual és aprovada per assenti- 
ment (p,  4079). 

E! president, en nom de tots els grups de la cambra, condemna E ’atemptat terrorista del dia 7 de fe- 
brer (p. 4U%Q), 

Dictamen de la Comissió d’Organitxaci6 i Administracih de la Generalitat i Govern Laca1 sobre la 
Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro- 
posició de llei orghnica per a la publicaci6 de lleis i normes de compliment obligat en totes les llen- 
gües oficials en 1Tstat (Regs, 9240 i 9263) (Punt segon de l’ordre del dia.) 

El president fa. avinent que hi ha una esmenu &raica, la qual & aprovada per assentiment (p. 4080). 
Text del Dictamen 

Votaci6: upovada per %8 vots a favor, cap en contra i cap abstencid. El president remarca que s ‘ha 
assolit la majoria absoluta (p. 4080). 
Explicació de vot: Sr. Pujol i Folcrd (P) (p.  4080), Sr, Fuentes (IC) (p. 4081), Sp: Curd-Rovira 
(ERC) (p. 408J), Sr. Clotas (S )  (p. 4082) i Sr. Ferrer (CiU) (p.  4083). 

Debatuda abans (esmena n h .  46). 

Text del Dictamen 

Text dei Dictamen 

Modificaci6 de l’ocdre del dia 

Declaració de condemna de l’atemptat del dia 7 de febrer 
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Alteració de l’ordre del dia 
El president proposa la posposiciri del punt on22 de l ’ordre del dia, la qual és aprovada per assenti- 
ment @. 4084). 

La sessici se s u s p h  a dos quarts de dHes del migdia i dotze minua i es r e p h  a dus quarts de cinc de la 
tarda i nou minuts. 
Presa en consideració de la ProposiciÓ de llei d’ordenaci6 dels ensenyaments artístics a Catalunya 
(Reg. 9239) (Punt tercer de l’ordre del dia.) 

Presentació: Sr. Riera i Gassiot (IC) (p. 4084). 
Posici6 dels grups: Sr. Pujol i Folcrd (P) (p. # O H ) ,  Sr. Carod-Rovira (ERC) (p.  4086), Sr. Martorell 
(S) (p ,  4087) i Sra. Capell (CiU) (p. 4087). 
El Sr.  Riem i Gassiot (IC) n’anuncia la retiradu (p. $089). 

Proposta de resolució per la qual es crea la Comissi6 d’Estudi de 1’Autogovern de Catalunya (Reg. 
14213) (Punt quart de l’ordrc del dia.) 

Presentació: Sr. Fuentes (IC) (p. 4089). 
Posici6 dels grups: Sr. Reguant (M) (p,  4090), Sr. Curt0 i Cusadb (P) (p. 4091), Sr. Carod-Rovira 
(ERC) (p. 409J), Sr. Clutas (S) (p. 4091) i Sr. Escude‘ (CiU) (p .  4092). 
Votaci6: rebutjada per 10 vots a favor, 78 en contra i 3 abstencions ( p  4094). 

La secretitria primera llegeix I’asticle 3 de la Llei 1 J i  98 I i el text de les propostes @. 4094). 
Votació: srin elegia el Sr. Robert Vergks i Cadanet i el Sr. Francesc de Carrerus i Serra per 93 vots 
( p .  4094). 

InterpeHaciÓ al Consell Executiu sobre el compliment de la Llei 20/1985, de prevenció i assisthda 
en macsia de substhncies que que generen depsndkncia (Reg, 12712)) (Punt sete de l’ordre del dia.) 

Designació de dos membres del Consell Consultiu (Punt cinquk de I’ordre del dia.) 

FormulacM: Sru. Utgbs (S)  (p.  4094). 
Resposta: conseller de Sanitat i Seguretat Social (p. 4096). 
Rkplica: Sra. Utgés (S) (p .  4097). 
Contradplica: conseller (p. 4097). 

InterpeHaciÓ al Consell Executiu sobre el finangarnent autonbrnic (Reg, 12953) (Punt vuit5 de l’ordre 
del dia.) 

Formulació: Sr. Reguant ( M )  (p. 4098). 
Resposta: conseller d’Econumia i Finances (p. 41 00). 
Rkplica: Sr. Reguant (M) (p,  4102). 

InterpaHaciÓ al Consell Executiu sobre la política general d’habitatge (Reg, 12979) (Punt novb dc 
I’ordre del dia.) 

Formulació: Sr. Oliart (S) (1.1. 4102). 
Resposta: conseller de Politica Territorial i Obres Públiqmv (p. 4104). 
Rkplica: Sr. Oliart (S) (p. 4107). 
Contrarkplica: conseller (p. 41 09). 

InkrpeNaciÓ al Consell Executiu sobre l’aplicació dels fons comunitaris europeus a Catalunya (Reg. 
13222) (Punt dese de l’ordre del dia.) 

Formulaci6: Sr. Fuentes (IC) (p. 4111). 
Resposta: conseller d’Economia i Finances (p .  41 J2), 
Rkplica: Sr. Fuentes (IC) (p.  $114). 
Cantrarkplica: conseller (p, 41 15). 

La sessis se suspsn a dos quarts de noli del vespre. 

Aquesta puhlicacilj 6s impresa en paper ecol6gic (definiciii europea ECF), 
ep1 compliment dei que estahleix la Resolucid I 2 4 m  del Parlament, sobre lu 
utilitzacid del paper reciclat en el Parlament 1 en els deparlaments de la Gene- 
ralitat, adoptada el 30 d ’abril de 1990. 

-. , ” 
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LLI sessio’ s’obre a un quart d’onze del matí i vuit minuts. 
Presideix el president del Parlament, acompanyat de tuts 
els membres de la Mesa, la gual e‘s assistida per l’oficial 
major i el lletrat Sr. Vintrd. 

Ai banc del Govern seuen la consellera de Governació 
i els consellers d’Ecunornia i Finances i de Benestar So- 
cial. 

Ordre del dia 

1. Debat i votació del Dictamen de la Comissió d’Orga- 
nització i Administració de la Generalitat i Govern Lmal 
sobre el Projecte de llei de creaciri del municipi de Badia 
per segregacid de part dels temes mlanicipals de Barber& 
del Vall& i de Cerdanyola del Vallh (Regs. 11952 i 
Il976). 

2. Debat i votaciú del Dictamen de la Comissi6 d’Orga- 
nització i Administraciú de la Generalitat i Govern Local 
sobre la PropostQ de resolució per la. qual s ’acnrda de pre- 
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei urghnica per a Iu publicacici de lleis i normes de 
compliment ohligat en totes ¡es llengües uficials en l ’Estat 
(Regs. 9240 i 9263). 

3. Presa en consideracib de la Proposicid de llei d’or- 
denació dels ensenyaments artístics de Catalunya (Reg. 
9239). 

4. Debat i votacid de la Proposta de resoluciú per la 
qual es crea la Comissió d’Estudi de I’Autoguvem de Cutu- 
lunya (Reg. 14213). 

5. Designacio’ pel Parlament de dos membres del Consell 
Consultiu. 

6. Inte@lacions a tramitar pel procediment d’urg2n- 
cia, si escau. 

7. InterpeEEacin’ al Consell Executiu sobre el compliment 
de la Llei 20/1985 de prevencio’ i assistzncia en maszria de 
substhncies que generen depend6neia (Reg. 12 71 2). 

8. Interpehcid al Conse El Executiu sobre el$nanpment 
autunhmic (Reg. 12953). 

9. Interpetlacid al Consell Executiu sobre la política ge- 
nerd  d’hubitatge (Reg. 12979). 

I O. Interpelmlacid al Cunsell Executiu sobre 1 ’aplicació 
dels fons comunitaris europeus a Catalunya (Reg. 
13222). 

I l .  Intetpetlació al Consell Executiu sobre protecció ci- 
vil (Reg. 13289). 

12. hterpstlaciú al Consell Executiu subre la Resolucid 
1931111, sobre els drets de la infdncia (Reg. 13325). 

13. Interpelmlacid al Consell Executiu sobre el com- 
pliment del Programa d’obres hidriiuliques (Reg.  
13326). 

14. Interpellació al Consell Executiu sobre la política de 
foment de regadius (Reg. 13926). 

- Prexuntes. 

El Sr, PRESIDENT: Comenp la sessió. 
D’acord amb I’article 133.3 del Reglament ha estat 

dreFada la llista ordenada de les preguntes que s’han formu- 
lat per a respondre oralment en el Ple i tarnb6 els noms de 
les senyores diputadcs i els senyors diputats que les han for- 
mulades. Aquesta llista ser& distribu’ida en el curs de la ses- 
si6, per la qual cosa aquesta presidsncia prega que se 
I’eximeixi de la seva lectura. Al mateix temps, d’acord amb 
l’article 133.3 del Reglament, s’anuncia que les preguntes 
seran substanciades a les 10 hores del dia 10 de febrer, 
demh. 

Projecte de llei de creació 
del municipi de Badia per segregació 

de part dels termes municipals de 
Barberh del Valles i de Cerdanyola del Valles 

El primer punt de l’ordre del dia és el debat i votació del 
Dictamen de la Comissió d’organització i Administraci6 de 
la Generalitat i Govern Local sobre el Projecte de Llei de 
creació del municipi de Badia per segregació de part dels 
temes municipals de Barberh del Valles i de Cerdanyola 
del Valles i de les esmenes reservades per a defensar en el 
Ple. 

La Comissi6 d’ Organitzaci6 i Administració de la Gene- 
ralitat i Govern Local ha acabat el seus treballs i ha em& 
dictamen. Hi ha algun membre del Consell Executiu per a 
presentar la iniciativa d’aquesta Llei? (Pausa.) Té la paraula 
1’ honorable consellera, senyora Maria Eughia Cuenca. 

La Sra, CONSELLERA DE GOVERNACI6 (Maria EU- 
gknia Cuenca): Molt honorable senyor president, scnyores i 
senyors diputats, em plau especialment ..., i dic especialment 
i no 6s una fbrmula, perqui: és cert que el pro& d’aquesta 
llei, doncs, ha comportat moltes discussions i molt de treball 
i potser molt nerviosisme i, sobretot, una espera molt llarga 
dels ciutadans de Badia. Per aixb deia que em plau especial- 
ment comparkixer davant de vostks i en nom del Govern de 
la Generalitat per presentar-los el que, si aquesta cambra hi 
d6na suport, scrh la llei que permetri la creació del nou mu- 
nicipi de Badia. 

A molts diputats o a alguns diputats d’aquesta cambra, 
quan vam anunciar que la creació dcl nou municipi de Ba- 
dia es faria mitjanqant una llei, els va sorprendre, atbs que el 
procediment habitual per crear un municipi s’havia fet per 
decret del Govern. Per6 estic scgura ara, ja, que la majoria 
dels diputats, o potser tots, han entks i han comprks, i han 
coincidit amb el Govern, que en aquest municipi es donen 
una skrie de circumsthncies especials que justifiquen a bas- 
tament aquesta opció del Govern d’emprar la via del projec- 
te de llei, de la llei, en comptes de la del decret. 

I, quan dic circurnsthncies especials que justifiquen 
aquesta iniciativa del Govern, em refereixo -de moment ini- 
cialment, després ja ho farem en un altre aspecte- a I’acom- 
pliment dels requisits legals per optar a aquesta via de 
constituci6 del nou municipi. En aquest sentit validen 
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aquest procediment emprat la Comissió Jurídica Assessora 
i el Consell Consultiu, que ja s’han pronunciat amb un dic- 
tamen, en que estableixen que tant el procediment emprat 
-aquest d’utilitzar projecte de llei- corn el mateix text, 6s 
a dir, el contingut del text rem&- al Parlament, respecten 
plenament la regula& bhsica estatal pel que fa a la creació 
de nous municipis, així com a l’alteració dels termes muni- 
cipals. M’estic referint a 1 ’ ~ i ~ l e  13 de la Llei de bases de 
rkgirn local i a la mateixa normativa catalana, article 18.2, 
de la Llei municipal i de rEgim local de Catalunya i al regla- 
ment que la desenvolupa sobre demarcació territorial i po- 
blació dels ens locals. 

Per tant, no solament el Govern, sinó també els m6s alts br- 
gans assessor i consultiu de Catalunya i, com he dit abans i 
crec, la majoria dels diputats entenen que, a més de l’acompli- 
ment dels requisits procedimentals, concorren també les tres 
condicions legals imposades per l’ordenament vigent a que 
abans feia refehncia citant els textos legals. 

Un, el fet que el municipi de Badia es constituir& sobre la 
base d’un nucli de població diferencial territorialment en el 
sentit interpretatiu donat pel Tribunal Constitucional en la 
Senhc ia  2 1411989. Efectivament, ens trobem davant un 
nucli urbanístic compacte, ben definit i diferencial, diferen- 
ciat territorialment dels que l’envolten. 

En segon terme, el municipi resultant -Badia- ha de 
comptar amb recursos suficients per al compliment de les 
cornpethncies municipals; o, dit &una altra manera, per po- 
der prestar els serveis mínims obligatoris establerts en l’arti- 
cle 26 de la Llei de bases de rkgim local i al 44 de la Llei 
municipal i de rkgim local de Catalunya. El Govern de la 
Generalitat disposa d’estudi s de viabilitat que demostren 
que el nou municipi dc Badia compta arnb els recursos que 
garanteixen la suficikncia financera pel que fa a la prestaci6 
dels serveis obligatoris. A mds, el nou municipi, si final- 
ment s’aprova en aquesta cambra, participarh com qualsevol 
altre municipi en els ingressos tributaris de 1’Estat. I, d’altra 
banda, succeir& els dos municipis, Cerdanyola i Barbera del 
VaIl&s, dels quals es segrega, en la gesti6 dels ECUCSQS deri- 
vats de la seva prbpia fiscalitat. 

Ates que queda garantida la suficikncia financera per a la 
prestaci6 de serveis obligatoris, cal afegir que, a més, les 
disposicions transitbries tercera i sisena del Projecte de llei 
garanteixen que el nivell i qualitat dels serveis que s’estaven 
prestant a la Mancomunitat no s’interrompin en cap mo- 
ment com a conseqihcia del procés de segregaci6, atks que 
s’obliga els ens locals afectats, és a dir, Barbera i Cerdanyo- 
la, els ens locals afectats per la segregació a garantir la con- 
tinui’tat de la seva prestació fins al moment que el nou 
municipi, el nou municipi creat, els assumeixi, 

En tercer lloc, també es garanteix l’acompliment del ter- 
cer dels requisits establerts per la legislació vigent; és a dir, 
que la creació del nou municipi no suposi una disminució 
en la qualitat dels serveis que s’estan prestant. Efectivament 
saben, senyors diputats, que més enllB dels serveis obligato- 
r i s  que abans he esmentat els ciutadans de Badia gaudeixen 
d’uns serveis complementaris no obligatoris. Fins ara 

aquests serveis eren prestats per la Mancornunitat, i, tot i 
que la seva gestió ha generat un dhficit important com ja co- 
neixen, aquest dEficit ens demostra i ens refcrma que era 
inadequat el marc organitzatiu actual de Badia per a1 com-, 
plirnent dels fins per als quals va ser creat. 

Es donen, doncs, dues realitats que cal conjuminar: d’una 
banda, la continui’tat en la prestació dels serveis no obligato- 
ris, que constitueix una legítima aspiraci6 dels ciutadans 
que fins ara gaudien, i, d’altra banda -i precisament perque. 
s’ havia generat, per la inadequació del marc organitzatiu, un. 
dkficit important-, d’altra banda, cal assumir el fet que el 
nucli de Badia, ara com ara, no pot generar recursos sufi- 
cients que garanteixin la continui’tat en la prestació 
d’ aquests serveis complementaris, 6s a dir, no obligatoris. 

Efectivament, els recursos fiscals o el rkgim fiscal dels. 
municipis, com ja deuen saber els senyors diputats, es basa 
en una combinaci6 d’ activitats residencials, comercials i in- 
dustrials que actualment saben vostes que no es donen a Ba- 
dia. Cal no oblidar que aquest nucli neix amb una vocació 
quasi exclusivament residencial; per tant, per no tenir activi- 
tats residencials, comercials i industrials. Aquest nucli resi-( 
dencial esta integrat per habitatges de protecció oficial amb’ 
un tractament fiscal molt restrictiu i, per tant, arnb una feble 
o nuI-la implantació comercial i industrial. Ara bé, senyores 
i senyors diputats, és justament amb la creació de1 nou mu- 
nicipi que aquest nou Badia podrh disposar dels instruments 
jurídics per a transformar la seva realitat present i crear 
-aixb esperem- les condicions necesshries per tal que la im-, 
plantaci6 de noves activitats comerciais i industrials modifi- 
quin la base econbmica i permetin generar els recursos que 
hauran de garantir la seva autosuficihcia financera en 1’9, 
bit del serveis no obligatoris. 

Per tant, es tracta, amb aquest Projecte de llei, de donar 
una soluci6 que, d’una banda, possibiliti a Badia la seva re- 
ordena& urbanística i la seva diversificació econbmica i, 
d’altra banda, que no suposi un greuge comparatiu per a la 
resta de municipis de Catalunya, que han d’afrontar amb els 
seus propis mitjans la prestació dels serveis. Aquesta ha es- 
tat justament una de les més grans crítiques a aquest Projec- 
te, i per aixb he tingut especial interhs a citm-la. 

D’aquesta manera, el Govern ha optat per la via d’un fi- 
nayament excepcional i limitat en el temps -transitori, per 
tant- dels serveis no obligatoris. Aquest període esta limitat 
a un període de deu anys, període que, d‘acord amb els estu- 
dis de viabilitat als quals feia referhcia, considerem que 6s 
suficient per tal d’aconseguir la finalitat abans expressada, 
6s a dir, que es puguin generar uns recursos fiscals per tal de 
mantenir la viabilitat econbmica del municipi. 

Per tant, el fet que la Generalitat financii durant deu anys 
es1 serveis no obligatoris del municipi que es pretkn crear 
-si mereix l’aprovaci6 d’aquesta cambra- no s’ha d’enten- 
dre corn un afavoriment injustificat a un municipi i, per tant, 
discriminatori per a la resta, sin6 com una mesura ne- 
cessitria i excepcional, corn excepcional és també -ho saben 
els senyors diputats- l’origen i la situació en que es trobava 
Badia. 
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Doncs, tot el que he dit fins ara demostra que es donen 
els requisits legals necessaris per a la creaci6 del nou muni- 
cipi de Badia; aixi ho va entendre el Govern de la Generali- 
tat, i aixi ho han ratificat la Comissi6 Jurídica Assessora i ei 
Consell Consultiu. Perb aixb que els acabo d’exposar, per si 
sol, no justificaria suficientment la hiciativa legislativa del 
Govern; és a dir, a més del compliment dels requisits legals, 
cal fer una valoració d’oportunitat i de convenikncia 
d’aquesta iniciativa. Permetin-me, senyores i senyors dipu- 
tats, que en ha presentació d’aquest Projecte els anuncii 
breument quines són les consideracions, a m6s de les que 
els he dit, que han portat el Govern a considerar la conve- 
niEncia del nou municipi de Badia. 

En primer lloc, calia corregir una disfuncionalitat territo- 
riaI sense gaires precedents en 1’Estat espanyol, Un nucli 
homogeni clarament diferenciat s’havia construil a cavall 
entre dos termes municipals: entre Barber& del Vall& i Cer- 
danyola del Vallks. Per tal de gestionar la totalitat dels ser- 
veis de titularitat municipal, s’havia creat, pes deeisi6 del 
Consell’ de Ministres, una mancomunitat integrada pels dos 
municipis -Barber& i Cerdanyola-, i, en conseqükncia, els 
habitants de Badia, de Ciutat Badia, fins ara, no han dispo- 
sat mai d’un ajuntament propi. Mai han pogut elegir directa- 
ment els seus representants ni disposar dels mecanismes de 
control dernocrhtic per regular la prestaci6 dels serveis, en 
el seu cas, de les seves necessitats. 

En segon lloc, i malgrat que les condicions que els he ex- 
pressat no ho propiciaven, va sorgir a Badia un fort senti- 
ment d’identitat que s’ha expressat preferentment 
rnitjanqant la creaci6 d’un important teixit associatiu, cultu- 
ral i esportiu i que es va concretar l’any 82 en una consulta 
papular, on un nombre important dels seus ciutadans va op- 
tar per sollicitar la constituci6 del nou municipi. És, doncs, 
una petició i reivindicació d’en@ l’any 1982, 

En aquests dos elements rau l’excepcionalitat del cas que 
ens ocupa, Es podrh afirmar -i de fet alguns diputats s’han 
manifestat en aquest sentit- que hi ha alwes nuclis de pobla- 
ció on s’han desenvolupat sentiments d’identitat sembhts .  
És cert, per6 aquestes comunitats j a  formaven part d’un 
únic municipi i, per tant, podien disposar de veu prbpia al 
seu ajuntament; aixb és impossible, o ha estat impossible, 
per als ciutadans de Badia. I, d’altra banda, cal tenir en 
compte que no es tracta d’un sentiment compartit per un re- 
du’ic nucli de població, és a dir, per un nombre escas de ciu- 
tadans. Estem parlant d’una comunitat, d’un nau municipi 
-si vost&s, senyors diputats, aproven aquest Projecte de llei- 
que, des del mateix moment de la creació, es situar& entre 
els cinquanta municipis més poblats de Catalunya. 

És, doncs, en base a aquestes consideracions que demano 
a aquesta cambra que doni el suport al Projecte de creaci6 
del municipi de Badia i ho faci des del convenciment de la 
convenikncia d’aquesta iniciativa del Govern i des de l’es- 
peranp que segur que aquest sentiment serh compartit per 
la majoria dels ciutadans de Badia. 

Voldria finalment, senyor president -i acabo-, fer es- 
ment que en el debat d’aquest Projecte de llei en comissió, 

fins i tot durant la seva redacci6, hi ha hagut un important 
esfory; d’estudi d’acceptaci6 d’esmenes pcr part dels dife- 
rents grups parlamentaris, si bé és cert que hi ha hagut una 
negociació mks en prohnditat, jo diria, donat que I’acord 
inicial que va permetre comenqar a treballar sobre el projec- 
te de Badia va ser un acord inicialment entre el Grup Socia- 
lista i el Grup de Convergencia i Unió, i, en aquest sentit, 
s han trebaIlat espeeialment aquestes esmenes. Haig de dir 
també que les esmenes presentades per albtes grups en molts 
casos eren coincidents i no divergien substancialment. EI 
que si que 6s cert és que crec que amb el Projecte d’avui, i 
malgrat que alguns grups parlamentaris no han pogut veure 
les seves esmenes reflectides fidelment, crec que ser& passi- 
ble que s’hi puguin identificar la major part de grups 
d’ aquesta cambra. 

Res em satisfaria més, corn a membre del Govern de la 
Generalitat, i precisament per a aquest Projecte, que durant 
aquest debat d’avui s’arribés, si es pot, a un ampli, a un més 
ampli consens; aixb, segur que els ciutadans de Badia ho 
agrairan, i tamb6 perquk donarem i <<entreguern>, a Badia 
una responsabilitat -en el cas que rebés l’aprovació de tots 
els grups de la cambra-, entreguem una responsabilitat als 
ciutadans de Badia que els f a d  que s’impliquin molt més en 
la gesti6 del nou municipi, que, si l’aprova aquesta cambra, 
avui es produirh. Crec que els ciutadans de Badia han de 
responsabilitzar-se, han d’implicar-s’hi més, perquk a partir 
de l’aprovació del nou municipi de Badia segur que seran 
els responsables, sobretot, que el nou municipi creat vagi b6 
i es puguin complir totes les prescripcions de la llei. 

Moltes grhcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhies, senyora consellera. 

Si hi hagués algun diputat encomanat per la Comissi6 per 
presentar eI Dictamen, ho podria fer en aquest moment. 
(Pausa. ) 

No essent aixi, ha de fer l’advertiment, la presidhcia, 
que, d’ acord amb I’ article i 1 1.1 del Reglament de la cam- 
bra, I’aprovació d’ aquesta Llei, per contenir modificacions 
parcials d’altres lleis de desenvolupament bhsic de I’Estatut, 
requereix e1 vot favorable de la majoria absoluta en una vo- 
tació final. L’hora de la votació de totalitat s’anunciarh se- 
gons es descabdelli aquest debat. 

ComenGa el debat del Projecte de llei. Hi han reservades 
dues esmenes a la totalitat. Les dues s6n de retorn del Pro- 
jecte al Govern. 

La primera esmena a la totalitat 6s presentada pel Grup 
Parlamentari d’hiciativa per Catalunya. Té la paraula, per 
defensar-Ia, el diputat senyor Fads .  

EI Sr. FARRÉS: Senyor president, senyores i senyors di- 
putats, tal corn fa un moment ens recordava I’honarable 
consellera de Governació, la creaci6 de Badia o dei poligon 
Badia = Sant Feliu, com es denominava al principi, va caure 
dels cels ministerials, al comenqament deis anys seixanta, 
dins d‘un inefable Plan nacional de la vivienda, posat en 
marxa per palliar deficits acumulats d’habitatgc i per eradi- 
car el barraquisme. De fet, com recordava el Lihro blunco 
de Ciudad Badia, redactat pels partits politics l’any 1978 ..., 
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ens deia: d4asta que se empezaron a levantar 10s edificios, 
parcce ser que 10s ayuntarnientas de Barber& y Cerdanyola, 
y ni tan siquiera el Gobiemo Civil de Barcelona, sabian de- 
masiado qué se estaba cocicndo en esta zona del Vall&>> 
Fins i tot la f6rmula de mancomunitat va ser decretada, com 
€a un moment se’ns ha recordat, per I’aleshares ministre Vi- 
cente Mortes Alfonso, qui va informar als alcaldes que se’ls 
cediria una mancomunitat, com així va succeir el febrer de 
1974. 

Tot aquest procés, i els molts problemes que des del seu 
comeyament hi han anat havent, ha fet que els ajuntaments 
de Barber& i Cerdanyola l’hagin sentit com una veritable 
agressi6 urbanistica, que ha mantingut el sentiment d, haver- 
10s imposat un creixement numericament molt considerable 
en relació a la poblaci6 dels dos municipis de l’epoca, amb 
la circurnstincia afegida que la mancomunitat, i tal com 
s’ha demostrat en el temps, era inviable econbmicament. 

Aixb ha estat l’origen dels dhficits estructurals continuats 
i que han necessitat aportacions extraordiniuies, de diferents 
orígens, que, peribdicarnent, ajudessin a eixugar aquests 
dkficits. El darrer, de moment -almenys a criteri d’hiciativa 
per Catalunya-, és el contingut en el Projecte de llei que ara 
es debat, en proposar que la Generalitat es faci chrrec dels 
romanents de tresoreria, que, segons I’estudi fet per la Sin- 
dicatura de Comptes, fins a 31 de desembre de 1992 es situa 
als volts de 800 milions de pessetes. 

Per tant: creixements forpttts, f6rrnula administrativa im- 
posada, incapaq de fer front als problemes reals que genera- 
va -que genera- Badia. 

En un altre ordre de coses: una densitat de poblaci6 que, 
si bé no 6s la que en principi es proposava -cal recordar que 
en la fórmula inicial era tres metres, si no ho recordo mala- 
ment, tres metres cúbics / metre quadrat-, se situa exacta- 
ment en 18.400 persones en 0,6 quilbmetrcs quadrats, i, per 
tant, serh cl municipi més densament poblat dc tot Catalu- 
nya. 

Així les coses, i vista, al llarg d’aquests anys, la incapa- 
citat de trobar una sortida en aquests temes, s’arriba avui a 
la present proposta d’ independhcia municipal. Cal dir, al- 
menys a criteri nostre, que, la independkncia municipal de 
Badia, no la veu clara gairebé ningú. Molts dels seus pro- 
motors, cn privat, confessen els seus dubtes, La unanimitat 
de la majoria de les forces politiqucs es contradiu amb pa- 
raules de molts dels seus militants i chrrecs públics, que 
veuen la magnitud del desgavell, Institucions que ara la re- 
colzen en altres Epoques hi havien estat refracthries. Hi ha 
una aparent unanimitat oficial i, en canvi, ben poc debat pú- 
blic sobre la. qüestió; un debat on fos possible escoltar opi- 
nions diverses i contrastades. És m&, qualsevol opini6 
contrkria a la independhncia ha estat presentada com a inte- 
ressada, com a poc democrktica o com a irrespectuosa. La 
independhcia ha esdevingut un plantejament de principis, i 
qualsevol opinió en contra s’ha fet aparkixer com a indigna. 

Perb, quk és Badia? Badia és una ciutat, una immensa 
ciutat dormitori, on Ics fonts de riquesa són molt limitades, 
com fa un moment se’ns rccordava, i sense possibilitats de 

crkixer significativament; on la manca d’una veritable admi- 
nistració municipal no és la causa dels problemes, sinó una I 
de les seves conseqüEncies. Crear aquesta administraci6 no 
és en absolut garantia dc solucionar els origens dels problc- 
mes, sin6 que aquests problemes poden esdevenir crbnics, 
grhcies, precisament, a aquesta independhcia. 

Hi han problemhtiques de tot tipus. De cairc histbric: es 
dóna el cas que Badia ser& 1’Únic municipi creat de nou 
agrupant poblaci6 de procedkncia divcrsa en un indret que 
fa escassament vint anys no hi vivia ningú. De caire urba- 
nistic: manca de sbl per a equipaments -cementiri, entre al- 
tres-, per a nous habitatges -i, si es fan, encara 
s’augmentarh la densitat aquesta, tan acusada, que hi ha en 
aquests moments-, i manca de sbl per a desenvolupar acti- 
vitats econbmiques; cal afegir-hi tambe la problemhtica de 
conservaci6 del parc d’habitatges del polígon. De caire 
sbcio-econbrnic: homogene’itat social en no donar-se la di- 
versificació comuna a qualsevol municipi o ciutat; vicis ad- 
quirits al llarg de dos decennis de tutela; polarització de la 
pirhmide d’edats, amb un envelliment degut a la manca 
d’oferta de nous habitatges, que f q a  les parelles joves a 
establir-se fora del polígon; manca de diversitat d’usos de 
sbl i l’accentuada dependkncia exterior, a efectes funcio- 
nals, quc fan que, tal corn diu I’zinic estudi rigorós que hi ha 
sobre Ciutat Badia ..., s’afirma que Badia no 6s ciutat. I, fi- 
nalment, aspectes tecnics: tant les infraestructures com els 
habitatges s6n de la mateixa &poca, per aixb no es produir& 
un deteriorament progressiu, sin6 que aquest ser$ sobtat, i 
caldrh reposar-10 al mateix temps i en el mateix espai. Per6 
per sobre de tot hi ha una greu problemhtica, la de caire 
econbmic; 1’escassa base fiscal del nou municipi i el fet que 
la Generalitat assumeixi només, només per un període de 
deu anys Ics despeses dels serveis no obligatoris prestats 
fins ara per la Mancomunitat presenten, com a mínim, els 
segiients problemes: un problema d’autanomia financera 
per al nau municipi per falta de predictabilitat d’ingrcssos i 
de despeses i de discrecionalitat en el seu Ús; un problema 
de greuge comparatiu rcspectc d’altres municipis amb su- 
perficies i condicions socials similars i que no reben un fi- 
nangarnent especial corn aquest, i, tercer, un problema de 
viabilitat, perquk, a la vista de les cxpectatives existents, la 
possibilitat que el nou municipi, passat el període de deu 
anys, pugui sostenir-se és, com a minim, dubtosa. 

Senyores i senyors diputats, totes les afirmacions que he 
fet fins aquí no corresponen a un estirabot d’hiciativa per 
Catalunya, sin6 que són extretes dels informes de la mateixa 
Administraci6 de la Generalitat Q d’opiniii científica, que en 
la seva major part també consten en l’expedicnt i que, bb- 
viament, Iniciativa per Catalunya fa seus. 

Nosaltres creiem que la solució de Badia passa per altres 
camins, per afavorir-ne la integraci6 en ei seu entorn. 
Aquest fet que ja s’estava produint, especialment en relaci6 
m b  Can Gorgs i més recentment cap a la zona nova de Can 
Llobet, ara es trencar& E. caldrh buscar les solucions, els pro- 
blemes dc tota índole dintre del redui’t espai del matteix mu- 
nicipi. 
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Aquestes i no d’altres han estat les raons per les quals 
Iniciativa per Catalunya i, per tant, tamb6 el seu Grup Parla- 
mentari han manifestat la seva oposici6 al Projecte i han 
presentat aquesta esmena a la totalitat. No obstant, co- 
neixent la intenci6 del vot de la majoria dels grups parla- 
mentaris i atenent el prec que fa uns moments l’honorable 
consellera de Governacib plantejava des d’aquesta tribuna, 
nosaltres, Iniciativa per Catalunya, creiem que un vot en 
contra seria afegir una dificultat m6s a un procks que, pel 
que s’ha dit, és realment difícil. I 6s per aixb que en aquest 
moment Iniciativa per Catalunya anuncia la retirada 
d’aquesta esmena a la totalitat i anuncia que en la votació a 
l‘article primer i, en tot cas, en I* esmena global la seva posi- 
ció ser& d’abstenció. 

D’aqui a uns moments, amb la defensa de les esmenes 
parcials, Iniciativa per Catalunya continuara lluitant perquk 
Badia i els seus habitants tinguin no aquesta pseudo-inde- 
pendkncia, sinó una independkncia digna i suficient. 

Moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grkcies, senyor Farrés. Que- 

da retirada l’esmena perb, malgrat aixb, hi cap torn en con- 
tra. (Pausa.) Suposo que els acumularh el portaveu del grup 
de la pajoria, després de la segona esmena a Ia totalitat, que 
és presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republica- 
na de Catalunya. Per defensar-la, té la paraula el diputat se- 
nyor Morera. 

El Sr. MORERA: Moltes grhcies, senyor president. Se- 
nyores i senyors diputats, es presenta avui en aquest Parla- 
ment una qüestió llargament tractada perb una llei, al nostre 
entendre, insuficientment debatuda. I dic aixb perque ja fa 
molts anys d’aquella primera reuni6, si més no oficiosa, per 
tractar el tema de la independkncia de Ciutat Badia. El dia 
fou el 20 de juliol de 1979, i els únics diputats que es varen 
presentar a la reunió foren els representants d’aleshores 
UCD, del PSUC i d’Esquerra Republicana de Catalunya. I 
dic que la llei, que és I’Gltirn element d’aquest llarg proc&, 
no ha estat prou debatuda no perqui: tothom no hagi dit la 
seva, a dins i a fora de la Comissió, sinó perquk el Projecte 
havia d’haver tingut més divulgació i haver fniit de la una- 
nimitat, per altra banda desitjable. 

L‘any del trasphs del dictador s’inaugurava el polígon 
d’habitatges de Ciutat Badia; malgrat trobar-se a les acaba- 
lles, el rkgirn, conscient del gran paper que havia dc jugar 
davant de la histbria, projectava i construi’a una ciutat nova 
de soca-rei. Tanmateix, els vicis propis del rkgim rebaixa- 
ven les pretensions del projecte, es constniien la meitat de 
wivendesn projectades; no es completaven els serveis i les 
infraestructures imprescindibles, i no es va parar atenció a 
una cosa tan banal, si volen vost&s, com és qui havia de ges- 
tionar el polígon. 

Un COP creada la Mancomunitat Interrnunkipal es va 
comprovar que els dhficits que s’acumulaven, la disfun- 
ci8 que comportava la pertineqa a dos municipis i la ne- 
cessitat de fer front a les deficiencies estructuraIs 
obligaven a cercar una solució global que fes front a 
aquest a pro blematica. 

Després d’un canvi radical, el Govern de la Generalitat, 
en data de 3 de juliol de 1992, acordava instruir d’ofici l’ex- 
pedient de segregació de Ciutat Badia. El quart trimestre de 
1993 entrava, mig per sorpresa, un projecte de llei mancat 
d’ alguna documentació i per trhmit d’urghcia. Transcorre- 
gueren dos mesos en quk no se’n tingué m& noticia, i tot 
semblava indicar, segurament pel fet que tots els patits de 
l’oposició van presentar esmena a la totalitat demanant el 
retorn al Govern, que s’entraria en un periode de negocia- 
ció. No fou aixi, sin6 que, tot al contrari, de cop i volta, 
d‘un dia per l’altre, s’incorporava per sorpresa el debat del 
Projecte en una reuni6 de la Comissió primera. 

He fet aquesta breu sinopsi de la histbria enigmhtica, in- 
termitent i -si ho volen vostes- convulsiva d’aquest e x p  
dient de segregaci6 que es tramita per projecte de llei per 
mostrar la manca de rigor i transparkncia que seria d’exigir 
d’una llei tan important com 6s la de creació d’un nou mu- 
nicipi. 

A voltes la pressa és mala consellera i fa caure en contra- 
diccions; per exemple, des que sóc diputat en aquest Parla- 
ment he sentit en diverses ocasions, tant de diputats de la 
majoria com de l’oposici6 rnajorithria, referir-se a la neces- 
sitat de cercar el consens en lleis que fan referbcia a ]’orde- 
naci6 territorial, tenint en compte el seu carhcter essencial 
per a la configuració del propi país. 

Doncs, bé, la llei que avui ens porta fa referkncia a orde- 
naci6 territorial, si bé amb caracteristiques de singularitat, 
concretament a un municipi, i el consens desitjat en d’altres 
ocasions s’ha redu‘it a la connivencia de dues forces: Con- 
vergencia i Unió i el Grup Socialista, dos partits que segura- 
ment per la mateixa dinhmica coldaboracionista a 1’Estat 
han trobat en el cas de Badia un element més d’unió, sobre- 
tot quan han observat la figura peninsular del pl&nol de Ba- 
dia. (Remor de veus.) 

El Grup Parlamentari d’ Esquerra Republicana, malgrat 
les complicitats interessades i la complexitat de la qiiesti6 
que tractem, esta a favor de la independhcia de Badia, perb 
en aquesta independhncia que se’ns presenta no podem mes 
que mostrar algunes objeccions, Amb tot, haig d’anunciar el 
vot favorable sl l’article primer d’aquest Projecte presentat, 
que és, en definitiva, la creacici del municipi de Badia. Hi 
votarem a favor, malgrat tot, per dos motius fonamentals: 
perquh entenem que a Badia hi concorre un interks públic i 
social que el fa diferent a la resta de casos semblants O de 
poligons semblants que hi poden haver en el país, i tamb6 hi 
estem a favor per l’atzucac en que es troba la Mancomunitat 
Intermunicipal, que, corn mostrava el projecte presentat, en 
tot cas l’informe presentat per la Direcció General d’Admi- 
nistració Local i que en aquest cas hi estern d’acord, no és 
I’eina jurídica i administrativa adequada, i, per tant, s’ha de 
modificar la gesti6 de Badia. 

Pera segueixen sent molts i massa importants els interro- 
gants i les contradiccions que s’observen en aquesta Segre- 
gació i que es fa necessari recordar, ni que sigui breument. 
Hi han objeccions de pelítica municipal: creem un nou mu- 
nicipi, pcr tant, invertim la tendkncia de reduir els municipis 
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de Catalunya, voluntat aquesta que l’ha expressada a basta- 
ment el Govern de la Generalitat perb que a l’hora de la 
seva aplicació no s’acaba de trobar l’aplicació practica cor- 
responent; recomanació, per altra banda, quc tarnbb esta es- 
tablerta en el Pacto local de Estado, que s’ha de debatre a 
les Corts, a Madrid. 

Hi ha objeccions pel precedent que pot significar en ca- 
sos semblants i no tan semblants. Per exemple, Esquerra 
Republicana va demanar l’informe al Conscll Consultiu no 
per retardar l’expedient, com va dir algú, sinó purament i 
simplement per constatar, per assegurar-se de la legalitat del 
Projecte. Hi havia dues objeccions pel que fa als requisits 
que, els hc de ser franc, malgrat haver llegit el mateix infor- 
me, encara hi planegen molts dubtes -dels requisits per 
crear nous municipis-, un és la disthncia i l’altre 6s la viabi- 
litat econbmica. Cap dels dos tenen, en el cas de Badia, 
doncs, una validesa i una rotunditat necessbia, sin6 que 
plantegen molts dubtes, i tot es basa en l’interks pdblic i so- 
cial d’aquesta segregaci6. 

En qualsevol cas, el mateix informe del Consell Consul- 
tiu o afirmacions que s’han fet al respecte de Badia podran 
servir -i aixb s’ha de tenir en compte per a altres segrega- 
cions que es presenten a Catalunya i que podran seguir el 
model d’allb que s’ha dit a Badia, d’allb que s’ha dit, no el 
cas mateix de Badia, sinó d’allb que s’ha dit en el cas de 
Badin. 

També es presenten objeccions per la no-convocatbria 
d’un referhdum previ. Esquerra Republicana s’ha manifes- 
tat a bastament, tant en comissió corn en els llacs on ha fet 
falta, que, al nostre entendre, la segrega& de Badia neces- 
sitava, requeria, era indispensable que an6s abans precedida 
d’una consulta popular a Badia. La consulta popular a que 
fa esment I’exposició de motius la veritat és que és absolu- 
tament irreal. L’6nic quc es va fer a Badia, el 82, com en 
d’altres consultcs que cs van fer a posteriors’, va ser, pura- 
ment i simplement, una recollida de signatures sense cap se- 
guretat jurídica, sense cap tipus de rigor. La creaci6 d’un 
municipi, indistintament que es faci per llei, necessita el 
vist-i-plau rotund i contundent dels seus habitants, i, en 
aquest cas, no s’ha fet i no s’ha volgut fer. 

Objeccions per l’exigüitat del territori: estern davant 
d’un futur municipi, ja prbpiament d’un municipi, que pro- 
bablement ser& el municipi d’Europa amb més densitat de 
poblaci6. Conviuran, sembla que oficialment, 18.700 perso- 
nes, si bé també s’ha de dir que f6ra interessant actualitzar 
el cens, que sembla ..., o alguns indiquen que podria rondar 
els 22,000 habitants a hores d’íua, es diu, doncs, només en 
64 hecthrees. Aquesta és una densitat de poblacid altíssima i 
que, a més a més, aquesta exigüitat del territori fa que es 
compliqui el creixement natural de Badia, que es compliqui 
l’aportaci6 a Radia de nous serveis, ctcktera, etc&era, i és 
un servei que condicionar& enormement el futur de Badia. 

Una altra objecció -i amb aixb acabe:  la creació d’un 
municipi subsidiat. Jo no diria que amb aixb creem un pre- 
cedent, pcrb, cn tot cas, si que és un terna que se n’ha de 
parlar molt. El fmanpnent de Badia anirh a chrrec, bgsica- 

ment, dels pressupostos generals de la Generalitat, anid a 
carrec bhsicarnent de Catalunya, i és, per tant, una conside- 
ració que s’ha de tenir en compte i que tots hem de valorar 
adequadament, sobretot si tenim en compte que no s’ha re- 
cordat fins ara la diferkncia entre serveis minims obligatoris 
i serveis complementaris. Nosaltres entenem que l’aportacid 
que ha fet fins ara i que pensa fer la Generalitat al voltant 
dels dos-cents milions anuals no ser& suficient, ni de bon 
tros, per fer front als serveis complernentaris que actualment 
s’estan prestant a Badia. Per tant, s’hauri de reconsiderar 
aquest terna i els mateixos serveis mínims obligatoris que 
s’han de prestar a Badia; si Badia finalment o, en tot cas, 
molt aviat passa la ratlla dels vint mil habitants, hauril d’in- 
corporar nous serveis, i veiem molt difícil, molt difícil, amb 
el tracte fiscal de qui: gaudeix Badia, que es puguin fi- 
nangar. Per tant, s’ha de recordar aquesta subsidiarietat i 
aquest menysteniment, si es vol, de l’autonomia local 
d’ aquest ~ Q U  municipi. 

En tot cas, ja resumint i per acabar, el Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana, per responsabilitat política i per re- 
coneixement als ciutadans de Badia, que, malgrat les man- 
cances del polígon i l’omissi6 de les administracions, han 
aconseguit una comunitat activa i participativa, votara favo- 
rablement la majoria d’articles d’ aquest Projecte. 

L’artifici que va representar crear el projecte de Ciutat 
Badia, les conseqiibncies socials i econbmiques d’un projec- 
te inacabat, els quinze anys de negociacions, controversies i 
confusió, l’elevat cost econbmic que representa per a la Ge- 
neralitat la independkncia de Badia justificaven i justifiquen 
la celebració d’una consulta popular rigorosa i democr5tica 
i la recerca de la unanimitat política abans que els interessos 
partidistes. 

Sigui com sigui, permetin-me desitjar els millors auguris 
per als ciutadans i per a la mateixa població de Badia, que 
ser& el quaranta-quatre municipi de Catalunya en nombre 
d‘habitants, i anunciar, per tot el que he dit, la retirada de 
l’esmena a la totalitat demanant el retorn al Govern d’aquest 
Prujecte de llei. 

Moltes gricies, senyor president, senyorcs i senyors di- 
putats. 

El Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyor Morera. Queda reti- 
rada aquesta esmena a la totalitat, perb hi cap torn en con- 
tra; td la paraula la diputada senyora Araceli Vendrell. 

(El president s ‘absentu del Salú de Sessions i el vice-Fre- 
sident primer el substitueix en la direcci6 del debat.) 

La Sra. VENDRELL I GENER: Grhcies, senyar presi- 
dent. Senyores i senyors diputats, en nom del Grup Parla- 
mentari de Convergkncia i Unió, exposar6 la nostra posició 
respecte a les dues esmenes a la totalitat que han estat pre- 
sentades pels grups parlamentaris d’Esquerra Republicana 
de Catalunya i d’hiciativa per Catalunya. 

La creació del municipi de Badia es fonamenta en la con- 
currkncia, en aquest nucli de poblaci6, d’una skrie de cir- 
curnsthncies singulars i concretes, molt diferents dc la resta 
dels municipis del nostre país, que intentaré anar esbrinant 
al llarg d’aquesta intervenció. 
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La dkcada dels cinquanta va marcar una nova etapa en el 
procbs de creixement de les ciutats. El desenvolupament 
econbmic va fer que la població es concentrés en les zones 
industrialitzades. La immigraci6 cap a les grans ciutats va 
ser generalitzada; a Catalunya, Barcelona n’és un exemple 
molt clar. La construcci6 de polígons residencials respon a 
la demanda d’habitatge que va generar aquesta nova situa- 
ció; així, sorgeixen polígons importants com la Mina, Sant 
Adri& del Besbs, Pedrosa i Bellvitge -a I’Hospitalet de Llo- 
bregat-, Ciutat Badia, etcktera. 

Malgrat aixb, Ciutat Badia presenta uns trets caracteris- 
tics que el diferencien dels altres polígons d’habitatge ara 
esmentats: edificació entre dos termes municipals -8arberh 
del Valles i Cerdanyola del Vall&-; no est2 vinculada a cap 
gran municipi, i, finalment, 6s gestionada per una manco- 
munitat de municipis. Aquestes característiques, i en gene- 
ral tota l’organitzacib administrativa de Ciutat Badia, 
s’estan basant i fonamentant en el supbsit que Badia és un 
municipi, sense ser-ho. 

Fins ara he estat parlant de Badia com un polígon d’habi- 
tatges. Pe& quina és hi realitat de Ciutat Badia? Ciutat Ba- 
dia és una comunitat de 18.700 persones, un conjunt de 
famílies, agrupacions vei‘nals, entitats i associacions esporti- 
ves, culturals i d’altre caire, fortament arrelades, que totes 
elles comparteixen un sentiment en comú, que 6s el de sen- 
tir-se membres de la cornunitat de Badia. El dinamisme so- 
cial ha estat una de les constants de Ciutat Badia. Al 
principi, la manca d’equipaments va provocar un alt nivell 
de mobilitzaci6 vei’nal; les associacions de ve’ins van néixer 
amb un carhcter marcadament reivindicatiu per cobrir uns 
rnlnirns bhsics. Ara, les entitats amb un major nombre de 
socis són aquelles dedicades a activitats de tipus més hidic, 
cultural i recreatiu. En total, són trenta-quatre, i la Peña Fla- 
menca Badiense, el Centre d’Esplai Foc Nou, 1’Associació 
de Famfiies Unides contra la Dependhcia en s6n alguns 
exemples, per no poder-los esmentar tots ara. 

La voluntat dels badiencs de gaudir d’un municipi propi 
ha cstat constant i reiterada des de l’any 82, quan ja van ma- 
nifestar aquesta determinació d’aconseguir ser quelcom més 
que un suburbi de Barberh del ValRs i Cerdanyola del Va- 
ll&. Ja aleshores, i des de E’inici, Badia necessitava ser un 
municipi per poder dotar-se d’una institució fonamental: el 
seu propi ajuntament, ja que funcionava i funciona com un 
municipi perb sense disposar del recobriment legal, polftic i 
institucional d’ aquest tipus d’ens territorial. D’altra banda, 
no hem d’ablidar que els plens de les corporacions de Bar- 
bera del Valles i de Cerdanyola del Vall& van adoptar, els 
dies 23 i 18 de desembre de 1986, respectivament, acords 
unhnims per iniciar l’expedient de segregació, arran d’una 
solkitud de la Mancomunitat dc Ciutat Badia adrqada a 
ambdós municipis. Aquests acords van ser posteriorment ra- 
tificats, en tots els seus extrems, en les sessions plenhries de 
21 i 27 de maig de 1992 dels respectius ajuntaments. 

La creació de la Mancornunitat de Ciutat Badia es va 
motivar per la impossibilitat dels dos ajuntaments -Barberh 
i Cerdanyola- de poder fer-se chmc del nou polígon, i es va 

optar per aquesta solució des d’un bon principi, Amb aques- 
ta soluci6, que a hores d’ara s’ha pogut demostrar que no va 
ser la millor, es va limitar Ia responsabilitat administrativa i 
de gestió que suposava el polígon i que sobrepassava els 
mitjans dels dos ajuntaments. Així, doncs, queda clar que 
amb l’actual sistema d’organització administrativa no es po- 
den complir les finalitats pGbliques quc requereix aquesta 
comunitat. 

Tot aquest conjunt de circumstancies entenc que explica 
sobre manera quins han estat els motius que ens ajuden a 
comprendrc la necessitat de solucionar el problema que avui 
viuen els ciutadans de Ciutat Badia, per& per damunt de to- 
tes i cadascuna d’aquestes consideracions, existeix una cir- 
curnsthncia general molt més important, i que és el respecte 
a I’interks públic i social que ha presidit tot aquest procbs. 
La Constitució es refereix, en diferents articles, als inte- 
ressos públics i generals, circurnsthncia que per si mateixa 
j a  ens aproxima a la indeterminació d’aquest concepte. Per 
tant, el que aquí cal valorar, el que hem de valorar és si real- 
ment estern protegint els interessos dels habitants de Badia, 
concurrentment amb els de Barberh i Cerdanyola del Vallbs 
i, en última insthncia, tamb6, amb els de la resta del país. No 
en tenim cap dubte; el Grup de Converghcia i Unió no en 
té cap dubte: aquest Projecte de llei respon a aquests inte- 
ressos, els reconeix i, alhora, els garanteix. 

D’altsa banda, vull manifestar també la convicció que té 
el nostre Grup que el nou municipi de Badia 6s viable finan- 
cerament, en el més ampli scntit de l’expressió. Aquesta I% 
tima premissa, l’anirem analitzant al llarg del posterior 
debat del text, ja  que el finan~ament transitori i especial que 
preveu el Projecte de llei és l’element fonamental, o un dels 
elements fonamentals, de les condicions del procés d’inde- 
pendhcia de Badia. Transitorietat i especificitat que tenen 
una raó de ser molt clara: ja hem esmentat anteriorment que 
Badia td molt poc en  com^ amb Ja resta dels 943 municipis 
del nostre país; és per aixb que requereix un finaqament 
específic. Si no fos així, permetin-me que els digui que esta- 
ríem discriminant Ciutat Badia. No podem tractar igual els 
desiguals: aquesta i només aquesta seria l’authntica discri- 
minaci6. 

Ciutat Badia gaudeix de suficihcia financera per al com- 
pliment de les competencies municipals. La Llei de bases de 
rkgim local exigeix, literalment, comptar amb els recursos 
suficients; no que aquests siguin superiors, que els pressu- 
postos generin beneficis o que s’augmentin Ies prestacions, 
Doncs bé, durant els exercicis corresponents als darrers 
anys 88, 89,90 i 91, el quadre de suficihcia de recursos or- 
dinaris liquidats per 1’ atenció als serveis minims obligatoris 
ens demostra que no només aquests es cobreixen sufi- 
cientment, sin6 que, a mis, cadascun dels exercicis ha tin- 
gut una diferencia en superhvit. 

Capacitat econbmica vol dir viabilitat, i aquesta, la viabi- 
litat, entenc que 6s un poder ser. Aquestes xifres, les xifres 
esmentades anteriorment, que aporta la mateixa Mancarnu- 
nitat de Badia, demostren que Badia pot ser un municipi. 
Qualsevol altra interpretació de la suficikncia financera és, 
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si més na, perillosa. Lamentablement, avui molts municipis 
pateixen un alt grau d’endeutament, especialment aquells 
que s6n mes grans, i una interpretació arbitrhria del concep- 
te de la suficihcia financera ens podria portar a qiiestiona, 
doncs, la legalitat i existkncia de municipis consolidats. Per 
tant, e1 nostre Grup no creu justa ni real qualsevol allusió a 
la no-viabilitat econbmica del municipi de Badia, i més te- 
nint en compte les positives i clares perspectives de desen- . 
volupament que pot arribar a adquirir aquesta ciutat, aquest 
poble. A més, hem de tenir molt present que el nou munici- 
pi naixerh sense endeutament. 

La capacitat econbrnica s’ha d’orientar a la prestaci6 de 
serveis i a la millora de les condicions socials i econbmi- 
ques dels ciutadans de Badia i de I’entom del nou municipi. 
La finalitat i exighncia de la creació d’un nou municipi és, 
en definitiva, que millori la qualitat de vida dels ciutadans i, 
en conseqühcia, els serveis que aquests rebran. 

Hem demostrat que Badia té capacitat per complir els 
serveis rninims obligatoris que enumera i’article 64 de la 
Llei municipal de Catalunya, fet que, per si, ens confirma la 
millora que la nova situació comportarh per als badiencs. 
Aquesta millora, la podrem comprovar amb indexs objec- 
tius, corn podran ser la rapidesa en la presta& o comptar 
amb les estructures prbpies. 

Des d’una altra perspectiva molt diferent, m’ agradaria 
també fer referhcia al ja  tantes vegades alaludit principi de 
subsidiarietat -perb no per aixb menys important. Amb 
aquest Projecte es fa realitat la circumstbcia d’apropar 
l’Administraci6 al ciutad8; desapareixen totes aquelles desi- 
gualtats i problemes derivats de la pertinenp de Ciutat Ba- 
dia a dos municipis diferents. Aquesta seria, sens dubte, una 
concreci6 prktica de l’apJicaci6 d’aquest principi i una ex- 
pressió del que millorar& la qualitat de vida dels badiencs un 
cop estigui constituit el nou municipi. 

Així doncs, i per finalitzar, les especials caracterfstiques 
socials, econbmiques i territorials de Ciutat Badia, la deter- 
minaci6 dels seus habitants, el requeriment dels respectius 
ajuntaments, l’interks públic i social que ha estat apreciat 
pel Govern de la Generalitat en aquest cas concret i la certe- 
sa de la viabilitat del nou municipi són les raons per les 
quals el nostre Grup ddna suport a aquest Projecte de llei, 
que les contempla i les fa. possibles. 

Moltes gracies. 
El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER: Moltes grhcies, 

il-lustre senyora diputada. 
Passem ara al debat de la part dispositiva. Aquesta presi- 

dEncia voldria recordar que s’han repartit un grup d’esrne- 
nes de carhcter lingüístic als grups parlamentaris i que 
aquests hi han estat d’acord, i ,  per tant, s’incorporaran a les 
votacions corresponents del text de la Llei. 

La primera esmena és l’esmena número 3, a l’article pri- 
mer, que formula el Grup Parlamentari d’hiciativa. Per a 
defensar aquesta esmena, t6 la paraula I’iklustre diputat se- 
nyor Farrés. 

EI Sr. FARRfiS: Grhcies, senyor president, i, en tot cas, 
com que el Grup d’hiciativa per Catalunya té moltes esme- 

nes, intentara agrupar-les per grups ternktics per intentar, 
primer, fer més comprensible la discussió i ,  per una altra 
banda, donar-hi més agilitat. En aquest sentit, agruparia la 
nljmero 3, la número 25 -la ntimero 28, li demanaria que la 
donés com a retirada perqu@ va scr recollida finalment-, la 
número 30 i la número 31. 

El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER: Moltes grhcies, se- 
nyor diputat. 

El Sr. FARRÉS: Aquest grup d’esmenes, senyores i se- 
nyors diputats, fa referkncia al finstnqament. En conira del 
que es deia fa uns moments, Iniciativa per Catalunya esta 
convenquda que els números no surten, i aquest no és un 
problema de bona o mala intenció, sin6 d’objectivitat. Aquí 
es parla que durant deu anys -deu anys- la Generalitat pa- 
gar& al municipi de Badia els serveis voluntaris que fins ara 
presta la Mancomunitat. Dues limitacions: quk passar& l’any 
onze, i’any dotze, I’any tretze? Si tenim una base fiscal molt 
limitada, si el conjunt d’habitatges són de protecció oficial i 
amb uns valors cadastrals molt baixos, quk significah, 
aixb? Una revisió dels valors cadastrals i un increment de la 
pressi6 fiscal que compensi, I’any onze, dotze, tretze i suc- 
cessius, l’esforq financer transitori que haur& plantejat la 
Generalitat? 

Segona qiiesti6: la Generalitat esta disposada a finanqar 
els serveis no obligatoris que avui presta la Mancomunitat. 
Si, degut a les característiques de Ciutat Badia, el seu ajun- 
tament decideix de tirar endavant altres serveis que no són 
d‘ estricta obligatorietat, d’acord amb 1st Llei de regim local, 
tant a nivell de 1’Estat com de Catalunya, qu& vol dir? Vol 
dir, d’una manera clara, que aixb haurh de sortir dcls recur- 
sos de les persones que visquin a Badia. Quins s6n els fi- 
nanqaments que té un municipi? Tres fonts, tres fonts 
fonamentals, d’acord amb la Llei de 28 de desembre, de fi- 
nanqament local: la participaci6 en els tributs de ]’Estat, uns 
impostos al voltant de la propietat -]’IBI-, uns impostos al 
voltant de I’activitat econbmica -1’IAE. 

Quk és el que passa amb aquesta declaraci6 d’inde- 
pendhncia en aquestes condicions? Badia, menys de vint mil 
habitants -si més no avui-, voldrii dir automhtticament que 
de Madrid es rebran menys diners perque, en aplicació del 
coeficient de població que equival al 70% dels recursos que 
vénen procedents del Fondo nacional de cooperació amb els 
municipis, passari del coeficient 1,30 a 1’1,15, i, a mes a 
més, el segon parametre per al chlcul d’aquests diners que 
vénen de Madrid esta en funci6 de la pressió fiscal, i, per 
tant, a causa de les característiques dels immobles i els va- 
lors cadastrals, també ser& un factor que far& baixar. 

Segona qüestió: l’impost d’activitats. 1;’ impost d’activi- 
tats, en un lloc on l’dnica activitat econbrnica és la comer- 
cial, redui‘da als baixos dels blocs d’habitatges, realment no 
ser& pas gaire productiu. 

I, finalment, l’activitat procedent de I’impost de bkns 
immobles, que cal dir que, si bé a partir de 1’1 de gener 
d’aquest any, s’han exhaurit els períodes de bonificació i ,  
per tant -i aixb també vull dir-ho, en justícia-, automhtica- 
ment, i sense que aixb tingui res a veure amb el. procés d’in- 
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dependhcia, ~ ~ l d r h  dir que els rebuts de I’impost de bens 
immobles dels ciutadans de Badia d’aquest any tindran un 
increment, si no m’equivoco suposo que serh del doble, per- 
qub desapareix la bonificació del 50%. Hi insisteixo, aixb 
no té res a veure amb el procbs d’independhcia -les coses 
cal dir-les com són-; difícilment, perb, podran fer-se uns in- 
crements de pressi6 fiscal respecte als seus ciutadans, i, per 
tant, no ens surten els números. 

Davant d’aixb i davant de les possibilitats de greuge 
comparatiu en relació amb altres ..., perquk, quk vol dir, fi- 
n a n p r  el que és serveis no obligatoris, i ,  per tant, fins QII 

arriba la voluntarietat? El butlletí d’informaci6 municipal, 
l’ha de finanpr la Generalitat de Catalunya? Encara que fi- 
nalment es va acceptar l’esmena que anés en una sola parti- 
da innominada. La festa major, que no 6s obligatbria 
d’acord amb la llei, vol dir que l’haurh de finanqar la Gene- 
ralitat de Catalunya? I així podrim anar posant molts 
exemples, Evidentment, hi ha unes coses que van de mi, 
vull dir que tenen una altra significació, perb, aquestes més 
discutibles, que és el que passa, i com opinen la resta de 
municipis? 

Per tant, i des d’una perspectiva constructiva i de defen- 
sar que Badia tingui un financament suficient i digne, nosal- 
tres proposem un altre criteri, i és que la Generalitat de 
Catalunya no subvencioni els serveis no obligatoris, sin6 
que la Generalitat de Catalunya cobreixi el diferencial entre 
els impostos mitjans per habitant que té el municipi de Ba- 
dia fins al 75% de la mitjana dels ingressos per habitant de 
les altres poblacions de la comarca, i així, de passada, dona- 
ríem absoluta seguretat jurídica que es compleix un dels 
requisits que ens diu la llei, perque, en aixb -i amb tota la 
cordialitat-, jo crec que ens han fet alguna trampa sernknti- 
ca. 

Aqui hi ha una obligació clara de la llei, que diu que en 
el cas d’independencia d’un nou municipi, els ingressos 
mitjans per habitant, corn a mínim -com a mínim-, han de 
cobrir el 75% dels ingressos mitjans de poblacions d’igual 
grandbia de la mateixa comarca. Per tant, l’acceptació 
d’aquest canvi de criteri que planteja Iniciativa per Catalu- 
nya, quins problemes solucionaria? Solucionaria el proble- 
ma que aquest finanqament TIQ quedaria limitat a deu anys, 
i, per tant, l’interrogant de que passar& l’any onze, l’any 
dotze, l’any tretze i a continuació,.,, tindríem aquesta garan- 
tia i aquesta tranquil-litat. 

Segona, evitm’ern una llarga discussi6 sobre quk és vo- 
luntari i, per tant, que és el que s’ha de cobrir. I en xifres ab- 
solutes, i agafant els números dels expedients que, aplicant 
el criteri que avui se’ns proposa en aquest Projecte de llei, 
suma, la subvenci6, uns 200 milions de pessetes -i cal dir 
que en el pressupost d’enguany esta congelat-, aplicant 
aquest criteri que proposa hiciativa per Catalunya, voldria 
dir que, en comptes d’aquests 200 milions, passaríem a 408 
milions de pessetes i, per tant, vol dir que miEloraríem la si- 
tuaci6 econbmica amb qu@ es plantejaria l’arrencament, 
l’arrcncada d’aquest nou procés d’independhcia. Per tant, i 
en congrukncia amb aquest criteri, solucionariem el proble- 

ma d’eliminar la pamula <<transitori>> referida al municipi, 
substituiriem la disposici6 transitbria que regula el cobri- 
ment només per deu anys i solucionariem altres problemes 
de possibles greuges comparatius. 

Moltes grhcies per la seva atenci6, i nosalues demana- 
riem que es votessin favorablement aquestes esmenes, j a  
que un dels cavalls de batalla, de veritat, que hi ha més enlla 
de les paraules, ser& que els números surtin, que els pressu- 
postos quadrin, no el primer, el segon ni el tercer any, sin6 
quan s’hagi comenqat a caminar, es porti un tros i s’arribi al 
final d’aquest periode transitori especial. 

El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER: Moltes grhcies, 
illustre senyor diputat. Per a un torn en contra, té la paraula 
la illustre diputada senyora Araceli Vendrell. 

La Sra, VENDRELL I GENER: Si. Donat que en aquest 
article nljmero 1 hi ha una altra esmena del Grup Popularq 
acumularia el torn en contra. Erbcies, 

El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER: Moltes grhcies. Per 
tant, passarem a la defensa d’aquesta esmena n6mero 4, del 
Grup Popular. 

El Sr. ROS: Senyor president, si m’ho permet, farem una 
defensa conjunta de totes les esmenes del nostre Grup Parla- 
mentari, que serien la 4, la 5, la 5 bis, la 7, la 8, la 9, la 10, 
1’1 1, la 12, la 14, Ia 169 la 17, la 19, la 21, la 26, la 29 ... 

El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER: A poc a poc, a poc 
a poc ... S6n totes, no? 

El Sr. ROS: Totes, totes. 
El Sr. VICJii-PRESDENT PRIMER: Doncs, no cal pas 

que es refereixi ..., que ens esforcem tots a anotar-les. Enda- 
vant, senyor diputat. 

El Sr. ROS: En un principi, faré la defensa conjunta de 
les vint-i-set esmenes restants del Grup Parlamentari; les 
n~stres  esmenes 5 ,  5 bis, 7, 8, 9, 10, 11 , 12, 14, 16, 17, 19, 
21, 35, 36,38,49,51,52 i 53, que recullen el sentiment dels 
badiencs que es consideren ve’ins de Ciutat Badia, com es va 
palesar a la consulta feta I’any 1982, i també vallesans. 

El que serh el nou municipi de Badia es troba enclavat a 
la comarca del Vall& Occidental; la denominaci6 ciValles>> 
fa referhcia a tat un seguit de valls dividides en les comar- 
ques del Vall& Occidental i del Valles Oriental. El senti- 
ment de perthnyer al Vallks esta fonamentat i fortament 
arrelat en els vei’ns de Badia, que reclamen el mateix dret 
que tenen Barbera del Valles, Cerdanyola del Vall&, Sant 
Quirze del Valles o Castellar del Valles, etcktera, que és de 
gaudir d’un nom que els honora. 

Pel que fa a la nostra esmena nsrnero 34, al parhgraf pri- 
mer de la disposici6 transitbria sisena, ve a completar l’exi- 
gencia que es conte en l’article 13 de la Llei 7/85, del 2 
d’abril, reguladora de les bases de rkgim local, que en el seu 
apartat e exigeix que la creaci6 d’un nou municipi no suposi 
una disminuci6 en la qualitat dels serveis que s’hi estan 
prestant. Tal COM es deriva del Dictamen de3 Consell Con- 
sultiu, aquesta qualitat inclou la continuitat de la prestaci6 
del servei, que 6s garantida pels ens locals afectats per la se- 
gregació. L’article 200 de l’eesmentada Llei 8/87 recull que 
es produeix la successió de la titularitat dels béns dels ens 
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locals si s’atxibueix la titularitat de la competencia a un altre 
ens local, com 6s en aquest cas un nou ens local creat ex 
novo, i, per tant, caldria incloure en aquest parhgraf primer 
no tan sols la divisió efectiva dels drets, els b h s  i les obli- 
gacions que garanteixen la qualitat i, per tant, la continu‘itat 
de Ja prestació de tots els serveis, sin6 tambk el canvi en la 
titularitat. En aquest Projecte de llei de creaci6 del municipi 
de Badia, com en qualsevol creació d’un nou municipi, la 
qüestió prioritkria és la seva autonomia municipal, igual que 
la seva suficikncia econbmica i financera, que condiciona la 
primera. 

Les esmenes presentades pcl Grup Parlamentari Populw 
números 4, 26,29 i 32 són esmenes que es dirigeixen a do- 
nar resposta a aquella prioritat del nostre Grup Parlamentari 
i dels habitants del que serh el nou municipi de Radia. Els 
vei’ns de Badia tenen les esperances posades que aquest Pro- 
jecte de llei resolgui la seva situació actual i garanteixi els 
serveis als quals tenen dret. Precisament per aixb el Grup 
Parlamentari Popular ha presentat tot un seguit d’esmenes 
-algunes de les quals han estat acceptades via transacció 
amb el Grup de la majoria- amb les quals ha pretks millorar 
aquest Projecte de llei en benefici dels badiencs, tal com 
pretencm fer amb les nostres esmenes avui a debat, dirigi- 
des a un millor finansament i, en conseqiihcia, a una millor 
autonomia municipal i, per tant, del seus serveis. 

L’esmena n6rnero 4 és una esmena d’addició a I’article 
primer, per tal que el finanqament transitori especial previst 
garanteixi un pressupost suficient per assolir els serveis que 
ha de prestar el nou municipi, perquk, altrament, aquest fi- 
nanqament transitori especial no respondrh a les necessitats 
del nou municipi. 
L‘ esmena número 3 1 és una esmena de modificaci6 de la 

disposici6 transithria tercera, pcr tal que el periode de fi- 
nanqament dels serveis no obligatoris existents actualment i 
prestats fins ara per la Mancomunitat, el període de deu 
anys es transforma quc l’Adrninistraci6 de la Generalitat es 
faci c h e c  que e1 finangament dels serveis no obligatoris 
existents actualment i prestats fins ara per la Mancomunitat 
no es limiti al període de deu anys, sin6 que es mantingui 
fins que cl nou municipi pugui assolir un autofinangament 
suficient. 

L n  situacici atípica de Badia fa que ni el nostre Grup Par- 
lamentari ni diferents entitats de la mateixa Badia -entitats 
molt significatives, corn les associacions de ve’ins- vegin 
que, en el període de deu anys, la seva situació financera 
quedi resolta. A causa de les característiques de Radia, po- 
bla& de més de 18.000 habitants, amb un petit teme muni- 
cipal -0,8 quilbrnetres quadrats-, sense possibilitats, prkcti- 
cament, de noves construccions, sensc possibilitats de crea- 
ció de zones industrials, de creació de zones comercials, 
inexistents possibilitats d’ incrementar la pressió fiscal, és 
prhcticament impossible que pugui assolir, aquest nou munici- 
pi, els serveis quc exigeixen els badiencs amb un f inanpnent  
per part del Govern de la Generalitat només dc deu anys. 

L’csmena nlirnero 32 -també de modificaci6 de la dispo- 
sició transitbria cinquena del text del Dictamen- pretkn que 

l’assisthncia tkcnica per al desenvolupament urbanistic del 
municipi suposi, a més a més de l’estricta assistkncia tkcni- 
ca, el corresponent i imprescindible finanpment. Txs nos- 
tres esmenes, relatives al finanqament de Badia, estan en la 
lfnia de l’article 13.2 de la Llei 7/85, segons el qual els nous 
municipis han de COIIIP~W amb els recursos suficients per al 
compliment de les campehcies municipals. És bcn cert 
que aquest article no precisa qui ha de ser --o d’on ha de sor- 
tir- l’origen dels recursos i, per tant, no impedeix el fi- 
nanqarnent que es proposa en el Projecte de llei. Aixb sí: 
sigui quin sigui l’origen dels recursos, s’ha de complir el 
principi constitucional de suftcihcia financera de les corpo- 
racions locals. I en aquest sentit la senthcia del Tribunal 
Constitucional 4/81, del 2 de febrer, interpreta que els mit- 
jans han de ser suficients encara que necesshriament pro- 
pis en la seva totalitat. EI que ens preocupa i el que hem 
d‘ intentar resoldre amb les nostres esmenes, per l’experih- 
cia que tenim especialment els diputats d’aquesta cambra 
amb responsabilitats a ies corporacions locals, és l’efectivi- 
tat, la suficihcia, la diligkncia i la continultat de les aporta- 
cions a que es compromet la Generalitat, de manera que no 
es defiaudi els badiencs i que aquests puguin comptar amb 
aquells serveis que els equiparin, com a mínim, amb la resta 
de municipis del seu entorn. 

Pel que fa a I’esmena n h e r a  29, dc supressió de l’apar- 
tat 3 de la disposició transitbria tercera, es motiva perquk es 
produeix juntament la situació contrhria dc la produilda en la 
nostra esmena número 37, que preth I’addici6 d’un nou 
apartat a la disposici6 transitbria sisena, que anteriorment 
hem defensat, ja que la supressió del parhgraf tercer de la 
disposició transitbria tercera del text del Projecte de llei eli- 
mina -mentre el finangament dels serveis no obligatoris es- 
tigui a c k e c  de l’Adrninistraci6 de la Generalitat- que 
anualment la Sindicatura de Comptes Fiscalitzi els comptcs 
del nou municipi, del nou ajuntament, la qual cosa suposa 
un plus de control absolutament innecessari del nou munici- 
pi, ja que l’article 1 de la Llei 6/84, del 5 de mar$, de la Sin- 
dicatura de Comptes, defineix que aquesta Sindicatura és 
F’brgan de fiscditzaci6 dc la gest5 econbmica, financera i 
comptable del sector públic a Catalunya. I per una altra ban- 
da, l’article 5 b de l’esmentada Llei disposa que componen 
el sector públic, a Catalunya, en el seu apartat b, les corpo- 
racions locals i els seus organismes autbnoms. En aquest 
sentit, la nostra esmena de supressi6 va dirigida a eliminar 
una &rega especial de plus dc control per al nou municipi 
dc Badia, que no es dóna a la resta de municipis de Catalu- 
nya. 

Pel que fa a la nostra esmena nrjmero 37, tal com disposa 
el Reglament de demarcaci6 territorial i població dels ens 
locals en el seu article 3 1, apartat b in fine ..., que qualsevol 
nou municipi procedent de segregació <<es regeix i s’adrni- 
nistra per una comissi6 gestora designada pel conseller de 
Govemaci6, d’acard amb els resultats obtinguts en les últi- 
mes eleccions municipals), i així el text del Projecte avui a 
debat recull que Badia es regira per la corresponent comis- 
si6 gestora. 
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L’esmena nlimero 37 del nostre Grup es dirigeix a con- 
cretar una qiiesti6 cabdal, com és el govern del nou munici- 
pi, la duració de l’actuació de la comissi6 gestora, que, tal 
com disposa el Reial decret 693181, del 13 de mar$, que re- 
gula la constitució i el funcionament de les comissions ges- 
tores de les entitats locals, ja en la seva exposici6 de motius, 
i més concretament a l’article 2, l’esmentada comissió i els 
vocals gestors designats exerciran les seves funcions fins a 
la celebració de les segiients eleccions locals. El sentit, 
doncs, de la nostra esmena és recollir en la llei de la creació 
del nou municipi de Badia, del Valles, la substitució de la 
comissió per la nova corporaci6 que surti de les urnes, enca- 
ra que he de dir que aquest mateix mati aquesta esmena 
l’hem transaccionada, i, per tant, la número 37, doncs, la re- 
tirem, senyor president, 

Moltes grhcies, senyores diputades, senyors diputats. 
El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER: Moltes grhcies, 

ilmlustre diputat senyor Vr’ctor Ros. Té la paraula, per a un 
torn en contra, la. ilmlustre diputada senyora Araceli Ven- 
drell. 
La Sra. VENDRELL I GENER: Grhcies, senyor presi- 

dent. Faria el torn en contra a les esmenes relatives a l’artarti- 
cle primer. 

Pel que fa a I’esmena ntimero 3, d’hiciativa per Catalu- 
nya, de supressi6 de la paraula icfinanpment transitori>>, de 
supressi6 de la paraula cctransitori>>, nosaltres hi votarem en 
contra, perque entenem que en funció de la documentació 
presentada per la Mancomunitat tenim el convenciment que 
transcomeguts deu anys Badia es podrh fer carrec del fi- 
nangament dels serveis que es prestin. 

En l’actualitat, el Pla de reforma interior, que esta en la 
seva fase final de tramitació, preveu una requalificació de 
l’estructura urbana, que consistirh en la consttucció d’un 
centre comercial de mitjana superfície, amb aparcaments 
soterrats per als habitatges rnds propers, a m6s d’una benzi- 
nera; la creació d’un nou centre administratiu amb una OP- 

ci6 comercial de deu mil metres quadrats; oficines -avui 
inexistents en tot el recinte i la possibilitat d’incrernentar el 
nombre d’habitatges. És a dir que el desenvolupament 
d’aquest Pla significar8 un efectiu canvi de 1, actual hisenda 
de Badia, amb un important augment dels seus ingressos, 
que es calcula que podran arribar al mkxirn desenvolupa- 
ment transcorregut un període aproximat d’uns deu anys, És 
per aixh que votarem en contra de la supressió del terme 
<<transitori>>. 

D’altra banda, quant a la relació, a la referhcia que ha 
fet l’ilmlustre diputat senyor Farrés a la minoraci6 d’in- 
gressos que podria rebre la ciutat de Badia, deguda al repar- 
timent del fans provinent de la participaci6 en els ingressos 
de l’Estat, a mi rn’agradaria considerar que aquesta qiiesti6 
en concrct s’ha d’emarcar dins d’un context general, que 
és el de la problemhtica de tots els municipis en la seva par- 
ticipacid en els ingressos estatals, i em remetria a la Resolu- 
ci6 aprovada per aquest Parlament en data 6 de maig de 
1993, on es constata la necessitat d’una revisi6 i modifica- 
ci6 a fons d’aquesta qüestió. 

La situaci6 concreta de Badia pot canviar radicalment, 
igual que la de la resta dels municipis del país, segons quina 
sigui la soluci6 definitiva d’aquest problema. Per tot aixb, 
votarem en contra de l’esmena a l’article número 1 .  

Quant a les esmenes del Grup Popular, faria el torn en 
contra de les esmenes relatives a la modificació, b6, a la de- 
nominació de Badia del Valli%, que serien les esmenes nú- 
meros 5,s bis, 7, 8 , 9 ,  10, 1 1 ,  12, 14, 16, 17, 19,21, 32, 35, 
36,38,49,51,52 i 53. 

El poligon de Ciutat Badia ha rebut al llarg dcls diferents 
anys diferents nomenclatures. Aixi, l’any 62, quan la gerkn- 
cia d’urbanització va redactar el projecte d’expropiaci6, el 
nom del poligon era <&anta Maria de Barberb; despres es 
va anomenar <<Polígon Badia>>, <<Can Sant Feliu>); posterior- 
ment es va dir <<Polígon Badia>>, i finalment <Ciutat Badia>>, 
que és el nom actual, No s’ha contemplat la possibilitat de 
<<Badia del Vallks>>. Per tant, votarem en contra d’aquestes 
esmenes, tot i tenint present que considerem que 6s molt im- 
portant la possibilitat que el futur ajuntament t6 de canviar 
la denominació del municipi -si és que així ho acorda- mit- 
janqant el procediment establert a l’article 30 de la Llei mu- 
nicipa1 de Catalunya. Per tant, si l’ajuntament en ple 
decideix que la denominaci6 rnds correcta i la denominació 
que desitgen els habitants de Badia 6s la de <<Badia del Va- 
ll&~>>, no hi ha cap impediment perque es pugui canviar el nom. 

Grhcies, senyor presidenta 
El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER: Moltes grhcies, 

ilhstre senyora diputada. 
Procedirem ara a la votaci6 de les esmenes corresponents 

a l’artide primer. La primera d’elles és l’esmena número 3, 
d‘ Iniciativa per Catalunya. 

Vots a favor, es posin drets, sisplau. 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha estat rebutjada per 8 vots a favor, 64 

Correspon ara votar les esmenes números 4 i 5 a aquest 

Vots a favor, es posin drets, sisplau. 
Vots en centra? 
Abstencions? 
Aquestes dues esmenes han estat rebutjades per 8 vots a 

Correspon la votació del text del Dictamen de l’aticle 

Vots a favor, es posin drets, sisplau. 
Vots en contra? 
Abstemi ons? 
El text del Dictamen de l’article primer de la Llei ha estat 

aprovat per 70 vots a favor, cap en contra i 8 abstencions. 
Correspon ara la defensa de l’esrnena nGmero 6? del 

Grup d’hiciativa per Catalunya. Per fer-ho, té la paraula 
1, il-lustre diputat senyor Farrés. 

El Sr. FARRÉS: Molt breument, senyor president. Fa re- 
fehncia als límits del terme municipal; per nosaltres no 6s 
una qüestió cabdal, perb sí una certa incongruhncia. 

en contra i 5 abstencions. 

article, del Grup Popular. 

favor, 65 en contra i 5 abstencions. 

primer. 
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Al llarg de tot l’expedient, una de les coses que s’esgri- 
meixen per justificar la segregaci6 6s l’existhncia de grans 
infraestructurcs quc fan un tall en ei territori, concretament 
en aquest cas l’autopista Barcelona-Terrassa. A I’hora de la 
veritat, ens trobem que la proposta de delimitació del terme 
és no solament l’estricte espai de Radia, sinó la part dels 
horts que hi ha a l’altra banda. Nosaltres no en farem qües- 
tió, si no és acceptat hi votarem a favor, perb a nosaltres ens 
sembla una incongruencia que s’argumenti l’existkncia 
d’infracstructures per justificar la segregació, una; dos, ens 
dóna la impressi6 que 1’6nic que afecta 6s per passar així de 
0,6 quilbmetres quadrats a 0,8 quilbmetres quadrats de ter- 
me municipal, per intentar baixar les densitats mitjanes, 
amb un espai que és ljnicament i exclusivament la llera del 
riu Sec i que, per una altra banda, fins i tot en el mateix ex- 
pedient hi ha una manifestació de I’Ajwntament de Cer- 
danyola del Valli% que diu: <<Home, no ho havíem ofert 
perqui: el nou municipi no hagués de fer-se c h e c  del tros 
de carretera que empalma amb Cerdanyola i del pontet o del 
pas sobre el riu i, per tant, per no tenir o no carregar amb 
aquesta despesa.>> Per nosaltres simplement és un problema 
de congrukncia, no hi ha qüestici, perb a nosaltres ens sem- 
bla que trenca el raonament i la filosofia de tot el planteja- 
ment. Fer-se c h e c  d’un tros de carretera i d’aquesta 
passera quan no hi ha uns aprofitaments objectius impor- 
tants ens sembla una equivocació. 

De totes maneres, per nosaltres 6s quasi una esmena tec- 
nica, que en cas de no ser recollida -hi insisteixes no far& 
canviar el sentit de vot de I’article en qücstió. 

El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER: Moltes grhcies, 
illustre senyor diputat. Per a un torn en contra, té la paraula 
la iklustre diputada senyora Araceli Vendrell. 

La Sra. VENDRELL I GENER: Gricies, senyor presi- 
dent. Aquesta esmena n6mero 6,  d’Iniciativa per Catalunya, 
de delimitaci6 del territori de Ciutat Badia, quant a la des- 
cripci6 dels límits que figura a I’article 2 del Projecte de 
llei, cn primer lloc m’agradaria dir i ressaltar, com j a  hem 
comentat altres vegades en les sessions de ponencia i de co- 
missió, que el territori s’ajusta plcnament a allb que han 
pactat els ajuntaments. 

Perb, a banda d’aixb, rn’aagradaria afegir tres arguments 
que justifiquen, dcs d’un punt de vista de coherhcia territo- 
rial, que el límit sud de Ciutat Badia transcorri per l’eix del 
riu Sec i no pel marge de l’autopista. En primer lloc, I’ade- 
quació de la divisbria municipal a una realitat fisica ja  pre- 
existent: generalment, els límits administratius tendeixen a 
coincidir amb accidents de carhcter físic, com poden ser 
cixos fluvials; només 6s a falta d’aquests elements físics, 
suficients, quan es recorre als elements artificials, com po- 
drien ser les voreres. La legislaci6 sobre delimitació de mu- 
nicipis privilegia les divisbries naturals per damunt de Ics 
artificials. En el cas dc Badia hi ha sectors en quk tant el riu 
Sec corn ]’autopista es poden considerar elements rellevants, 
perb en tot cas el segon sempre seria subsidiari del primer, per 
exemple, en aquells indrets on el trajecte de l’autopista disco- 
rre justament per damunt i en paraldel al que és el riu. 

En segon llac, la convenikncia dc la proximitat de l’ajun- 
tarnent a la zona afectada, quant a raons de policia urbanisti- 
ca. Entenem que el control de I’ocupació de la llera sempre 
ser& mks factible des de l’administració que hagi de suportar 
el problema com a propi que no des d’una administraci6 
allunyada de l’espai. En la mesura i tenint en compte que 
I’ocupaci6 de la llera SI trav6s dels horts ‘la fan fonamental- 
ment els mateixos vei’ns de Badia, nosaltres entenem que se- 
ria un absurd que aquesta activitat s’hagués de controlar des 
d’un ajuntament perifixic com és el de Cerdanyola. 

I, finalment, una certa irrellevbcia de la qüestió sabre la 
competencia municipal en el manteniment, el cost del man- 
teniment de camins i vials com un argument o una justifica- 
ció per no atribuir la llera del riu a Badia. La chega que 
pot significar per al nou municipi de Badia el manteniment 
del carni d’accés a Cerdanyola no és un argument de ca&- 
ter absolut, ja que és susceptible de regulació a través de 
conveni, de determinació de cornpetencies entre e1 mateix 
ajuntament de Badia i l’administraci6 de la Generalitat. 

En conseqükncia, i per coherhcia amb els arguments ex- 
posats, votaríem en contra d’aquesta esmena. 

Grhcies, senyor president. 
El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER: Moltes grhcies, 

ilhstre senyora diputada. 
Procedirem ara a la votaci6 de les esmenes de 1’article 

segon. En primer lloc, votarem les esmenes del Grup Popu- 
lar número 5 bis, esmenes nljmeros 7, 8, 9, 10, 1 1  i 12. (Re- 
mor de veus. Pausa.) Sí, tenint en compte, certament, que 
són les mateixes de <<Badia del V a l l h ,  decauen. 

Per tant, votaríem l’esmena d’ Iniciativa per Catalunya 
n6rnero 6. 

Vats a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta emena ha estat rebutjada per 8 vots a favor, 72 

C Q I T ~ S ~ O ~ I  ara Ia votacilj del text del Dictamen de l’arti- 

Vots a favor, es posin drets, sisplau. 
Vots en contra? 
Abstencions? 
El text del Dictamen de l’article segon ha estat aprovat 

per unanimitat. 
Correspon ara la defcnsa de l’esrnena número 13, a l’arti- 

cle tercer, esmena de supressi6, que presenta Iniciativa per 
Catalunya. Té la paraula l’illustre diputat senyor Farrés. 

El Sr. FARRES: Grhcies, senyor president. Amb aquesta 
esmena es proposa que se suprimeixi tot l’artick tercer, que 
diu: <<EI nou municipi finanqarh els serveis que segons la 
legislació vigent li correspon prestar.)> 

Mantes ocasions, en discussi6 de lleis de tot tipus, hem 
sentit i sc’ns ha argumentat que, COM que ja hi ha una cosa 
que quan la disposa una llei és una obvietat, no fa falta que 
cs reprodueixi en una llei postcrior. Ho hem sentit tots els 
il-lustres senyores i senyors diputats -hi insistcixo- en lleis 
de tot tipus, i per les expressions que veig a l’hemicicle em 

en contra i 3 abstencions. 

cle segon. 
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confirmen aquesta irnpressi6. En aquest cas, perb, aquest 
tema no és una qiiestió de segon ordre, perquk jo crec que té 
un caraeter residual, i, per tant, si al llarg, sobretot, 
d’aquests deu anys hi ha discussions sobre qui ha de pagar 
una cosa o una altra, amb aquest article la discussi6 esta 
acabada rhpidament: cl municipi de Badia. I, per tant, si és 
una obvietat, traiem-ho i en tot cas deixem una porta oberta 
a Ia negociació, cas a cas -per aixb després discutirem un 
instrument-, per intentar millorar i ajudar en eis problemes 
puntuals que es puguin plantejar. Ara, de tota manera, si 6s 
desestimada aquesta esmena, Iniciativa per Catalunya en 
pwndrh bona nota, perquh de cara a possibles discussions 
posteriors, doncs, haurem solucionat una qüestió, vull dir, 
doncs, que ha motivat moltes planes dels diaris de sessions. 

Moltes grhcies. 
(El president es reincorpora al seu lloc.) 
El Sr. PRESIDENT Moltes grhcies, senyor Farrés. 

(Adrqant-se a la Sra. Vendrell i Gener.) El torn en contra, 
el vol agrupar de totes les esmenes de l’article, eh? (Pausa.) 
Doncs, Esquerra Republicana de Catalunya, esmena n6mero 
15; el senyor Morera té la paraula. 

El Sr. MORERA: Moltes grheies, senyor president. Bé, 
j a  corn vaig comentar en la Comissi6 que va elaborar el 
Dictamen, nosaltres creiem que, segurament, que pel que fa 
al compliment dels serveis obligatoris, bhsicament, si tenim 
en compte que quan es regularitzi eh cens de Badia hi ha la 
possibilitat que augmenti vint mil habitants, hi haurh greus 
problemes per complir aquests serveis. Llavors, el que fem 
nosaltres és, tot i que j a  esth previst en la legislació, perb 
bhsicament atenent les dificultats financeres del nou munici- 
pi, demanem la dispensa ja a favor del consell comarcal, en 
aquest cas del Valles, per fer-se chrrec d’aquells serveis que 
el nou municipi de Badia de ben segur, o en tot cas amb 
rnoEtes possibilitats, no podrh complir. fis per aixb que pre- 
sentem aquesta esmena. 

Moltes grkies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Morera. La 

senyora Vendrell td la paraula per fer el torn en contra. 
LA Sra. VENDRELL I GENER: Grhcies, senyor presi- 

dent. En primer lloc, en relació amb l’esmena número 13, 
d’hiciativa per Catalunya, de supressi6 de tot el text de 
l’article, pel nostre Grup aquest article és un article fona- 
mental de la llei, i, per tant, 6s impossible acceptar aquesta 
emena de supressió. El concepte de finangament 6s un con- 
cepte global. El finanGament dels serveis es pot realitzar 
amb ingressos propis de l’ajuntament o amb ingressos pro- 
cedents d’altres fonts. 

El municipi de Badia haurh de presta aquells serveis que 
obligatbriament li marca la Llei municipal de Catalunya en 
el seu article 64, on es defineixen els serveis mínims obliga- 
toris. En els antecedents d’aquest projecte que consta a 1’a.r- 
xiu del Parlament, les pagines 182 i següents constitueixen 
l’informe de data 1 de juliol de 1992, de la secrethria inter- 
ventora de la Mancomunitat Intemunicipal de Barberh del 
Vall& i Cerdanyola del Valles, que certifica que la Manco- 
munitat presta els servcis obligatoris, de conformitat amb 

les compethncies i en l’hmbit que li atorguen els estatuts 
que regulen la seva organització i funcionament, d’acord 
amb eE que preveu la Llei de bases de rkgim local i la Llei 
municipal de Catalunya. 

A mks, tenint en compte el resultat dels drets liquidats, 
consolidat per habitant, el nou municipi de Badia disposaria 
de territori i recursos suficients per prestar els serveis obli- 
gatoris que actualment presta la Mancomunitat; 6s a dir, els 
previstos en I’article 64. Tots aquests serveis minims obli- 
gatoris s6n prestats a Badia per 1st Mancomunitat, llevat del 
cementiri, que és prestat dkectament pels ajuntaments res- 
pectius. 

De l’anhlisi de les dades proporcionades per Ia mateixa 
Mancomunitat es dedueixen les següents conclusions: pri- 
mera, existeix suficikncia financera per a l’atenció dels ser- 
veis mínims obligatoris -jo he esmentat abans que en els 
exercicis 88, 89, 90 i 91 va existir una diferencia amb su- 
perhvit-, i ,  en segon lloc, tambd. existeix suficikncia finan- 
cera per a la prestació de serveis que són compethncia de 
l’ens local, perb que no són de prestació obligatbria, per 
I’article 64 de la Llei municipal de Catalunya, 15s a dir, 
aquells serveis no obligatoris que en els exercicis 89, 90 i 
91 tarnbk van poder estar sufragats per la Mancornunitat de 
Badia; hi estan contemplats i inclosos la seguretat ciutada- 
na, el manteniment dels centres escolars i les festes locals. 
És per tot aixb que votarem en contra d’aquesta esmena de 
supressid. 

En relació amb l’esmena número 15, d’Esquema Repu- 
blicana de Catalunya, de la dispensa de prestació de serveis, 
miri, senyor Morera, aquesta esmena, la rebutjarem per una 
sErie de motius molt clars, que ja els hem anat repetint al 
llarg dels treballs en comissj6. 

Des de la mateixa llei no es pot dispensar a priori 1’ajun- 
tament del compliment d’un servei. És el mateix ajuntament 
qui ha de fixar les condicions de prestaci6 d’aquest servei, i 
mks tenint en compte que 1’article 64 de la Llei municipal 
determina que aquests servcis és al municipi a qui correspon 
prestar-10s. En el cas que l’establiment o la prestaci6 dels 
serveis resulti impossiblc, O de molt difícil compliment, és 
quan l’ajuntament ha de valorar i decidir si 6s procedent que 
solliciti al Govern de la Generalitat la dispensa de l’obhga- 
ei6 de prestar-10. En cap cas aquesta dispensa es pot establir 
abans, per un principi essencial de respecte a I’autonomia 
municipal. No podem, des d’aquesta llei, condicionar de cap 
manera les formes de gestió del futur ajuntament. 

Grhcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyora Vendrell. 
Passem a les votacions corresponents a ques t  article. 
En primer lloc, esmena número i 3, del Grup d’hiciativa 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rcbutjada per 10 vots a favor, 

L’esmena del Grup Popular, 14, ha decaigut. 

per Catalunya. 

72 en contra i 3 abstencions. 
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Es vota ara I’esmena nGmero 15, del Grup d’Esquerra 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha qucdat rebutjada per 1 i vots a favor, 

A continuació se sotmet a votaci6 l’article 3, segons el 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions ? 
L‘article tercer ha quedat aprovat per 74 vots a favor, cap 

en contra i 15 abstencions. 
Passem a l’aarticle quart. L’esmena ntimero 17, del Grup 

Popular, ja ha estat defensada, i la 16 ha decaigut. De manc- 
ra que es pot votar I’article quart, segons el Dictamen, que 
en aquests moments no tk cap esmena. 

Republicana de Catalunya. 

73 en contra i 4 abstencions. 

Dictamen. 

Vots a favor? 
Aquest article ha quedat aprovat per unanimitat. 
Passem al debat de l’article cinque, esmenes del Grup 

Parlamentari d’hiciativa per Catalunya. Senyor Farrés, té la 
paraula per defensar-les. 

El Sr. FARRÉS: Grhcies, senyor president. Acumularia 
les esmenes 18 i 20. 

El Sr. PRESIDENT Molt bé. 
El Sr. FARRÉS: Aquestes fan referkncia al personal, i el 

que es proposa és que s’afegeixi, quan es parla que 4’Ajun- 
tament de Badia incorporar& el personal funcionari laboral, 
funcionari eventual i laboral temporal que presta serveis a la 
Mancomunitat Intermunicipal, .J>, afegir-hi 4 dels seus ens 
dependents>>, perquk quedi clar que el personal del Patronat 
d’Esports entra en aquest procés de subrogació. I, per tant, 
entenem que val la pena, tota vegada que la seva naturalesa 
jurídica no és directament la de l’estructura municipal, de 
posar o de fer refehcia  als ens dependents de la Manca- 
munitat . 

I, en segon lloc, és la possibilitat de plantejar si, COM a 
conseqiihncia d’aquest procés, hi pogués haver algun procés 
de reestructuració pel que fa a les plantilles actuals, poder 
establir un dret de prioritat de reincorporació a I’Ajuntament 
per a qui hipoteticament en pagues resultar afectat, de cara a 
intentar aconseguir una estabilitat major pel que fa referhn- 
cia a tots els llocs de treball. Nosaltres creiem que és abso- 
lutament imprescindible que aixb es fixi; de totes maneres, 
bbviament, nosaltres hem de votar d’acord o a favor de l’ar- 
ticle que diu que 1’Ajuntament s’ha de fer c k e c  del perso- 
nal. Entenem simplement que 6s insuficient la formulació, 
perb que evidentment l’article s’haurh de votar; és a dir, que 
no s’eentengui contradicci6 en la defensa de l’csmena i en la 
votació de I’article. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grgcies, senyor Fmés. Torn 
en cuntra; scnyora Vendrell, té la paraula. 

La Sra. VENDRELL I GENER: Grhcies, senyor presi- 
dent. En ei redactat de 1’article 5 queda prou clar que el per- 
sonal dels ens dependents ja esta inclbs en el text. El mateix 

Projecte és prou explícit en si mateix, i en l’apartat segon de 
I’article 5 es garanteix que es respectaran els drets de qual- 
sevol ordre i naturalesa legalment adquirits. 

D’altra banda, I’esmena 20 considerem que podria cons- 
tituir un greuge comparatiu amb la resta de funcionaris, i en 
conjunt ens remetem, em remeto a la legislació específica 
sobre el terna. 

En conseqükncia, les votarem en contra. 
Moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grgcies, senyora Vendrell. 

Passem a les votacions d’aquestes dues esmenes. Es poden 
votar conjuntament les dues, 18 i ZO? (El Sr. Ros demana 
perparlar.) Sí, cl senyor Ros. 

El Sr. ROS: Per separat, per favor, 
El Sr. PRESIDENT Per separat. 
Doncs, en primer lloc, es vota la número 18. 
Vots a favor de la número 18T 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 8 vots a favor, 

Ara, se sotmet a votació l’esmena ntimero 20, del Grup 

Vots a favor? 
En contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 10 vots a favor, 

74 en contra i 4 abstencions. 
A continuació se sotmct a votació l’article cinquh, se- 

gons el Dictamen, 
Vots a favor? 
Aquest article ha quedat aprovat per unanimitat. 
Passem a les disposicions addicionals. No queda cap es- 

mena viva; hi ha una esmena tkcnica, que consisteix a afegir 
a la disposici6 addicional tercera la segiient expressió: <<El 
municipi de Badia queda adscrit a la comarca del Vall& 
Occidental i s’inclou,..rp, etcktcra. 

De manera que votaríem Ics tres disposicions addicionals 
conjuntament, en una sola votació. D’ acord? (Pausa.) 
Doncs, conjuntament les disposicions addicionals, junta- 
ment, naturalment, amb aquesta esmcna tkcnica. 

74 en contra i 6 abstencions. 

d’ Iniciativa. 

Vots a favor? 
Aquestes disposicions han quedat aprovadcs per unani- 

Passem a les disposicions transitbries. 
La primera no té esmenes; per consegüent, es pot sotme- 

Vots a favor? 
La disposició transithría primera ha quedat aprovada per 

unanimitat. 
A la segona hi ha l’esmena dei Grup Popular, que queda 

viva, pe& ja ha estat defensada; es votara en e1 seu moment. 
Iniciativa per Catalunya, esmena número 23; cl senyor 

Farrks t6 la paraula per defensar-la. 
El Sr. FARRÉS: Moltes grhcics, senyor president, Estem 

assistint en el moment de naixement d’un nou municipi, a la 

mitat. 

ire ja a votaci6, 
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seva majoria d’edat, i aquí se’ns proposa -jo diria- una 
aportaci6 al dret administratiu absolutament genial, si m’ho 
permeten. Se’ns diu que, durant deu anys - e l  periode que 
durar& aquest finanqarnent transitori i especial de la Genera- 
litat- ..., de crear una comissi6 parithria. I la veritat 6s que el 
diputat que els parla va trobar d’una lbgica aclaparadora de 
dir: <{Home, si hi ha un finanqament especial, si s’han de 
discutir tots aquests temes, de quins són els serveis no obli- 
gatoris, etc&era, 6s lbgic que creem, que es crei‘ un marc es- 
table per poder, d’una manera fluida, vull dir, solucionar els 
problemes.>> La meva sorpresa va ser quan vaig llegir el 
contingut que diu: <<Es crea una comissió pariaria per resol- 
dre els temes de Badia, on hi ha tres representants de la Ge- 
neralitat i tres representants de les entitats locals afectades. 
Un per a Badia, un per a Baberh i un per a Cerdanyola.>> 

La nostra esmena és molt clara. Hi ha una comissi6 pari- 
thria que hi han tres representants de Badia i tres repre- 
sentants de la Generalitat en igualtat num8rica de 
condicions i per abordar els temes que els afecten, I 6s pos- 
sibk, Ibgicarnent, que al llarg del temps puguin derivar-se’n 
qüestions procedents de la situació anterior que afectin bé 
1’ Ajuntament de Barber&, bé I’ Ajuntament de Cerdanyola. 
6 s  lbgic. Cal preveure-ho. I la noma esmena el que proposa 
és que, en aquests casos, s’incorpori el representant de 
l’Ajuntament de Barber& o el representant de I’Ajuntament 
de Barcelona, que s’incrementi d’un la representaci6 de Ia 
Generalitat i que tractin únicament i exclusivament aquest 
terna, vuIl dir, que afecta d‘una manera específica aquell 
municipi. Perb la normalitat, si ens creiem de veritat i no 
volem un ajuntament tutelat, sin6 un ajuntament amb majo- 
ria d’edat amb plena responsabilitat de les decisions que 
pren i que negocia,.., hi ha d’haver una comissió parithria, 
pesquk precisament el concepte <<paritari>, vol dir que siguin 
tants i tants els representants d’una i altra banda. 

Jo em nego a creure que aixb, vaja, que no sigui un error, 
podríem dir, tecnic. Si es crea una comissi6 mixta Badia- 
Generalitat, han de ser els representants de Badia els que 
negociiin amb la Generalitat. 

Moltes grhcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT Moltes grhcies, senyor Fads .  Es- 

mena 24, d’Esquerra Republicana de Catalunya; el senyor 
Morera té la paraula. 

El Sr. MORERA: Moltes grhcies, senyor president. B6, 
Esquerra Republicana també té objeccions en la configura- 
ció d’aquesta comissió paritkia. Més que en I’aspecte -que 
també ho creiem oporlii i interessant- manifestat pel diputat 
Fmés, nosaltres posem krnfaasi en la inclusió o la incorpora- 
ció, per nosaltres necesshia, del Consell Comarcal del Va- 
Ilks Occidental en aquesta comissi& Hem debatut diverses 
vegades en aquest hemicicle el paper que han de jugar els 
conseZIs comarcals i a voltes ens hem posat a la mateixa 
fila, ens hem posat a la mateixa conclusi6 que els consells 
comarcals avui, a Catalunya, no tenen el joc, no tenen el pes 
polític que haurien de tenir. A nosaltres ens sembla absolu- 
tament inadmissible que, en una llei que crea un nou muni- 
cipi ei consell comarcal respectiu hi tingui prhcticament 

cap paper ajugar. 6 s  per aixb que demanem que en aquesta 
comissió parithria també s’incorpori el consell comarcal res- 
pectiu, 6s a dir, el del VaIlks Occidental. 

Moltes grhcies, senyor president, senyores i senyors di- 
putats. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grkcies, senyors Morera. 
Torn en contra, la senyora Vendrell té la paraula. 

La Sra. VENDRELL I GENER: Grhcies, senyor presi- 
dent. Aquesta comissió de seguiment que preveu la disposi- 
ció trhnsitbria segona, tal com el seu nom indica, té una 
funci6 d’irnpuls de les obligacions del compliment que di- 
manen de la llei, compliment acurat dels terminis i d’altres 
qüestions d’ordre similar, com l’execució de serveis no 
obligatoris, suport de la Generalitat en ternes d’urbanistica, 
etce tem. 
Em sembla m6s correcte aquest redactat ampli, sense 

atribucions de funcions especifiques, ja que, a mesura que 
es vagi fent efectiu el procés de divisi6 de bens i, en gene- 
ral, tot el procediment, es veurh més concretament quines 
són les funcions m6s adients amb base als problemes que 
puguin anar sorgint. Funcions que, en tot cas, sempre po- 
dran ser desplegades reglamenthiament amb posteriori- 
tat, 

La composició ens sembla adequada, ja que ampliar el 
nombre de membres d’aquesta comissió pot ~ V Q C U  que, a 
vegades, una comissi6 amb un nombre excessiu de mem- 
bres sigui a la prhctica poc operativa, 

Grhcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyora Vendrell. 
Passem a les votacions, 
Esmena ndrnero 22, del Grup Popular. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada pes 4 vots a favor, 

Esmena número 23, del Grup d’Iniciativa. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 15 vots a favor, 

A continuaci6 se sornet a votació l’esrnena 24, del Grup 

Vots a favor? 
Vots en coma? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 6 vots a favor, 

Es vota a continuació la disposició transitbria segona, se- 

Vats a favor? 
Vats en contra? 
Abstencions? 
Aquesta disposici6 transitbria ha quedat aprovada per 73 

73 en contra i 11 abstencions. 

73 en contra i cap abstenci6. 

d’EEsquerra Republicana de Catalunya. 

73 en contra i 9 abstencions. 

gons Dictamen. 

vots a favor, cap en contra i 15 abstencions, 
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Passem al debat de la disposicib transithia tercera. L’es- 
mena 25, del Grup d’hiciativa, esta ja defensada. La dei 
Grup Popular, 26, tarnbk. La del Grup d’Esquerra Republi- 
cana, la 27: cl senyor Morera te la paraula per defensar-la. 

El Sr. MORERA: Si, grhcies, senyor president. Bé, nos- 
altres entenem que una de les objeccions que hem plantejat 
a aquesta qüestió que avui debatem, la de Ciutat Badia, és 
de donar m6s protagonisme precisament al nou municipi, a 
l’ajuntamcnt que es crea, i menys, si es vol, o el menys pos- 
sible a la Generalitat, que ser& un organisme tutelar d’aquest 
nou municipi, i que, per tant, és necessari i imprescindible 
aconseguir la major autonomia local per a aquest municipi. 

Per tant, ~ ~ Q ~ O S ~ I I I  que la forma i les condicions d’aquest 
finanpment transitori les determini el Govern de la Genera- 
litat, perb a proposta de la comissió de seguiment que es 
crea. I llavors tamb6 postilkrn i ,  en tot cas, tambk, afegim, 
pel que fa al nivell dels serveis que s’han de prestar a Badia 
-en tot cas, els serveis no obligatoris-, que per nosaltres és 
un dels cavalls de batalla d’aquesta problernZitica, demanem, 
igual corn ho ha fet un altre grup, si es vol de manera dife- 
rent, perb en tot cas amb la mateixa finalitat, que aquests 
serveis que es prestin, que se segueixin prestant, siguin 
iguals i en tot cas tinguin ]’índex definidor semblant als que 
es presten a la resta de la comarca. Nosaltres molt ens te- 
mem -ja ho he dit en la meva primera intervencid- que el 
fet que vagin a ckrrec dels pressupostos de la Generalitat no 
significa ni assegura del tot que el nivell d‘aquests serveis 
no obligatoris sigui de la qualitat que hauria de ser, i que, a 
més a més, cal recordar que 6s una de les finalitats de la 
creació d’aquesta llei, és a dir, que es puguin complir amb 
un servei ..., que es puguin donar uns serveis a Badia dignes 
i respectabíes corn es poden donar a qualsevol altre munici- 
pi de Catalunya. És per aixb que demanem que aquests ser- 
veis o, en tot cas, la prestació d’aquests serveis no sigui 
inferior a la mitjana de la seva comarca. 

Moltes grbcies, senyor president. 
Et Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Morera. 

Torn en contra, la senyora Vendrell té la paraula. 
La Sra. VENDRELL I GENER: Grhcies, senyor presi- 

dent. Pel que fa a l’esmena número 26% del Grup Popular, en 
relació al fiinanqamcnt, la proposta és allargar el finanga- 
ment a chrrec de la Generalitat fins quc el nou municipi 
pugi assolir un autofiinaqament suficient. Com ja hem dit 
anteriorment en diverses ocasions, el Projecte preveu un fi- 
nangament transitori per a deu anys dels serveis no obligato- 
r is. Es fixa cl període de deu anys perque entenem que 6s el 
temps en qub es calcula que cl nou municipi podrd disposar 
de recursos suficients per fer-se c h e c  dels serveis obligato- 
r i s  no mínims, arran de les condicions urbanístiques i d’al- 
tres tipus que ja hem esmentat anteriorment. 

En relació a les esmenes 25, d’hiciativa per Catalunya, i 
27, d’Esquerra Republicana, no podem acceptar aquestes 
esmenes pcrquk entenem que el finaqament transitori espe- 
cial que esta previst cobreix hmpliament el 75% que esta- 
bleix el Decret esmentat en difercnts ocasions. fis 
precisament per garantir la no-disminuci6 en la qualitat dels 

serveis que políticament es considera necesshria la c x i s t h  
cia d’aquest finanpment excepcional. 

D’altra banda, s’ha de tenir present que l’aprovaci6 
d’aquest Projecte de llei excepcional no té perqui: estu sub- 
jecte als mateixos procediments generals d’alteració dels 
temes municipals especificats en normes reglamenthies. El 
que fonamentalment hem de respectar i es respecta és all6 
que preveu en aquesta mat&ria la Lici de bases estatal. 

Finalment hem de considerar quc la qualitat del servei, 
en -última insthncia, qui l’ha de valorar és el ciutadh que rep 
el servei, i, a més, aquesta estari en funció de l’efichcia dels 
gestors dels serveis. 

També rn’ agradaria puntualitzar que 1’ esmena número 
27, del Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya, tal com 
esta redactada conté una c h e g a  important d’intervencionis- 
me, més que com queda redactat en el text del Dictamen. 

Per tot aixb votarem en contra d’aquestes esmenes. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyora Vendrell. 
Passem a les votacions. 
El Sr. MORERA: Senyor president ... 
E1 Sr. PRESIDENT: Sí? 
El Sr. MORERA: Demanaria votaci6 separada ... (Per 

raons tiknigues, alguns mots de la intervenci6 de I’orador 
no han quedat enregistrats) ... i de la resta dels punts 
d’aquesta disposició transitbria, si pot ser. Dos blocs. 

El Sr. PRESIDENT Molt bé. Anem ara per les votacions 
de les esmenes. 

En primer lloc, esmenes del Grup d’hiciativa per Cata- 
lunya, que en resten dues, la 25 i la 30. Es poden votar con- 
juntament? 

El Sr. MORERA: Si, senyor president. S’han defensat 
conjuntament per@ es creia que es podien agrupar. 

El Sr. PRSIDENT: Molt bé. 
Doncs, cs voten conjuntament, 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han quedat rebutjades per 15 vots a 

Esmenes del Grup Popular, números 26 i 29. Es poden 

Vots a favor? 
En contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han quedat rebutjades per 10 vots a 

favor, 71 en contra i 6 abstencions. 
A continuació se sotmet a votació l’esmena 27, del Grup 

d’Esquerra Republicana. (El Sr. Farrés demana per parlar,) 
Sí, digui”? 

favor, 73 en contra i cap abstenció. 

votar conjuntament? (Pausa.) Doncs, conjuntament. 

El Sr. FARRÉS: Senyor president ”. , 
EE Sr. PRESIDENT: Senyor Farrés. 
El Sr. FARRÉS: Hi han dos conceptes, sembla, no? És a 

dir la part de ..., votar separadament ... 
El Sr. PRESIDENT: No, perb aixb quan arribcrn a la vo- 

taci6 del text del Dictamen. Estern a I’esmena, en aquests 
moments. 
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El Sr. FARRfiS: En la defensa, e1 senyor Morera ha par- 
lat de la proposta, 6s a dir, el finangarnent a proposta de la 
comissió de seguiment, i una altra 6s que el nivell de serveis 
no sigui inferior a la mitjana comarcal. Era separar aquests 
dos conceptes, en tot cas. (Puma.) Ah, perdó, no. És que, a 
veure ..., 5s que tinc un dubte precisament, senyor president, 
perquk, en el text, el que esta en cursiva, que inicialment és 
el que s’entkn que i s  esmena, només fa referEncia al primer 
dels conceptes, no aixb que els nivells estiguin a la mitjana 
comarcal, que és el que en tot cas m’ha induyt a confusi6. Si 
aixb no esta en l’esmena, llavors no hi ha objecte. 

El Sr. PRESIDENT Aixb ens ho aclarir& el senyor Mo- 
rera. 

El Sr. MORERA: L‘esmena que presenta Esquerra Re- 
publicana, que esta desglossada en dos parhgrafs, fa r e f e h -  
cia només al primer paragra€ del Dictamen de la Comissió. 

EI Sr. PRESIDENT: Perfectament, senyor Morera. 
I, per tant, una sola votacid, l’esmena del Grup d’Esquer- 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 6 vots a favor, 

72 en contra i 10 abstencions. 
A continuació es vota el punt primer de la disposició 

transitbria tercera. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquest punt primer queda aprovat per 73 vots a favor, 

Ara se sotmet a votaci6 la resta de la disposició transi- 

Vots a favor? 
La resta d’aqucsta disposici6 transitbria ha quedat apro- 

vada per unanimitat. 
Passem a Ia disposici6 transitbria quarta, una sola esme- 

na, j a  defensada pel Grup d’hiciativa per Catalunya, la nú- 
mero 31, perb correspon la seva votacib. (El Sr. Farrés 
demana per parlar.) El senyor F d s .  

El Sr. FARRES: Perdó, senyor president, com que s’ha 
pogut aprovar l’esmena anterior i anava en connexi6, en 
aquests moments ... 

ra Republicana de Catalunya, 

cap en contra i 16 abstencions. 

tbria tercera. 

El Sr. PRESIDENT Considera que esth decaiguda. 
El Sr. FARRÉS: ,,.decaiguda, perqu2 té. relaci6 ..., o, en 

El Sr. PRESIDENT: Moltes gr&cies. 
I, per consegüent, passem a votar el text del Dictamen, 

disposici6 transitbria quarta, que en aquests moments no té 
cap esmena viva. 

Vots a favor? 
La dispmici6 transitbria quarta ha quedat aprovada per 

unanimitat. 
Disposició transithria cinquena. Hi ha una esmena no de- 

fensada del Grup d’hiciativa per Catalunya, I’esmena 33. 
El Sr. Farrés té la paraula. 

tot cas, la retiraria. 

El Sr. FARRkS: Moltes grhcies; perdoni’m deu segons, 
senyor president ... En la defensa de l’esmena anterior, 
abans, he tingut -SUPQS+ un lapsus freudih, i he dit <&me- 
lonar, en comptes de <<Barber& del VaIlkw. En tot cas, acla- 
rir que aquest lapsus freudih no és tal, sinó que té com a 
base la tesi doctoral, precisament, de 1’Assumpta Jan6 al 
voltant de Ciutat Badia, en quE, en un apartat, parla que, so- 
ciolbgicament, Badia és municipi de BarceIona, etchtera, et- 
&era. 

Aclarida aquesta qiiestid, dir que, en aquest cas, en 
aquesta disposici6 transitbria es diu que 1’Ahinistració de 
la Generalitat prestar& al municipi de Badia I’assistEncia i el 
suport que calgui per al desenvolupament urbanístic del mu- 
nicipi; de cara a aconseguir m6s recursos per a Badia, el que 
es diu, o e1 que es proposa, és que, a més a mks de donar 
consells, els financii; i, per tant, vull dir, doncs, que finanCa- 
rh el desenvolupament urbanistic del municipi de Badia. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grkies, senyor Farr6s. Tom 
en contra, la senyora Vendrell t6 la paraula. 

La Sra. VENDRELL I GENER: Grhcies, senyor presi- 
dent. Tmb6 molt breument, per fer notar a I’il-lustre diputat 
senyor Farres que, en tot cas, ha fet la defensa de l’esmena 
número 32, del Grup Popular, perb com que entenc que les 
dues esmenes tenen el mateix sentit, doncs, les respondré 
conjuntament. 

No podem acceptar aquestes esmenes a aquesta disposi- 
ció transitbria cinquena, ja  que entenem que el redactat del 
text del Dictamen és una redacció molt més hmplia, concep- 
tualment, que la que proposen les esmenes, i ,  per tant, entc- 
nem que pot ser molt mks beneficiosa per a Badia. 

Grhcies, senyar president. Vatarem en contra d’aquestes 
esmenes, 

El Sr. PRESIDENT: Moltes @cies, senyora Vendrell. 
Passem a les votacions. En primer lloc, l’esrnena del 

Grup Popular, la 32. 
Vots a favor? 
En contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per i 7  vots a favor, 

A continuací6 se sotmet a votació 1’esrnena número 33, 

Vots a favor? 
En contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 17 vots a favor, 

A continuació se sotmet a votaci6 la disposició trami- 

Vots a favor? 
Aquesta disposició transitbria ha quedat aprovada per u- 

nanimitat. 
Passem a la disposició transitbria sisena. Han estat de- 

fensades j a  les dues esmenes del Grup Popular 34 i 35. La 
35 es considera decaiguda, de manera que hem de votar no- 
m& la 34. 

72 en contra i cap abstenci6. 

del Gmp d’hiciativa. 

72 en contra i cap abstenció. 

tbria cinquena, segons Dictamen. 
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Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 12 vots a favor, 

A continuació sc sotmet a votaci6 la bisposici6 transi- 

Vots a favor? 
Aquesta disposició transitbria sisena ha quedat aprovada 

per unanimitat, tamb@. 
Ara passem a la disposici6 trmsitbria setena, que té, 

sembla ser, una esmena transaccional; ser& transaccional a 
la 36, del Grup Popular. S’hi vol pronunciar, senyor Rus? 
(Pausa.) La 36, la dóna per defensada el Grup Popular, (Re- 
mor de veus.) Esth decaiguda ... 

El Sr. ROS: Senyor president, la 36, decaiguda, i la 37 he 
anunciat que la retirava, vist que havíem arribat a un acord a 
través d’una transaccional amb el Grup de la majoria. 

El Sr. PRESIDENT: Molt bé, El grup de la majoria ac- 
cepta aquesta esmena ..., millor dit, l’accepta el Grup Popu- 
lar, perqui? la deu haver presentat el Grup de la majoria. 

Aquesta disposició addicional, transaccional, ser6 llegida 
a continuaci6, 

La Sra. SECRETARIA PRIMERA: Esmena transaccio- 
nal amb l’esmena 37, del Grup Popular: <<Disposici6 transi- 
tbria setena. Afegir-hi: “fins a la constitució de la 
corporació que resulti de les properes eleccions munici- 
pals”.>> 

73 en contra i 5 abstencions. 

tbria sisena, segons el Dictamen. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies. 
Es vota aquesta transaccional. 
Vots a favor? 
Aquesta transaccional ha quedat aprovada per unanimi- 

tat. 
I a continuaci6 es vota la disposició transitbria setena, 

que no t6 esmenes. 
Vots a favor? 
Aquesta disposici6 transitbria ha quedat aprovada per u- 

També es pot votar en aquest moment la disposici6 tran- 

Vots a favor? 
Aquesta disposició transitbria ha quedat aprovada per u- 

nanimitat. 
Passem ara a una &ric d’esmenes del Grup d’hiciativa 

per Catalunya quc proposen unes noves disposicions transi- 
M e s .  Per a la seva defensa ... (Veus de fons.) 

Ah, és veritat, queda la disposició transitbria novena, que 
tampoc té esmenes, de manera que es vota en aquest mo- 
ment. 

nan imita t. 

sitaria vuitena, que no té esmenes vives. 

vots a favor? 
La disposici6 transitbria novena ha quedat aprovada per 

unanimitat . 
El senyor Farrés té la paraula per defensar les esmenes 

de la 39 a 45. Ho far& conjuntament? 
El Sr. FARRÉS: Si, senyor president, en aquests mo- 

ments ..., dos, quatre, sis, vuit, deu, onze ..., queden onze es- 

menes, que, en tat cas, tal com ja havia anunciat, intentaria 
agrupar per blocs ternitics, que les agruparia en tres blocs, i 
suposo que podré donar agilitat. 

Fins ara nosaltres hem intentat a veure si podíem aconse- 
guir -amb molt poc hxit- més recursos per al nou municipi. 
En aquests moments, es planteja un bloc d’esmenes que in- 
tenten aconseguir menys obligacions legals per al municipi 
de Badia. I, en aquest sentit, fan referbcia a un conjunt de 
quatre lleis o de quatre obligacions. El primer bloc és en re- 
lació a la Llei de serveis socials, que, d’alguna manera ..., 
bé, que s’estableix que en el repartiment de subvencions ..., 
o, m6s ben dit, em sembla que és exactament per signar 
convenis, tindran prioritat els municipis que destinin més 
del 4% del seu pressupost, precisament, a serveis socials. Si 
estem ..., i amb posterioritat hi ha un altse article que diu que 
els ajuntaments hauran de cedir temenys per a la construcció 
de determinats equipaments socials. Per tant, nosaltres de- 
manem que es faci de manem expressa una declaraci6 dient 
que, degut, precisament, a aquest carhcter excepcional 
&aquest municipi, el municipi de Badia no tingui aquestes 
obligacions, perquk paradoxalment, precisament, a un muni- 
cipi que se I’ha d’ajudar, doncs, difícilment se li poden exi- 
gir aquestes cessions gratu’ites i aquests percentatges a 
destinar estrictament en el camp del servei social. 

El segon tema era I’obligació municipal de tenir cementi- 
ri. Encara que la ilmlustre diputada senyora Araceli Aiguavi- 
ves fa un moment ens ha dit (remor de veus) ..., perd6, 
Vendrell. A aquestes alqades, senyores i senyors diputats, 
un ..., aquest diputat ja veu, vull dir, que eis lapsus, cn aquest 
cas no freudians, continuen essent massa seguits. 

L’obligaci6 municipal de cementiri, amb independkncia 
de les manifestacions fetes amb anterioritat ..., nosaltres en- 
tenem que sí que 6s possible fer O declarar la dispensa -i, en 
aquest cas, seria a favor del consell comarcal, Ibgicament- 
de l’obligstci6 municipal de cementiri. 1 és cert que el nou 
ajuntament podrk fer-ho, perb també és cert que hi haur& tot 
un lapsus de temps, rnks o menys gran, entre la constitució 
de la gestora -i en aquests moments aquest diputat ignora si 
la gestora pot solkitar dispenses- i el possible moment que 
aquesta dispensa sigui demanada, i, si no té capacitat, la 
gestora, per poder-ho fer, des de la constitució del nou mu- 
nicipi i durant tot aquest procés fins al moment que es pugui 
demanar la dispensa i, a mes a més, es concedeixi i s’arbi- 
trin les solucions. Per tant, aquest és un tema que jo ja sé 
que, en la línia de la prhctica, trobarem o trobaran solucions 
per solucionar aquesta qiiestib, o mecanismes per solucionar 
aquesta qüestió, perb no és menys cert quc es produeix un 
buit legal davant de la impossibilitat lbgica de donar aquest 
servei, que, per altra banda, és obligatori. 

Hi ha una tercera esmena que es planteja I’inteks o la 
necessitat que sí, refet el cens, aquest municipi superés els 
vint mil habitants automhticment tindria dues obligacions 
més: la d’cscorxador i la de servci d’incendis, i, per tant, 
aquí, dues obligacions que nosaltres entenem que, sense que 
distorsionés absolutament cap qüestió ..., pogués ja declarar- 
se que, a causa de la base territorial i al finanqament espe- 
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cial, si se superen els vint mil habitants, no hi haguessin 
aquestes obligacions. 

I, finalment, un terna jo diria més complicat, que és el 
tema de la neteja i del manteniment de les escoles. Aquest 
és un capitol molt important en el pressupost d’un municipi, 
i aquj ens trobem que, si agafem la Llei municipal, no és 
una competencia que sigui obligatbxi-ia, perb no 6s menys 
cert que, a traves d’una disposici6 addicional de la LODE, 
es fa obligatori per als municipis aquesta prestació dels ser- 
veis. Fa un moment es parlava que quan es parla de serveis 
obligatoris era referit a la Llei municipal de Catalunya, i, 
per tant, llavors, si aquesta fos la hipbtesi, ens trobaríem que 
la vigilhncia, la neteja i el manteniment de les escoles tin- 
drien la consideraci6 de servei no obligatori, i, per tant, fi- 
nanqable a traves dels recursos de la Generalitat, I aquest sí 
que seria un greuge greu per a la resta de municipis de Cata- 
lunya, que amb molt bon grat veuriem que, si I*aautoritat en 
matkria d’escoles és la Generalitat, també aquesta assumeixi 
aquestes obligacions tan agravosew per als municipis, i més 
en aquest moment que tenim les dificultats econbmiques 
que hi ha. Si no fos així, si s’entrés que aixb té cmhcter obli- 
gatori, nosaltres llavors entenem que aquest és un capítol 
que <<grava>> molt el pressupost de Ciutat Badia, i que, al- 
menys aquest diputat, en la revisió dels números que va fer, 
podria fins i tot COI-Iocar-la en una situaci6 de números ver- 
mells, almenys en relació amb el que va costar en anys ante- 
riors. 

Per tant, nosaltres entenem que aixb, que 6s i d e p h  
d’una llei estatal ..., haurien de fer-se tots aquells trhmits de 
tipus ..., o iniciatives parlamenthries, a fi i efecte d’intentar 
que aquesta obligaci6 no recaigués directament sobre el rnu- 
nicipi de Badia. 

El Sr, PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Farrés. La 
senyora Vendrell pot fer torn en contra. 

La Sra. VENDRELL I GENER: Grhcies, senyor presi- 
dent. En primer lloc, respecte a l’esmena. que fa referhncia 
als serveis socials, s’ha de tenir en compte que, ja que la 
Generalitat de Catalunya es fa c h e c  del cost total deIs ser- 
veis no obligatoris, no té cap sentit donar4 una preferhncia, 
perquk esta clar que ja la té. 

En relació amb el tema del cementiri, m’agradaria aclarir 
quc no existeix cap buit legal. Simplement em remeh5 a 
l’apartat 3.2 de la base tercera del repartiment patrimoniaI, 
on es garanteix la continuytat en la prestaci6 del servei de 
cernentiri, entre d’altres serveis. Per tant, en cap moment es 
produir& un lapse de temps en quk na estigui coberta la ges- 
tió d’aquest servei. 

Quant a la dispensa de competimcies d’escorxador i de 
serveis d’incendis, rebutjarem aquesta esmena, ja que ante- 
riorment ja hem manifestat que, per respecte a l’autoritat 
municipal, no creiem que les dispenses de servei es puguin 
fer des de la Llei, i ha dc ser el nou municipi qui ha de deci- 
dir les formcs de gesti6 de prestació d’aquest servei. 

I, finalment, pel que fa a ]’esmena referent a les despeses 
de manteniment en relaci6 amb la conservació i neteja de 
les escoles públiques, ja hem dit anteriorment, en la meva 

intervenció primera, que actualment la Mancomunitat ja es 
fa c h e c  de les despeses de manteniment de les escoles amb 
eis seus recursos ordinaris. Per tant, considerem innecessari 
acceptar aquesta esmena, 

Grllcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grkcies, senyora VendreIl, 

El senyor Farrés vol continuar amb un altre grup, amb un al- 
EC bloc d’esmenes? 

El Sr. FARRÉS: Com vulgui, senyor president, no hi tinc 
cap inconvenient, perque un es tem molt e1 sentit de les vo- 
tacions, i, per tant, amb aquest acte de fe, continuarem. 

Una altra linia de defensa seria rnks recursos; no és pos- 
sible ..., menys obligacions; no és possible intentar preveure 
problemes de futur o. veure corn miIlorar el futur. Tres es- 
menes; en una es diu que el nou municipi, en el termini d’un 
any, pugui redactar un pla integral d’equipaments per al nou 
municipi, que, amb carhcter plurianual, seria finangat per la 
Generalitat de Catalunya, i aquí incloure totes aquelles 
qüestions que nosaltres pensem que són bhsiqucs per posar 
un cert ordre, des del punt de vista físic, a Ciutat Badia: els 
temes dels plans bhsics d’emergkncies, barreres sbniques en 
el terna de les autopistes, l’eliminaci6 de barreres arquitec- 
tbniques, deixalleria, etcktera, etchtera, és a dir, la passibili- 
tat de redactar un pla integral i que -hi insisteixo-, corn un 
pla d’inversions excepcional i amb carhcter plurianual, po- 
gués finanFar-ha la Generalitat de Catalunya, 

La segona esmena diu: 4 s  béns patrimonials i de dami- 
ni públic...>>; jo demanaria, senyor president, encara que em 
penso que t6 una certa o poca rellev8ncia, de poder retirar 
I’expressió adornini públic,), eh?, i que els béns patrimo- 
nials afectats a serveis p~iblics de titularitat de la Generalitat 
o d’algun dels seus organismes, que fossin o que poguessin 
ser transferits ai nou municipi quan aquest ho soklicit6s, a fi 
i efecte que e1 nou municipi pogués tenir un patrimoni pro- 
pi, de lliure disposició, i, per tant, també, en aquest sentit es- 
tar millor dotat, 

I, finalment, un terna greu, un tema que jo demanaria 
que, al marge de les mecaniques de Ies votacions, i en el seu 
moment, encara que ho defensi conjuntament, demanaria 
que es votés de manera separada, 6s el que fa refcr%ncia a 
com estan de veritat els habitatges que componen el cent 
per cent del municipi de Badia. Amb les condicions de 
constmcci6 amb quk es va fer Badia, amb blocs prefabri- 
cats, la rapidesa amb quE es van haver d’executar les obres, 
el període de temps que van estar els habitatges fets i tan- 
cats i el continu reguitzell de reparacions importantissimes 
que s’han hagut de fer en aquell poligon, és lbgic pensar 
que en algun moment -en algun moment- puguin apar6ixer 
vicis ocults que puguin afectar d’una manera greu, algun ti- 
pus de patologia que pogués afectar d’una manera greu no 
un bloc, sin6 el conjunt de blocs del municipi. D’acord que 
en aquests moments, i a traves dc l’empresa Adigsa -i 6s 
una transithria que ja s’ha votat-, s’estan fent unes obres 
d’arranjament, perij 6s evident també que, fets aquests 
arranjaments, feta i’<entregm, i en virtut de les relacions 
contractuals, mi r i  a recaure qualsevol altra ulterior conse- 
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qiihncia en els habitants. I, per tant, que aquí hi hagu6s un 
compromís, a través del Parlament de Catalunya, que digués 
que I’organisme successor del que fou promotor de Ciutat 
Badia, i ,  per tant, en aquest cas 6s la Generalitat, a través 
dels seus organismes, comrh a c h e c  dels vicis ocults dels 
edificis, de les diferents fases de construcció, quan el nou 
municipi ho posi en el seu coneixement i s’hagi constatat 
mitjanqant el corresponent peritatge. I, per tant, aquí sí que 
em sembla que, mks enllh dels equilibris numkrics que es 
puguin fer, hem d’intentar, a causa del que esta comenpnt a 
emergir en les diferents actuacions de l’extinta Obra Sindi- 
cal del Hogar i de 1’Instituto Nacional de la Vivienda, tota 
aquesta s$r.rie de prublemAttiques, donar una garantia de futur 
al voltant que si en aquests pisos mai passa alguna cosa se- 
riosa, hi haurh aqui la possibilitat que la Generalitat pugui 
estar al darrere i pugui ajudar a abordar aquest tipus de pro- 
blematiques. 

El Sr. PRESDENT Moltes grhcies, senyor Farrés, 
Aquesta esmena, per a la qual vosth demana votació separa- 
da, és la 45? (Pausa.) Moltes grhcies, senyor Fmés. Torn 
en contra, la senyora Vendrell t6 la paraula. 

La Sra. VENDRELL T GENER: Grhcies, senyor presi- 
dent. En primer lloc, en relaci6 amb l’esmena número 43, 
sobre la integració en e1 termini d’un any des de l’entrada 
en vigor d’aquesta Llei i la redacció d’un pla integral 
d’equipaments per al nou municipi, entenem que ha de ser 
el municipi qui ha de decidir lliurement el pla O plans que 
volunt~riarnent vulgui formular. No hem, des de la llei, 
$’establir quins seran aquests plans ni, de cap manera, fer 
qualsevol suggeriment. 

En relació amb l’esmena número 44, entenem que cor- 
respon al Govern de la Generalitat decidir l’oportunitat de 
les transferbncics en funció de l’afectació als serveis locals 
dels béns en qiicstió. 

I, fiinalrncnt, pel que fa referencia a l’esmena nhmero 45, 
dels vicis ocults, m’agradaria, en primer lloc, manifestar 
que la creació del nou municipi no suposar& l’aparició de 
cap vici que ja no existeixi en aquests moments o que pugui 
sorgir. D’altra banda, crec que és molt important considerar 
que la situaci6 de la construcci6 dels diferents blocs 6s cor- 
recta; puntualment s, han anat realitzant aquelles adequa- 
cions i millores que han sigut oportunes i adients, i, d’altra 
banda, si Badia 6s un municipi independent, disposarh de 
m6s mitjans i recursos de tot tipus per poder afrontar els 
problemes que puguin anar sorgint, problemes I’aparició 
dels quals en cap cas dependrh de la seva consideració jurí- 
dica com a nucli regit per una mancomunitat o bd com un 
municipi independent. 

Per tot aixb, votarem en contra d’aquest conjunt d’esme- 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyora Vendrell. 
La presidkncia anuncia que la votació de totalitat tindrh lloc 
no abans de les trctze hores del dia d’avui, 

ncs . 

Passem a les votacions. 
En primer lloc, votarem la 45, del Grup d’lniciativa per 

Cat al u ny a 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 14 vots a favor, 

A continuació, es voten la resta d’esmcnes del Grup 

Vots a favor? 
En contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han quedat rebutjades per 15 vots a 

Passem ara a les disposicions finals. 
La primera no t6 cap esmena, i se sotmet, acte seguit, a 

Vots a favar? 
La disposició addicional primera ha quedat aprovada per 

unanimitat. 
La disposicid addicional segona té una esmena, del Grup 

d’hiciativa per Catalunya, l’csmena 46; per defensar-la, t i  
la paraula el diputat senyor Fm&, 

El Sr. FARRfiS: Sí, si m’ho permet, senyor president, 
defensaria aquesta esmena i les tres que fan refer&ncia a 
l’exposici6 de motius, i aquesta seria la darrera intervenció 
per part d9 aquest Grup Parlamentari. 

El Sr. PRESIDENT: Molt bé, 
EI Sr. FARUS: Q U ~  és ei que es planteja.., 
El Sr. PRESIDENT: La gual cosa vol dir que no far& ex- 

plicació de vot? 
El Sr. FARRGS: No, senyor president. Crec que seria un 

ab& pes part meva; penso que la posici6 d’Iniciativa per 
Catalunya ha quedat claríssima. 

72 en contra i cap abstenci6. 

d’ Iniciativa, que proposen noves disposicions transitbries. 

favor, 72 en contra i cap abstenció. 

votació, 

El Sr. PRESIDENT Grhcies, grhcies. 
EI Sr. FARRÉS: Aquesta esmena tt5 relació, precisament, 

senyor president, senyares i senyors diputats, amb corn es 
planteja l’exposició de motius. L’exposició de motius es 
basa -i I’honorable consellera abans n’ha fet esment- que 
en un període ja fa bastant de temps s’havia fet una consulta 
popular -una consulta popular-, i ,  a partir d’aquí, doncs, 
s’ evidenciava -juntament amb altres arguments, evi- 
dentment- la voluntat que avui, d’alguna manera, es concre- 
ta O es cristal4itza amb aquesta llei. Una consulta popular no 
vol dir -i estern parlant des del punt de vista legal- anar a 
preguntar quE 6s ei que un opina; la consulta popular és un 
mecanisme que est& previst en la Llei municipal de Catalu- 
nya, en els seus articles 144 al 146, i, per tant, és un proce- 
diment definit i reglat, en el seu procediment, que implica la 
intervenci6 d’una autorització del Consell de Ministres, que 
implica una intervenció del Consell Executiu de la Genera- 
litat, que implica la convocatbria oficial i organitzada 
d’aquest referkndurn, que implica unes garanties de cara als 
resultats, i, per tant, quan s’empra l’expressi6 rconsulta pe- 
pularn, s’esth dient una cosa molt concreta que aquest Parla- 
ment ha definit. I aixb no s’ha fet. I, per tant, no podem dir 
que s’hagi fet una consulta popular, Els ciutadans, el con- 
junt de ciutadans de Badia, com a persones individuals, no 



DURI DE SESSIONS I P - N6m. 78 I 9 de febrer de i994 I SESSTd PLENARIA N6m. 43.1 4077 

han tingut ocasi6 d’expressar la seva voluntat al voltant de 
tot aquest procés, sigui quina sigui, perb no han tingut 
aquesta oportunitat. El que s’ha fet és que es va fer una re- 
collida de signatures, a través dels delegats d’escales, que 
aquest diputat, en els seus retalls de diaris de I’kpoca, ha lo- 
calitzat que ..., almenys I’única notícia que surt o que he es- 
tat c a p a ~  de localitzar en el Diari de Sabadell ha estat que 
s’havien recollit unes dues mil a dues mil i escaig signatu- 
res, en una primera c<enuega>), i que posteriorment ja no hi 
ha noticia periodistica, o almenys que aquest diputat hagi 
pogut localitzar, que doni compte d’una segona. Perb, no 
obstant aixb, res no canvia en relació amb el concepte <<con- 

Per tant, que és el que es proposa?: les modificacions 
pertinents en l’exposicib de motius i introduir una disposi- 
ci6 final en que es digui que el Govern de la Generalitat 
C O ~ V Q C ~ I  una consulta popular -aquesta vegada si- per tal 
que els habitants de Badia referendin aquesta llei, a causa de 
les característiques excepcionals del nou municipi en relació 
amb la resta de municipis de Catalunya, especialment per 
allb que fa referencia al finanqament de serveis que es pres- 
ten, etchtera. Per tant, es demana i es planteja que els ciuta- 
dans de Badia puguin expressar la seva voluntat de dir que 
sí a aquesta proposta que esta a punt d’aprovar definitiva- 
ment el Parlament de Catalunya, 

En trhmit de ponkncia i de comissió es deia: <<Es dubtosa 
la legalitat d’aquesta esmena.>> Aquest diputat estava dub- 
tant si mantenir-la o no aquí, perb si hem acudit al Consul- 
tiu, i és el qui ens ha dit que la resta de la llei és legal, a 
pesar de l’opini6 personal que un pugui tenir,,., a1 final del 
Dictamen del Consell Consultiu es diu: &s ajustat a la le- 
galitat i no s’hi observen indicis d’anticonstitucionalitat o 
conira I’Estatut, tant el text de la Ponencia com en el de les es- 
menes reservades en el Ple.>>; la mateixa consisthcia té 1’af“- 
rnacib per a un text com per als altres. I en tot cas aquest 
diputat, per respecte al Dictamen de1 Consell Consultiu, al 
llarg de les nombrasíssimes intervencions, mai ha posat en 
qüestió la. naturalesa o la seguretat d’aquest Dictamen. 

Per tant, nosaltres entenem ..., i amb aixb lligaria..-, fins i 
tat havia estat objecte de comentaris del company &Esquer- 
ra Republicana, que em sembla que filosbficament, si m’ho 
permet, vull dir, coincidíem en la necessitat que els habi- 
tants de Ciutat Badia poguessin expressar Ia seva voluntat 
sobre quin podia ser el moment processal, que lbgicament 
havia de ser el previ, perb que en tot cas les possibilitats tkc- 
niques que teníem era fer-ho d’aquesta manera que d6na el 
fet d’haver entrat ja la llei en el Parlament. 

Per tant, nosaltres mantenim que es consulti i que els 
habitants de Badia referendin amb ei seu vot individual, 
secret i amb totes les garanties del que és una consulta 
popular, tal corn esta definida en la Llei municipal de Ca- 
talunya..,, perque sapiguem tots que aixb és una vduntat 
majorithria i que, per tant, rnajoritAriament, es tirar& enda- 
vant aquest municipi. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Fm6s. Torn 
en contra, la senyora Vendrell té la paraula. 

SUlh P Q p U b > .  

La Sra. VENDRELL I GENER: Grhcies, senyor presi- 
dent. EI nostre Grup en th  que la possibilitat d’haver convo- 
cat una consulta popular era una alternativa que es podria 
haver contemplat perb que en aquest cas no ks necesshria, i 
més tenint en compte que les decisions de les consultes po- 
pulars no tenen un carhcter vinculant. La petició, acreditada 
al seu dia pels vei’ns, perb sobretot els acords unanimes dels 
ajuntaments de Barber& del Valles i de Cerdanyola del Va- 
ll&, l’inici de l’expedient de segregació, ratificat l’any 92, 
són per se legitimitat suficient i sobrada COM per no fer ne- 
cessaria aquesta consulta popular o referkndum que se’ns 
esta proposant. Entenem que estern en una democrhcia 
representativa, no plebiscithria, i en aquest cas la repre- 
sentativitat dels ajuntaments creiem que és inqiiestiona- 
ble. 

El fet que hagi transcorregut un any des de la ratifícacib 
dels acords no és essencial. La representació és valida per a 
quatre anys. És com si els diputats &aquesta cambra ens 
qüestionéssim la nostra representativitat en comenqar de 
nou cada periode de sessions. 

I, finalment, m’agradaria fer una referhcia a la petició 
dels ve’ins i que no només es disposa de notícies i de reculls 
de premsa antics, sind que existeixen dues actes de la Man- 
comunitat de Ciutat Badia de l’any 82, en les guals, en un 
dels punts, s’aprova unhimement el fet d’iniciar els treballs 
per a la reaiitzacici d’una consulta popular a Ciutat Badia, i 
posteriorment, el 9 del IX del 82, en una segona acta de la 
mateixa Mancomunitat, en el seu punt cinquk, es donen els 
següents resultats: <<En relació amb la consulta popular reti- 
litzada en la convenikncia o no que Badia es constitueixi en 
un municipi independent, s’ aprova per unanimitat e1 resultat 
de I’enquesta, de la qual es desprkn un total de 4.793 perso- 
nes que mostren el seu acord amb la independhcia, 156 que 
no i 123 que s’abstenem 

fis per tots aquests motius que votarem en contra de 
les esmenes presentades pel Grup d’lniciativa per Cata- 
lunya. 

Grhcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT Moltes grhcies, senyora Vendrell. 
Passem a la votaci6 de l’esrnena del Grup d’hiciativa a 

Ia disposició final segona, i també podríem agrupar totes les 
esmenes +pe són Ies úniques que estan vives en aquest mo- 
ment- del Grup d’hiciativa a ]’exposició de motius de la 
Llei; conjuntament. 

Vots a favor? 
En contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han quedat rebutjades per 12 vots a 

favor, 75 en contra i 5 abstencions. 
A continuaci6 se sotmet a votació la disposició final se- 

gona i l’exposici6 de motius. (Remor de veux.) No? (Pausa.) 
Separadament. 

Doncs, la disposici6 final segona, 
Vots a favor? 
Aquesta disposició addicional ha quedat aprovada per 

unanimitat. 
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Passem ara a la votació de l’exposició de motius i, si 
sembla pertinent, tambk del titol. No? Separadament? 
(Pausa. ) 

Doncs, només l’exposici6 de motius. 
Vots a favor? 
En contra? 
Abstencions? 
L’exposició de motius ha quedat aprovada pcr 73 vots a 

A continuaci6 se sotmeten a votacia el títol de la llei i eis 

Vots a favor? 
El títol de la llei i els annexos han quedat aprovats per 

unanimitat, 
Procedeix ara explicació de vot. Pel Grup Popular, té la 

paraula el diputat senyor Ros. Cinc minuts. 
El Sr. ROS: Gracies, senyor president. Senyores diputa- 

des, senyors diputats, molt breumcnt. Senyares diputades i 
senyors diputats, el nostre Grup Parlamentari vol deixar ben 
clar que des del primer moment nosaltres som partidaris de 
la creació del municipi de Badia del Valles, de Ciutat Badia. 
Estem totalment d’acord amb la creació d’aquest nou muni- 
cipi; així ho hem manifestat en ponhcia, en diferents co- 
missions, i tambd ho varem manifestar en un treball que es 
va portar a terme fa dos anys amb l’anterior conseller de 
Governació, honorable conseller Gomis, que hi havia en 
aquells moments, que va reunir tots els grups polítics, repre- 
sentants de tots els grups polítics a la Conselleria, i va estar 
treballant en aquesta qüestió, acompanyat també dels dife- 
rents alcaldes que formaven part de la Mancomunitat, i alla 
es va iniciar el treball de cara a I’elaboració d’uuna soluci6 
per a la pablaci6 de Ciutat Badia. 

Crec que el rcsultat final ha sigut un resultat positiu; crec 
que hi ha hagut un esforq de consens, esforq per part del 
nostre Grup Parlamentari. EI nostre Grup, en un inici -com 
tots els grups de la cambra-, va presentar una esmena a la 
totalitat a aquest Projecte de llei perquk el Projecte, quan va 
arribar a les nostres mans, no ens agradava, no seguia la li- 
nia de les converses mantingudes amb l’anterior conseller 
de Governació, i, per tant, ho vam fer amb un carhcter de 
precauci6. En aquest scntit haig de dir-li que desprds, abans 
del Ple, en comissió, vhrem retirar, doncs, aquesta esmena a 
la totalitat -no solament el Grup Popular, sinó també altres 
grups-, perqui? també en el Grup de la majoria hi va haver 
un esfoq per arribar a una skrie d’acords. 

Jo vull agrair a la diputada Araceli Vendrell l’esforq que 
ha tingut -almenys per a aquest portaveu del Grup Papular, 
en aqucst Projecte de llei- per intentar mibar a una shie 
d’acords jo crec que importants, i, per tant, c1 Grup Parla- 
mentari Popular ha participat a enriquir aquest Projecte de 
llei; menys del que nosaltres desitjasiem, perb segurament 
que molt m6s del que pensbvem en un principi. 

Ciutat Badia és una poblaci6, a partir d’ma, que crec que 
tindrh les sevcs dificultats -ho dic amb tota sinceritat-; que 
crec que un dels pilars, el pilar fonamental de qualsevol mu- 
nicipi 6s la seva autonomia, I’autanomia municipal, i que 

favor, cap en contra i 16 abstencions. 

annexos. 

aquesta autonomia municipal haurh d’anar lligada amb una 
suficihcia financera. Nosaltres continuem pensant que Ciu- 
tat Badia no té prou suficikncia financera, que el terna de dir 
<<en deu anys s’acaban és una qüesti6 que deixa en precari 
aquesta autonomia financera -sempre hauran d’ estar cspe- 
rant a veure qu& passa l’any onze, com deia un il.lustm dipu- 
ta-, perb que, de totes maneres, estant aquí avui representants 
badiencs, gent de Ciutat de Badia, igual com els illustres alcal- 
des de Barberh del Vall& i de Cerdanyola del Valles, en 
nom del Grup Parlamentari Papular, desitjo a Ciutat Badia, 
desitgem tots nosaltres a Ciutat Badia, als seus ciutadans, 
doncs, amb tota sinceritat, un bon futur. 

Moltes gricies, senyor president, senyores i senyors di- 
putats. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes ghcies, senyor Ros. Algun 
altre grup vol fer explicaci6 de vot‘? EI senyor Joaquim Na- 
dal t6 la paraula. 

El Sr. JOAQUIM NADAL: Senyor president, senyores 
diputades, senyors diputats, el Partit dels Socialistes de Ca- 
talunya, primer, i el Grup Parlamentari Socialista, més en- 
davant, han tingut una participaci6 molt activa, i jo diria que 
determinant, en el procés que ens porta avui, prhcticament, 
ja, quasi -falta un petit moment-, a l’acord que permetrh 
l’aprovaci6 de la llei que crea el nou municipi de Badia. I és 
en congruencia amb tot aquest proces -que 6s un procks 
llarg- que el nostre Grup Parlamentari ha donat i acabarh 
donant el seu vot favorable a aquesta llei. Per molts motius: 
perquh en el proc6s de tramitació parlamenthia s’han ac- 
ceptat la totalitat de les esmenes que ha presentat el nostre 
Grup Parlarnentari; per@ la soluci6 que s’ha adoptat és 
una solució raonable per a un territori complex, amb proble- 
mes, conflictiu, perb amb aspiracions legftimes, que neix 
&una situació complexa i quc esperem que amb aquesta llei 
trobi solució a aquests problemes; perqui? sabem i esperem 
que aquesta sigui una mesura que no sigui la tbnica en la 
politica del Govern, sinó que té un carhcter excepcional, i 
perquk en ei tema del finanqament, tot i l’apartaci6 insblita i 
tamb6 cxcepcional, entenem que s’ha trobat una fbrmula su- 
ficientment raonablc. Perb sobretot pcrquk culmina avui un 
procés en qui: han concorregut voluntats politiques d’insti- 
tucions, de partits i ,  sobretot, dels ciutadans dc Badia. I crec 
que 6s atenent el procés que a Badia mateix s’ha seguit que 
el nostre partit i el nostre Grup Parlamentari ha cregut que 
haviem de donar aquest vot favorable a aquesta llei. 

Dit aixb, el nostre Gmp entén quc en el debat d’avui i en 
tot el procés de trarnitacid d’aquesta llei, han aparegut qües- 
tions de carhcter més general com a te16 de fons, i han apa- 
regut també algunes contradiccions que són expressi6 
d’aquest panorama confiis de te16 de fons. Per exemple, tot i 
una bona colla dels arguments que ha exposat el dipuíaat se- 
nyar Antoni Farrés, és cert -em sembla a mi- que apareix 
una certa contradicció entre tot el conjunt d’esmenes que ell 
ha defensat, favorables a la dota& del municipi de Badia 
amb mds recursos, i l’altre conjunt d’esmenes que pretenien 
afavorir un procés d’excepcionalitat, negant-li o reduint-li o 
fent l’excepció d’un determinat tipus de compethcies. En- 
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tenc I’argument de fons, per6 probablement, en una llei que 
crea un municipi, l’excepcid competencial expressa un tipus 
de problema que té un carhcter mes general. I per aixb nos- 
altres creiem que ha aparegut en tot aquest debat aquest teló 
de fons, en el qual sargeixen problemes comuns a tot el 
m6n municipal de Catalunya: problemes que fan referkncia 
a un mapa municipal pac consistent, pac travat, massa con- 
fús; problemes de concurrhncia competencial entre adminis- 
tracions; problemes, també, de financarnent. 

I a nosaltres ens agradaria que el c~mpromis que es des- 
pren d’aquesta llei es fes extensiu a la totalitat del m6n mu- 
nicipal i que el Govern adoptes S H ~ Q S Q S  compromisos en 
diferents aspectes. Primer de tot, expressant una voluntat 
clara de subratllar allb que diu la Llei municipal de Gatalu- 
nya, i que és insistir en la idea que no és bona genericament 
la creació i praliferaci6 de nous municipis en el mapa muni- 
cipal de Catalunya; la creació de nous municipis inde- 
pendents no 6s genericament bona ni desitjable, i hauria 
d’apareixer algun signe, alguna indicació pditica, de la PO- 

lítica del Govern que trenqués una politica que entenem fins 
ara vacil-lant pel que fa a la creaci6 de nous municipis, i que 
es concret& una voluntat més explícita de no crear nous 
municipis. 

En segon lloc, en la mesura que el sistema de finanp- 
ment que s’ha triat per al nou municipi de Badia, excepcio- 
nalment per un període de deu anys, conté malts dements 
de la filosofia que hem defensat sempre pel que fa a la crea- 
cib del Fons de cooperaci6 local, l’excepcionalitat que neix 
per a Badia hauria de ser la noma que potser s’hauria d’in- 
troduir per a tots eh municipis de Catalunya: finangament 
autonbmic incondicionat per a tots els municipis del nostre 
pais, 

I, finalment, deixin-me dir que ei desig del nostre Grup 
és que el municipi de Badia sigui, des d’avui mateix, un 
municipi de ple dret, arnb la seva autonomia municipal ple- 
nament respectada, que ningú no pretengui fer-ne un muni- 
cipi de segona, que entre tots siguem capaqos de conduir el 
procés que porta a fer el canvi d’un barri a un poble o a una 
ciutat, al nou municipi de Badia, que aconseguim la trans- 
fonnaci6 d’un dels anomenats <<barris d’histbria recent,) 
-nomenclatura Conselleria de Benestar Social- en un muni- 
cipi de veritat i que, justament per les caracteristiques de po- 
lígon d’hsibitatges de promoció pública, ningú -ningú, nin&- 
no tingui la temptació de fer del nou municipi de Badia un la- 
boratori de sociologia urbana o de sociologia política. 

Felicitats als ciutadans de Badia, i el nostre vot favorable 
queda explicat. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grkcies, senyor Nadal. (El 
Sr. Morera demana per paríur.) Si, el senyor Morera, per 
explicaciú de vot, té la paraula. 

EI Sr. MORERA: Molt breument, senyor president, per- 
que ja m’he estes a bastament amb les esmenes i I’esmena 
que he fet o que hem fet a la totalitat. Bé, Esquerra Republi- 
cana ha donat el <<si>) a la immensa majoria d’articles pre- 
sentats, i tarnb6 ja avanqo que donari el <<sí>> a la votació a 
la totalitat perb que -i aixb ens passa a Esquerra Republica- 

na, filtimament, en diferents temes- se& un c < s h  crític, molt 
crític. I, el <<sí>> que fa Esquema Republicana, el fa, i el fa- 
rem -ja ho he dit abans, i amb aixb acabw, per responsabi- 
litat politica, responsabilitat que -ho hem de dir clarament- 

s’ha tingut des del Govern, ni potser des d’altres partits, i 
sobretot en consideració dels habitants de Badia, que durant 
tots aquests anys, més o menys uns quinze, han hagut de so- 
frir la falta d’entesa i les penalitats d’un barri que havia es- 
tat creat per decret i que estava mancat de la majoria de 
serveis. 

És per tot aixb que Esquerra Republicana -corn ja he dit- 
ha donat el <&, i donar& el &>, a aquesta independhcia, 
que, si hagués estat per nosaltres, hauria estat diferent, i so- 
bretot -i tambk ja ho he dit- hauria estat previ o hauria anat 
previ a una consulta popular COM Déu mana, que era exigi- 
ble a un tipus de llei com aquesta, i sobretot havíem d’haver 
cercat el consens, per sobre de tot, perque 6s una llei molt 
important, perquk 6s una llei, en definitiva, que crea un nou 
municipi. 

Moltes grhcies, senyor president, senyores i senyors di- 
putats. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Morera. (El 
Sr. Fards demana per parlar,) Ja m’ho temia, jo, que e3 se- 
nyor Farres voldria fer explicaci6 de vot; t6 la paraula. 

El Sr. FARRÉS: Molt breu, senyor president. Penso que, 
abans, la nostra posici6 ha sigut clara al llarg d’aixb; una 
cosa és el debat, la discussió politica, i aixb no ha de ser 
obstacle per -i ho dic perque també ho han fet els altres 
grups-, arnb independhcia del resultat de les votacions, 
amb independkncia de les opinions que cada u ha defensat, 
en aquest moment i abans, i amb independ2ncia -hi insis- 
teixo- del vot que far& cadascú, sumar, en nom d’iniciativa 
per Catalunya, la nostra felicitació a tots els homes i dones 
que compondran el nou municipi de Ciutat Badia, perque jo 
crec que, aixb, també és de justicia dir-ho, i no t6 res a veure 
una cosa arnb l’altrst. 

Moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Famés. 
Passem ara a la votació de totalitat pel que fa, natural- 

ment, a la disposició transitbria tercera i la disposició addi- 
cional tercera, que són les que afecten lleis del 
desenvolupament bhic de 1’Estatut. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
La votació de totalitat ha donat per resultat 97 vots a fa- 

vor, cap en contra. i 6 abstencions. 

Modificaci6 de I’ordre del dia 

A continuació, haig de demanar I’assentiment de la cam- 
bra a una modificació de F’ordre del dia, consistent en la su- 
pressi6 del punt tercer, que ds una interpel-lació, que queda 
posposada per a una propera sessi6 plenbia. (Remor de 
veus.) Punt tretze, tret&, (Pausa.) 
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Declarac% de condemna 
de l’atemptat del dia 7 de febrer 

Senyores diputades i senyors diputats, malauradament, 
un cop més quest  Parlament ha d’alqar la veu condemnant 
de forma enkrgicn i radical el terrorisme que abans-d’ahir va 
trencar la pacifica convivkncia a Catalunya. En expressar el 
condol als familiars del coronel Garcia Campo, vilment 
assassinat, la representació del poble de Catalunya vol rati- 
ficar-se en la ferma decisió de mantenir-se sempre com a 
esforpda defensora dc la pau ciutadana, fcnt front en la for- 
ma que escaigui les criminals agressions de qualsevol signe 
que la vulguin pertorbar. 

Proposta de resolució per la qual s’acorda 
de presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la ProposicM de llei orghica 
per a la publicació de lleis i normes de 

compliment obligat en totes les 
llengiies oficials en ]’Estat 

Passem al segon punt de I’ordre del dia, que és el debat i 
votació del Dictamen de la Comissió d’organitzacib i Ad- 
ministració dc la Generalitat i Govern Local sobre la Pro- 
posta de resolució per la qual s’acorda de presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposici6 de llei orgkni- 
ca per a la publicacid de lleis i normes de compliment oblj- 
gat en totes les llengües oficials en 1’Estat. 

La Comissió d’Organitzaci6 i Administració de la Gene- 
ralitat i Govern Local ha cmks un dictamen. Hi ha algun di- 
putat encomanat per presentar-lo davant del PIC? (Pausa.) 
No essent així, d’acord amb l’article 140.2 del Reglament, 
aquest Dictamen ha de ser aprovat per majoria absoluta. 

Es passa a la votació del Dictamen. (Pausa. Remor de 
veus.) 

Sí ,  haig de donar compte, abans de sotmetre’l a votació, 
que hi ha una esmena tkcnica, consistent cn la supressi6 de 
la paraula <<orghnica>> en tot el text de la ProposiciÓ de llei. 
Tothom d’acord? (Pausa.) Tots els grups han signat aquesta 
esmena tkcnica,.. 

De manera que passem a la votació del Dictamen. 
Les senyores diputades i els senyors diputats que hi esti- 

guin d’acord, es volen posar drets? 
La Proposta de resoluci6 ha estat apmvada per unanimi- 

tat i amb el qubrum de 88 diputats, de manera que ha assolit 
la majoria absoluta requerida. 

Ara, els grups poden participar per a explicaci6 de vot. 
No havent-hi ... (El Sr. Pujol i Folcrii demana per parlar.) 
Senyor Pujol, Simon, té la paraula. 

~i Sr. PUJOL I FOLCRA: Senyor prcsident, senyores i 
senyors diputats, ei Ple dcl Parlament, en scssió tinguda el 
29 dc juny del 1993, va acordar, per unanimitat, prendrc en 
consideraci6 la Proposta de resolució per tal de presentar a 
la Mesa dei Congrés dels Diputats aquesta Proposició de 
llei. 

Ens congratulem que els trcballs de la Ponhcia hagin es- 
tat presidits pel consens i l’acord de totes les forces políti- 
ques representades en aquesta cambra, per tal &arribar 
conjuntament al que, com es va veure en el trhrnit de presa 
en consideraci6, 6s l’objectiu de tots, 6s a dir, fer un desen- 
volupament de la Constituci6, de I’Estatut d’autonomia de 
Catalunya i de la mateixa Llei de normalització lingüística 
quc permeti I’efectjva utilització del catala en totes les esfe- 
res de la vida p6blica catalana. 

L’article 9 de la Llei de nmnalitzaci6 lingiiística disposa 
que, en l’hrnbit territorial de Catalunya, els ciutadans poden 
utilitzar en la relaci6 amb l’Administraci6 de Justícia la 
llengua oficial que escolliran, scnse que se’ls pugui exigir 
cap mena de traducció, i diu també, a continuació, que els 
escrits dels documents presentats en catal& davant dels tri- 
bunals i els jutjats radicats a Catalunya, aixi com Ics actua- 
cions judicials fetes en catal&, són plenament viiids i 
ef icaqos . 

Per tal de supcrar la llacuna que representava el fet de no 
poder invocar cls textos legals i normes d’obligat compli- 
ment en tot el territori de I’Estat, davant els tribunals, cn ca- 
tal$, pel fet de no existir una traducci6 oficial d’aquestes ..., 
és el que es pretén i el que esperem aconseguir resoldre a m b  
aquesta Proposta de resolució, que compta -com he dit- 
amb el recolzament i les aportacions de tots els grups parla- 
mentaris, de manera que es pugui complir l’obligació de ga- 
rantir 1’15s de les dues llengües oficials a Catalunya per part 
dels ciutadans; també pel que fa a les actuacions davant de 
l’Adrninistraci6 de justícia a Catalunya, correlativa al dret 
reconegut a la Llei de nomalitzaci6 lingüística. 

Vull fer esment de la necessitat que la publicacid dc les 
llcis en llengües de 1’Estat oficials diferents del castelli no 
suposi un increment global de la dcspesa del Boletin Qficial 
de2 Estado, ja que, tot i efectuar-se amb separates, disiri- 
bu’ides en els territoris de les comunitats autbnornes respec- 
tives, acompanyant el número del butlletí oficial, i ser, per 
tant, un sistema que no representa en la prhctica una despesa 
desorbitada, cal -com recollia I’ esmena presentada pel nos- 
tre Grup Parlamentari- que la dotaci6 econbmica per a 
cobrir Ics despcses que ocasioni la publicaci6 dc les esmen- 
tades separates es proveeixi mitjanpnt retails alternatius en 
el que són les actuals partides pressuposthies, per tal que no 
suposi un increment més de la j a  mastodbntica despesa del 
sector p6blic cstatal, nyafa que ens impedirh, si no es proce- 
deix a un drhstic control i disrninuci6, la sortida de l’actual i 
greu crisi econhmica. I és especialment necessari, en I’orga- 
nisme stuthnom Butlletí Oficial de I’Estat, prcveure aquest 
control de la despesa per tal que aquesta. no ens porti a si- 
tuacions conegudes per tots els senyors i senyores diputats, 
que com a exemple p~dll’em dir que es comprava el paper 
més car, ja no de 1’Estat sin6 del planeta, per publicar el Bo- 
letin Oficial del Estado. Evitem, pensem, fem cl que hagi 
de ser pcrqu5 aquestes separates en Ics llengües espa- 
nyolcs que no són el castellh no siguin també les més ca- 
res del planeta. 

Grlicies, senyor president, senyorcs i senyors diputats. 
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El Sr. PNSIDENT Moltes grhcies, senyor Pujol. Si, el 
senyor Fuentes té la paraula en representaci6 del Grup Par- 
lamentari d’hiciativa per Catalunya. 

El Sr. FWENTES: Grhcies, senyor president. Senyores 
diputades i senyors diputats, potser seria sobrer explicar per 
que nosaltres hem votat favorablement aquesta Proposta de 
resoluci6 per presentar a les Corts Generals aquesta Propo- 
sició de Llei, a fi i efecte que les lleis i totes les altres nor- 
mes generals d’obligat compliment arreu de 1’Estat es 
tradueixin a totes les llengües i ,  naturalment, d’una manera 
particular, al catal&, Potser f6ra sobrer perqu2 aquesta ini- 
ciativa va ser del nostre Grup, d’hiciativa per Catalunya. 
Per tant, no explicaré tant el perque hem votat favorable- 
ment, sinó que entenem nosaltres que aixb representa i que 
aixb pot representar; que pot representar aquesta Llei si, 
com esperem, s’stprova a les Corts Generals. 

Hem de comenpr dient que, com és prou conegut, la 
Constitució espanyola, amb un redactat, des del nostre punt 
de vista, no pas afortunat i gens igualitari amb les llengües, 
estableix, perb, l’oficialitat futura del catalh i d’altres llen- 
gües en el moment que ho estableixin els seus respectius es- 
tatuts. L’Essatut de Catalunya, d‘una manera ja molt mes 
adequada, des del nostre punt de vista, comenqa assenyalant 
a l’article tercer, apartat primer, que el Gatala és la llengua 
prbpia de Catalunya i, seguidament, diu que I’idioma catala 
és I’oficial de Catalunya, com també ho és el casteM. Per 
tant, si alguna diferkncia estableix ]’Estatut, precisament, jo 
crec que és remarcar clarament que la primera Hengua ofi- 
cial de Catalunya hauria de ser el catala, i, després, marca 
les obligacions de la Generalitat i dels poders públics per fer 
efectiva aquesta obligació tant en 1’6s normal COM en l’ús 
oficial de la nostra llengua. 

El cert és que I’Estatut es va promulgar fa molts anys, i, 
tal corn deia encertadament, des del meu punt de vista -com 
sempre, el senyor Carod, és paradoxal que encara h h g h  
de plantejar, que encara hhgim de reclamar aquestes qiies- 
tions. Perb, és clar, ja hi estem acostumats una mica, a haver 
de defensar qüestions absolutament bbvies, i aquesta és una 
de les qüestions bbvies: si el catalh és llengua oficial a Cata- 
lunya, hbviament, han d’existir els instmments perque aixb 
sigui possible. I, pe? que fa referkncia a les lleis i nomes 
d’obligat compliment, aquest instrument no hi és, I, en no 
haver-hi cap instrument, aixb comporta forqosamcnt I’ab- 
surd que davant dels tribunals i davant d’altres administra- 
cions, quan s’han d’invocar lleis i altres normes, s’hagi de 
fer en castclli perqu& ningú es& facultat per fer una traduc- 
ci6 lliure, entre altres coses perque a I’hora de traduir es po- 
dria, fins i tot, interpretar la llei. Per tant, per a la seguretat 
juridica 6s imprescindible que les invocacions legals es fa- 
cin en la llengua en quk esta escrita la llei. En conseqühcia, 
6s absolutament imprescindible que aixb tiri endavant, que 
tinguem aquest instrument, que serh un instrument m8s en 
el procés dc compliment de I’Estatut -perqu& hem de dir 
que ]’Estatut no es compleix encara en aquest hmbit-, de 
compliment de la Llei de normalització iingiiistica, que 
tampoc es compleix en aquest Arnbit, i que caldran, evi- 

dentment, altres instruments i altres actuacions per avanqar 
en aquesta direcci6. 

He de dir tarnb6, recollint -si m’ho permet- unes parau- 
les del senyor Ferrer i Roca, que certament I’articlc 87.2 de 
la Constitució és el que ens possibilita utilitzar aquesta via; 
esta prevista, en aquest apartat d’aquest article de la Consti- 
tuci6, la iniciativa legislativa de les comunitats autbnomes. 
Ell va dir -i crec que amb molta raó- que aquest article ha 
estat fins ara la llei de l’embut -em sembla que són exacta- 
ment les seves paraules. Per quk? Perque mai ha prosperat 
una iniciativa d’aquestes característiques, i aixb si que és 
també una paradoxa, Nosaltres esperem que, si tats S Q ~  

coherents ... Jo afirmo ja categbricament des d’aquí que el 
nostre Gmp, els nostres diputats al Congrés de 1’Estat espa- 
nyol votaran favorablement aquesta Proposta, corn no podia 
ser menys, perb jo estic convenqut que, si tots els diputats 
de tots els grups -perque dóna la casualitat que tots els 
grups d’aquesta cambra tenen els grups corresponents i co- 
rrelatius en el Congrés deIs Diputats- la voten favorable- 
ment, la unanimitat que s’aconseguirh aquí es pot 
aconseguir i s’ha d’aconseguir all&; perquE, si no, nosaltres 
podem celebrar molt aquesta unanimitat nostra, podem cele- 
brar molt aquesta voluntat nostra, perb malauradament, una 
vegada mes, l’article 87.2 de 1st Constituci6 continuaria 
essent la llei de i’embut. Esperem que aixb, aquesta vegada, 
es trenqui, es madifiiqui i puguem donar aquest pas per 
avanqar en la normalització lingüística i en el compliment 
de 1’Estaahrt de Catalunya. 

Grhcies, senyores diputades; grhcies, senyors diputats; 
moltes grhcies, senyor president. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Fuentes. El 
senyor Carod-Rovira té la paraula. 

El Sr, CAROD-ROVIRA: Senyor president, senyores i 
senyors diputats, disset anys després de les primeres elec- 
cions dernocrhtiques, disset anys després de la constitució 
de les primeres corts dernocrktiques de i’Estat, disset anys 
després de la promulgació de les primeres lleis dernocrhti- 
ques d’hmbit estatal, arriba, d’uuna iniciativa del Grup d’Ini- 
ciativa, transfomada després en iniciativa cotlectiva, 
aquesta proposta legislativa per a la publicació de lleis i al- 
tra normativa d’aplicació general en totes les llengües ofi- 
cials de I’Estat, i no només en una, la de sempre, corn 
sempre. Per cert que no ens ha quedat clar, després d’una 
intervenció anterior, si l’edició del BOE en castell& surt ja 
per se de manera gratuyta, o no comporta cap tipus de des- 
pesa la utilitzaci6 de determinada llengua als pressupostos 
generals de 1’Estat. 

Hem de confesar, en nom del nostre Grup, l’entusiasme 
mes aviat modest i la il-lusió del tat prechria que tenim dipo- 
sitats en el text que debatem. 6s una actitud lbgica si es té 
en compte la fatiga histbrica que motiva la defensa de la di- 
versitat enfront de I’unifomisme, sobretot atesos els resul- 
tats obtinguts fins ara, Ja és sabut que res no cansa tant ni 
decep tant -ja ho deia fa uns instants el senyor Fuentes- 
com la defensa de l’obvietat contra la intransigcncia o la 
miopia cultural. 
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Hi ha, a ]’Estat espanyol, encara que no ho sembli, qua- 
tre llengües oficials en tot o en part del territori, tres de les 
quals no tenen, per& ni de bon tros, la mateixa consideració 
i estatus que Ea llengua per excellhcin, l’única que de dret i 
de fet ]’Estat espanyol ha assumit sempre corn a prbpia. 
Hem votat una proposta lbgica, de sentit comú, que, en un 
context on ]’Estat assumís la diversitat interna com una ri- 
quesa cultural prbpia, hauria estat el mateix Estat, i val- 
gui la redundhncia, qui n’hagués pres la iniciativa fa ja 
molts anys. 

La proposta, perb, no arriba de la rnh de l’Estat, sin6 del 
Parlament del grup lingüístic m6s nombr6s despds del re- 
presentat per la llengua majorithria; arriba des de I’exercici 
del dret a la diferhncia, amb un tret caracteristic que la sin- 
gularitza: sense esmenes, desaparegudes en ponkncia, i amb 
l’acord consensuat de tots els grups. No és, doncs, ja i tan 
sols la llei d’un sol grup, sinó la llei de tots, que repre- 
sentari, després de l’aprovació que hem fet aquí, la voluntat 
unhnirne del poble de Catalunya; és a dir, que les lleis que 
són per a tots siguin publicades en motes les llengua perque 
fots ens hi puguem reconeixer sense discriminacions ni he- 
gemonies. 

Mancar2 encara, aixb no obstant, I’ aprovació definitiva 
d’aquesta llei per les Corts espanyoles i la seva aplicaci6 
posterior. Per coherkncia parlamentiria, per no malmetre la 
ja prou malmesa credibilitat política, tots els grups parla- 
mentaris, que aqui han aprovat la llei, hauran d’aprovar-la 
també alb, aquells que quasi hi freguen la majoria, els que 
amb el seu vot fidel els la fan possible, els que aspiren a ac- 
cedir al Govern i tutti quanti. Tots hauran d’aprovar aquest 
text o, en tot cas, aquest esperit i aquesta voluntat, i no una 
altra; no pas com en la rebaixa pwlamentbia del catala al 
Senat, que amb la formuEaci6 estsambbtica actual no tk res a 
veure amb l’acord unhnime pres per aquesta cambra al seu 
moment. 

Que quedi clar que parlem de publicaci6 en catal&, basc i 
gallec, tambe, de tota la nomativa d’aplicació general j a  
editada ara només en espanyol, tot remarcant que no cal quc 
]’organisme central de publicacions de l*Estat caigui nova- 
ment en l’esotkriea mesura d’analfabetisme filolbgic consis- 
tent a publicar textos amb mitja dotzena de variants formals 
respecte al catala central perb amb noms de llengües inde- 
pendents, desconegudes en 1’ Brnbit de la filologia universal, 
si no és que alhora es mostra també generós a publicar tex- 
tos en andalús, extremeny o murcih, posem per cas, 

Benvinguda, doncs, I’aprovació de la llei aquí i ,  si mai 
fos, all& si, a mes a mes, algun cop aquesta llei s’arribds a 
aplicar, tindrkm una sensació molt propera a la felicitat. Sí- 
gui’nns perds ,  malgrat tot, el nostre més arrelat escepticis- 
me, d’ inspiració clarament fusterima, sobre les possibilitats 
reals de canvi de certes mentalitats en aquestes alqades de la 
histbria. Tant de bo que tot plegat no sigui novament un 
brindis al sol, o, com diria la senyora Mayol, fer, un altre 
cop, retxes a s’aiga. 

Moltes grhcies, senyor president, senyores i senyors di- 
putats. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Carod-Rovi- 
ra. Pel Grup Parlamentari Socialista, te la paraula el dipuiat 

El Ss. CLOTAS: GrBcies, senyor president. Senyores i 
senyors diputats, en realitat 6s inevitable i es fa difícil no re- 
petir arguments que s’han donat des d’aquesta tribuna en el 
moment ja no d’explicar el vot a aquesta proposta de Propo- 
sició de llei, sinó gairebé de felicitar-nos per I’aprovació per 
unanimitat d’aquesta iniciativa que pretén eleva-se al Con- 
grés de Diputats per tal que s’aprovi com a proposici6 de 
llei. I que aconseguim una cosa molt concreta, i és que la le- 
gislació i les normes de rang inferior a la legislaci6 quc 
afecten tot el territori, doncs, siguin publicades en totes les 
llengües oficials, i, en el cas particular de Catalunya, en ca- 
talk Per tant, és una iniciativa molt concreta la que bus- 
quem, i que repeteixo que es fa difícil no repetir arguments 
que tots els meus companys p~rtaveus han donat ja. 

Es tracta entenem nosaltres- d’una qüesti6 molt simple; 
podria semblar molt envejosa, perb en realitat és molt sim- 
ple: 6s fer normal allb que hauria d’haver estat ja normal 
fins ara i que forma part d’una concepció de la realitat de 
1’Estíit autonbmic. És cert -i aixb ni m’alarma, ni m’inquie- 
ta, ni m’exalta excessivament- que, 1’Estat autonbmic, l’es- 
tem fent també cada dia. I, per tant, aquest pas, que ja hauria 
d’haver estat fet i que hauria de ser de pura normalitat, jo 
em felicito que avui sigui l’inici d’una realitat a contemplar 
en el Congrés de Diputats; per tant, allb que es diu <<mai no 
és tard si la dicha és bona>>, em fa I*efccte, en aquest cas, 
benvingut. Per tant, crec que és, exclusivament, l’aprofundi- 
ment dels instvurnents constitucionals que permeten re- 
conhixer-nos en un estat pluricultural i en un estat auto- 
nbmic, 

També des del punt, diguem-ne, jurídic -i aqui ja s’ha 
esmentat pcr alguns dels meus companys que han intervin- 
gut-, crec que 6s un element absolutament imprescindible 
per tal de no provocar una relativa -tampuc voldria subli- 
mar-la ni maximitzar-la-, una relativa per6 objectiva inde- 
fensió juridica davant dels tribunals de justícia -cm fa 
l’efecte que el senyor Fuentes ho ha dit, també algun altre 
portaveu. Si qualsevol ciutadh de Catalunya pot adregar-se 
als tribunals, lliurement, en la llengua que ell decideixi -en 
catal& o en castelli-, en el moment en quk tota la legislacici 
que pot agafar com a punt de referhncia de 1’Estat 6s única- 
ment a través de la versi6 en castell8, lbgicament, hi ha -ho 
repeteix* una objectiva i relativa indefensió juridica que 
cal corregir. Com es corregeix? A través del que aquesta 
iniciativa pretén, a travks que existeixi la traducció oficial 
per la qual, de la manera que qualsevol ciutadh de Catalunya 
vulgui acudir als tribunals, pugui tenir la llei de referkncia en la 
seva prbpia llengua o en la llengua en quk ell s’hi dirigeixi. 

Per tant, jo crec que aquesta és una reivindicació de justí- 
cia, que correspon al desenvolupament constitucional, que 
correspon al desenvolupament estatutari i que, en definitiva, 
el que estem fent avui aquí és una iniciativa en el sentit de 
normalitzar all6 que la Constitució i 1’Estatut ens diuen que 
6s normal. 

senyor Clotas. 
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D’altra banda, hi ha un referent. Jo recordaré a totes les 
il-lustres senyores i senyors diputats que, en el moment de 
l’aprovaci6 i publicaci6 de la Constitució, la Constitució, 
corn a gran carta magna, si que es publica en totes les llen- 
gües. fis a partir d’aleshores que ja no hi ha cap alúe prece- 
dent, i crec que, aquest precedent quc avui perseguim, és 
totalment just demanar-10. 

El debat d’aquesta iniciativa que prové el Grup -perdo- 
nin la redundhncia- d’hiciativa per Catalunya ha estat un 
debat molt constructiu. El Grup Socialista hi havia presentat 
un conjunt d’esmenes; totes elles han estat recollides en el 
debat de comissi6, per la Ponencia en el debat de comissió. 
Crec que hem contribu’it d’una manera notable al millora- 
ment d’aquesta iniciativa, i em resta tan sols fer el recorda- 
tori -i fer-lo, diguem-ne, des de la posició de felicitació 
també positiva- que haguem aprovat per unanimitat aquesta 
iniciativa. 

En el 83 varem aprovar una llei fonamental per a tots 
nosaltres, per al poble de Catalunya, que és la Llei de nor- 
malitzaci6 Iingiiística, a través d’un gran trebalI de consens, 
aprovada per unanimitat. Crec, estic convenpt -i a m6s es- 
tic convenqut que compartim tots els diputats d’aquesta 
cambra el mateix criteri- que tot allb que fa referkncia a la 
llengua, entenent la llengua com un tret fonamental de la 
identitat d’un poble, ha de ser sobre la base del consens, del 
dihleg, buscant la unanimitat. X crec que aquest és un repte 
que tenim, que adquirim i que no hi podem renunciar, ni en 
el 83, ni avui, ni dem&, 

Grhcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor CZotas. Pel 

Grup Parlamentari de Convergencia i Unió, té Fa paraula ei 
diputat ..., l’honorable senyor Ferrer i Roca. 

EI Sr. FERRER: Molt honorable senyor president, se- 
nyores diputades, senyors diputats, en l’exposició de motius 
d’aquest Projecte de llei que acabem d’aprovar, en la seva 
presa en consideraci6, es cita com a argument de foya l’ar- 
ticle 3.3 de la Constituci6. I esta moIt ben fet, perquk és un 
article molt eloqüent, molt important, bksic per reflectir la 
realitat de ]’Estat espanyol en el camp lingiiistic. 

Perb jo no em SB estar de fer una repassada, ni que sigui 
molt breu, a altres arguments que tamb6 fonamenten, i molt, 
aquesta iniciativa. S6n arguments que comenqarien per un 
gran argument d’autoritat, per a recordar breument les pa- 
raules d’un poeta, les paraules de l’Espriu, que deia i ens 
continua dient: asepharad, fes que siguin segurs els ponts 
del dihleg i mira de comprendre i estimar les raons i les par- 
les diverses dels teus filis.>> Aquest és un raonament d’auto- 
ritat, perb n’hi ha d’altrcs. En la Constitució igualment 
podríem citar, en aquesta exposició de motius, el fet que es 
refereix a l’existkncia de nacionalitats i regions, a l’existen- 
cia de llengües i cultures diverses i a l’existhcia del dret a 
l’autonomia per a tothom. 

Tot aquest conjunt d’arguments que podriern citar en la 
mateixa exposició de motius, és bo potser recordar-los ara, 
perquE, de tot aquest conjunt, sc’n deriva una determinada 
dinhmica, una determinada dinhmica que ens porta al dia 

d’avui. És una dinhmica constitucional, una dinhmica que ja 
ha tingut una cristallitzaci6, bbviament, en una primera eta- 
pa dels anys vuitanta, en un mapa d’autogoverns i que ara, 
en la &cada dels noranta, lbgicament, s’enfronta amb qües- 
tions com és aquesta, important, significativa, que és que les 
institucions generals de 1’Esr;it s’adaptin a les realitats que 
han de servis, que serveixen. 

La Proposta, doncs -des del nostre Grup també ho volem 
recordar-, 6s absolutament coherent amb la dinhmica cons- 
titucional, és absolutament coherent amb el treball empres 
ja fa anys i és, bbviament, una pega més, no direm la gran- 
dhia perb si una p q a  més, que contribueix, que ha de con- 
tribuir en la construcció d’aquest edifici polític en el qual 
estem tots compromesos. 

De tota manera, tampoc seria Ibgic que en aquest trhmit 
no fkssim esment, ni que sigui tamM molt breument, dels 
dos segles i mig en que I*Estat espanyol no va ser aixs”. Vull 
recordar, senyories, que fa exactament dos mesos, aproxi- 
madament dos mesos, el Senat ha publicat un llibre que re- 
cull els reglaments d’aquesta cambra des de 1834 fins a 
1993. El Senat, en aquest segle i mig, ha tingut deu regla- 
ments i un onze que es va aprovar 1’1 i de gener. Doncs bé, 
qualsevol que fullegi aquell libre -aquell Ilibrot, pel seu VQ- 

lum- observarh de seguida que durant un segle i mig 1’Estat 
espanyol, els seus organismes rectors van estar absoluta- 
ment al marge, indiferents a la realitat plurilingüe, que exis- 
tia com avui. 

Per tant, doncs, avui no estem fent una iniciativa qualse- 
vol, sin6 que val la pena adonw-se que aquesta iniciativa és 
possible perqu& es produeix dintre d’un marc general de Ili- 
bertats democrhtiques i, molt concretament, dintre d’una 
dinamica determinada, 

El nostre Grup ha votat favorablement aquesta iniciativa, 
i aprofito, naturalment, aprofitem per a felicitar, per aquesta 
Proposta i per l’inici de la Proposta, el Grup d’hiciativa per 
Catalunya. I aprofita en aquest moment que me’n recordo 
per a dir al senyor Roc Fuentes que, efectivament, en una 
anterior intervenci6 vaig fer referkncia que aquest procedi- 
ment que tenim per fer arribar iniciatives al Congrés dels 
Diputats de Madrid fins ara ha estat la llei de 1’embut. Jo 
també hi vaig akgir, senyor Fuentes, que havia estat fins 
ara C Q ~  una gran paperera, perb voste, que és un fi analista 
politic, ja cornprendrh que aquesta vegada no ser& així. En 
el Congres dels Diputats hem d’exigir-nos que aquesta 
qiiesti6 es vegi rhpidament i, d’altra banda -no com ha 
passat en moltes altres ocasions, corn esta passant amb al- 
tres afers-, doncs, esperar que els grups parlamentaris en 
aquella cambra hi donaran suport. 

Per acabar, jo tampoc em sé estar -perquk avui 6s un dia 
per aplicar-la molt especialment- de recordar a les senyores 
diputades i als senyors diputats una frase telegrhfica que en 
Bosch i Girnpera va dir I’any 1937 en una conferkncia pro- 
nunciada a Valhncia, quan definia i es referia al futur de 
I’Estat espanyol. Deia exactament: <(El futur de I’Estat cspa- 
nyol deph de la f6rmuEa: la tradició corregida per la raó.>> 
Amb aquesta iniciativa -i amb tantes altres, bbviamcnt- es- 
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tern fent justament aixb: recollir una aspiraci6 tradicional i 
procurar formular-la amb rigor. 

Res més, senyories. Grhcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Ferrer. 

Alteració de l’ordre del dia 

Raig de demanar l’assentiment del PIC per introduir una 
modificació de i’ordre del dia, que consisteix a passar, el 
punt número 1 1 ,  a ser el 14; o sigui, que vagi en darrer lloc i 
que en cap cas sigui substanciat abans del dia 10 de febrer a 
les deu hores. Hi ha l’assentiment? (Pausa.) Moltes grhcies. 

Doncs, fins a dos quarts de cinc de la tarda, se susph la 
sessi6. 

(Sbn dos quarts de dues del migdia i dotze minuts.) 

La sessió es repr2n a íius quarts de cinc de la tur& i YEOU 

minuts. Presideix el president del Parlament, acompanyat 
de tots els rnenihres de la Mesu, Ia gual és assistida per 
l ‘oficial major i la lletrada Sra. Andreu. 

Al banc del Govern seuen els consellers d’Economiu i 
Finances, de Sanitat i Seguretur Social i de PuSítica Territo- 
rial i Obres Públiques. 

El Sr. PRESIDENT: Es r e p h  la sessió. 

Presa en consideraci6 de la 
Proposiciii de llei d’ordenaci6 dels 

ensenyaments artístics de Catalunya 

Passem al tercer punt de l’ordre del dia, que és la presa 
en consideraci6 de la Proposició de llei d’ordenaci6 dels en- 
senyamcnts artístics dc Catalunya, presentada pels grups 
parlamentaris d’hiciativa per Catalunya i d’Esqucrra Repu- 
blicana de Catalunya. 

D’acord amb l’article 107 del Reglament, cs passa direc- 
tament al debat. Per a un torn a favor, té la paraula el diputat 
senyor Ignasi Ricra. (Remar de veus. Pausa.) 

Sí, la. presidhcia rectifica en el sentit que aquesta presa 
en consideració dc la Proposici6 de llei esth instada pel 
Grup &Iniciativa per Catalunya cxclusivamcnt. De manera 
que es ratifica la concessió de la paraula al senyor Ignasi 
Riera. 

El Sr. RIERA i GASSIOT: Sí, grhcies, senyor president. 
Senyores diputadcs i senyors diputats, vull defensar la presa 
en consideració del Projecte de llei d’ordenacib dels ense- 
nyaments artístics de Catalunya. Iniciativa per Catalunya 
prescnh aquest Projecte de llei a partir de les conside- 
racions següents. 

Primera, la necessitat de I’aplicaci6 de la LOGSE a Cata- 
lunya i de fer-ho amb rigor i amb una veritable voluntat re- 
novadora i ordenadora. Els recordo, a les senyores 
diputades i als senyors diputats, allb que ja saben, que 6s 
l’article 38 de la LOGSE, quan ens parla que els ensenya- 

ments artistics tindran com a finalitat proporcionar als 
alumnes una formació artfstica de qualitat, i la Llei afegcix: 
4, alhora, garantir la qualifica& dels futurs professionals 
de la mhica, la dansa, l’art dramhtic, les arts plastiques i el 
disseny>). Voldria subratllar aquesta segona part de I’articlc 
38: <<garantir la qualificació dels futurs professionals de la 
música, la dansa, l’art dramhtic, les arts plastiques i el 
dissenyn. Aquesta seria, per tant, la primera ra6, I’aplicació 
de la LOGSE. 

La segona raó és que a Catalunya hi ha un contrast entre 
valoraci6 popular de moltes manifestacions artístiques i 
I’ordenaci6 dels estudis que en fan possible l’aprenentatge. 
En efecte, la Catalunya de la Llotja, dels conservatoris de 
música, del Taller de Músics, de I’Aula, d’escdes de 
disseny, per exemple, com Eina, d‘ escoles d’arts plastiques 
com L’Arc, d’escoles d’arts i oficis amb una tradició ja anti- 
ga, vinculada sovint amb la indústria -el cas, per exemple, 
de Canet o Terrassa-, escoles com la Massana, per on han 
passat tants professionals acreditats, la importhncia dc 1’Ins- 
titut del Teatrc, manifestacions de teatre popular arreu de 
Catalunya, pintors, músics, ceramistes, gent de teatre, balla- 
rines i ballarins, dissenyadors, que molt sovint exhibim com 
una part important del patrimoni cultural que te Catalu- 
nya ..., aquest sector -dinhmic, per tant- és alhora un  sector 
esmicolat, sovint okgat per raons d’espai o per raons 
econbmiques sense possibilitat d’atorgar títols homologa- 
bles en un món en qui? la titulació comenqa a tenir molt a 
veure amb 1’accés al mercat de treball. Aquesta Llei pret6n 
cooperar amb els esforqos per fer més dinhmic encara el 
sector, perb, alhora, per fer que no hi hagi duplicitats, per 
evitar-les, per garantir la qualitat de l’oferta educativa espe- 
cífica. 

Tercer grup de consideracions: proposem aquesta Llei, 
des d’hiciativa per Catalunya perqu5 creiem en la impor- 
tancia dels ensenyaments artistics. Una coincidkncia en cl 
temps ens permet d’il4ustrar-ho: el Projecte de llei va ser 
publicat al Butlleti’ del Parlament el dia 5 d’abril de 1993; en 
defenso la tramitació un 9 de febrer de 1994, poques hores 
abans que comenqi a la Universitat de Barcelona el Primer 
Congrks de la Música a Barcelona, al qual ahir al vespre hi 
havia més de cinc-centes persones inscrites, 

Un quart grup de raons: amb aquesta Llei volem, alhora, 
reconhixer I’esforr; de suplhcia que durant aquests darrcrs 
anys han fet tant les diputacions com els ajuntaments, tant 
els ajuntaments com la iniciativa privada. L’esforG munici- 
pal per crear conservatoris, escoles de ballet, dc cerhica,  
de música, d’arts plastiques ha estat notable. El Dccret 
179193, al qual em referir6 tot seguit, regulador de les csco- 
les de música i de dansa, reconeix aquest cs€orF municipal. 
Diu textualment el seu exordi: <<Cal destacar la tasca rea- 
litzada en aquest punt des de l’  Administració local de Cata- 
lunya)); 6s bo que el Parlament ho recordi. 

Quan presento aquesta Llei, que ha estat elaborada amb 
el suport de molts professionals dels ensenyaments artístics, 
de 1’Institut del Teatre, dc ~ ’ E s c Q ~  Massana, de moltcs es- 
coles municipals d’arreu de Catalunya, d’cscoles d’arts i 
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oficis, del Taller de Músics, de professors i critics de 
disseny, de regidors de molts ajuntaments catalans, tinc pre- 
sent allb que ens deia Montserrat Albet en el prbleg del seu 
llibre Mil anys de rnlisica catalana, que aquests darrers dies, 
per rams niés aviat lamentables i d’una cathstrofe d’abast 
nacional, tantes vegades ha estat citat. Doncs M, en e1 
prbleg d’aquest llibre, Montserrat Albet ens diu: <<Compte, 
que a Catalunya hi ha molta sensació que ens interessa molt 
I’art i les manifestacions artistiques, perb poca dedicació, 
escassa dedicació a !’ensenyament sistemhtic del conreu 
d’aquestes arts.)) I diu, textualment: <<Aixb requereix molt 
temps, situacions d’estabilitat i de normalitat, situacions>> 
-diu ella- cque no hagin de ser notícia, perque s6n justa- 
ment el funcionament estable d’escoles estabIes que ensen- 
yen aquestes possibilitats de ser un interpret musical, de ser 
un pintor, d’exercir i de treballar en les diferents arts.>> 

Vull dir-los tamb6, senyores diputades i senyors diputats, 
que en el Projecte de llei que sotmetem a la seva conside- 
raci6 hi ha punts, articles, títols -i ho dic ben clar- palesa- 
ment millorables; més encara, hi ha punts que poden 
semblar excessivament reglamentaris en el text que presen- 
tem i d’altres que resulten, fins i tot, anacrhnics. Ara bé, 
l’experikncia em diu que han entrat en aquesta cambra pro- 
jectes de llei que han estat no Únicament maquillats pel tre- 
ball de comissi6 i de ponencia, sin6 sotmesos a lfftings 
profunds, a trasplantaments i a empelts que els han capgirat 
molt més que el pol&rnic mitjú de Tiipies. 

És, per tant, des de la més seriosa humilitat que els pre- 
sentem aquest projecte de llei, que creiem tan urgent com 
oportú per posar ordre al desgavell, per ordenar ei caos en el 
món dels ensenyaments artistics. Na els estranyi que hi hagi 
punts que grinyolin, al nostre projecte. Manuel de Pedrolo 
ho deia, i faig meves les seves paraules: c<Com 6s possible 
descriure el caos amb temes d’ordrc?>> -deia PedroEo. 
D’enqh que s’ha presentat a trhmit aquest projecte de Ilei, hi 
ha hagut iniciatives, des del Govern, per comenpr a en- 
dregar les coses i a ordenar algun d’aquests sectors, com el 
decret ja esmentat i que considero notablement important: 
em refereixo al Decret 17911993, de 27 de juliol, publicat al 
Diuri Qficial de la Generalitat de Catulunyu cl mes d’agost 
de 1993, el 4 d’agost, que justament porta corn a titol <<pel 
qual es regulen les escales de m~sica i de dansa,>. 

Aquest 6s un projecte de Ilei, a mes, que vol recordar que 
Catalunya és una naci6 europea i que se sent satisfeta de 
pertinyer a la Uni6 Europea. Quan a la llei fem allusi6 a 
I’EMU -Europaische Musikschulen Unim- del 1973, a les 
reunions de la qual ha assistit, per cert, una delegació cata- 
lana, o quan parlem de les titulacions que haurien de poder 
impartir en els graus superiors els ensenyaments drarnhtics a 
Catalunya, estem pensant, evidentment, en l’horitzó d’Euro- 
pa, i estem pensant en una possible contradicció: que siguin 
reconeguts a la resta d’Europa ensenyaments que no estan 
reglats a Catalunya, com s’esdevé, per exemple, en els titols 
que reconeixen a 1’Haia escoles adherides a 1’Assoeiacid In- 
tcmacional de les Escoles d’Art, i que, en canvi, no són re- 
coneguts O na tenen validesa a Catalunya; es podria produir, 

en aquests moments, una situaci6 tan grotesca corn aquesta. 
A través de la Uni6 Europea vafidm’ern títols que no s6n 
validats a Catalunya, i aixb, evidentment, en la plena aplica- 
ci6 del tractat de Maastricht, i, en tot cas, després de les 
eleccions europees del mes de juny, seria possible. És cvi- 
dent que aqui es tracta de treballar a fons per aclarir totes 
aquestes possibles contradiccions. 

He dit abans que aquesta llei és o hauria de ser d’aprova- 
ció i d’aplicació gairebé urgent, ni que fos per evitar passi- 
bles contrasentits, com en el cas dels estudis que ja va 
impartint ]’Institut del Teatre sense que se n’hagi aprovat el 
marc general, o la decisió de com enllaqar aquests estudis, 
en la seva fase superior, amb la universitat, que 6s qui im- 
parteix els títols de doctorat: qüestió no menor -pensin que 
en aquests moments estan cursant el segon curs d’una nova 
carrera d’ensenyaments dramsltics a Catalunya, És urgent 
per la situació preciria en que es troben moltes escoles mu- 
nicipals; és urgent perqu& I’aplicació de la reforma educati- 
va a Catalunya requereix, a cada nivell acadhic, profes- 
sionals preparats i acreditats, homologats; en aquest cas, no 
ens basta dir: <<ja hi ha classes de mfísica, de plhstica, etcete- 
ra, a tants cursos>>, si no podem garantir el grau de coneixe- 
ment, la capacitat pedagbgica d’aquests professionals. És 
urgent perquk, CQIII la desgracia ens demostra aquests dies, 
Catalunya vol ser fidel a les aportacions dels seus artistes, 
vol enfortir el seu tarannh nacional a partir d’una com- 
prensió més rigorosa i més generosa dels ensenyaments 
artístics. 

M’he allargat en aquesta introducció de la llei pe@ 
l’articulat em penso que respon una mica a I’intent d’orde- 
nar tot allb que ens proposa la LOGSE. Corn que les senyo- 
res diputades i els senyors diputats han tingut gairebd un 
any per a estudiar-se a fons la llei, em penso que j a  és dei 
tot innecessari que els presenti de quina manera estructurem 
aquesta Proposici6 de llei. 

Moltes grhcies, senyores i senyors diputats. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Riera. Hi ha 

possibilitat d’un torn en contra. (Pausa.) Si ningú cn fa Ú s ,  
passem a la participacid dels ahes grups, per ordre de me- 
nor a major. El Mixt no hi és. Grup Parlamentari Popular: té 
la paraula el diputat senyor Simon Pujol. 

El Sr. PUJOL I FOLCRA: Senyor president, senyores i 
senyors diputats, és ben cert que Catalunya ha patit una po- 
lítica cultural centralista, que concentrava les inversions i 
les infraestructures artistiques en la capital de I’Estat, i 
aquesta situació no ha estat corregida amb una planificació 
adequada per part del Govern de la Generalitat, de manera 
que han estat les corporacions locals i les entitats privades 
les que han omplert parcialment aquest buit, i el resultat, 
des del punt de vista histhric, no es pot negar que ha estat 
positiu, tenint en compte els mitjans al nostre abast, 

Catalunya pateix d’una xarxa educativa i de recerca dels 
ensenyaments artistics que ha d’implementnr i assumir la 
Generalitat de Catalunya, ja que es tracta d’un hmbit de les 
ofertes dc formaci6, música, belles arts, dansa, art dramhtic, 
etcktera, que s’ha deixat fora del sistema general d’ensenya- 
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ment. Cal, doncs, portar a terme I’ordenaciri dels ensenya- 
ments artístics a Catalunya, superant uns models del passat 
que en el fons són l’expressib d’una mancanqa d’una admi- 
nistració pública catalana i del desinteri% del Govern de la 
Generalitat, que IIQ exercita campetkncies que ens han ator- 
gat la Constitució i ]’Estatut. Tenir inf-raestructures culturals 
6s cost& mantenir-les també, perb generar unes bases i un 
clima artístic de qualitat no 6s només un problema d’inver- 
sions puntuals. Per molts milers de milions que es destinin a 
infraestructures artistiques, per molts milers de milions que 
es destinin a la pmducci6 d’ espectacles internacionals, res 
pot donar resposta a la manca d’una <<cantera>> nacional 
propia d’artistes de qualitat, una {{cantera)) que necessita 
una xarxa consolidada d’institucions dedicades a aquest h- 
bit de la forrnaci6, que abasti tot el Principat de forma equi- 
librada, entre cl que és la iniciativa social i la iniciativa 
pública, i amb una hornogene’itzaci6 i homologació de les ti- 
tulacions i els cum’culums. I tot aixb cal contemplar-ho de 
manera específica mitjanGant l’actuació legislativa del Par- 
lament de Catalunya. 

La Proposició de llei d’hiciativa per Catalunya, més en- 
118 de les qüestions tkcniques puntuals que serien abjecte de 
les corresponents esmenes, una vegada -si &I aprovada- en- 
tri aquesta proposta a Comissib, respon a un problema pun- 
tual, que és la manca d’homoiogació i harmonitzaci6 
acadErnica deis centres d’ensenyament artístic de Catalunya 
i suposa, a més a mes, la voluntat de treballar en Ja planifi- 
caci6 dels estudis artístics, per tal de millorar I’aprofitarnent 
dels recursos públics destinats a aquest fi, així com resoldre 
els problemes de dualitats interadministratives que poden 
existir. 

En aquest sentit, entenem que Ia Proposici6 de llei que 
avui es pren en consideracib ens pemetrh obrir un debat so- 
bre corn fer de Catalunya un pais m, a m& a m& d’infraes- 
tructures artistiques, tinguem una <<canteran prbpia d’artistes 
de qualitat quc puguin competir amb els artistes procedents 
d’altres indrets del món, per no trobar-nos amb el problema 
de no tenir personal propi d’una qualitat suficient per cobrir 
places de música, per exemple, la qual cosa ens obliga a re- 
c h e r  a personal estranger. 

Ara tots estem consternats per la dramhtica irresponsabi- 
litat que ha portat a la destrucció del Gran Teatre del Liceu, 
i hem d’assumir el repte que aquest gran teatre que entre 
tots reconstruirem no sigui una estructura sense fonaments. 
La cultura artística de Catalunya requereix una pirhrnide 
fornada d’ afecci onats, practicants, umuteurs, professionals 
ben format ts.. . ,  i aixb només es pot fer amb bones estructures 
educatives, tal com planteja la Proposició de llei avui a de- 
bat, a la qual donarem el nostre sup~rt. 

Grhcies, senyor president, senyores i senyors diputats. 
El Sr. PRESIDENT; Moltes grhcies, senyer Pujol. Pel 

Grup Parlamentari Socialista, té la paraula ... (remer de 
veus), el senyor Carod-Rovira, exactament, pel Grup d’Es- 
querra Republicana de Catalunya. 

El Sr. CAROD-ROVRA: Senyor president, senyores i 
senyors diputats, el sistema educatiu al nostre pais -i ja ho 

ha anunciat reiteradament en aquesta cambra, en nom del 
nostre Grup, el diputat senyor Josep Bargall6, que avui no 
pot ser aqui- es troba mancat d’una regulació legislativa 
prbpia que permeti un desenvolupament adequat de 1’esb-u~- 
tura docent a la nostra realitat cultural, social i educativa. EI 
nostre Grup va presentar, a l’inici de I’actual legislatura, 
una proposició no de llei demanant la redacció, per part del 
Govern, d’un projecte de llei de c~ssos  docents, proposici6 
que va esdevenir resolució ferma en ser aprovada per la Co- 
missiú de Politica Cultural, i que esperem veure com es 
compleix en el termini que s’hi va marcar: abans de la fina- 
lització d’aquesta quarta legislatura. 

S6n molts els camps educatius en quk la Generalitat dis- 
posa d’una tebrica plena autonomia, tebrica perqu&, com 
podem anar comprovant dia rere dia, la realitat sol ser tota 
una altra, i que encara esperen un desplegament legislatiu 
que possibiliti I’existhcia d’un veritable sistema docent 
propi. Entre flaires de retallada de l’abast competencial que 
ens arriben i la desídia governamental a I’hora de legislar e n  
allb que ens 6s possible, Catalunya continua veient corn 
d’altres indrets que es troben en un nivell autonbmic sem- 
blant al nostre, com és ara, en el camp educatiu, Euskadi i, 
fins i tot, altres de m6s allunyats, com les Canbies, dispo- 
sen d’un sistema m6s ben travat per un desplegament legis- 
latiu que els permet de resoldre les llacunes i Ics de- 
ficikncies que podem observar en I’obligat marc estatal. Des 
dels menjadors escolars, una qüesti6 important per al desen- 
volupament social, sanitari i educatiu dels alumnes, reitera- 
dament negligida a casa nostra, a i’ernpara d’una plena 
buidor legal, fins a la mateixa estructuració generica del sis- 
tema educatiu, tenim encara molta feina a fer, tanta que ens 
pot portar a sospitar, amb els anys que j a  han passat i la fins 
ara evident manca de voluntat per a solucionar-ho, que tam- 
poc no hi ha massa interks a marcar un canemhs legislatiu 
eficq i adequat que ens permeti d’apropar la politica refe- 
rent a I’ensenyarnent no univcrsitari a la realitat del nome 
país. 

Per aixb, evidentment, donarem el nostre vot favorable a 
aquesta Proposició de llei presentada pel Grup d’hiciativa 
per Catalunya, que es proposa d’ordenar els ensenyaments 
artístics. No podríem dir ara si aquest és l’aspecte del nostre 
sistema educatiu que m6s urgentment exigeix u n a  regulació, 
perquk ens seria diffcil de determinar-ho i ens demanaria de 
realitzar una priorització que no cal que fem ara, perb, sens 
dubte, si que els ensenyaments de mtisica, dansa, art dra- 
rnhtic i arts i oficis eren un dels ensenyaments que més es- 
perances tenien dipositades en aquella reforma que -potser 
algú de vost&s ho deu recordar- havia de desplegar-se a 
conseqü&ncia d’una llei anomenada LOGSE. Es dugui a ter- 
me, finalment, o no, aquella reforma, la puguem veure nos- 
altres mateixos, els nostres fills o cls fills dels nostres fills, 
l’ordenació d’aquestes branques del nostre sistema educatiu, 
des del seu nivell més elemental fins al superior, és ne- 
cesshria i urgent per molts motius, des de la seva definitiva 
reglamentació curricular i acadkmica fins a la seva distribu- 
ció territorial equitativa, o 1’ obligada assumpció de 1’Admi- 
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nistració de la Generalitat d’um estudis que avui es troben 
dispersos en diverses administracions o, en algun cas con- 
cret, només es poden trobar en mans privades. 

Per tot aixb, ja ho dkiem, hi votarem a favor, sense entrar 
a discutir ara el seu articulat, perque aquest no 6s el trhrnit 
parlamcntari en que cal fer-ho. I% aquest un text elaborat 
des d’una comprensible voluntat de rectificaci6 d’alguna de 
les moltes, moltissimes, llacunes que té la LOGSE, una llei 
-voldriem recordar-hw que continuem opinant que el mi- 
llor que se’n pot fer és, per un cantó, reformar-la conve- 
nientment, i, per I’altre, dotada d’una vegada del finan- 
p m n t  minim, abans que qualsevol intent de la seva aplica- 
ci6 mori per simple inanició. 

La proposta que se’ns presenta avui és una proposta que 
demoswa interh pel tema, que aporta elements realment. 
d’inte&s, alguns d’ells, bbviament, millorables amb l’esfurt; 
de tots els grups. És, doncs, aquesta proposta a la qual ~ Q S -  

altres donem el nostre suport. A principis deIs anys seixan- 
ta, des de la seva Sueca natal, Joan Fuster assegurava que 
els únics plaers que no decebien eren els plaers imprevistos. 
Si avui, sense pensar-ho, el Grup de la majoria hi donés el 
seu suport, seria un dels plaers mis imprevistos possibles en 
aquesta cambra. 

Moltes grhcies, senyor president, senyores i senyors di- 
putat s. 

El Sr. PRESIDENT Moltes grhcies, senyor Carod-Rovi- 
ra. Tt5 la paraula el diputat senyar Oriol Martorell, pel Grup 
Socialista. 

El Sr. MARTORELL: Senyor president, senyores diputa- 
des i senyors diputats, havia preparat un guió per a aquesta 
intervenció, perb després de tot el que he sentit i escoltat 
quasi no val la pena que ni me’l miri. 

En primer lloc, el que s’ha demostrat -i estic segur que 
es demostrar& també immediatment desprks de la meva in- 
tervencik 6s l’interes d’aquest tema. L’interes que tots sen- 
tim per aquest tema i que aixb necessita, doncs, una 
regulació. Voldria dir també -per tant, doncs, em sembla 
que les meves paraules ja van per aquest carni- que estic 
prhcticament d’acord amb tat el que s%a dit fins ara, Perb 
potser la conclusió que traur6 d’aquesta posició serh dife- 
rent de la que fins ara han expressat els altres grups. Estic 
d’acord amb el que ha dit l’amic Ignasi Riera, i, per tant 
-quan ell ha parlat que aquesta proposta gairebg tenia un 
any, que havien passat moltes coses; quan ell ha parlat que 
dema mateix s’inaugura el Primer Congrés de Música a Ca- 
talunya i que, per tant, potser aixb s’encavallava-, jo insisti- 
r& sobre aixb: jo crec en aquests moments que aquesta Llei 
no és el moment que entrem a discutir-la. Insistiré sobre el 
fet d’qaquest congrés de dem&, que esta dividit en tres grans 
&rees, una de les quals és precisament l’eensenyament de 
música. Ja sé que la Llei parla d’altres ensenyaments, per6 
una sErie d‘ especialistes, durant tres dies, debatran aquest 
tema, en parlaran, hi haurh exposicions, hi haurh discus- 
sions, i arribaran a unes conclusions; almenys, esperem a fer 
alguna cosa fins que es coneguin aquestes discussions i el 
resultat d’aquest debat. Per tant, jo, el que faria, dient per 

endavant que, si el Grup d’hiciativa manté aquesta propos- 
ta, nosaltres hi votarem a favor, perb jo demanaria al Grup 
d’hiciativa que retirés aquesta proposta. 

Moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Martorell, 

Pel Grup Parlamentari de Convergkncia i Unió, té la paraula 
la diputada senyora Roser Capell. 

La Sra. CAPELL: Iklustres diputades, senyors diputats, 
com és lbgic, he precurat escoltar atentament tots els ora- 
dors dels diferents grups parlamentaris que han intervingut, 
i crec que recollint bastant fidelment tot el que s’ha dit, un 
dels punts en que tots coincidim és en la importhncia de la 
misica com una de les disciplines que més contribueixen a 
formar aquesta sensibilitat en ]’&ser hum&, i una de les ma- 
t2ries que formen el gran ventall de l’educaci6 global. El 
criteri, perb, del Grup Parlamentari de Convergkncia i Uni6 
és d’oposar-nos a la Proposició de llei d’ensenyaments ar- 
tistics que avui ens ocupa, i ens hi oposarem no pas per l’es- 
perit que V Q S ~ ~ S  proposen sobre l’educació musical, sinó per 
la forma d’aplicar-la, Pensem que, si analitzem la Proposi- 
ció de llei des de tres punts de vista bhsics i fonamentals 
com són l’organitzatiu, el pressupostari i l’ideolbgic, hones- 
tament hem d’oposar-nos a aquesta Proposició de llei. 

Des del punt de vista organitzatiu, pensem que avui no és 
necesskia una disposici6 amb rang de llei, ja que entre la 
LOGSE i els decrets que la desenvolupen és del tot: sufi- 
cient. Corn molts de vostks recordaran, abans de promulgar- 
se la Llei orghnica d’ordenaci6 general del sistema educatiu 
-la LOGSE, ja hi va haver una iniciativa del Departament 
d’Ensenyament i del Departament de Cultura de la Genera- 
litat d’elaborar un avantprojecte de llei d’ensenyaments mu- 
sicals, i que va ser retirat en entrar en vigor la LOGSE, que 
ja recoIlia els aspectes bbsics de l’ensenyament de la músi- 
ca. Seria incoherent que ara, amb la LOGSE i amb tots els 
decrets que la desenvolupen i que poden desenvolupar-la, 
admetéssim a trhmit una proposici6 de llei de la miísica. 

Des del punt de vista pressupostari, si totes les escolles de 
música fossin de l’hmbit públic -tal com vostes apunten a la 
Proposició de llei-, 6s evident que no es podrien mantenir 
adequadament. I, finalment, des del punt de vista ideolbgic, 
pensem que la política educativa de Convcrghncia i Unió és 
la de l’educaci6 de qualitat i no diferenciar entre l’hmbit pú- 
blic i privat. No obstant, de la Proposició de llei presentada 
pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya, voldriem 
remarcar una shrie de trets que creiem interessants i que 
aporten idees molt vhlides de cara a donar el tractament 
adequat als ensenyaments artistics. 

En l’exposició de motius, en el parhgraf cinquk, vostEs 
parlen de la mecessitat de I’existkncia de centres de música 
i de dansa que facilitin tant els ensenyaments ordinaris com 
els específics)>. En I’actualitat ja existeix una oferta de cen- 
tres en els quals s’eesth experimentant la integraci6 dels en- 
senyaments de música en regim general. Per citar-ne alguns, 
a Barcelona, a primhiria, eI Centre de la Purissima Concep- 
ció, centre pdblic; a les Escoles Virtklia, privat subvencio- 
nat, i, a secundhrria, també a Virtdia. A Badalona, a secun- 

Fascicle segon 
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dhia, I’Institut d’Ensenyament Secundari Badalona 7, pú- 
blic; a Terrassa, secundhia, 1’Institut de Terrassa, i a Man- 
resa, secundhria, l’hstitut de Lluís de Peguera. També es 
compta dins d‘ aquests centres I’Escolania de Montserrat. 
Sabem, pe&, que es tracta d’una oferta insuficient -ja ho ha 
dit el senyor Carod-Rovira- i sabem tamb6 que s’haurh de 
racionalitzar i potenciar l’oferta a partir d’experikncies ben 
ordenades -algunes de les quals, per cert, ja  estan prepa- 
rant, De tota manera, és difícil d’assumir d’una manera ge- 
neralitzada, aquesta integra&, sobretot quan es pretén que 
aquesta sigui assumida, com deia jo al comenpnent, ínte- 
grament pel sector pGblic. 

És interessant tambe la idea que vostes apunten, de crear 
un organisme superior que vetlli pel desenvolupament dels 
ensenyaments superiors de rkgim especial d’uuna forma si- 
milar al Consell d’universitats. També estem d’acard amb 
la política de beques i ajuts <<ca les famflies que ho puguin 
necessitarn, a qui2 vosths es refereixen. Ens sembla correcte, 
i els puc avangar que el Departament estlr. treballant en 
aquest sentit, i que ho ha inclbs com un dels seus projectes, 
que contempla, a la vegada, ajuts als centres que han de 
contractar personal docent d’hrees geogrMiques distants per 
compensar les desigualtats territorials, 

Perb, malgrat que estem d’acord amb alguns punts que 
integren la seva Proposició de llei i que els valorem en la 
seva mesura, és evident que tot el planteig que fan dels en- 
senyaments artístics va molt lligat amb la filosofia del seu 
Grup, corn ja apuntava cn analitzar la Proposició des del 
punt de vista ideolbgic. Nosaltres creiem que no s’adequa 
als nostres objectius; pensem que és bo que es compti amb 
d’altres opcions no necesskiament dependents de les admi- 
nistracions, per obrir aixi un ventall més ampli i plural on 
tothom pugui prendre la seva prbpia opcib. 

I entrant ja a analitzar amb rnks detall la Proposició de 
llei, diríem, en primer lloc, i des de l’bptica organitzativa 
apuntada, que formalment, al marge del seu contingut mate- 
rial, no estem prbpiament davant d’una proposici6 de llei, ja 
quc molts dels seus articles s6n m6s exposicions, explica- 
cions Q justificacions i al nostre parer no tenen un contingut 
que correspon a un precepte legal. 

En segon lloc, cal assenyalar que la LOGSE distingeix 
entre els ensenyaments de rkgim general i els de rEgim es- 
pecial, i que entre les &rees de coneixement dels ensenya- 
ments de r6gim general corresponents a l’educaci6 psimhia 
ja s’inclou l’educació artística. Entre les &rees de coneixe- 
ment de secundaria obligatbria s’inclou la música, i entre 
les modalitats de batxillerat es preveu la d’arts, En el cas de 
la música i la dansa, aquest batxillerat haurh de ser cornpar- 
tit entre el centre musical o de dansa de grau mitja i el cen- 
tre de batxillerat. 

Ara bé, hem de destacar que la LOGSE, COM el senyor 
Riera ha remarcat, situa els ensenyaments artistics dins cl 
sistema educatiu corn a ensenyaments de regim especial i 
defineix la seva finalitat en el sentit següent: proporcionar 
als alumnes una formació artística de qualitat i garantir la 
qualificació dels futurs professionals de la música, de la 

dansa, de I’art drarnhtic i de les arts plhstiques, alhora que 
per a la música i la dansa fixa les cmacteristiques del currí- 
culum dels alumnes i del professorat dels centres d’ensen- 
yament, alhora que preveu en el seu article 39.5 l’existhcia 
d’ escoles específiques que seran regulades reglamenthria- 
ment per les administracions educatives. 

I precisament referent a l’article 39.5 la Generalitat va 
aprovar el passat 27 de juliol el Decret pel qual es regulen 
Ics escoles de miisica i de dansa. En aquestes escoles els 
alumnes, sense limitació d’edat, podran cursar estudis de 
dansa o de mtísica no adrqats a l’obtenció de títols amb va- 
lidesa acadEmica i professional. Es pretén amb aixb establir 
dues formes diferenciades d’ensenyaments de música i de 
dansa: una via reglada, que compren diversos graus, que té 
un nivell d’exighcia elevat en funci6 de la seva finalitat de 
facultar ]’alumne per a la prhctica professional i, per tant, 
exigeix una forta dedicaci6 difícilment compatible amb 
d‘ altres ensenyaments professionalitzadors, i una altra via, 
no reglada, per zt aquelles persones que desitgin assolir un 
nivell de coneixements adequats per practicar la dansa i la 
música per6 sense perspectives professionals, a banda de les 
incorporades en els ensenyaments de rkgim general. Aixb 
no obstant, aquesta segona opció tambB permet descobrir i 
desenvolupar les potencialitats dels alumnes i apropar la 
formació professional i artística a un major nombre de ciu- 
tadans. 

Aquesta diferbncia de rEgim no esta present en la Propo- 
sici6 de llei, que estableix un regim general que, segons la 
proposta, ha d’assegurar uns objectius bhsics per a la totali- 
tat de la població en edat escolar, i un r5girn especial que ha 
de permetre d’ aprofundir en aquestes mathies tots els alum- 
nes que ho desitgin. 

Es confonen, per tant, les bees de coneixements artístics 
que s’incorporen al rkgirn general i els ensenyaments artis- 
tics de r&gim especial, ja siguin reglats o no. I aquí voldria 
remarcar que el parhmetre que la Proposició de llei fa servir 
en el seu article primer, quan diu atots els estudiants que ho 
desitgin han de poder accedir a l’aprofundirnent dels estudis 
de rkgim especial>), a nasaltres no ens sembla correcte. Per 
que? Pesqui: nosaltres matisem, <<tots els estudiants que ho 
desitgin, sí>), pe& automhticament hi afegim: <<que ho de- 
sitgin i que tinguin aptituds per seguir-los). I ho matisem 
perque és important remarcar el risc que, en ser tan general 
l’oferta, el nivell d’exigkncia baixi, perjudicant d2 alguna 
manera els alumnes que realment voien assumir un nivell 
altament professional. 

I, per acabar, voldria subratllar una altra vegada que el 
Grup d’lniciativa per Catalunya ha demostrat una gran sen- 
sibilitat per aquest tema, i que ens sap greu d’haver de votar 
en contra de la seva proposta. Nosaltres estern segurs que el 
Govern, en el desplegament dels decrets corresponents, tin- 
drh en compte aquesta sensibilitat, i és per aixb que, su- 
mant-nos a la petició feta pel Grup dels Socialistes en 
boca del senyor Oriol Martorell, demanaria al senyor Ig- 
nasi Riera que fos tan amable de retirar la seva Proposi- 
ció de llei. 
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Moltes grhcies, senyor president; moltes grhcies, illustres 
senyores diputades, senyors diputats. 

El Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyora Capell. El senyor 
Riera vol dir alguna cosa? Sembta que ha estat convidat a 
aixb per dos portaveus ... 

El Sr. RIERA I GASSIOT: Sí, grhcies, senyor president. 
Carn que justament un Parlament hem dit tantes vegades 
que és i ha de ser un lloc on puguem debatre els temes, es- 
coltar-nos mituament i, per tant, poder rectificar, que diuen 
que és propi de savis, jo, que no sóc savi, voldria en aquest 
cas acollir o recollir les propostes que m’han fet, després 
d’agrair les intervencions del senyor Simon Pujol; del se- 
nyor Josep Lluis Carod-Rovira, d’Esquma Republicana, de 
Ia senyora Roser Capell, de Convergencia i Unió, i molt es- 
pecialment del senyor Oriol MartoreII, una mica perquk ja 
fa molts anys d’elI vaig escriure que quan el 1976 en aquell 
Onze de Setembre de Sant Boi, mig clandestí, quan ens va 
ensenyar a cantar ELS segadors als uns i als altres, es va con- 
vertir, per a nosaltres molt més que en una figura, gairebC 
en un símbol, diguem-ne, religiós, perque era la persona que 
ens permetia de trobar nous referents en aquest pais. Com 
que aixb esta escrit, i aleshores, verba volant, perb scripta 
manent, voldria recordar que aixb ha quedat dit. 

Per tant, jo acceptaria la proposta, nosaltres no sotme- 
tríem a votaci6 aquesta Proposici6 de llei, per6 aleshores, 
sent fidels al que hem plantejat, al que hem dit i al que ens 
han estimulat a dir els altres grups, dir que sí que els dema- 
narem que se sumin a la nostra proposta de continuar apro- 
fundint el tema dels ensenyaments artístics a través de 
múltiples mecanismes parlamentaris, ja sigui per veure com 
s’aplica el Decret que jo ja he esmentat i que la senyora Ca- 
pell ha tornat a citar, i jo l’he esmentat ja com a positiu, que 
podria haver estat en principi un element de modificació via 
esmena d’addició dins del nostre projecte de llei, i, alhora, a 
través de preguntes, proposicions no de llei, que ens perme- 
tin assegurar que hi ha molta més sensibilitat a Catalunya, i 
que aquest Parlament la recull, a favor dels ensenyaments 
artístics. 

Grhcies, senyor president, senyores i senyors diputats. 
El Sr. PRESIDENT Moltes grhcies, senyor Riera. Que- 

da, doncs, retirada aquesta iniciativa. 

Proposta de resolució per la qual es crea Ia 
Comissió d’Estudi de 1’ Autogovern de Catalunya 

I passem al quart punt de l’clrdre del dia, que 6s el debat i 
votació de la Proposta de resolució per la qual es crea la Co- 
missi6 d’Estudi de I‘ Autogovern de Catalunya, presentada 
pels grups parlamentaris d’hiciativa per Catalunya i d’Es- 
quema Republicana de Catalunya. 

Té la paraula, com a signant de I’esmentada proposta i en 
representació d’liniciativa per Catalunya, el. diputat senyor 
Roc Fuentes; té la paraula. 

El Sr. FUENTES: Grhcies, senyor president. Senyores 
diputades i senyors diputats, jo he de comenFar explicant 

quines s6n les motivacions que ens han porht a nosaltres, 
amb el Grup d’Esquem Republicana de Catalunya, a pre- 
sentar aquesta petició de creació d‘una comissió per a estu- 
diar els problemes de ?’autogovern a Catalunya. No 
<<principalment>> -corn es diu errbniament en el text-, sinó 
d’una manera exclusiva, els problemes importants que té 
l’aprofundirnent del nostre autogovern. 

Nosaltres hem presentat aquesta iniciativa perque pen- 
sem que hi ha qüestions de tanta transcendencia i de tanta 
irnporthncia per al nostre país que és molt desitjable -no 
diré que absolutament imprescindible., . I  per nosaltres, segu- 
rament, jo hauria de dir r<imprescindiblm, perb en qualsevol 
cas molt desitjable- el m h i m  consens possible, 

Aquest matí ho deiem -i ho dkiem tots plegats- en parlar 
de la llengua. Jo CEC que tambd I’autogovern i la necessitat 
&aprofundir-lo i d’incrementar-lo és un element en e1 qua1 
hauríem de trobar el rnhxirn consens possible, com lligar 
aquest h b i t  d’una manera molt estreta al finangament de 
Catalunya. Alhora penso que el ParIament de Catalunya ha 
de jugar un paper que malauradament nu esta jugant en 
aquest i en altres hmbits, i aixb entenem nosaltres que 
essencialment és imputable al grup de la majoria. 

He d’explicar que nosaltres, el dia 26 d’octubre -si no ho 
recordo malament-, vbem presentar quinze iniciatives par- 
lamenthies, perb sobretot, i abans que aquestes iniciatives, 
v&em presentar una petici6 per a la creació d’una ponhcia 
conjunta, a fi i efecte d’estudiar, debatre i arribar a conclu- 
sions a ]’entorn del nostre autogovern i de les iniciatives 
que s7haurien d’emprendre des de Catalunya. 

Tots sabem que la figura de la ponencia conjunta 6s una 
figura que clarament no esta pas establerta en el Reglament, 
per6 que si hi ha voluntat polftica es p ~ t  crear, s’ha creat, 
perb que de bell antuvi aquesta possibilitat ja fou rebutjada. 
Nosaltres mantenim vives per al seu debat en el seu mo- 
ment, si escau -que preferiríem que no hagukssirn d’arribar- 
hi-, perb mantenim vives aquestes proposicions no de llei 
que fan referencia a tot un seguit d’aspectes en dac i6  amb 
I’autogovem i que nosaltres volárlern que fossin la nostra 
aportació a aquest debat i a aquest treball. En cap cas nosal- 
tres hem pretks ni pretenem que les nostres posicions s’ha- 
gin d’imposar, si que pretenem que les nostres posicions, les 
nostres upinions serveixin perque el Parlament prengui 
aquestes consideracions. 

Quina és l’anhlisi que nosaltres fem, a grans trets, de la 
situació de I’autogovern a Catalunya? Nosaltres hem dit 
mortes vegades -i se’ns ha desmentit, curiosament se’ns ha 
desmentit i ara sembla ser que se’ns dóna en molts aspectes 
la raá- que el nostre autogovern, la nostra autonomia estava 
bloquejada, que no solament avan@vern, sin6 que en 
molts aspectes esthvem retrocedint per molts motius. 

El primer d’aquests motius és que tenim al voltant de 
vint-i-cinc transfer5ncies pendents de compethcies clara- 
ment -clarament- pertanyents a la Generalitat de Catalunya, 
d’acord amb ]’Estatut, d’acord a m b  la Constitució, perb 
que, bé, no s’han culminat encara tots aquests passos: com- 
petencies amb organismes de treball, que tenim plenes com- 
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peth ies ,  amb instituts, etcetera. Altres cornpethcies que 
encara que taxativament puguin ser discutibles, perb que 
s6n organismes que podriem tenir, com I’Inem, com deter- 
minats ports, aeroports, etcbtem, i fins i tot qiiestions tan cu- 
rioses corn és la titularitat dels monts i dels boscos de 
Catalunya ja acordada fa molts anys, per6 que realment en- 
cara fins i tot no s’ha arribat a materialitzar. 

Alhora, nosaltres pensem que és absolutament impres- 
cindible anar a la supressi6 de 1’Administració perifirica de 
]’Estat. Aixb vol dir que tots aquells organismes de 1’Estat a 
Catalunya amb competkncies que moltes vegades, que mol- 
tes vegades se ~<solapen~ amb les que té la Generalitat -tre- 
ball, etcktera- s’haurien de suprimir i passar, naturalment, 
tot aixb a la Generalitat de Catalunya. 

He de dir -per matisar algunes de les afirmacions que 
s’han fet per part, fins i tot, del president de la Generalitat 
de Catalunya en aquests dies- que nosaltres entenem sem- 
pre que l’Adrninistraci6 a Catalunya ha de ser doble, és a 
dir, no una administració Única, sin6 dues adminisb.acions; 
basicament 1’AdministraciÓ autonbmica, perb també 1’Ad- 
ministraci6 local. I dic aixb perque a vegades sembla que 
quan es parla d’administraci6 Única s’esth obviant o, com a 
minim, pensem nosaltres que s’esth menystenint I’Adminis- 
traci6 local. 

6s cert que practicament no s’han utilitzat -almenys no 
s’han utilitzat pel que fa a Catalunya- les possibilitats que 
permet I’article 150.2 de la Constitució quant a tot un seguit 
de competkncies que poden ser fins i tot prbpies de 1’Estat 
en virtut de la Constitució i en virtut de l’Estatut, perb que 
per aquesta via poden ser, perfectament i sense cap modifi- 
cació estatutiria ni constitucional, traspassades a la Genera- 
litat de Catalunya. Alhora -i en aixb em sembla que hem 
coincidit moltes vegades-, per la via de les lleis suposada- 
ment de bases de I’Estat, en molts casos s’han retallat com- 
petkncies de la Generalitat dc Catalunya. Hem de dir tambe 
que en molts casos aquestes lleis fins i tot han tingut el su- 
port de Convergkncia i Un%, perb en qualsevol cas tots sa- 
bem que des de les lleis de cossos i forces de seguretat, de 
bases de rkgim local, d’hisendes locals, de costes, etcktera, 
per aquesta via s’ha produ’it una retallada de les competkn- 
cies de Catalunya per la via, hi insisteixo, d’aquestes lleis. 

Hi ha un altre aspecte que aquest si que des del nostre 
punt de vista comportaria, naturalment, previ un estudi, pre- 
vi als treballs corresponents, buscant el consens, buscant 
l’acord, perb si que comportaria una reforma constitucional, 
que és si realment volem quc el Senat sigui la cambra de 
representació territorial, si volem que efectivament jugui el 
paper que ha de jugar a l’Estat, que s’esth --o almenys nosal- 
tres voldricm que fos així- prefigurant. 

Per tant, com a rninim, a l’entorn de totes aquestes qües- 
tions 6s imprescindible, pensem nosaltres, que el Parlament 
de Catalunya tingui posicions, i insistim que aquestes posi- 
cions podrien scr i haurien de ser al m k i m  de consensuades 
possible, en la línia del que han fet altres parlaments, i aixb 
pensem nosaltres que no solament no aniria en detriment del 
pes i de la forga dc Catalunya a I’hora de negociar aquestes 

qüestions, sin6 que, al contrari, ens donaria molta mds forqa 
i molt més pes. 

Hauríem de sortir, haurim de fugir de la negocia& ex- 
clusivament partidista, que tots sabem que en els cltims 
temps ha portat a situacions de crispació, dJ incomprensions 
i de problemes, perquk es confon, hi insisteixo, el que 6s el 
suport del Grup de Convergkncia i Unió al Govern del 
PSOE amb els interessos propis de Catalunya, i pensem que 
tots aquests aspectes els hauríem de treure d’aquesta nego- 
ciaci6 purament partidista, portar-ios al Parlament de Cata- 
lunya, arribar a acords -que s’hi pot arribar, que hi podem 
arribar- al Parlament de Catalunya i aixb naturalment repre- 
sentari molt més suport, molta mes foqa per aquesta nego- 
ciaci6, per aquesta tasca, per aquest treball, que en cap cas 
-en cap cas- ni va, ni ha d’anar, ni anirh en detriment de les 
legitimes competencies que tenen el Govern de la Generali- 
tat de Catalunya i el president de la Generalitat de Catalu- 
nya per tirar endavant aquestes qüestions. 

Pesb el que pensem que és equivocat és menystenir el 
Parlament de Catalunya, no donar a aquest Parlament el 
protagonisme que pensem que li  correspon en aquestes 
qüestions i, per tant, utilitzant moltes de les expressions que 
avui mateix s’han utilitzat en aquesta cambra en relaci6 amb 
Pa necessitat del consens, de l’acord i del mhxim suport de 
les forces polítiqucs del Parlament, nosaltres demanem la 
creaci6 d’aquesta comissió. També acceptarim, com 6s 
obvi, la creació d’ una ponkncia conjunta, plenament dispo- 
sats -si aixb es tita endavant- a retirar les nostres iniciatives 
parlamentaries <<en arcs)>, precisament, amb el desig -si 
serm permet una cxprcssió més correcta- d’anar a busca 
aquest consens, aqucst acord, perquk, hi insistim, la nego- 
ciaci6, l’avenq, el gir autonbmic, l’apmfundiment de l’auto- 
govern tinguin cl suport de totes les forces polítiques de 
Catalunya o, com a niinini, de la majoria de les forces polítiques 
de Catalunya, quc @s pcrí’cctament possible en el dia d’avui. 

Per tot aixb, cls dcmanem la seva votació favorable per a 
la creació d’aqucsta comissi6, perquE puguem tirar enda- 
vant aquesta iniciativa, perquh tots plegats puguem treballar 
per l’autogovem de Catalunya i pel seu aprofundiment. 

Grhcies, senyores diputades; grhcics, senyors diputats. 
Moltes grhcies, senyor president. 

El Sr. PRESIDENT Moltes grhcies, senyor Fuentes. Hi 
ha possibilitat de torn en contra? (Pausa) No sollicitant-10 
ningú, passarem a la intervenció dels restants grups parla- 
mentaris. 

El Grup Parlamentari Popul ar... (El senyor Reguant de- 
mana per parlar.) Perdb, ja veig que hi ha el Grup Mixt que 
em demana la paraula i li ho concedirem, perqub em sembla 
que és menor que el Grup Popular. 

El Sr. REGUANT Rclativarnent menor, senyor presi- 
dent, perb moltes grhcics. 

Per dir, nom&, anunciar el meu vot favorable, perque 
m’ha semblat que l’exposició que ha fet el portaveu d’Ini- 
ciativa per Catalunya realment ha cstat acurada i precisa i 
que realment val la pena recolzar-la. 

Grhcies, senyor president. 
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El Sr. PRESIDENT: Gracies, senyor Reguant. Pel Grup 
Padarnentari Popular, el senyor Curt0 té la paraula. 

El Sr. CURT0 I CASAD6: Gracies, senyor president. 
Fer anunciar I ’  abstenci6 del Grup Popular, senyor president, 
a la constiituci6 d’esta comissió d’estudi objecte de la Pro- 
pasta de resolució signada pels grups d’hiciativa per Cata- 
lunya i Esquema Republicana. 

I, des de la nostsa opinió, alguna matisació, perquh ente- 
nem que millorar -tal com diu lo redactat- substancialment 
I’autogovern de Catalunya no dic que sigui una terminoto- 
gia ambigua, perb sí  un objectiu d’alguna manera inconcret, 
<<millorar substancialment l’autogovern>>. 

Perb 6s que, a mes -com tats sabem-, en una comissió 
d’estudi encara que la finalitat és ]’estudi i prou, no hi ha 
dubte que es pot arribar a produir una determinada votacib 
sobretot si este estudi, esta comissi6 d’estudi arriba a unes 
determinades conclusions, i al final -tampoc no ens hem 
d’enganyar- este estudi s’imposarh, en este estudi s’imposa- 
ria, en 10 supbsit que arribés a prosperar esta iniciativa, 10 
pes dels vots de la majoria, probablement en contra de la 
bondat de l’estudi al marge de consideracions objectives, 
fins i tot m’atreveixo a dir consideracions de ra6 natural. 

Ens sembla més adequat -no sé si s’ha proposat aquí, 
perb em sembla que sí- La via de la ponencia conjunta o, en 
tot cas, que els grups ja hi estem d’acord, almenys els grups 
de l’oposici6, la via de la reforma del Reglament, 

Amb estos criteris, senyor president, reiterem, des del 
Grup Popular, la intenci6 de votar abstenci6 en este punt de 
l’ordre del dia. 

El Sr. PRESIDENT Moltes grhcies, senyor Cwrto. Pel 
Grup Parlamentari d’Esquersa Republicana de Catalunya, tk 
la parada el diputat senyor Carai-Rovira. 

El Sr. CAROD-ROVIRA: Moltes grhcies, senyor presi- 
dent. De I’esc6 estant -i des d’aquest escó estant, per acabar 
de desconcertar I’adversari-, el nostre Grup Parlamentari ha 
fet costat bbviament a aquesta iniciativa conjunta amb el 
Grup d’hiciativa per Catalunya, perquk, tal corn ja va que- 
dar reflectit quan es va commemorar el de& aniversari de 
I’entrada en vigor de I’Estatut d’autonomia de Catalunya, en 
les intervencions dels portaveus dels distints grups hi havia 
una consideració general d’una certa insatisfacci6 o, si més 
no, d’elements de reflexi6 en alguns dels aspectes relatius a 
I’aplicació i a la vigkncia de ]’Estatut d’autonomia. Era, per 
exemple, l’existkncia de campetkncies pendents encara de 
ser traspassades, era també la possibilitat d3 assumir noves 
compethncies pel procediment de delegació perfectament 
constitucional i era també la necessitat de pensar ja a modi- 
ficar determinades lleis d’hmbít estatal, que havien actuat 
d’una manera directa com a procediment absolutament an- 
tiestatutari, com no fa gaires setmanes recordava el presi- 
dent d’un dels dos partits polítics que C Q I I ~ ~ ~ U E I I  la coalici6 
de govern avui a Catalunya. 

Nosaltres creiem que una comissió d’aquestes caracteris- 
tiques tindria el mhxim interes en la mesura que podria aju- 
dar a reflexionar sobre quin 6s en aquests moments el 
desenvolupament de 1’Estat de les autonomies, fins a quin 

punt hi ha. hagut el que en podríem dir una involució o una 
recessi6 en el desenvolupament autonbmic, aprofitant recur- 
sos com poden ser el mateix recurs de la integra& europea 
-no ens estem de dir, d’alúa banda, que aquest mateix Estat 
de les autonomies per nosaltres ds, en molts aspectes, fran- 
cament inviable; malgrat tot, I’últirn que es perd és I’espe- 
ranga i la imaginació. Persisteix la malfianga de I’Estat al 
moment de cedir poder palitic a les comunitats autbnomes i 
persisteix sobretot una cosa insblita des del punt de vista 
dels recursos econbmics i de les funcions de servei a la 
societat, corn és la duplicitat d’estructures administrati- 
ves. 

Cal que des de Catalunya puguem participar i intervenir 
en el projecte europeu, cal que des de Catalunya puguem 
participar en el disseny de la politica econbmica i social, i 
per aixb es fa imprescindible fer una pausa en el carni, atu- 
rar-nos per saber en el marc legal actual i en la conjuntura 
politica d’aquests moments on som i on volem anar -es pot 
donar el cas que fins i tot resulti que vulguem anar a algun 
lloc- i aleshores aixb ens permeti pensar en un consens na- 
cional, en un acord collectiu a l’entom d’alguns temes 
essencials: la llengua i la identitat cultural, el finangament 
de l’autonornia i la polftica fiscai, el marc de seguretat pd- 
blica, la projecci6 exterior i la participació, de Catalunya es- 
tant, a la consmcci6 d’Europa són elements, al nostre 
entendre, que justifiquen plenament que el Parlament de Ca- 
talunya, malgrat tot, segueix tenint encara un hmbit d’actua- 
ci6 evident i que aquesta comissió ajudaria a enfortir, i si no 
a enfortir, almenys a reflexionar sobre l’estat actual de l’au- 
togovern a Catalunya. Ja es faran c k e c  que aixb d’auto- 
govern)) no passa d’ésser en aquests moments un eufe- 
misme estrictament literari. 

Moltes grhcies, senyor president, senyores i senyors di- 
putats. 

El Sr. PRESDENT: Moltes grhcies, senyor Carod-Rovi- 
ra. Pel Grup Parlamentari Socialista, tk la paraula el diputat 
senyor Clotaas. 

El Sr. CLOTAS: Grhcies, senyor president. Senyores i 
senyors diputats, el Grup Socialista coincideix amb la in- 
quietud que ha manifestat el senyor Fuentes, que, de fet, ja 
va manifestar també el senyor Rib6 fa gairebe dos anys en 
presentar en nom del seu Grup una iniciativa gaireb6 idknti- 
ca, encara que aleshores la necessitat de crear una comissió 
#avaluació o d’estudi venia al mateix temps avalada per la 
necessitat d’adequar la situació actual de I’autogovern a Ca- 
talunya amb el futur immediat de la Unió Europea i, per 
tant, amb les conseqükncies de Maastricht, etcktera, perb, en 
tot cas, els propbsits d’aquella iniciativa i els d’aquesta jo 
diria gairebé que són idhtics. I compartim la inquietud 
-dic- des del punt de vista que s’enceti, hi hagi un debat, un 
debat on fóssim capaqos d‘involucrar tot el conjunt de la so- 
cietat catalana, 6s a dir, un debat que depassés les parcts es- 
trictes d’aquesta cambra. 

Coincidim amb quest  objectiu de debat. Després preci- 
sar6 probablement aspectes rnatisadament diferents sobre 
els continguts d’aquest debat. L’objectiu sí que,., En canvi, 
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discrepem del rnktode i del procediment, que no 6s exacta- 
ment el mateix. Del rngtude, perquh, de veritat, creiem que 
el desenvolupament de la Constituci6 i de 1’Estatut 6s el 
tema central del Parlament, i lbgicament 6s el tema a qub en 
principi tots els grups parlamentaris hi hem de dedicar -o hi 
dediquem, se suposa- més esfor$ i més temps. Dificilment 
-entenem nosaltres- pot ser tasca d’una comissió allb que 
correspon al conjunt de la cambra, i el conjunt de la cambra 
no en un sentit unitari ni de consens, sinó el conjunt de la 
cambra en funci6 de les seves prioritats, eis seus aspectes 
programatics i les seves necessitats. 

Crec j o  que quan fem el debat d’orientaci6 politica gene- 
ral, que quan fem el debat monogrhfic sobre benestar social, 
que quan fem el debat sobre finatqament, que quan fem to- 
tes aquestes ..., sobre agricultura, sobre turisme, sobre políti- 
ca territorial, sobre ensenyament, etckttera, estem fent ja  una 
avaluació de la situacib de l’autogovern de Catalunya. Perb, 
per tant, jo crec que aquesta tasca fonamental l’estem exer- 
cint. L’estem exercint COM a grups parlamentaris en el con- 
junt del Parlament. L’esth exercint el Parlament, per tant, i 
l’esth exercint -i ha d’exercir-la tambe- el Govern de la Ge- 
neralitat a través del conjunt d’autogovern de la Generalitat. 

Per tant, des del punt de vista d’objectiu creiem en 
aquest debat; des del punt de mktode creiem que la comissi6 
d’estudi no correspon a aquesta necessitat. La prova és que 
el senyor Fuentes, quan feia Ú s  de la paraula en presentar 
aquesta iniciativa, ens deia quins són els aspectes que, des 
del punt de vista del seu Grup, era necessari estudiar, deba- 
tre i contrastar. Deia sobre 1’Administració perifhica de 
I’Estat, sob Fe..., etcktera. Bd, bbviarnent, cada grup tindd 
les seves prioritats i, Ibgicarnent, en una comissi6 d’estudi 
no se& possible posar els punts o la plataforma de comfi de- 
nominador sobre els elements, ja no als acords de I’estudi, 
sinó a estudiar. Per tant, jo crec que aquesta és una funci6 
que correspon al conjunt del Palament i que el conjunt del 
Parlament ja estem exercint a travks dels debats i de les 
prioritats que com a iniciatives presentem en el seu debat, 
aqui a la cambra. 

I finalment crec quc el procediment tampcx: és exacta- 
ment !’adient perque, tot i anunciant que el m h d e  ja no ens 
semblava satisfactori, crec que tambg una iniciativa 
d’aquesta naturalesa, quan el senyor Fuentes deia: <cÉs que 
aixb ho hauríem de fer sobre la base d’un consens, d’un 
consens en el treball>>, tambk hauria sigut be que aquesta 
iniciativa s’hagués pogut conbixer per part dels altres grups. 
No vull amb aixb, senyor Fuentes, justificar una vataci6 que 
no hauria sigut d’una altra manera. Diguem, no vull que 
aquest element serveixi com una autojustificaci6. No es 
tracta d’aixb. Perb de tota manera crec que hauria sigut bo, 
en el moment en qui? cs val fer un debat amb profunditat en 
el Parlament sobre Ics necessitats, prioritats legislatives i no 
lcgislatives, normatives de 1’ autogovern de Catalunya, hau- 
r ia  sigut bo que ho hagubssim pogut debatre inicialmcnt 
Conjuntament. 

En tat cas, senyor presidcnt, senyares i senyors diputats, 
el nostre Gmp, que si que esth d’acord que és necessari un 

debat aprofundit, enfoca aquest debat des d’un altre punt de 
vista, des del punt de vista no de les necessitat de I’autogo- 
vern de Catalunya, que s6n els fronts diferents que progra- 
mhticament cada grup parlamentari i els partits corses- 
ponents anunciem en les campanyes electorals i que valem 
dur a terme en el debat parlamentari, sinó el paper dc Cab- 
lunya en relaci6 amb la unitat europea, en relació amb la 
vertebració de 1’Estat -i recordo que aquest punt el Grup 
Socialista va formular una proposta oberta, no sols en ei 
Parlament, oberta, sobre la vertebra& federal de l’Estat, 
com un proposta socialista també per discutir, amb un docu- 
ment previ, ja elaborat i enviat a tots els grups parlamenta- 
r i s .  Aquest seria un debat. 

I un altre debat és aquell necessari per fer que l’autogo- 
vern de Catalunya, que el Parlament de Catalunya fos la 
cambra de permeabilitat entre un debat constant i permanent 
entre la societat i els seus representants, i per tant, la Gene- 
ralitat, 6s a dir, haufiem d’aconseguir que el debat politic 
sobre el futur, les perspectives de futur de l’autogovern de 
Catalunya, fos quelcom en quk participés el conjunt de la 
societat. I quan parlo del futur i les perspectives de futur de2 
Govern de Catalunya estic parlant de qüestions reals, natu- 
ralment, estic parlant de competencia legislativa, etchtera, 
per6 estic parlant sobre de quina manera afecta la crisi 
econbmica a Catalunya, sobre de quina manera hem de bas- 
tir estructuraiment Catalunya, sobre de quina manera hem 
de nodrir el camp, I’ agricultura, la indiistria, etcktera, sobre 
de quina manera ha de participar Catalunya en la unitat EU- 
ropea, en la Uni6 Europea, &etera; tots aquests elements, 
de quina manera participen les forces socials en fer front a 
aquesta situació de crisi econbmica. 

Tot aquest debat, jo crec que responsablement hauriem 
de fer un esforq, senyar president, per tal que el Parlament 
pogués transmetre’l, traslladar-la, involucrar el conjunt de 
la societat en les seves organitzacions represcntatives. 
Aquest si que 6s un debat que nosaltres creiem quc és abso- 
lutament fonamental. El que ens anuncia la iniciativa del se- 
nyor Fuentes, jo crec que és enormement important, perb 
crec que, sincerament, forma part del posicionament que 
cada grup en funci6 dels seus establiments prograrnhtics i 
les seves prioritats de govern, formulem ja cada dia aquí en 
el si del Parlament i que correspon al conjunt de la cambra i 
no a una comissi6 d’estudi. 

Per aquestes raons, senyor president, nosaltres no dona- 
rem suport a aquesta iniciativa. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grkcies, senyor Clotas. Pel 
Grup Parlamentari de Converghncia i Uni6 té la paraula el 
senyor Escudé. 

El Sr. ESCUDfi: Moltes gricies, senyor president. Del 
meu escó estant, si m’ho permet. 

Normalment tots els temes, senyores i senyors diputats, 
tenen dos aspectes: un contingut -un aspecte de fons- i una 
forma. I en aquest cas la forma, almenys als nostres ulls, té 
la seva importhncia, perque aquí ens trobem amb una inicia- 
tiva parlamenthria que porta un titol. Aquest títol m’imagino 
jo que no esta elaborat pels grups presentants, sinó pels ser- 
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veis de la cambra. Si ens guiem pel tital, e1 tema és molt 
clar: el titol és una proposta per la qual es crea la Comissió 
d’Estudi de I’Autogovem de Catalunya. Ara, si mirem el 
text, que m’imagino que és el que han presentat de forma 
dual aquests grups parlamentaris, aquí es parla de la creació 
d’una comissió parlarnenthria que tindrh com a principal ob- 
jectiu -com a objectiu principal- I’estudi de totes les mesu- 
res. Per tant, ja hi ha una inconcrecjó, aquí, important. 
E’objecte, n’hi ha un de principal i cal suposar uns altres de 
secundaris. Evidentment, el senyor Roc Fuentes, que se 
n’ha adonat amb la seva especial clarividkncia, d’aquest 
lapsus, dones, verbalment ha dit: <<No, aquí és un error, No 
volem dir “principalment” sin6 ‘rexclulsivament”~~. D’acord, 
per6 és que hi ha una altra objecció per a mi encara molt 
més greu en el terreny formal, que és que el que demanen 
els dos grups parlamentaris 6s l’article 47, i l’article 47, si 
alguna senyora o senyar diputat no ho tingués fresc, és l’ar- 
ticle que parla de la creació de comissions permanent de le- 
gislatura, no de les comissions d’estudi. Les comissions 
d’estudi, és 1, article 49, 

Per tant, el que estan demanant aquests dos grups parla- 
mentaris no 6s una comissi6 d’estudi, sinó una comissió 
permanent de legislatura que podia fer el seguiment de tots 
els possibles moviments de negociació de l’aprofundiment 
autonbmic. Per tant, diguem clarament el que estem discu- 
tint. Per tant, aquí veiem una incoherbncia important, al- 
menys en el terreny formal. Potser és aquella qüestió, en 
tractar-se de dos grups, una manca de coordinació dels inte- 
ressos dels uns i els altres, potser corresponent a a31b clhssic 
que es diu que un camell és un cavall dissenyat per un co- 
mitb. Doncs aquí 6s una comissió d’estudi permanent 
dissenyada per dos grups parlamentaris i no s’avé exacta- 
ment a res. 

A parí d’aquesta incongruencia que és important en el 
terreny formal, i que aixb sol justifica la votaci6 negativa, hi 
ha uns ternes de fons. Aquí cadascú -evidentment, no ens 
hem d’enganyar-, cada& té uns fantasmes, té uns rerepen- 
saments que han mat sortint. Cadascú q u i  hi veu una &rie 
de coses. Jo no vull veure-hi cap fantasma -i no em poso 
amb ningú-: nosaltres, de fantasmes, no en tenim. (Remor 
de veus.) 

Aleshores, si que, doncs, ja que tothom ha anat parlant 
que era una comissi6 d’estudi, una comissió d’estudi ... 
Doncs, molt bb, parlem de la camissi6 d’estudi. Acceptem 
la correcció lingüística que ha fet el senyor Fuentes: ja no es 
tracta de parlar ccprincipalment>>, sin6 mtalmentn, Ja no es 
tracta -perquk aqui ningú n’ha parlat- d’una comissió per- 
manent legislativa, sin6 d’ una comissi6 d’estudi. Aleshores, 
nosaltres ens preguntem: és que realment cal fer un estudi 
sobre I’autogovern de Catalunya? Nosaltres creiem que es 
disposa de centenars d’estudis sobre aquesta mathia. Per no 
anar més lluny, tenim a casa nostra una institució as&ptica, 
neutra, cientffica, acadbnica, que 6s l’lnstitut d’Estudis Au- 
tonbmics. L’hstitut d’Estudis Autonbmics, si no em falla la 
rnembria -i espero que no i a vast& tampoc, perquk crec 
que tots la rebem-, porta publicats quaranta-dos volums 

d‘ estudis sobre les mathies autonbmiques més diverses, 
prbpies i Comparatives, des de l’any XO o 81, en la skrie 
Quaderns de treball. Publica dintre de la seva skrie princi- 
pal vint volums exactament d’estudis. Els diversos departa- 
ments de la Generalitat, organismes autbnoms, tot tipus, en 
porten publicats centenars. J b6, si algd no en disposés jo ja 
brindo des d’ara la col=laboraci6 de la senyoreta Badia, que 
6s la bibliotechria de la Biblioteca dels nostres grups parla- 
mentaris, que molt gustosament els donar&, en servei de 
prkstec, evidentment, tots els estudis publicats. 

Ara, se’m podria dir -i és un tema que a mi no m’agrada 
gens-, vull dir <<No, és que aqui no es tracta de fer estudis 
t h i c s ,  es tracta de fer estudis polítics.,> Fer estudis politics, 
fer aquesta diferenciació entre tkcnic i politic, a mi no 
m’agrada perqu5 6s donar la sensació que politic és igual a 
arbitrari, voluntarista, somiatruites. Un estudi polític ha de 
ser tan científic i tan objectiu corn un estudi tecnic. 

Perb bé ..., i si se’ns pogués dir: d o ,  no, aqui parlem 
d’estudis politics de les forces polítiques aquí presents)>, el 
senyor Fuentes m’estalviarh de fer-li un elogi, perque ell 
mateix ja ha explicat que en el seu moment, ja fa un temps, 
va presentar un conjunt dg iniciatives parlamentksies amb 
tota una seric de propostes molt detallades i molt elaborades 
i molt pensades -i la feina tindrem nosahes en el seu mo- 
ment, doncs, per fer un debat al nivell de les propostes que 
ens fa  el senyor Fuentes, per intentar estar d’acord o discre- 
par dels seus parers- i, per tant, a nosaltres no ens cap al cap 
que vosths, senyors i senyores &Iniciativa per Catalunya, 
no tenen estudis polítics i saben exactament el que vostbs 
pretenen en el terna de l’aprofundiment del nostre Estatut 
d’ autonomia. 

En el cas d’Esquerra Republicana, ja no n’estic tan se- 
gur, perb, en tot cas, un partit per al qual en aquests mo- 
ments, si no estic mal informat, institucionalment 1’6nica 
alternativa possible és la independhcia, la veritat, no sé que 
diantres han d‘estudiar sobre possibilitats d’ aprofundiment 
autonbmic, Ho tenen molt clar. Són els que ho tenen més 
clar. 

Quant a nosaltres, entre els estudis que realment hem fet 
i aquells que se’ns atribueixen pels mitjans informatius, dis- 
posem d’un gavadal també d’estudis. En definitiva, ente- 
nem, senyores i senyors diputats, que és supkrfiua la creació 
d’aquest estudi, d’aquesta comissió pretesament d’estudi, 
per continuar aprofundint el tema purament conceptual de 
1’ estudi, 

Nosaltres entenem i intentem demostrar, si se’ns deixa, 
que ara és ei moment no d’estudiar, sin6 el moment d’ac- 
mar. I per actuar -per actuar- cadascú ha d’actuar com legí- 
timament i lliurement cregui que és Útil  per al pais i també 
per a la seva coneepci6 de la polftica i del pais i de la socie- 
tat. Per tant, doncs, si nosaltres tenim molt clar quin és el 
nosire carni -una altra cosa seran els resultats que en puguin 
resultnr-, si nosaltres ja hem vist que formalment té una 
presentaci6 mdt  insuficient, aquesta comissió que no se sap 
ben bé quk és ni exactament quE estudiar&, crec que no des- 
cobriré cap secret dient-10s que el nostre vot ser&, doncs, ne- 
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gatiu a la constitucid d’aquesta comissió demanada en 
aquesta iniciativa parlamenthía conjunta d’hiciativa per 
Catalunya i d’Esquerra Republicana. 

Moltes grhcies, senyores i senyors diputats. Grhcies, se- 
nyor president. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies, senyor Escudd. 
Acabat el debat, se sotmet a votació la proposta de cons- 

l i s  senyores diputades i els senyors diputats que hi esti- 

Els que i les que hi estiguin en contra? 
Les i els que s’abstinguin? 
La proposta de constitució de la Comissió d’Estudi de 

1’Autogovcrn de Catalunya ha quedat rebutjada per 10 vots 
a favor, 78 en contra i 3 abstencions. 

titució de l’esmentada comissi& 

guin d’acord? 

Designació de dos membres del 
Consell Consultiu 

Passem al cinquk punt de l’ordre del dia, que és la desig- 
nació pel Parlament de dos membres del Consell Consultiu 
-article 3.1 .a dc la Llei 1/1981, del 25 de febrer, del Consell 
Consultiu de la Generalitat. Una senyora secretivia de la 
Mesa llegir& l’esmentat article. 

La Sra. SECRETARIA PRIMERA: <<Llei 111981, del 25 
de febrer, de creaci6 del Consell Consultiu de la Generalitat. 

>)Article tercer: 1. El Consell Consultiu és format per set 
membres electius, nomenats pel president de la Generalitat 
entre juristes de reconeguda compethcia que gaudeixin de 
la condici6 política de catal8 i amb rnks de set anys de dedi- 
cació a la funció o activitat professional respectiva. 

)>a) Cinc seran designats pel Parlament de Catalunya, per 
majoria de tres cinquenes parts de diputats. 

n2. Els membm del Consell Consultiu són nomenats per a 
un periode de quatre anys, i la meitat es renoven cada dos anys.>) 

El Sr. PRESDENT: Moltes grhcies. En compliment 
d’aquesta Llei, cessen el senyor Robert Vergés i Cadanet i 
el senyor Francesc de Carreras i Serra. Correspon, per tant, 
procedir a l’elecci6 de dos nous membres. 

Un secretarí de la Mesa procedirh a llegir el nom dels 
candidats proposat s. 

La Sra. SECRETARIA PRIMERA: &opostcs de candi- 
dats per a ser clegits membres del Consell Consultiu de la 
Generalitat. 

d+oposta presentada pel Grup Parlamentari de Canver- 
gkncia i Unió. Raimon Escudé i Pladellorens, portaveu del 
Grup Parlamentari de Convergencia i Unió, presenta la se- 
güent candidatura per a cobrir m a  plaga de membre del 
Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya, en la pen- 
dent renovació parcial de la seva composició: illustre se- 
nyor Robert Vergés i Cadanet. 

>>Proposta presentada pel Grup Socialista al Parlament de 
Catalunya. El Grup Socialista al Parlament de Catalunya 
proposa per a formar part de I’esmetitat Consell Consultiu 
1’il.lustre senyar Francesc de Careras i Serra.>) 

El Sr. PRESDENT: Moltes grhcies. D’acord amb l’arti- 
cle 81.1 del Reglament, aquesta votació ha de ser secreta, 
mitjanqant paperetes, i, d’acard amb l’apatat a del punt 1 
de I’articie 3 de la Llei, 6s necessAria la majoria de les tres 
cinquenes parts, o sia, 81 vots. 

Ara, un senyor secretari o secrethia anomenarh els il-lus- 
tres senyors diputats i senyores diputades perqui: dipositin a 
l’uma llur vot. 

Comenqa la votació. 
(El secretari segon crida per  ordre alfabztic les diputa- 

des i els diputats per@ dipositin llur papereta a !’urna.) 
El Sr. PRESIDENT: Hi ha algun diputat o alguna diputa- 

da que no hagi estat anomenat? Doncs es procedeix al re- 
compte de vots. 

(Es procedeix a 1 ’escrutini.) 
EI Sr. PRESIDENT: El resultat de la votació ha estat el 

següent: senyor Robert: Vergbs, 93 vots; senyor Francesc de 
Carreras, 93 vots; en blanc, 1, i nuls, 5 .  Corn que els vots 
sobrepassen la majoria de tres cinquenes parts queden pro- 
clamats com a membres del Consell Consultiu el senyor Ro- 
bert Vergés i el senyer Francesc de Casreras. 

Passem al sis& punt de l’ordre del dia; no hi ha tramita- 
cions pel procediment d’urghncia. 

InterpeHaci6 al Consell Executiu S Q ~ E  el 
compliment de la Llei 2011985, de prevenció i 

assistbncia en matkria de suhsthncies que 
generen dependkncia 

Per consegüent, se@ punt: InterpeHaci6 al Consell Exe- 
cutiu sobre e1 compliment de la Llei 2011985, de prevenció i 
assistkncia en rnatgria de substhncies que generen depen- 
dencia, presentada per la diputada senyora Maite Utgés del 
Grup Socialista; té la paraula. 

La Sra. UTGÉS: Grhcies, senyor president. Senyores di- 
putades, senyors diputats, en la legislatura passada vam 
aprovar, en aquest Parlament, el Projecte de llei de modifi- 
cació de la Llei 20185, de prevenció i assistkncia en matkria 
de substhncies que poden generar dependencia. Aquesta 
modificació pretenia arbitrar tot un conjunt de mesures per 
combatre el consum de drogues i I’abÚs de substhncics com 
el tabac i l’alcohol. Així, aquest Projecte de llei estableix 
tota una. serie de limitacions a la promoció de la publicitat i 
a la venda i consum de begudes alcohbliques i de tabac i, 
precisament s ’adrep a l’ampliació dels supbsits de control i 
limitació de venda. 

Aquesta modificaci6 es va reaIitzar perquk el tema de les 
drogodependencies -ho hem comentat ja en diverses oca- 
sions- 6s un problema que preocupa ..., que mes preocupa la 
societat catalana i tenim I’obligació de fer complir aquelles 
mesures polítiques i legislatives que aconsegueixin de for- 
ma eficaq palaliar aquesta problemitica. 

En aquesta interpellació vull posar en evidencia que qua- 
si tots els articles de la Llei s6n, en major O menor mesura, 
incomplerts. Els anirem repassant un cop -i sense ganes de 
fer-mc pesada- ..., repassant cada un d‘ aquests articles; per 
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exemple, comenprem per 1’article cinquk en el seu punt 
primer diu que d a  prornoci6 pública de begudes aIcohbIi- 
ques mitjaqant fires, exposicions, mostres i activitats simi- 
lars ha de ser feta en espais diferenciats quan té lloc dintre 
d’altres manifestacions p6bliquesz). I tamb6 diu que <<<es 
prohibeix la promoció de begudes alcohbliques realitzada 
mitjayant concursos o consums incontrolats>. Doncs mirin, 
6s forqa coneguda la quantitat de fires i festes en quh aixb 
no es compleix: des de premis que es donen a qui begui en 
el minim de temps possible més de cinc gemes de cervesa a 
la Bisbal, fins a festes en les quals un dia l’any surt vi o 
cava d’alguna font en lloc de l’aigua habitual, o la festa de 
Ribes de Freser on es celebra el que es diu <<viacrucis)> i que 
consisteix a recbrrer, amb vehicles sense motor i disfressats, 
un itinerari de divuit bars, de divuit bars del poble, i recollir 
en cada un d’ells un got de vi, o les hrnpliament esteses fes- 
tes de la cervesa, per exemple, de Platja d ’ h  on es van 
inaugurar, I’alcalde inaugura totes aquestes festes arnb una 
punxada del primer barril de cervesa, etc5tera. Per tant, po- 
dríem posar, diríem, molts exemples d’aquestes festes que 
s6n p6bliques, patents i que cada dia molt sovint llegim en 
els mitjans de comunicaci6. 

En el seu article sete, un altre dels articles incomplerts, 
es diu que mo es pot subministrar cap mena de beguda al- 
cohblica als menors de setze anys, ni begudes alcohbliques 
de mks de vint-i-tses graus als menors d’edat majors de set- 
ze anys)>. Aquest article també és incomplert de forma siste- 
matica i majorithia. Es subministren begudes alcohbliques 
als menors en molts supermercats, en botigues i bars. L’edat 
d’inici al consum d’alcohol continua essent, evidentment, 
dels catorze als quinze anys i, per tant, vol dir que continuen 
tenint disponibilitat i facilitats per aconseguir-ho. I, a més, 
el senyor conseller també sap que Últimament s’esth instau- 
rant el que se’n diu la <cultura de la  lit trona"^>, no?, que 
s’esth posant de moda entre els joves viure d’alguna manera 
coklocat, no? Una cultura que se centra en la idea que és mi- 
llor aquest estat, diguem-ne, sernidistorsionat, una certa 
embriaguesa que no pas una situaci6 normal. 

En el seu article 8, d’aquesta Llei, es diu que <<no es po- 
den prendre ni consumir begudes alcohbliques de més de 
vint graus en els centres sanitaris, esportius, etcetera ni en 
les hees  de serveis i de descans de les autopistesw. TamK 
6s un article incomplert. No tan sols 6s possible consumir 
begudes alcohbliques, si es demanen a les kees de les auto- 
pistes, sin6 que al costat de la cafeteria hi ha botigues que a 
moltes s’hi venen begudes alcohbliques i, per més gresca, 
algunes d’eiles tenen allb, com forma de biberó, per acabar 
de confondre, diguem, els ciutadans. 

L‘article 9 fa refer&ncia a la publicitat de begudes al- 
cohhliques, que és, evidentment, la forma més visible de 
promoció del consum de qualsevol substhcia, i aqui sf que, 
en el terreny de la publicitat, m’agradaria estendre-m’hi una 
mica mks perqu5 6s evidentment on clarament es pot de- 
mostrar la voluntat política de fer complir les normatives 
que es legislen des del Parlament o bé el de preferir deter- 
minats interessos econbmics que afavoreixen les empreses 

comercialitzadores d’alcohol o de tabac. PerquE en el ter- 
reny de la publicitat hem de dir que canviar, ja sabem que 
canvia estils és molt complicat i que aixb no és k i I ;  perb 
si que és acil  de trencar deteminats interessos, no? I aquí 
sí que podem veure en tots els carrers o en molts carrers de 
les nostres ciutats, diguem, publicitat en qu& es pot veure 
Gin Larios, diverses marques de tabac, etc2tera. Per tant, és 
difícil acceptar la idea que, per exemple, fumar pot ser un 
assumpte personal quan evidentment tot aixb va acom- 
panyat d’un hhbit que molts cops és conseqüencia de cam- 
panyes pwbIicitMes curosament preparades i que ha estEs, 
Srltimarnent, el consum a altres colkctius com, per exemple, 
la dona i els joves. 

Jo els he portat aquí un exemple d’aquesta publicitat per- 
que puguin veure fins on, d’alguna manera, pot arribar la 
imaginació d’ aquestes empreses. (L ‘oradora mostra un 
anunci publicitari,) Poden veure aquí una paleta, no? i 
diuen: <<Si no vienem -aquest és de la revista Cambio- <<si 
no vienen las musas, confia en el genio de la botella>), i lla- 
vors, una sofisticació de tal manera que llavors diu, caqui ti- 
ram, aquí hi ha un quadre que no hi ha en absolut res pintat 
i desprds el <ctirarz), es tiba i diu: <iy esta es la zinica botella 
que tiene un auténtico genio*, no? Muntar una manera per 
veure la imagina& i la importhncia d’aquesta problemiti- 
ca. 

En el mateix article, es diu que <<la publicitat de begudes 
alcohbliques de menys de vint graus pels mitjans de comu- 
nicació dependents de la Generalitat i de l’Administraci6 lo- 
cal no ha de suggerin, -eh?, no ha de suggerir- aque el 
consum d’aquestes begudes contribueixi a l’exit social o se- 
xual>), no? Vostes podran recordar, senyores i senyors dipu- 
tats, també, un anunci que surt a TV3, d’una marca de 
cervesa, no?, en el qual hi havia ... un noi molt musculós i 
agraciat que salta al mar, fa cap a un vaixell, agafa una 
dona, se l’emparta cap a la costa i diu que <<no totes les cer- 
veses s6n igualw. (Rialles.) Per tant, missatges molt subjec- 
tius, no? 

L’article 10, l’article 10 diu que <<no es poden vendre 
productes del tabac en els centres locals o establiments 
d’atenci6 social, als casals o als esplais>>. Hi han molts ca- 
sals a Catalunya on es venen aquests productes i on es 
fuma, i molts d’aquests casals s6n competencia de la Gene- 
ralitat de Catalunya, i per tant hi té gent que hi treballa, i per 
tant no seria tampoc tan difícil que s’acomplis la normativa 
en aquests indrets, 

En l’artide 11 es pot llegir: <<No es pot fer publicitat dels 
productes del tabac en els carrers, places, parcs, en els mit- 
jans de transport públic i en tots els llocs QII és prohibit con- 
sumir tabac.>> De nou també, evidentment, ens trobem amb 
un article incomplert; en els carrers i les places hi ha publi- 
citat, hi ha propaganda de tabac i, per exemple, al metro -i 
denunciem una qiiestid que ja va fer una diputada d’hiciati- 
va per Catalunya en l’anterior legislatura- hi continua ha- 
vent nllb, grans rktols que continuen dient: &a de deixar de 
fumar>> en entrar al metro, per exemple, arnb uns grans cen- 
drers per apagar les cigarretes, i en baixar a baix a l’andana, 
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doncs, hi han missatges tals com diu: crVuelve Bisonte. iTe 
suem?>, 

Finalment -i perquk veig que el temps s’acaba-, I’articlc 
13, encara que diu que tamb6 no es pot fumar en alguns 
llocs p~bl ics ,  encara que ha disminui’t lleugerament aquest 
percentatge, tarnb6 pensem que es continua encara fumant 
en Hocs de l’Adrninistraci6 pdblica destinats a l’atenci6 di- 
recta al públic. 

Gricies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyora Utgés. Per 

contestar, en representació del Consell Executiu, té la pa- 
raula l’honorable conseller senyor Trias i Vidal de Llobate- 
ra. 

El Sr. CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT SO- 
CIAL, (Xavier Trias): Senyores i senyors diputats, senyor 
president, he escoltat la seva exposició. JO sincerament em 
creia que aquesta exposici6 seria una exposició més dirigida 
a com podem fer nosaltres perquk aquesta Llei s’acompleixi 
més, no? e s  evident quc l’aplicaci6 d’una llei que jo crec 
que al seu dia va ser pionera a nivell de I’Estat espanyol, i 
crec que és una bona llei, i que és una llei que a m6s nosal- 
tres vam variar l’any 85 i que despres es va variar en el 91, 
és una llei que jo crec que t6 les seves dificultats d’aplica- 
ció. Ho sabiem quan Giem aquesta Llei; aquesta Llei va te- 
nir un consens elevadíssim aquí, a nivell del Parlament, 
perb, evidentment, aquesta Llei nosaltres sabiem que tenia 
unes dificultats. Dificultats que s6n les que van portar, pre- 
cisament, a la correcció d’aquesta Llei I’any 91, a fi  i efecte 
de poder posar unes sancions més grans per induir la gent 
que la transgredeix, doncs, que la complís més estrictarnent. 

A vostk no l’ha d’estranyar que en un pais corn el nostre, 
en que, per exemple, 1’6s del tabac est& est& a tots llocs, 
doncs, costa aconseguir que aixb minvi i que els h&bits, que 
en molts casos s6n insaludables, disminueixin. Nosaltres 
sempre hem dit que aquesta Llei no és una llei nom& de 
prohibicions, És una llei sobre les substhncies que poden 
generar dependhcia que no t@ nom& una finalitat sanciona- 
dom, sin6 que va emmarcada dintre d’una politica global de 
prevenció i d’educaci6 del Departament de Sanitat de la Ge- 
neralitat, per6 tamb6 de tot el Govern, perque, evidentment, 
afecta moltes altres conselleries i moltes altres administra- 
cions locals. X j o  puc dir que crec que despres d’aquests 
anys podem dir que, a nivell de totes Ics administracions 10- 

cals i a nivell de la Generalitat -i jo diria que també de I’Es- 
tat espanyol-, s’esth fcnt un grau de conscienciad6 molt 
important sobre les substhncies que poden generar depen- 
dencia. Es a dir, que se’n parla, que el grau de consciencia- 
ció que aquestes substhncies poden fer mal no té res a 
veure, la idea que cs tB avui dia, de la de fa uns anys. Per 
tant, jo crec que s’esth fent un esforq important a tots ni- 
vells, a nivell -com li deia- de les administracions locals, a 
nivell de moltes entitats que col.laboren estretament, a nivell 
de les escoles, a nivell de molts centres d’assistkncia pri- 
mhria s’esth creant una situació de conscienciació respec- 
te als perills d’aquestes substincies que generen 
dependkncia. 

Encara no fa massa anys, doncs, ens hauríem trobat mol- 
ta gent que molt seriosament hauria defensat que el tabac no 
feia mal; avui dia crec que tothom és conscient que el tabac 
perjudica. Jo crec que fa uns anys molta gent encara hauria 
defensat que l’excés d’alcohol no feia mal; avui dia jo crec 
que tothom esta d’acord que I’alcohol en excis 5s una subs- 
thncia que genera una dependhncia que porta alteracions so- 
cials i físiques realment gravissimes i que, per tant, doncs, 
hi ha un grau de conscienciaci6 important. 

Perqu2 vostk agafa els articles nom& sancionadors, i lla- 
vors diu: <<Home, sobre aquests articles sancionadors, real- 
ment, doncs, no es fa tot el que es pot fer,>> No la Ge- 
neralitat: totes les administracions, perqu& s’ha dit que mol- 
tes de les actuacions que s’han de fer no pertanyen exclusi- 
vament a la Generalitat, sinó que s6n les administra- 
cions. 

Nosaltres tenim I’obligaci6 de controlar i de veure, no?, i 
d’intentar fer el m b i m  perque aquesta normativa es com- 
pleixi i veure per que no es compleix i posar-hi els mecanis- 
mes perquk es compleixi, Vostk sap, perquk ja ho vaig dir i 
ho repeteixo, que nosaltres, aquesta Llei, despds d’aprovar- 
la es va decidir un període de temps d’informaci6, d’obliga- 
ci6 de retolació, d’informacid a professionals, bars, 
hoteleria a nivcll de tots els centres perquk ens semblava 
que nomis a través d’un gran esforl; d’informació, de se- 
nyalitzaci6, a més, nosaltrcs, només a través d’aixb, aconse- 
guirfem després poder aplicar les sancions. 

Per tant, és cert i vustk pot dir: i<Horne, durant un periadc 
de temps vostes han tingut una actitud m6s aviat informati- 
va que sancionadora)), i és veritat, és veritat. Nosaltres hem 
fet durant un temps important un Beball d’infomació a Ea 
població general, $’informació a diferents sectors professio- 
nals implicats com hosteleria, discoteques, bars, hospitals, 
centres d’ assisthcia.. . S’han fet campanyes informatives en 
col.laboraci6 amb diferents entitats; s’han disuibui’t rktols 
senyalitzadors -i vostk no veurh, jo crec, avui dia, un lloc on 
no h i  hagi un &tol-; s’han editat fulletons, que s’han distsi- 
bu’it. 

Jo crec que aquestes intervencions han sigut efectives 
perquh jo crec que s’ha aconseguit un cert grau de conven- 
ciment i jo diria que un alt compliment d’aquesta Llei, mal- 
grat que vost5 pot treure tants casos concrets o puntuals 
d’alteració o de gent que es pot saltar aquesta Llei. 

L’any 1991 varn publicar el Decret 26911991, en que es 
va regular la capacitat sancionadom prevista a la Llei, i 6s 
veritat que s’han fet un conjunt d’accions sancionadom im- 
portants, molt importants. L’any 93 s’han incoat un total dc 
29 expedients sancionadors, s’han realitzat un total de 223 
inspeccions i s’ha intervingut en 148 denúncies. 

Al llarg de l’any 94 ei nombre d’expedients és molt im- 
portant, perquk és evident quc nosaltres hem comenqat a fer 
un conjunt d’accions molt concretes a través dc la col.labo- 
racici estreta amb els Mossos d’Esquadra, i en aquest mo- 
ment hi han, nom& en I’any 94, 17 expedients sancionadors 
per manca de &tols senyalitzadors referents al tabac i les 
begudes alcohbliques, 2 expedients sancionadors per miqui- 
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na de tabac a fora de I’establiment, 1 expedient sancionador 
per promoci6 pública de tabac, 7 expedients sancionadors 
per venda de beguda alcohblica a menors i per manca de 
&tols senyalitzadors referents al tabac i les begudes al- 
cohbliques. Per tant, el nombre d’expedients són 29 només 
en I’any 94. 

D’infonnacions previes, que han sigut a ?xaves d’actes 
que s’han produi‘t al 93 i que s’ha fet un conjunt d’irzforma- 
cions prbvies, s’han fet 24 expedients relatius a les celebra- 
cions de la nit de Cap d’Any de 1993. Hi ha un conjunt 
d’expedients sancionadors pendents d ’incoar, que s’estaan 
valorant a fi i efecte de posar-10s en funcionament, dels 
quals n’hi han 45 per manca de r&tols senyalitzadors envers 
el tabac i les begudes alcohbliques; 32 expedients sanciona- 
dors per d q u i n a  expenedora de tabac ubicada en un lloc no 
tancat, 6 expedients sancionadors per manca de rktols i per 
tenir la mhquina expenedora de tabac en un lloc no tancat; 
29 expedients sancionadors per venda de beguda alcohblica 
a menors; dos expedients sancionadors per venda de beguda 
alcohblica en la cafeteria d’un centre esportiu; 47 expe- 
dients sancionadors per publicitat de beguda alcohblica i de 
tabac en suports de publicitat exterior, i tres expedients san- 
cionadors per promoció d ’establiments mitjanqant la pro- 
moció de beguda alcohblica o consum incontrolat, que fa 
que en aquests moments hi ha pendent la incoació definitiva 
dc 164 expedients sancionadors en aquests ljltirns mesos. 

Aquesta 6s la línia que nosaltres tindrem i mantindrem, 
que ha sigut una politica legislativa, una politica informati- 
va i, evidentment, en el cas que no es compleixi, una políti- 
ca sancionadora. Perb -hi insisteix* 6s una politica 
sancionadora que no ha de fer nomes la Generalitat de Cata- 
lunya, que han de fer totes les administracions públiques, 
que entenc que és dificil, no és que entengui que 6s ficil, és 
dificil, 6s complicat, hi ha molts casos que per substanciar 
aquests expedients aquest no és un proc6s acil, vost5 ho sap 
peectarnen t. 

És veritat que amb aixb fem una lluita complicada; la 
nostra Llei, evidentment, continua tenint unes limitacions i 
unes mancances, aquesta és una veritat; és una llei que per- 
met segons quin tipus de publicitat a nivell, doncs, del tabac 
o de les begudes alcohbliques, 6s veritat que ho permet, i a 
mi m’agradaria anar mes enllh, perb jo crec que és una llei 
que al seu dia vm explicar que era una llei possibilista, 
no?, i una llei que nosaltres hi poshvern tot I’esfoq, es podia 
aplicar i, evidentment, jo crec que la visi6 tan pessimista 
que fa vast-2 no és certa. Jo crec que estem millorant molt en 
aquest darrer temps, jo crec que es millora malt en l’aplica- 
ció d’aquesta Llei, perb, evidentment, s’exigeix la col4abo- 
raci6 i l’esforq de totes les forces socials i, evidentment, 
I’ aplicacib de sancions per part de tothom. 

MoItes grhcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor conseller. 

Pot fer rkplica la senyora. Utgés. 
La Sra. UTGES: Grhcies, senyor president. El senyor 

consdler ens ha explicat moltes coses, evidentment aquesta 
era, 6s una llei pionera, 6s una bona llei; nosaltres esthem 

d’acord, vam estar-hi d’acord, vam donar suport a aquesta 
Llei i, per tant, el que nosaltres demanem en aquesta inter- 
pellaci6 -i és justament del que el senyor conseller no ha 
parlat- és de I’aplicació, del compliment d’aquesta Llei. 
Ens ha explicat moltes coses sobre la prevenci6, sobre l’al- 
cohoE, perb sobre l’aplicació d’aquesta Llei no ens ha dit 
quines mesures pensa fer, portar a terme en el futur per fer 
complir aquesta Llei. 

Evidentment, aquesta era una llei que augmentava d’una 
forma important la capacitat sancionadora i avui ens acaba 
de dir el senyor conseller que, justament, l’objectiu que pre- 
tkn la Conselleria no és posar sancions; per tant, aqui hi ha 
una clara contradicció que caldria, d’ alguna manera, aclarir. 

Miri, el que hem tingut fins ara no 6s una actitud infor- 
mativa; el que hem tingut fins ara és una actitud permissiva. 
Perqu& en el terreny de la publicitat 6s forga evident: nom& 
cal passejame peEs carrers de qualsevol ciutat per veure 
l’actitud permissiva que ha tingut el Govern de la Generali- 
tat en el compliment d’ aquesta Llei; per tant, no 6s una acti- 
tud informadora sinó justament al contrari, una actitud 
permissiva. 

També ens ha demanat el senyor conseller I’esfoq, di- 
guem, de totes les forces socials, Miri, saben corn col4abo- 
ren, vosth, quan es fa aquest esforg de les forces socials? 
Sap qui? passa quan algir fa una denúncia de coses concre- 
tes, d’algun incompliment de la Llei? Sap com respon, el 
Govern de la Generalitat? El Sindic de Greuges si que ho 
sap, i en el seu Informe hi ha un apartat que denuncia la de- 
satenci6 de la Direcci6 General de Salut Ptíblica, en no 
atendre satisfactbriament una denúncia que s’hi va cursar 
exigint el compliment de la normativa vigent en aquesta 
materia. Desprds de la dendncia, la Direcció General va 
contestar en el sentit d’haver acordat el simple enviament 
d’un escrit al president de 1’Audihcia Provincial; aquesta 
és la capacitat sancionadora. I s’hi diu que, ccde conformitat 
amb el que anterioment s’ha exposat, s’ha considerat que 
és el president de 1’excel.lentissima Audihcia la rnhxima 
autoritat per prendre mesures encaminades a fer efectiu el 
compliment de la normativa vigent)); aquesta és la celplabo- 
ració. Per tant, quan un ciutadh o una associació fa un tipus 
de denúncia i es troba amb aquesta resposta, evidentment, la 
seva motivaci6 per continuar fent aquesta tasca es veu afe- 
blida d’una forma considerable. Per tant, els esforgos que 
s’han posat en el compliment d’aquesta Llei són clarament 
-clarament- insatisfactoris. Per tant, demanaria al senyor 
conseller que en la segona replica ens pogués dir quk és el 
que pensa fer en el futur per garantir el compliment 
d’aquesta Llei. 

Grhcies, senyor president. 
El Sr. PESIDENT: Moltes grhcies, senyora Utgés. El 

senyor conseller pot fer la contrareplica. 

CIAL: Sí, molt honorable president, senyora diputada, se- 
nyores i senyors diputats, doncs, el que pensem fer és 
continuar fent el que fem; li ho dic molt sincerament. 6s a 
dir, nosaltres tenim uns mecanismes de controI, que portem 

El Sr. CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT SO- 
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a terme amb una molt bona col.laboraci6 amb moltes enti- 
tats, i nosaltres, evidentment, continuarem fent una política 
dc coElaboraci6 estreta de 1 ’ k a  de salut pública de la Con- 
selleria, amb la de Joc i Espectacles, amb el COS de policia, 
amb els Mossos d’Esquadra, a fi i efecte de perseguir 
aquells aspectes d’aquesta Llei que no es compleixen. 

Jo insisteixo que vast2 dóna un plantejament tcrron’fic de 
l’incompliment d’aqucsta Llei, i jo dic que aquesta Llei, 
doncs, s’esth aplicant d’una manera que jo crcc que ..., no 
crec que sigui veritat aquest plantejament que vostk fa que 
s’incompleix absolutament a tots llocs. Hi ha llocs on hi ha 
dificultat, és veritat; hi ha casals d’avis en els quals hi han 
discussions i es barallen ..., quan jo vaig a algun casal d’avis, 
doncs, hi ha ocasions en quk em trobo situacions de baralles 
a nivell dels casals d’avis. 1 és evident que nosaltres conti- 
nuarem aquesta línia d’ informaci6, d’educaci6 saniaria i 
sancionadora. 

Jo crec que vose te una obsessió que té moita gent, i és 
que la gent es creu que les lleis són fetes per sancionar; si 
no es compleixen, hem de sancionar. Perb les lleis estan fe- 
tes per fer prevenci6, sobretot; és a dir, aixb és una obliga- 
ci6 que té tothom de complir, i la sanci6 ve només en els 
casos d’ incomplimen t. 

Vosti: diu que ..., i posa un cas d’un exemple a nivell del 
Sindic de Greuges. Ja he de dir que nosaltres, moltes denún- 
cies d’incomplirnent d’aquesta Llei, no és veritat que les 
tinguem; moltes denúncies, no 6s que les tinguem. 6 s  més: 
pel que vostk em diu, coneix molts casos d’incompliment, i 
jo li demanaria que me’ls plantegés, perquk sancionarem les 
persones aquestes que incompleixen d’aquesta manera fla- 
grant. És a dir que ..., perb no 6s veritat -no és veritat- que 
en aquest pais hi hagi una situació d’incompliment absolut 
d’aquesta Llei, malgrat que -ja li ho dic- és una llei no faci1 
-6s una llei no ficil- i 6s una llei que en algunes ocasions, 
doncs, 6s difícil de demostrar aquest incompliment. 

Perb nosaltres continuarem aquesta linia endegada, com 
li deia, quc 6% una línia -lamento dir-1Lhw de continu’itat, 
quc 6s d’hformaci6 i de sanci6 en aquells casos en que des- 
cobrim que s’incompleix la Llei, No li puc dir que farem 
una cosa diferent, perquk aixo i s  el que farem. 

Moltes grhcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor conseller. 

InterpeHaciÓ al Consell Executiu 
sobre el finangarnent autonbmic 

Passem a1 vuit& punt de I’ordre del dia, que 6s la inter- 
peHaci6 al Consell Executiu sobre el finangament au- 
tanbrnic, presentada pel diputat senyor Josep Maria 
Reguant, que constitueix el Grup Mixt. Te la paraula el se- 
nyor Reguant. 

El Sr. REGUANT: Moltes grhcies, senyor president. Se- 
nyor president, senyores i senyors diputats, en rebre l’ordre 
del dia del present plenari, la primera idea que vaig tenir fou 
que tal vcgada la interpellació era sobrera en l’hora present, 

idea probablement compartida per un bon nombre de dipu- 
tats de la cambra. Observem, si els plau, perb, els fets se- 
güents. 

L’esquarterament de la víctima pel seu assassi produeix 
un impacte emocional damunt la societat d’una intensitat in- 
comparablement superior a la que produeix el monbton i 
sisternatic anunci dc cada dilluns en dac i6  amb els deu, 
quinze, vint morts haguts durant el cap de setmana per acci- 
dents de circulació; no cal dir que el ket puntual colpeix 
més, per bé que té una significanp infinitament menor que 
el problema estructural que representen les morts d’acci- 
dent. Així mateix, l’incendi del Liceu, per exemple; la Llei 
de nomalitzaci6 lingiiística pel que fa a la seva impugnació 
pel Tribunal Superior en relaci6 amb la seva constituciona- 
litat; el monarquisme tractat a TV3, per exemple, són tres 
fets puntuals que tenen un valor emocional molt superior al 
que des del meu punt de vista 6s ]’epicentre cabdal de la 
convivhncia a Catalunya i a I’Estat ara, que és la vaga del 
27-G i el nou marc de relacions laborals imposat pel Govern 
i ara tractat en el plenari del Congrés. 

fis per aquesta raó, doncs, per aquestes raons, per aquests 
exemples que he volgut mantenir aquesta interpel*lació, per- 
quk em sembla que l’acord que es va signar -vost&, de ma- 
nera condicionada; jo no el vaig signar, ni Iniciativa tampoc 
el va signar- el 20 de gener del 92, condicionat perquE el 
15% de 1’IRPF arribks, i després es va aprovar en la Comis- 
sió de Política Fiscal i Financera del 7 d’octubre del 93, em 
sembla, des del meu punt de vista, que va ser un gest més 
formal, més puntual, ben vestit, ben guarnit, que no pas re- 
soldre el problema de fons del finaqament de Catalunya, 
des del meu punt de vista. 

Per tant, el fet puntual de la cessi6 del 15% de I’IRPF, 
per molt bé que s’hagi volgut magnificar, en realitat fou un 
ajornament de la negociaci6 del modcl de finanqament que 
cal a Catalunya des de I’bptica politica de I’autogovern. 
Aquest 6s el meu punt de vista. 

No hi pot haver cap mena d’awtonornia sense unes finan- 
ces prbpics, hmplies i suficients; sobre aquesta afirmació, 
no crec que cap diputat tingui ei més mínim dubte. L’auto- 
nemia no tan sols 6s configurada per la possibilitat de legis- 
lar, de jutjar, d’organk%r I’ensenyament o l’ordre públic 
d’una manera lliure, o de tenir uns brgans de govern més o 
menys autbnorns, sinó també -i sobretot- per les possibili- 
tats econbmiques de dur a terme d’una manera real i eficaF 
aquests drets, que, d’una al trst manera, esdevindrien tehrics. 

Cal aquí recordar que en el Projecte d’Estatut catal& del 
31 s’establia que Catalunya contribuiria al pagament dels 
serveis generals de la República amb el producte de Ics con- 
tribucions indirectes, amb el rendiment de les propietats i 
els drets de 1’Estat que aquest no li transmetia, amb els be- 
neficis que s’obtinguessin dels monopolis i amb els arbitris 
per serveis contribui‘ts. En canvi, les finances del Govern de 
la República cedirien a les catalancs les contribucions direc- 
tes i evitarien en el futur imposar ~ O V C S  contribucions direc- 
tes a Catalunya. La Generalitat també podria utilitzar tots 
els recursos dc Ics antigues quatre diputacions per a la for- 
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maci6 dels seus pressupostos i substituiria les finances repu- 
blicanes en la recaptaci6 dels impostos; aquest aspecte em 
sembla cabdal. Com veiem, Catalunya es quedava integra- 
ment l’impost de les contribucions directes, el podia distri- 
buir o en podia disposar lliurement, sense necessitat de 
comptabilitzar despeses concretes per a les quals demanés 
una subvenció estatal quantificada i deteminada. 

La Comissi6 encarregada d’estudiar i dictaminar ]’Esta- 
tut de Catalunya, en el seu moment, en el primer Dictamen, 
ja va bescanviar tot el contingut esmentat del projecte, en 
quE, en definitiva, la iniciativa del finangament de Catalu- 
nya passava una altra vegada a mans de I’Estat; exactament 
tal i C Q ~  ara succeeix, que el model de finanpiment accep- 
tat pel Govern de la Generalitat refoqa el centralisme polí- 
tic i econbmic i afebleix I’autogovern per via de la depen- 
dencia financera. És a dir que el gir o impuls autonbmic que 
es planteja el president González o exigeix el president Pu- 
jol per a les autonomies de I’article 151 de la Constitucib, 
per via de la delegació de compet&ncies que correspon a 
l’Estat, tot i &ser un progrés ..., en cas d’obtenir-se delega- 
cions de competkncies prbpies de l’EEstat, arnb els geus co- 
rresponents recursos, envers l’increment de l’autogovern, el 
model de finanqament devaluaria el resultat final de la tran- 
sacció politica possible. 

Diguem-ho encara d’una altra manera: més compeh-  
cies sense recursos directes equival a incrementar el dhficit 
de I’autogovem per via del condicionament econbmic i pa- 
lític. Cal estar d’acord que, per molt bé que es desenvolup& 
la corresponsabilitat fiscal del 15% de 1’IRPF -vull dir, que 
es confirmés el creixement del producte interior brut per al 
94 de 0,8 a 1,l (5 1,5, segons com es vulgui, i que el 1995 
aquest creix& encxa-, I’ increment diferencial dels recursos 
obtinguts per l’aplicació de l’esmentada corresponsabilitat 
resultaria absolutament insuficient en relació amb les neces- 
sitats econbmiques que Catalunya precisa per al seu autogo- 
vern. 

Amb el pas deIs mesos i amb l’acord de cedir el Govern 
de ]’Estat el 15% de I’IRPF a determinades autonornies, 
com a toma d’un procés de pacte postelectoral, es consumit 
tancar la porta a qualsevol tipus d’intent del Govern de la 
Generalitat de treballar per assolir més recursos per a Cata- 
lunya¶ almenys fins al 1996, data en qu& es tornar& a obrir la 
negociaci6 del finanqarnent de I’Estat de les autonomies. 

Quines s6n les conseqü&ncies, des del meu parer, paliti- 
ques, dc l’acord CiU-PSOE en materia de finaqament? Pri- 
mer, consolidaci6 de la concentraci6 fiscal tributhria, per bé 
que la Generalitat pugui participar en E’agkncia tributhria de 
1’Estat a Catalunya; segon, accepbci6 de la descentralitza- 
ci6 administrativa -feble, diguem-ho- de la despesa, cosa 
que reforp la dependhcia hipotecadora de l’autogovern del 
país; tercer, la installació del sistema de finayament en una 
via lenta i de m’nims de participació de Catalunya en els re- 
cursos generals de l’Estat, aspecte traduible en l’ assumpci6 
d’una baixa quota de capacitat de decisió palitica autbnoma, 
6s a dir, que el Govern de la Generalitat assumeix el paper 
quc li assigna el Govern de l’Estat, d’Estat, a Catalunya, 

perb per a l’administraci6 de les decisions del mateix Estat, 
no per a la presa de les prbpies decisions. 

Aquesta insuficikncia financera volguda i acceptada pel 
Govern de la Generalitat comporta el deficient finanqament 
per a dos pilars bhsics per a la cohesió social: aixb és, la sa- 
nitat i l’ensenyament. Cal aquí recordar els crkdits-pont amb 
interessos multimilionaris -7.500 milions de pessetes per al 
93-94- amb quk ha de treballar el Departament de Sanitat, o 
la parhlisi del desenvolupament de la LOGSE a Catalunya 
per manca de recursos, així corn tamb& la reducci6, pel que 
fa a la transferida formació professional ocupacional, de 
23.000 a 15.000 milions del 92 al 93. 

Una altra conseqiikncia és que, en una hora on els depar- 
taments productius han de ser necessbiament c<primats>> en 
el seu finangament, resulta que la suma mtal dels seus incre- 
ments és inferior a l’increment de la Corporació Catalana de 
Rhdio i TeEevisi6, aspecte que evidencia, des del meu parer, 
dues conclusions: la manca de recursos i la inacceptable dis- 
tribució i prioritzacid d’aquests, El sistema de finanqament 
que avui sy  ha donat a Catalunya cal recordar que no fou sig- 
nat ni per Iniciativa per Catalunya, que defensava un con- 
cert solidari, ni per Esquerra Republicana, que defensava un 
concert econbmic. TamM puc afirrnar aqui que el 15% de 
I’IRPF, presentat en primera insthncia pel Partit Socialista, 
tenia per a aquest partit IIQ tan sols un valor tkcnic i 
econbmic de corresponsabiiitat fiscal, sinó que també hi ad- 
juntava un valor polític de signe federal davant d’alguns di- 
rigents del PSOE de 1’Estat que no renunciarien a la 
centralització dels recursos fiscals a fi de garantir-ne la soli- 
daritat interregional. 
lh a dir que, en definitiva, tan soIs Convergkncia Demo- 

crhtica i el Partit Popular, juntament arnb el PSOE, defensen 
el desenvolupament d’un estat de les autonomies penb sense 
autonomia financera. Unió Democratica, des del primer mo- 
ment, des de la discussió de l’Estatut, esta a favor del con- 
cert econbmic, per bé que ara ha fet un altre tipus 
d’estirnacions, perb vull dir que en el seu moment pensava 
també, quan fou refusat per la majoria, que era socialista, 
llavors, a Catalunya ..., caminava en aquesta direcció. 

Amb l’actual sistema de finanqament la nostra capacitat 
d’autogovern s’eestabiIitza a la baixa, ja que seguim depe- 
nent de manera desproporcionada de les subvencions i les 
necessitats pressuposthries del Govern de 1’Estat. Malgrat el 
nou sistema de finanqament, aquest es fonamenta en les 
subvencions del Govern central, i aixb resta autonomia pol{- 
tica als governs de les comunitats. Així veiem que, mentre 
el pes de les subvencions dins del total dels recursos de les 
comunitats autbnomes a la República Federal Alemanya, a 
Sui’ssa O als Estats Units se situa a l’entom del 8%, a I’Estat 
espanyol aquest percentatge fou del 90% fins al 1988, i en 
el present es mou encara entre el 70 i el 80%. 

La coexisthncia de diferents nivells d’autonomia dificulta 
I’exercici de l’autogovern a les comunitats amb més compe- 
tkncies. L’actual sistema no respecta encara el principi 
d‘igualtat; allb lbgic seria que totes les comunitats disposes- 
sin d’igual nivell de provisi6 de béns públics per capita. Pel 
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que fa al finaqament per cipita, Catalunya se situa en el 
furgó de cua, després d’haver estat fins a l’my 88 la pitjor 
finanqada. També cal recordar que el Fans de compensaci6 
intertcrritorial, per &pita, es distribueix malt desigualment 
entre comunitat s. 

Tots aquests conceptes han sofert, alguns d’ells, varia- 
cions a I ’a lp mai no substancials i sempre incloses dins 
d’aquest model de finanpment que obliga el Govern de Ca- 
talunya a anar a rad del Govern de I’Estat, i pel que sembla 
de manera cbmoda, ja que li  dóna recolzament i estabilitat 
sense que es faci pales quk hi guanya Catalunya. Les afir- 
macions d’aquells que diuen que allb que 6s bo per a Es- 
panya és bo per a Catalunya, o les d’aqueils altres que es 
manifesten des de l’bptica de <amaltres sols> -posiciona- 
ments politics no cal dir que respectables-, fan absUacci6 
inconscient Q volunthria dels grans parametres mundialistes 
que condicionen les polítiques locals, perb que, malgrat tot, 
es pot repensar Espanya, ]’estructura de I’Estat, i avanqar 
rnitjanqant el dihleg per un camC on la solidaritat no s’hagi 
d’imposar des de la negació de la realitat política de 1’altre. 
Caldrh orientar la politica general de 1’Estat envers un siste- 
ma, almenys des del meu punt de vista, federal o confederal, 
on el nacionalisme i la tolerhncia, els recursos propis i la so- 
lidaritat siguin matkria de negociació i acords davant de 
confrontacions perilloses i esthils. 

El fiinaqament és per al nacionalisme el cord6 umbilical 
per al seu desenvolupament. El concert econbrnic d6na més 
arirmaci6 nacional i autogovern i podria donar més justícia i 
cohesi6 social que el nacionalisme del Grup de la majoria, 
fidel i coherent amb els seus principis conservadors, que es 
mostra radical pel que fa al nou marc, per exemple, de rela- 
cions laborals, marc patronal, i poc energic pel que fa a 
l’autogovem i al seu f”tanpment, és a dir, molt radical per 
afavorir un determinat sector social i tremendament flexible 
i tolerant quan ha d’exigir més autogovern al nou sistema de 
finayament, cosa que seguirem amb atenció. 

Per tot aixb que acabo d’exposar, li pregunto al conse- 
ller, a banda del que hagi pogut entendre que li preguntava 
(rialles i remor de veus), amb quines xifres absolutes, se- 
nyor conseller, podria vast& provar que l’actual sistema de 
finanqarnent beneficia Catalunya en relació amb el finanqa- 
ment que tenen, per exemple, les comunitats de rkgim foral 
o, per exemple, en relació amb el total del nostre pressupost 
d’un any per l’altre, el 93-94, amb quina xifra absoluta s’ha 
vist incrementat el finaqament de Catalunya, per exemple. 
Per quincs raons polítiques accepta el Govern de V Q S ~ ~  l’ac- 
tual sistema de finanprnent mes enlla de l’hiptktic guany 
dinerari, vull dir en temes polítics. Per exemple, en quk ha 
millorat fins ara el nivell de competkncies de la Generalitat 
en relaci6 amb les compctbncies que té el Govern basc, per 
exemple. 

Donat el seu pes en el si del Govern de I’Estat, i atks que 
Catalunya no arriba encara a un finanq,ament satisfactori, 
quins elemcnts pensen introduir en les futures negocia- 
cions?, o de moment ja han tancat la porta d’explorar mks 
passibilitats fins que es torni a obrir el període de negocia- 

ció del nou finanpment del 96?, Q pensen explorar vostes 
altre tipus de sistema que desencalli aquest de dependen- 
cia?, que podria ser un tipus de concert on es contemples no 
pas literbiament el que tenen al País Basc, perb que real- 
ment, per exemple, la recaptació, almenys amb un percen- 
tatge, recaigubs en una agencia tributaria prbpia. 

Grhcies, senyor president, senyores i senyors diputats. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Reguant. Pel 

Consell Executiu, i per contestar la intcrpel-lació, té la pa- 
raula l’ honorable conseller senyor Macih Alavedra. 

El Sr. CONSELLER D’ECONOMIA I FINANCES (Ma- 
cisi Alavedra): Senyor president, senyores i senyors diputats, 
crec que la intervenció del diputat senyor Reguant més que 
una interpel.laci6 ha estat una aportacid a la reflexió del fi- 
nanqament autonbmic, és un terna important, perb és una 
aportació que l’haurem de llegir amb molta calma i meditar. 
Jo intentaré, senyor Reguant, contestar el que és la inter- 
pellaci6 en si, que 6s cl capteniment sobre el finanqament 
autonbmic del Govern dc la Generalitat. 

Bé, aquest acord del 20 de gener de 1992 -vost& en 
aquells moments era membre de la Comissió Mixta de Va- 
loracions, en represcntació del seu ex-partit, Esquerra Repu- 
blicana de Catalunya- va ser complementat després del 
nostre vot condicionat amb un acord del 7 d’octubre de 
1993, que establia una cessió del 15%, de la participaci6 del 
15% a I’IRPF per ais anys 94 i 95 d’una manera provisional 
i com a prova per veure la seva evoluci6 i establir el sistema 
de la corresponsabilitat fiscal d’una manera més definitiva a 
partir del primer dc gener de 1996, 

En aquell morncnt jo vaig informar el Parlament, hi va 
haver una sessió d’informació també en la comissió corres- 
ponent, que va durar unes quatre hores, hi van haver les pre- 
guntes ..., aqucst ha cstat un terna molt debatut i estic segur 
que el senyor diputat -estigués present o no en aquelles ses- 
sions- ha llegit -i vcig quc té els documents-, la qual cosa 
m’estalviarh dc rcpctir tota una s&ie de temes que han estat 
dits, sobretot quc em sembla que després de I’acord del 7 
d’octubre, que va en la línia de la corresponsabilitat fiscal, 
hi va haver una resolució del Parlament com a conseqübcia 
del debat de política general, que aquest any, l’any anterior, 
vull dir, e1 93, va tenir lloc el mes de novembre, que ex- 
pressava sobre aquest terna l’opini6 majorithria del Parla- 
ment de Catalunya. 

Per tant, a mi rn’interessaria mds parlar dc futur, perque 
vost& ha parlat d’una posició &ajornament per part nostra i 
aleshores jo li volia dir que no és un ajornament, el que 
passa és que estem en un període provisional els anys 94 i 
95 i, per tant, cn funci6 dels resultats obtinguts ..., i ,  per tant, 
tampoc li contestaré la seva pregunta sobre les xifres, per- 
quk les xifres dependran de I’evolució de la renda en el 94 i 
en el 95, i precisament si es fa aquest període provisional és 
per veure quk representa aixb. Perb sí que li vull dir que la 
gran lluita -i vostk se’n recordah- va ser que aquesta parti- 
cipació en el 15% no representés un pur nominalisme, sinó 
que represent& que I’evdlució real de la quota líquida de la 
qual s’havia de deduir l’evolució normativa en funci6 de 
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I’ITAE, de la despesa estatal equivalent, del PIB, etchtera, 
representés un guany per a Catalunya en fumi6 de l’esforr; 
fiscal que fessin els ciutadans de Catalunya. (Remor de 
WKT.) 

Jo crec que ha estat malt important políticament aquesta 
introducció del concepte de corresponsabilitat fiscal, perquk 
realment cada vegada estern més convenguts que aquesta és 
la via per la qual hem de continuar en el futur. Només -com 
ens deia el Parlament de Catalunya- fent que els ingressos 
de la Generalitat cada vegada i progressivament depenguin 
m6s dels impostos que paguen els ciutadans de Catalunya i 
cada vegada menys de les transferhcies que ens vénen de 
1’AAdministració central podem resoldre el tema del f inanp-  
ment de Catalunya i de totes les autonomies i acostar-nos al 
finanqament per chpita de les comunitats forals, I aquest és 
un camí que s’ha empres, aquesta participacib del 15%, j a  
rn’estalvio de descriure4 a vostk la batalla politica que ha 
representat, una batalla polftica extenuant, que alguns poden 
considerar que ha estat una batalla política massa forta si la 
comparem amb els resultats, per6 que introdueix uns ele- 
ments qualitatius de corresponsabilitat fiscal que em sembla 
que s6n enormement importants. 

Per6 a l’acord del 7 d’octubre hi ha una skrie d’altres ele- 
ments, que són els que rn’interessaria a mi destacar en la 
resposta a la seva interpellació. 

En primer lloc, a ]’acord es parla del finanqament de la 
sanitat. Vosth coneix aquests temes perque ha fet interpelmla- 
cions sovint sobre aquest tema que l’interessa #una manera 
especial, potser degut a la seva professi6, i vostk sap que la 
sanitat, que representa el 34% del pressupost de la Generali- 
tat, és per a nosaltres un element essencial en el finanqa- 
ment de la nostra autonomia. 

En aquest aspecte ja s’han ernprks unes converses, a les 
quals participen el Departament d’Econormia i Finances i el 
Departament de Sanitat, i em sembla que estem wanpnt  en 
un terna que 6s quasi tan important o tan important com el 
finanqameot general. En aquest aspecte, tota la problemhtica 
que les desviacions entre 1’Insalud i les autonomies, el pa- 
gament d’aquestes desviacions, corregir els retards en els 
pagaments i el que representa d’endeutament a curt per part 
de la Generalitat, fins i tot els conceptes futurs del sistema 
sanitari, tot aixb són temes que estan sobre la taula i jo li 
vull dir que en aquest aspecte els criteris entre ]’Administra- 
ció central i l’Administraci6 autonhica de la Generalitat 
de Catalunya s6n bastant coincidents en aquest moment; hi 
ha una reuni6 -em sembla que dernh- per continuar en 
aquesta linia, 

Per altra banda, el tema de la participació de la Generali- 
tat en l’aghcia tributhtia. Tant la participació de les autono- 
mies en 1’agencia tributbia central com la participació de la 
Generalitat en la delegació territorial de l’aghncia tributhria, 
aquest 6s un terna molt important, perquk pemet fixar els 
plans d’inspecció i permet tenir informació i poder incidir 
sobre la recaptaci6, encara que sigui d’una manera no direc- 
ta, perb si a través d’una Comissió mixta Administració 
central - Generalitat de Catalunya, i en aquest aspecte, mal- 

grat que s’ha tardat molt a posar en marxa i s’hagués hagut 
de fer abans aquesta conseqükncia de l’acord del 7 d’octu- 
bre de 1993, fi haig de comunicar que en aquest mes de fe- 
brer -li ho dic de rnembria, perb em sembla que 6s el 22 de 
febrer- hi ha la primera reunió per posar en marxa aquest 
acord sobre l’agencia tributha. 

L’altre tema és l’eelaboració d’un llibre blanc sobre el fi- 
nanpiment de les comunitats autbnomes. Aquest, senyor 
Regumt, és un tema enormement important, S’esth a punt 
de nomenar quatre experts, representant el Consell de Paliti- 
ca Fiscal i Financera, per a E’elaboració d’aquest llibre, que 
ens permetrh tenir un diagnbstic exacte, no discutit, de quin 
6s el sistema de finanpment a tot 1’Estat i de les diferencies 
entre el que representa per chpita el finanqament a les co- 
munitats de regim foral, a les comunitats del 151, a les CQ- 

munitats del 143. 
Vostk sap que Ia Generalitat ha encarregat estudis 

d’aquest estil -un a uns professors de la Universitat Autbno- 
ma, de prestigi- i aquests estudis rarament són reconeguts 
per I’Administraci6 cenwal u per les administracions de les 
altres comunitats authnomes, i sempre que parlem d’aquests 
temes, de les diferhcies entre el finangament per chpita a 
Euskadi, O a Catalunya, o a Andalusia, entrem en una guerra 
de xifres que 6s enormement dolenta. 

Jo crec que aquest llibre blanc ens permetrh tenir un 
diagnbstic i que a partir d’aquest diagnbstic s’assenyalaran 
unes vies d’evoluci6. I amb les converses que he tingut amb 
alguns dels experts que han estat ja designats i que pro- 
bablement seran nomenats, jo tinc Z’esperanqa que aquest 
llibre blanc aprofundir& les seves recomanacions en el sentit 
de la corresponsabilitat fiscal, i per aixb li deia que estic 
mks convengut ara que quan vaig venir aqui a explicar 
l’acord del 7 d’octubre que la linia que hem emprks 6s posi- 
tiva, perqu& veig que la corresponsabilitat fiscal ha entrat en 
els conceptes i alguns experts que havien escrit articles en 
contra, una vegada aprovat aquest 15% pensen anar en la lí- 
nia d’aprofundir i de tirar-2o endavant. 

Per tant, jo crec que aquest Ilibrc blanc -que també es 
camenGa massa tard, perb que es comenqa ara, i el nomena- 
ment d’aquests experts es far& probablement aquest mes de 
febrer, segons les meves informacions- ens permetra 
d’avangar. I, finalment, aixb ens permet& tambe -el llibre 
blanc o abans, si podem- veure de quina manera fem els 
canvis legislatius per permetre la capacitat normativa de les 
comunitats autbnomes sobre els tributs cedits o almenys so- 
bre determinats tributs cedits, els que es puguin territo- 
rialitzar d’ma manera clara i que no siguin traslladables, i 
tarnbe, perque aquest és un plantejament que va fer la Gene- 
ralitat de Catalunya, sobre el tram del 15%. 

És a dir que sobre el tema del finanqament jo li agraeixo 
la seva intervenci6, perb a mi personalment més que debatre 
amb vost& el tema del i 5%, que ha estat hmpliament debatut 
i on les posicions estan molt fixades i ni vostE les canviari, 
probablement, ni jo les puc canviar, doncs m’interessava as- 
senyalar-li quina era l”evoluci6 dels altres aspectes de 
l’acord de finangament, sobretot de 1’Últim acord, de1 7 



41 02 DIARI DE SESSIONS / P - Núm. 78 / 9 de febrer de 1994 I SESSIÓ PLENARIA Núm, 43.1 

d’octubre de 1993, que són temes importants, com el llibre 
blanc, l’agkncia tributhria, la capacitat normativa, la sanitat i 
1’evolució que estan tenint aquests temes avui dia. 

Moltes ghcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor conseller. El 

senyor Reguant té cinc minuts per formular la replica. 
El Sr. REGUANT: Senyor president, senyores i senyors 

diputats, gdcies, honorablc senyor conseller, per la seva 
amable resposta,.., tinc la impressió que en realitat -tal COM 

vosth deia- no hi ha motiu per al debat, per@ vast& el que 
ha fet en el seu torn de $plica 6s llegir-nos el document que 
jo tinc a les mans, que 6s el que voste en el seu dia va portar 
a aquest Parlament com a explicaci6 i justificació de E’evo- 
lució de les negociacions i dels acords a quE havien arribat, 
i que tot aixb, vist tal corn vostk ho llegeix, i que és el posi- 
cionament del Govern que vostk representa, tinc la impres- 
sió que també dóna molt poc sostre, des d’un punt de vista 
tkcnic, o en tot cas jo podria argumentar més discrephcia, 
des de mes subjectivitat, que tampoc portaria a gran cosa. 

Per6 fixi’s b6, senyor conseller, en el que voste ha expli- 
cat, diu: <<bé, estern en un periode provisional, que ja sa- 
biem, 94-95)>, que les xifies no les pot donar, perquE encara 
6s d’hora, doncs, pcr fer una avaluació perqu& deph  d’al- 
tres factors que faran variar els resultats finals, perb creu 
que la introducció de la línia de la corresponsabilitat fiscal 
és positiva i creu que aquest és el carni, doncs, ja per seguir 
endavant en la relació del sistema de fmanqament de Cata- 
lunya amb 1’Estat. Jo aqui discrepo per una cosa que em 
sembla que 6s fonamental, i ja quan estava en la Comissi6 
Mixta vostk recordar& que li havia fet notar alguna vegada 
que la qüestió en qui? nosaltres divergíem més -i que jo di- 
vergeixo encara ara- és que tinc la impressi6 -i més ara que 
no pas abans- que, donat el pes que té el Grup de la majoria 
a Madrid, podria forgar una negociaei6 de signe diferent, 
podria explorar un altre tipus ..., podria anar almenys a un 
ritme menys lent; per exemple, senyor conseller, quan vost& 
diu que el finaqarnent de la sanitat és tan important -i ho 
és-, que representa el 34% del nostre pressupost; que te 
converses, i les té avanGades, i estan bastant, en posiciona- 
ments, d’acord, perb, en canvi, no hi ha una concrecib de 
quanties i temporalitats, i, mentrestant, sorn nosaltres, tots, 
els que paguem els interessos dels &dits-pont, per exem- 
ple, en la sanitat. I aixb, doncs, no ho sé, vull dir*.., vostk 
csth en condicions de dir-me, diguéssim, amb quina tempo- 
ralitat sembla que aquest terna es resoldrh, que 6s un terna a 
mi em fa I’efecte que cabdal, d’alguna manera; vostP; mateix 
ho ha dit, i jo ho reconec. 

Pel que fa a la participaci6 de l’agkncia tributkria de 
l’Estat, doncs, certament, tindrem tots aquests avantatges 
que es desprenen d’ aquest document, a nivell d’informaci6, 
de participaci6, de gestió, etcktera; perb, en definitiva, sem- 
pre tindrem d’estar ..., de la decisi6 I(l1tima de qui realment, 
doncs, fa la recaptació del recurs. Perque la via que vostb 
diu: <<Hem de procurar cada vegada més dependre menys de 
subvencions i menys de l’esfoq fiscab ..., té ra6 en aixb que 
diu, pcrb, d’alguna manera, tot I’esforg fiscal primer se 

n’anirh i després tornarh i serh negociat -jo CEC-- de manera 
multifactorial, I, per tant, jo  no sé exactament, vull dir, 
quins seran els guantum i els resultats finals de tot aixb. I 
em sembla que vostks estan avui en millor condic16 que no 
pas ..., de portar aquest ritme de negociaci6 amb el centre. 
Que el llibre blanc daixb i que els estudis que fan a la nostra 
universitat després no s6n tinguts en compte és cert; aixb ho 
conec bé perquE en disposo i els he pogut llegir; són real- 
ment valuosos, no?, per veure la manera en que hi ha greuge 
comparatiu en el tracte que hem rebut fins ara del centre, 
degut a l’aportaci6 que fa Catalunya a les finances de 1’Es- 
tat i el que rebem, Aixb 6s una cosa evident, perb no es t6 en 
compte, i no es td en compte -que és el fons de la interpella- 
ció que jo li feia- perque, des del meu punt de vista, el posi- 
cionarnent que vostks tenen és de poca exigEncia, de molta 
claudicació, de poca energia, i que m6s aviat estan per 
acords de tipus més de partit que no pas acords de pais. És a 
dir, vostbs estan negociant, perb negocien dins d’una tem- 
poralitat i uns parhetres que, realment, vull dir, 6s possible 
que a vostks els satisfacin, per6 jo crec que molts ciutadans 
i ciutadanes de Catalunya aspirarien a un altre tipus de ges- 
ti6 política i financera en relaci6 amb Madrid. 

De moment, li ho repeteixo, jo j a  vaig veient clar algun 
tipus de cosa quan a voltes em pregunto qui5 guanyen YOS- 

tes, qu& és el que troben vost&s d’aquest gran suport i 
d‘aquest esforg que fan, generós, de garantir l’cstabihtat de 
1’Estat o de les majories parlamenthies del Govern. Doncs, 
home, de moment han guanyat una cosa, no?: 6s un marc de 
relacions laborals a mida, fet a mida de la patronal. Aixb sí, 
i aquí és una casa clarissima, i aixb, realment ..., els seus 
vots i la seva clientela electoral es nodreix en bona mesura 
d’aquest sector i per a aquests negocien molt bé, per6 li as- 
seguro que a Catalunya hi ha molts d’altres sectors que ne- 
cessiten un altre tipus de coses i que na crec que vostks 
estiguin en condicions de donar-los fent aquest tipus de po- 
litica, que ja dic que em sembla que és més de partit i no de 
coalició, de partit que no pas de pais. 

Grhcies, senyor president, senyores i senyors diputats. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Reguant. Se- 

nyor conseller ... (Pausa.) 

InterpeHaciÓ al Consell Executiu 
sobre la política general d’habitatge 

Doncs, passem al novk punt de l’ordre del dia, que 15s la 
interpeEiaci6 sobre la politica general d’habitatge, presenta- 
da pel diputat senyor Joan Oliart, del Grup Socialista al Par- 
lament, juntament amb altres cinc diputats. Té la paraula el 
senyor Oliart. 

El Sr. OLIART: Grhcies, senyor president. Senyores i 
senyors diputats, bé, com vostks tots saben, existeix un pla 
d’habitatge que est& en exercici, en vigencia en aquest mo- 
ment, 6s quadriennal, i faja dos anys que esta en vighcia i 
que s’ha aplicat. Per tant, jo crcc que és una ocasi6 molt 
propicia, molt convenient per fer un balm$ i saber exacta- 
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ment si s’han complert els objectius i, en qualsevol cas, mo- 
dificar-ho i corregir-ho en tot allb que calgui, perque sí que 
encara es pot fer, ja que manquen encara dos anys. 

Per tant, centraré el debat d’aquesta interpellació en el 
Pla d’habitatge, i l’abordarb en tres parts. És a dir, la prime- 
ra part ser& parlar de l’estructurst del Pla d’habitatge a Cata- 
lunya i la seva concordanqa O no concordanqa amb les 
necessitats reals de la societat catalana; la segona part serh 
el desenvolupament i execució del Pla a l’equador de la 
seva vigencia, aixi com les actuacions complementhies de 
prumoci6 pública i sbl residencial públic, i la tercera serh la 
necessitat d’un canvi, si es vol complir amb l’objectiu 
essencial, que és eminentment social, i es donaran les pautes 
del que nosaltres considerem que ha de ser aquest canvi, en 
la direcci6 que ha d’anar, doncs, la polftica d’habitatge 
d’aquí en endavant. 

L‘estructura del Pla a Catalunya. Bé, bitsicament, es basa 
en el conveni que es va signar entre la Generalitat i 1’Admi- 
nistració central, i es compon d’una sbrie d’ajuts a diferents 
modalitats d’habitatge, i, segons l’esimctura d’aquests ajuts, 
d’aquestes modalitats, veurem nosaltres quina és la direcci6 
que la Generalitat, doncs, o el Govern de la Generalitat ha 
donat a la seva política d’habitatge. 

El conveni, dins les Iimitacions del nombre global d’ac- 
tuacions que naturalment te, marca les preferkncies i priori- 
tats del Pla d’habitatge a Catalunya, i podríem dir que és el 
seu instrument bhsic. És molt important retenir, senyares i 
senyors diputats, que el conveni va ser negociat lliurement 
per la Generalitat i que, per tant, podria ser un altre conveni 
i no precisament aquest, podria tenir una altra estructura. I 
la segona part del que s’ha de tenir en compte és que encara 
pot ser modificat -encara pot ser modificat-, perquk així 
s’estableix en alguna de les seves clLusules. 

Quina és, doncs, l’estructurst resultant d’aquest Pla d’ha- 
bitatge després de la negociació que e1 Govern de la Gene- 
ralitat va fer amb l’Administraci6 central? Sobre el total 
d’actuacions en habitatge del pla estatal a nosaltres, a Cata- 
lunya, ens ha tocat el 14,3% de tot el pla -i és molt impor- 
tant retenir aquesta xifra, perque aleshores veurem les 
diferents modalitats, si estem per sobre o estem per sota 
d’aquesta mitjana. 

Rkgim especial de protecció oficial, que és la modalitat 
que va adrqada a les persones de rendes mds d&bils: doncs, 
nom& el 7’2%. Regim general de pmtecci6 oficial que va 
adreqat, tambk, a persones de rendes més baixes, amb uns 
pisos que s6n, o uns habitatges que són m6s limitats quant a 
superfície, que gaudeixen de més subvencions i de més pro- 
tecció només el 8,8%; veiem, doncs, que estem a la meitat 
de la mitjana del pla. 

En canvi, a preu taxat, que són els habitatges que van a 
rendes mks superiors, que van a rendes de tres vegades i 
mit ja el salari rninirn interprofessional fins a cinc vegades i 
mit ja el salari mínim interprofessional, i que a més a més 
poden ser habitatges fins a 120 metres quadrats, que gau- 
deixen de menys protecció perb que si que tenen també 
certs beneficis importants, doncs, aquí el 32,7%, és a dir, el 

doble de la mitjana del pla. Vull dir, a m6s a més, que aixb 
representa el 33%, 6s a dir, la tercera part: de tot el preu ta- 
xat de tot Espanya. 

Aleshores, es veu d’una manera molt clara que es <<pri- 
ma>> de manera brutal el preu taxat, en detriment de l’habi- 
tatge social; de tal manera que, de cada set ajuts -de cada 
set ajuts-, tínicament un va dirigit als adquirents d’ingressos 
inferiors a dues vegades i mitja el salari mhim interprofes- 
sional. 

Si hi hagués una demanda que fos, precisament, aquesta 
la real, i únicament aquesta, peca cosa podríem nosaltres 
dir. Perb és que hi ha una contradicció flagrant amb les ne- 
cessitats reals expressades en el mateix Pla, en el Pla de Ca- 
talunya que se’ns va presentar aquí, en aquest Parlament. 
Per qu2? Bé, fixin-se vostes que el Govern estima que el 
34,65% de la demanda d’habitatges correspon a nivells de 
renda inferiors a dues vegades i mitja el salari mínim inter- 
professional, i ho quantifica en 32.000 habitatges en els 
quatre anys. I com respon el Govern a aquesta demanda? 
Respon a aquesta demanda amb un pla on sols es preveuen 
ajuts per a aquest tram de renda corresponents a 4.250 habi- 
tatges, és a dir, només el 13% d’aquest tipus, d’aquest tram 
de demanda. En canvi, consigna sols en preu taxat 29.860 
ajuts per a les rendes de m6s de tres vegades i mitja el salari 
mhim interprofessional fins a cinc vegades i mitja de 
I’SMT, corn abans ja he dit. En aquest tram sí, senyores i 
senyors diputats, que es cobreixen de sobra les necessitats 
previst e s. 

És un pla, doncs, per concloure aquesta primera part, 
adreqat a satisfer les demandes d’habitatge dels nivells de 
renda més alts, oblidant els m6s necessitats; diametralment 
diferent del pla estatal, en el seu conjunt, i dels plans de les 
altres comunitats autbnomes -que, si despds el senyor con- 
seller vol, doncs, li ho podré demostrar amb xifres-; contra- 
diccions, també, amb les necessitats expressades en el 
mateix Pla -la qual cosa ja és una contradicció molt impor- 
tant i molt profunda, com es pot veure en la lectura del ma- 
teix Pla-, i tot aixb ens condueix a dir d’una manera 
contundent, per6 tamb6 d’una manera precisa i d’una mane- 
ra justificada, que 6s el pla menys social -el pla menys so- 
cial- de tot Espanya. 

El Pla i la seva execució -i amb aixb entro en la segona 
part-, a I’equador, naturalment, de la seva vigi3ncia. He de 
dir primer que res que el Pla té un exceklent nivell d’execu- 
ció en el preu taxat, naturalment, i na ha d’estranyar ning6, 
si es té en compte que la modalitat del preu taxat facilita la 
venda d’habitatges que ja estan construi‘ts i que els adqui- 
rents de rendes mks altes tenen major poder adquisitiu, bb- 
viament, que no pas els de rendes mes baixes, i que tambk 
tenen -i aixb és molt important recordar-ho- m15s facilitat 
per obtenir cr&dits, 

El Pla, en canvi, esta per sota en rhgim especial. Fixin-se 
vostks que ja  estava per sota en el moment que es va signar i 
es va convenir, perb és que, a mds a més, namés s’ha acon- 
seguit el 50% del finanqament de totes aquelles peticions 
que hi han hagut; per tant, encara estem al 50% de compIi- 
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ment d’aquest esc& objectiu que s’havia plantejat el mateix 
Govern -malgrat, ho repeteixo, el seu redu’it objectiu inicial. 
Aixb 6s degut, senyores i senyors diputats, al poc incentiu 
econbmic, a l’escassesa de sbl apropiat i a les dificultats de 
finangament. Hem de tenir en compte que molts d’stquests 
adquirents, quan se’n van a una caixa d’estalvis o a algun 
banc, doncs, com que tenen pocs recursos i, lbgicament, les 
seves garanties són escasses, acaben no donant-los o no 
concedint-los el &dit que han solilicitat. 

D’altra banda, prhcticarnent no s’ha constniit durant 
aquests dos anys cap casa o cap habitatge en regim de Ilo- 
guer, o corn a minim no s’ha destinat cap casa construi’da a 
regim de lloguer; ha millorat una mica -aixb si- la promo- 
ció pública, perb encara estem sota mínims, i, sobretot, 
manca sbl residencial adequat per cobrir aquesta necessitat 
de construcció d’habitatge de protecció oficial en els dos 
ri3gims. 

Conclusions d’aquesta situació: el Pla -ho repeteixo- 
esta satisfent una part de la demanda existent; el Pla oblida i 
deixa dc banda els segments de població més necessitats, i ,  
de tot aixb, se’n dedueix que és precís un canvi si es vol 
aconseguir 1’ objectiu d’una política d’habitatge, que 6s faci- 
litar l’accks a la ccvivenda>> als que no poden fer-ho en les 
condicions de mercat. 

I entro, senyores i senyors diputats, en la tercera part, 
que és que cal canviar; crec que es dedueix de la meva in- 
tervenció i de la meva explicació la necessitat de canvi. 
Perb nosaltres, els socialistes, quan fem una crítica, fem una 
critica constructiva, i fer una critica constructiva significa 
donar tambk la nostra alternativa. S’ha de canviar, doncs, 
l’actual politica d‘habitatge. S’ha d’adequar la política d’ha- 
bitatge i l’actual Pla de la Generalitat a la demanda real 
-quest  6s l’objectiu b8sic. Per quk? A part de tot el que he 
dit i he esmentat, a més de tot el que ha estat dit -ho repe- 
teixo-, cal subratllar que el 60% de les persones que bus- 
quen habitatge a les hees de l’cntorn de Barcelona no 
poden superar un cost de 10 milions de pessetes. Aixb vol 
dir, senyores i senyors diputats, potenciar decididament els 
rkgims de protecci6 oficial, la promoció p6bIica i el rhgim 
de lloguer. Aixb vol dir prendre un seguit de mesures con- 
cordants amb aquests objectius, que signifiquen: incrernen- 
tar les inversions i els estímuls a la construcci6 d’habitatge 
públic; adequar la política urbanística, la de l’hcasol, a la 
creaci6 priorithria de sbl residencial per a protecci6 oficial; 
impulsar el rkgim especial mitjanpnt l’oferirnent de sal 
adequat, una subvenció especial prbpia, i la creacjd d’un 
fons de garantia que fianci els crkdits atorgats a aquesta mo- 
dalitat; garantir que un tant per cent important de la promo- 
ció pública i de la protecci6 oficial consm‘ida en terrenys 
cedits per 1’Administració pciblica, 6s a dir, en terrenys públics 
o requalificats per a aquesta finalitat, sigui destinada a lloguer. 

Naturalment, senyores i senyors diputats, senyor conse- 
ller, cal corregir el conveni, incrementar el rkgim de protec- 
ció oficial, reduir el preu taxat ... Perquk, mirin, el preu taxat 
ha d’anar ..., Últimament s’ha acotat prhcticarnent a les grans 
ciutats, per@ a la resta del territori la conjuntura ha fet que 

el seu preu sigui similar al lliure. Com que vostks saben que 
hi ha hagut una crisi en la construcció i també, doncs, hi ha 
hagut una aturada en el progressiu augment dels preus dels 
habitatges ..., ha resultat que cn algunes zones de Catalunya 
-no en les grans ciutats, perb si en la resta- el preu dels ha- 
bitatges de preu taxat s’ha anat anivellant amb els de mercat 
lliure. I, per tant, aleshores caldria, doncs -ho repeteix- re- 
baixar el preu taxat i anar-lo acotant i concentrant en Ics 
grans &rees urbanes. 

Acabo amb aixb, senyores i senyors diputats, senyor con- 
seller. Miri, senyor conseller, en expressar-li aquest desig i 
aquesta necessitat de canvi i emfasitzar el carhcter poc SO- 

cia1 de 1’actual política, vull recordar, en benefici seu, que el 
Pla d’habitatge del Govern no va ser elaborat per vost8 i que 
per aixb potser li costar& menys esforq modificar-10; molt 
m6s quan vosth, senyor conseller, ha estat sempre un paladí 
públic de l’habitatge social, l’ha defensat en moltissimes 
ocasions; tinc molts retalls d’aquestes manifestacions seves. 
Moltes grhcies, senyor president, senyores i senyors dipu- 
tats. Espero la seva resposta, senyor conseller. 

El Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyor Oliart. Pel Consell 
Executiu, t6 la paraula l’honorable conseller Cullell. 

El Sr. CONSELLER DE POLfTICA TERRITORIAL I 
OBRES PÚBLIQUES (Josep M. Cullell): Si, senyor presi- 
dent, senyores i senyors diputats, no entrarem aquí en una 
controversia de xifres; si vol, senyor Oliart, amb tota Iliber- 
tat, quan vulgui, podem discutir-les. Dic que no hi entrarem 
perque fixi’s vosti: quc a la darrera reunió que vam tenir 
-em refereixo a1 grau de compliment d’un sector i d’un al- 
tre-, a Ia remi6 que vam tenir a Sant Sebastih, sectorial, 
dels consellers, en rcfcrhcia a les competbncies d’habi- 
tatge, ningú es va posar d’acord, all&, perquE el grau de 
compliment est; en funció exactament de quina xifra aga- 
fes; si agafes el quc Ics caixes comuniquen al Ministeri res- 
pecte a les peticions dc cr&dits; si agafes ..., 6s a dir, d e p h  
de ... I aixb, per exemple, vol dir que va amb tres mesos de 
rebrd. Per tant, no cntraré en la qüestió aquesta. 

Jo li diré, sincerament, el que jo penso; vostk m’ho pre- 
gunta, i jo li diré quina 6 s  la nostra politica, la política que 
jo penso que s’ha de portar a terme, i desprks, potser en e3 
torn de &plica, li dir5 les coses que també penso que potser 
cal millorar o que cal rectificar. 

Jo crec que vost5 ho diu molt be, que la política d’habi- 
tatge que ha de tenir el Govern de la Generalitat és assegu- 
rar a la poblaci6 d’aquest país que disposi d’allotjament 
suficient i digne per satisfer les seves necessitats, tant quan- 
titatives com ..., en fi, qualitatives, i tot aixb en funció d’una 
evoluci6, doncs, demogrkfica i sociolbgica. Aixb vol dir 
que, al marge de la intervenci6 reguladora de les desvia- 
cions del mercat lliure, per aconseguir que la producció pri- 
vada d’habitatges sigui suficient i adequada, la política 
d’habitatge ha d’assegurar el provei’ment directe d’habi- 
tatges per part del sector ptíblic, i per a aquella part de la PO- 

blaci6, bhicament, corn vostk deia, que es troba en una 
situació d’impossibilitat d’accedir als habitatges que s’ofe- 
reixen en el mercat. 
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La promoc% piiblica, tal com l’entenc joy constitueix una 
parcel4a de la polftica social i assistencial dels governs, i des 
del punt de vista econbmic entronca amb el principi de sub- 
sidiarietat del sector públic, segons el qual l’Administraci6 
ha d’actuar quan el sector privat no troba estirnuls 
econbmics suficients per a produir i comercialitzar determi- 
nats béns necessaris per a la collectivitat. La promoció, pro- 
ducció i adjudicaci6 p6blica d’habitatges, que pot estar 
pensada per a la venda O per al lloguer -un 40%, li ho recor- 
de, un 40% del total, segons el Pla de I’habitatge de Cata- 
lunya 92-95-, t6 com a particularitats importants, ultra el fet 
que el promotor sigui el sector piiblic, que el finanqament 
també és públic, amb recursos ah pressupostos del sector 
públic o amb una molt elevada subsidiació, i que la venda 
no es produeixi pel sistema habitual en el mercat lliure, sinó 
que es segueixi un procediment de concurs o sorteig per a 
l’adjudicació d‘ aquest b@ entre tots els solalicitants acceptats. 

En els darrers anys, aquest concepte de promoció pdblica 
ha estat ampliat, crec jo, en introduir-se la possibilitat que 
les administracions o els promotors públics puguin promou- 
re habitatges fent recurs al finanqament privat, sota la mo- 
dalitat de protecci6 oficial, M en &gim ..., sigui en rkgim 
especial, i en determinats supbsits de rkgim general. 

La similitud de les caracteristiques exigides als receptors 
d’aquests habitatges respecte dels receptors de promoció 
pública directa -ingressos per sota de 2,5 vegades el salari 
minirn interprofessional-, la similitud de la part del preu de 
venda ajornada, al voltant d’un rnhxim de sis milions per a 
l’any 94, per exemple, la similitud en el termini d’amor- 
tització dels préstecs -vint, vint-i-cinc anys-, la similitud en 
el tipus d”inte&:s aplicat als pagaments ajornats -5%- i, en 
definitiva, la similitud entre les quotes mensuals de paga- 
ment per accedir a les dues modalitats d’habitatges -per 
sota dels sis milions de pessetes per cada milió de pdstec- 
fan que Ia protecció oficial en r&gim especial pugui inclou- 
re’s totalment, jo diria, dins de la pmrnoci6 pública com un 
instrument alternatiu a la promoció directa. 

Dic aixb ..., i recordi-ho, despds, perque després faig una 
comparaci6 respecte a de quina manera podem proveir en el 
mercat ..., podem satisfer les necessitats amb els recursos, 
sempre insuficients, que tenim. 

Per contra, el recurs del sector públic a la modalitat de 
protecció oficial en regim general s’hauria de limitar a su- 
pbsits concrets, generats arran de sol.licituds expresses for- 
mulades per ajuntaments i sempre que l’actuaci6 pública 
supleixi la manca d’iniciativa privada i no entri, per tant, en 
una dinhmica de competkncia deslleial amb els privats. 

Voldria destacar també que, des que el rkgim especial ha 
estat obert als promotors privats, la presencia d’aquests ha 
estat prhcticament insignificant: menys del 10% -menys del 
10%- del sector privat s’ha ficat en operacions de protecci6 
oficial en rkgirn especial. I encara, aquest 10, ho és, part, de 
les societats sense hnim de lucre, cooperatives, Es demostra 
aixi ben clarament que aquest és un camp, com el de la pro- 
moció directa, en el qual només s’hi pet arriscar el sector 
p6blic. 

Hi ha un element, també, de caire econbmic que hem de 
tenir en compte, abans de seguir amb aquesta exposició, 
d’enqh dels úaspassos de competencies en rnatkria de pro- 
moció pública d’habitatges, l’any 1982: el finanqament 
d’ aquesta modalitat de promoci6 recau exclusivament sobre 
els pressupostos de la Generalitat. Aquesta conseqükncia 
-lbgica, si vostk vol, des del procés dels traspassos de com- 
petencies- no hauria de fer perdre de vista, sense perill de 
caure en el cinisme, que IIQ n’hi ha prou de traspassar com- 
petencies per desentendre, ns d’un problema social, quan els 
sistemes de finanpment autonbmic general no estan perfec- 
cionats i no són encara totalment potents per a fer front, per 
ells mateixos, a totes les exigkncies socials que abans eren 
cobertes amb recursos estatals. 

En aquest sentit, hem de recordar que en l’elaboraci6 
dels traspassos no es van incloure partides per a inversió en 
obra nova. A partir de I’any 1986, que va ser excepcional en 
virtut de I’AES, es varen pactar unes transferhcies econb- 
miques concretes. L’actitud de l’Administraci6 de 1’Estat ha 
estat la d’un gairebé sistematic oblit de la importhncia de la 
política de promoció pública dins de la politica de l’habi- 
tatge. No nom& no ha estat possible tornar a signar cap ti- 
pus de conveni semblant al de I’AES, ni en els moments en 
els quals el reforqament de I’habitatge protegit es mostrava 
imprescindible, sin6 que, en tot cas, en fi, en tot el proces de 
la negociaci6 del Pla de I’habitatge 92-95, en tota la nego- 
ciaci6 del 92-95, la modalitat de prumoci6 pública ni tan 
sols ha estat esmentada. De fet, tan sols en actuacions molt 
concretes, molt puntuals -com i s 9  per exemple, Sant Cos- 
me; corn és, per exemple, les wivendew del Governador-, i 
despr6s d’una forta pressi6 -i vosth ho sap- a nivell parla- 
mentari, que hem fet els del nostre Grup i han fet els del seu 
Grup, a Madrid, ha estat possible d’aconseguir recursos, i 
encara condicionats a les disponibilitats pressuposthies 
anuals. 

Una altra demostraci6 d’aquesta manca d’interks per la 
promoci6 pública l’hem trobada recentment en l’aprovstci6 
de la Llei i el reglament de revisi6 de l’impost sobre el valor 
afegit, en els quals la implantació d’un tipus d’IVA superre- 
duit -el  3%- ha estat contemplada només per a la modalitat 
d’habitatge de protecci6 oficial en rkgirn especial, s’ha obli- 
dat l’objectiu molt m6s prioritari de reduir costos en l’habi- 
tatge de promoci6 pública, i ha calgut una forta pressi6 des 
de les comunitats autbnomes per tal d’aconseguir que, final- 
ment, en la Llei de pressupostos de 1’Estat de 1994 -final- 
ment, aquest any- s’hagi recollit aquest tipus d’IVA 
superreduit, del 3%, per a la promoció pública. 

Li dic tot aixa perque, en fi, a l’hora de fer I’examen que 
si hem sigut curosos o no hem estat curosos, a l’hara de fer 
suficient O de posar I’accent en el que és promoció pública, 
a tot meu, i en tot cas, caldria distribuir les culpes o la falta 
de sensibilitat -que és el quc vast& ha vingut a dir- una 
mica per tot arreu. 

Voldria també dir-li una altra cosa, des del punt de vista 
del que ha sigut la política de la Gcneralitat des del punt de 
vista de la politica del sbl, que em sembla que és important 
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dins del que és la promoció pública, justament, de l’habi- 
tatge. Com en qualsevol altra vessant de la política d’habi- 
tatge, tambk per poder dur a terme una politica de promoció 
pública resulta imprescindible disposar d’aquest sbl urba- 
nitzat a un cost raonable, que no absorbeixi una part exces- 
siva del marge estret que el preu de venda o la renda del 
lloguer mhxima permesa ofereixen. I les vies habituals per a 
I’obtenció d’aquest sbl a Catalunya s6n dues: o bé a partir 
dels mateixos ajuntaments, que solliciten O accepten la in- 
tervenci6 de la Generalitat, o bé a partir de la gestió urba- 
nitzadora directa de 1’Institut Catalh del Sbl. 

La política, per tant, de promoció pública d’habitatge, en 
el moment present, es caracteritza en aquests moments, a 
Catalunya, jo li  diria, pels segiients trets definidors -em re- 
fereixo encara a la pública-: cobrir, en primer lloc, uns ob- 
jectius fixats en el Pla 92-95, de vuit mil habitatges, amb 
aplicació &uns recursos per part de la Generalitat de 40.000 
milions de pessetes; augmentar, en segon Iloc, significativa- 
ment la proparci6 d’habitatges en r5gim de lloguer fins a 
arribar a un 40% del total; en tercer lloc, modificar els crite- 
r i s  d’adjudicacib per donar més facilitats d’aacces a les pare- 
lles joves; en quart lloc, basar la major part de la promoció 
nova en les modalitats de promoci6 pública directa i en la 
de protecció oficial en rkgim especial; en cinqub Iloc, re- 
foqar ki línia d’establiment de convenis afnb ajuntaments 
per operar de comú acord. 

Jo diria que és un fet clar, em sembla, que la politica de 
promoció pública d’habitatges constitueix, des de I’bptica 
de la Generalitat, un mecanisme més de I’engranatge de la 
política d’habitatge global. De fet, el manteniment d’una 
política activa en aquest subcamp troba la seva justificació, 
corn hem vist, dins de l’imbit de Ics capes de la societat 
amb menys recursos i, per tant, no admet cap discussió SO- 

bre la seva necessitat. Si consideréssim, pe&, l’optimització 
quantitativa de la ratio import dels ajuts públics pel nombre 
de famflies beneficiades, veuríem com cal tenir molta cura a 
l’hora de distribuir els recursos, i potser de fer algunes afir- 
macions que vosth ha fet, entre promoció directa -invers%- 
i ajuts a les farnflies per a l’accks a l’habitatge protegit; és a 
dir, entre capitol 6q per entendre’ns en termes pressuposta- 
ris,  i capítol 7, <<Transfcrkncies de capital,,. 

En efecte, si analitzem I’estructura del Pla de l’habitatge, 
veurem com, amb el 41 % dels rccursos -uns 48.000 milions 
de pessetes-, s’atenen necessitats del 12,5 de les famílies, 
amb promoci6 pública, mentre que arnb un altre 32% dels 
recursos -uns 39.000 milions de pessetes- s’ ofereixen ajuts 
al 48% de les famflies previstes arnb subvencions per a l’ac- 
cés. Vull dir, em sembla que, aixb, cal veure-ho; cal veure 
exactament corn la nostra política pot ser més eficaq i pot 
arribar a més gent. 

La palitica de promoció pública 6s la més costosa per a 
la societat, i, per tant, tota política que aconsegueixi la pro- 
moció privada actual en els preus i en les condicions més 
properes a les possibilitats de les rendes mitjanes de les fa- 
míi ies, i ofereixi complementhiament subsidis públics per 
acabar d’ aconseguir I ’ ajust entre prcu i capacitat financera 

de les farmlies, obtindrh una major rendibilitat dels wcursos 
pressupostaris disponibles. 
És per aquesta rad que el Pla de l’habitatge del 92-95 

s’ha plantejat a Catalunya com un mix de totes les tipolo- 
gies, el qual intenta respondre amb les diverses modalitats a 
l’estructura de rendes de les farmlies catalanes i intenta re- 
soldre no només els problemes primaris d’allotjament, sinó 
també els de manteniment de la qualitat de vida a través de 
I’ habitatge, 

Des del vessant de la promoció privada d’habitatges, el 
sentit d’una política d‘ intervenció sectorial ve determinat 
per la necessitat de corregir les deficiencies del mercat lliure 
a l’hora de satisfer les necessitats reals d’habitatge de la po- 
blació, tant pel que fa al nombre d‘habitatges produ’its com 
a les característiques físiques i econbmiques d’aquests habi- 
tatges. 

Per poder dur a terme una política completa en aquest 
camp, caldria, bbviament -i a vostE na  se li escapa-, dispo- 
sar dels instruments de politica monethria, disposar d’instsu- 
ments de política fiscal; disposar també dels instruments 
d’una política de rendes, i, bbviament, d’una política de s d ,  
que aquesta sí que la tenim. Perb la manca de connexi6 en- 
tre aquests instruments, molt sovint, no I I Q I ~ S  impedeix 
realitzar una política completa, sin6 que fins i tot limita el 
grau d’efichcia dels instruments que es dissenyen dins la po- 
litiea de l’habitatge. 

En el moment present, a Catalunya, la politica de l’habi- 
tatge est21 constitui’da per un conjunt d’ajuts directes als 
compradors o als promotors d’habitatges, consistents en 
subvencions a fons perdut o arnb subsidiacions de tipus 
d’inte*s, de préstecs privilegiats adreqats selectivament a Ia 
població segons els nivells d’ingressos i estsuctures en el 
marc del Pla de l’habitatge 92-95, que va ser convingut arnb 
1’Administracib de 1’Estat i aprovat el mes de gener del 92. 
Corn és ben sabut, el Pla de l’habitatge 92-95 preveu la con- 
cessió d’ajuts a més de 97,000 famflies, amb una inversió 
inicialment prevista de 160.000 milions de pessetes de re- 
cursos públics: 115.000 aportats pel Govern de la Generali- 
tat i 45.000 aportats per l’Administraci6 de 1’Estat. Al 
marge de la promoció p6blica d’habitatges, de la modalitat 
de protecció oficial en regim especial i de la política de sbl, 
que ja hem comentat, el Pla es basa també en la concessió 
d’ajuts per a la promoció i compra d’habitatges de protecció 
oficial en rkgim general, per a la compra d’habitatges de 
preu taxat i inversions directes i ajuts per a la rehabilitaci6 
pública i privada d’habitatges. 

La marxa del Pla, en el període d’un any i vuit mesos de 
funcionament efectiu, des del mes de maig del 92 -perque 
es va comengar el mes de maig del 92-, en quk van ser sig- 
nats els convenis, fins al mes de desembre del 93, nosaltres 
creiem que s’est& caracteritzant per unes ratio de compli- 
ment d’objectius molt elevades. El nombre de sollicituds re- 
budes -de prop de 54.000- marca un ritme de 2.700 
mensuals, i el nombre de resolucions d’ajuts -que ja supe- 
ren els 44.600- assenyala una franca recuperació del tram 
d’habitatges protegits i de la rehabilitaci6. 
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Pel que fa al cbmput d’ajuts convinguts amb l’Estat, els 
37.000 resolts positivament fins al 30 de desembre fan su- 
perar les quotes previstes d’un 161%. Q’aquesta manera, 
Catalunya, contrhiament al que vostk deia, ha passat a ser 
la comunitat autbnoma amb un compliment més elevat del 
Pla i amb una ampliaci6 mks gran de quotes per al mateix 
any 1993. 

Pel que fa a la protecció oficial en r5gim general, els 
ajuts aprovats abasten 9.200 habitatges, amb un 124% de la 
quota convinguda per a la totalitat dels anys 92 i 93 i, en el 
cas del preu taxat, el nombre d’ajuts aprovats puja 22.000, 
que és un 185% del total convingut, dels quals gairebé el 
50% corresponen, gairebé, a habitatges de segona mil. 

Cal assenyalar que dins d’quest conjunt d‘ajuts al preu 
taxat s’hi compten prop de 9.500 corresponents a solki-  
tants joves, amb menys de trenta anys. En aquest cas, les 
subvencions es dupliquen fins mibar -com vost& ja sap- al 
10% del preu de venda dels habitatges. 

Un altre aspecte que voldria assenyalar 6s la politica de 
manteniment del parc d’habitatges. El manteniment de la 
qualitat de vida de la població a través de l’habitatge com- 
porta la necessitat de procurar que el parc d’habitatges els 
mantingui en les millors condicions de conservació i que, a 
poc a poc, vagi incorporant les millores que E’aveng de la 
societat fa exigibles. Com ja ha estat dit, dins del marc del 
Pla de habitatge, el 92-95, hi ha previstes també -cosa que 
vostk no ha citat- unes línies potents per fomentar la rehabi- 
litació privada d’habitatges, provinents en uns casos directa- 
ment de I’Administració de I’Estat i en d’altres de l’Ad- 
ministraci6 de la Generalitat, Fins al moment present -i cal 
subratllar-ho i cal que en quedi consthncia-, les sollicituds 
d’ajuts ratllen les deu mil i les resducions emeses superen 
les vuit mil nou-centes, cosa que significa un impuls molt 
notable a una activitat que escassament superava els tres mil 
expedients en els anys 89-90. 

En el camp de ]’habitatge pbblic, la política de manteni- 
ment, reparaci6, posada al dia i millora dels habitatges re- 
sulta del tot ineludible. El parc obtingut del procés de 
trasphs de cornpetkncies, l’any 85, constituit per mes de 
seixanta mil habitatges, construyts massivament entre els 
cinquanta i els setanta, pateix defectes molt importants dei-  
vats de la manca de cura en la construcció, perb també 
d’una certa manca d’interks per assegurar el seu manteni- 
ment, hdhuc per part del mateixos usuaris. 

El Sr. PRESIDENT: Vagi acabant, senyor conseller. 
EI Sr. CONSELLER de POLÍTICA TERRITONAL I 

OBRES PÚBLIQUES: Acabo de seguida. La detecci6 de 
les patologies estructurals, tant en el parc de la Generalitat 
gestionat per Adigsa com en els parcs d’habitatges p~blics 
municipals, ha exigit el redoblament dels esfuqos públics, 
La detecci6 d’aquestes patologies en edificis administrats 
per Adigsa -un tema que vostk no ha citat, tot aquest tema 
de les patologies- ha estat la base d’uun programa de repara- 
cions que abasta de l’ordre de nou mil habitatges. Crec que 
aixb s’ha de tenir en compte en examinar també la política 
de l’habitatge de la Generalitat. 

Voldria citar-li finahent, tamb6, pel que fa al parc pú- 
blic administrat pel Patronat Municipal d’ Habitatge de Bar- 
celona, el procediment de detecció similar al de la 
Generalitat per b6 que a URS ritmes jo crec que una mica 
més lents, perb que tamb6 ha pern& situar les necessitats 
d‘intervenci6 entre els quatre mil i sis mil habitatges, prop 
d’uns mil cinc-cents dels quals haurien de ser substitu’its. 

En iniciar l’any 94 i, per ajustar-nos al que és el Pla de 
l’any 92-93, és evident que, atEs cl ritme d’ajuts donats tant 
en regim especial carn en rkgim general, com en rhgirn de 
taxat, cal, realment, fer una s h i e  de modificacions per tal de 
poder ..., és a dir, que el Pla, amb el ritme actual, se’ns acaba 
a finals del 94. I, en aquest sentit, nosaltres ja hem demanat 
de comengar a discutir el ~ Q U  pla per tal de poder-lo posar 
en marxa abans del 1995. 

Moltes grhcies, senyor president; moltes grhcies, senyo- 
res i senyors diputats. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor conseller. El 
senyor Oliart, per fer la replica, té la paraula. 

El Sr. OLIART: Grhcies, senyor president, senyores i 
senyors diputats. Bé, senyor conseller, en primer lloc i 
abans d’entrar en tot aquest dallb de qüestions que V O S ~  ha 
citat, bé, lbgicament responent a la meva interpellaci6, he 
de fer una matisació sobre el tema de la rehabilitació i de les 
patologies estructurals, que no rn’hi he referit en aquesta 
primera intervenci6 per una ra6: perquk tinc presentada una 
altra interpellaci6 sobre aquest tema precisament, perque és 
un tema de suficient importhncia com perquk ho debatem en 
una sola ..., en una reunió, diguem-ne, específica o en un de- 
bat especffic sobre aquesta qiiestió. 

Onicament li avanqaré, senyor conseller, perque no sigui 
vost2 tan triomfalista que, d’acord amb el conveni que la 
Generalitat té signat amb l’Administraci6 central, només, 
nom& s’ha cobert, nom& s’ha complert: un 15% de les in- 
versions que estaven previstes. Per tant, na deu anar gaire 
bé tot aixb de les patologies estructurals i de la rehabilitaci6 
dels edificis que estan en aquesta situació perquk, realment, 
la situació 6s aquesta. 

Vostk ha cornengat dient que no volia entrar en xifres 
-després hi ha entrat, de totes maneres, no?-, perb b6, ja 
crec que 6s lbgic que voste no vuIgui entrar en xifres perque 
quan les xifres, diguem-ne, ens són contrhries, Ibgicament, 
no hi volem entrar. Jo tampoc no hi entsar6 gaire perque, 
entre d’altres coses, si s’entra massa en xifres, doncs, 
aleshores els conceptes queden aixi com una mica <<des- 
vait SN. 

Jo voIia escoltar de vostc, per aixb, una cosa important i 
E’he escoltada. És a dir, jo volia sentir que vast5 anava a 

modificar el conveni, perque en una de les clhusules es pot 
fer, i que li anava a donar, doncs, com més pothncia en el 
regim especial i en el regim general de la protecci6 oficial. 
Perb jo no ho he sentit, aixb. Jo li repeteixo que T’estructura 
actual del conveni i, lbgicament, del Pla d’habitatge de Ca- 
talunya esth molt lluny de les necessitats de Catalunya. Vas- 
te ha dit en la seva intervenció que calia i que el Pla el que 
vol precisament és satisfer tota la demanda, jo li repeteixo 
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que satisfh una part de la demanda, perb que no la satism 
tota, Voste ha dit que hi ha un alt grau de compliment 
d’aquest Pla en comparació amb els altres plans de les altres 
cornunitats autbnomes a nivell de tot Espanya. I vostk m’ha 
dit: <<li desmenteixo aixb, senyor Oliart, de l’afirmacilj que 
ha fetn. Jo no he fet una afirmació en el sentit que el Pla de 
Catalunya no estigués cobrint els seus propis objectius, 6s a 
dir, els marcats en el conveni, tot al contrari. I ho he dit, i a 
més he dit: <<<ha satisfet, lbgicament ... >> -b6, lbgicament no, 
perb si, lbgicament en el sentit que aquest era un dels objec- 
tius i que era el dcl preu taxat. Es a dir, el Pla ha cobert els 
seus propis objectius perb, el problema de fons, el problema 
de fons, i vos& naturalment amb una bona practica parla- 
mentbia, vostk se’n va, diguem-ne, cap a un cant6, wst& no 
val entrar en el fons de la qüestió que 6s que la mateixa es- 
tructura del conveni no 6s ]’adequada. És aquest el tema 
principal, no que es cobreixin o no es cobreixin els objec- 
tius. Vost2s es marquen uns objectius perb aquests objec- 
tius, segons la nostra consideració, no s6n els adequats i, per 
tant, s’han de canviar. Aixb 6s el que s’ha de fer i aixb 6s el 
que no he escoltat i m’agradaria, en tot cas, que, en el segon 
torn, vosth em rectifiqués. 

Miri, vostk m’ha dit del compliment i tot aixb de les xi- 
fres de protecció oficial i del preu taxat. Jo ho tinc aquí, per- 
que vostks m’ho van enviar en una pregunta, per tant, són 
xifres de vosths: en el mes de setembre de I’any 1993, és a 
dir, molt recent, qui? és el que havia passat l’any 1992 i 
l’any 1993. Doncs, miri, de proteccib oficial, és a dir, su- 
mant tant el rhgim especial com el regim general, doncs, 
l’any 1992, s’havien concedit 4.927 ajuts, mentre que de 
preu taxat, 7.360. I, I’any 1993,4.300 ajuts de protecd6 ofi- 
cial i 11.836 ajuts de preu taxat. És aixb del que jo em 
queixo i del que demano una rectificaci6. És a dir, molts 
ajuts en els trams superiors de les rendes; molts ajuts en el 
preu taxat i menys ajuts a protecció oficial. I aixb és el que 
s’hauria de canviar. 

Espero senyor.. . 
El Sr. PRESIDENT: Na li dic res..., tranquil. 
El Sr. OLIART: B6, vostk aleshores ha centrat el seu ..., 

la seva resposta, la seva contestació en la promoció pública. 
És indubtable i estic completament d’acord amb vost& i amb 
el que ha dit que és necesshia molta prornoci6 pública, so- 
bretot per arribar en aquests nivells de rendes, doncs, que no 
poden arribar al preu taxat, ni poden arribar en el mercat i 
que, per tant, s’ha de fer un esfory; importantissim de 1’Ad- 
ministració pública en la promoció pdblica. Molt b6. Vost5 
ha dit que, segons el Pla, volen construir vuit mil habitatges 
amb una inversió de quaranta mil milions de pessetes. JO, 
naturalment, nosaltres considerem aixb, de totes maneres, 
insuficient; sempre he dit que s’havia, corn a mínim, de do- 
blar i buscar els quatre mil habitatges de mitjana anual, perb 
jo li ho vull, a vostk, especificar -i vestk els té millor que 
jo-, perb, naturalment, les senyores i els senyors diputats, 
segurament, que rn’escolten no els tenen i no tenen el nivell 
d’informaci6 que te vostk, perb miri, en els últims quatre 
anys, no ..., els Últims cinc anys, s’hm constru’it nomes, no- 

m& -i els últims quatre anys estan fins al setembre de 
1993- 4.859 habitatges de promoci6 pública. És a dir, una 
mitjana de 971 habitatges, Una mitjana de 971 habitatges 
que esta per sota de totes les comunitats autbnomes d’Es- 
panya, per sota. 

Mirin, perquk tinguin vostbs una xifra comparativa, la 
mitjana d’hdalusia s’acosta als quatre mil habitatges de 
promoci6 pública anuals. Perb, en &gim especial, que YOS- 

tk, senyor conseller, m’ha dit que, naturalment, doncs, des 
de la prornoci6 pública s’havia de promoure i d’estimular 
més, doncs, a l’any 92 -que és del que tinc les xifres no- 
m& sols 52 habitatges, de 1.308 habitatges, han estat de 
&gim especial. 

Aixb s6n unes xifres que jo crec que són bastant més ex- 
plicites que qualsevol concepte que es pugui donar. Tot i es- 
tant d’acord que vostbs, en el pressupost de I’any 1994 han 
incrementat les partides corresponents a promoció piiblica i 
aixb, naturalment, va en favor de vostk, senyor conseller, 
malgrat que, en el total del pressupost d’inversions de 1’111- 
caso1 hi ha hagut una rebaixa d’un 10%, perb, en fi, na en- 
trem ara tant en detall, que no estem en un debat pressu- 

Politica de sbl residencial, tambk; li dono tota la ra6 del 
m6n, si senyor! Si no hi ha una polftica de sbl residencial 
públic per part de l’Administraci6 ser& impossible tirar en- 
davant la protecció oficial, sigui del regim general o sigui 
del &gim especial, sobretot del rbgirn especial. Perb, anem 
a veure que és el que ha fet 1’Incasol. A mi em sembla que 
aixb sí que cal veure-ho, per veure si el que vosti? esta dient 
i els objectius que vost5 aquí es marca estan d’acord amb la 
politica realitzada. 

Adquisicions de l’hcasol dels quatre darrers anys: un to- 
tal de 282 hecthrees. Perh, saben vostes que solament tres 
hectimes i mitja, és a dir, 1’1,5% de tot aixb est& situat en el 
Barcelonhs, que és precisament la zona on, naturalment, i 
no solament i exclusivament aquesta, perb 6s una de les 20- 

nes en quk més necessitat d’habitatge hi ha?, perb és que, a 
més a més, hi ha hagut una disminució de les adquisicions 
els darrers anys. Posaré un exemple: any 90, 100 hecthrees 
de compra; any 91, 69 hecthees de compra; és a dir, I’any 
91, que encara la situació era molt més greu, i a I’any 92, 
també 60 hecthees de compra,,. a dir, en el moment ja 
que comenqa i s’inicia el Pla d’habitatge, aleshores resulta 
que disminueixen les compres de sbl residencial. Com es 
pot entendre aixb i com concorda amb el que vostk, senyor 
conseller, ens esta dient? 

Les inversions de sbl residencial de 1’Incasol els quatre 
darrers anys -fixi-s’hi vost5, eh?-, inversions en sbl resi- 
dencial, és a dir, aquí no solament esta l’adquisici6 de sbl 
sin6 també les urbanitzacions: un total de vuit mil milions 
de pessetes, que representa sols el 30% de les inversions en 
sB1 que estaven pressupostades, que eren de 24.399 milions 
de pessetes. Per6 ks que després, després -oh, miracle!, oh, 
meravella!-, desviacions pressupostaries en alguns exercicis 
de quasi el 50%, de quasi el 50%. És a dir, que vostes, a 
nosaltres - ho dic d’una manera molt clara i molt rotunda-, 

postari. 
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ens enganyen perquk, 6s clar, cada vegada que presenten el 
pressupost de I’Incasol ens diu: <<invertirem deu mil milions 
de pessetes en adquisició i urbanitzaci6 del sbln, perb des- 
p d s  només en revisen cinc mil i, aixb, l’any següent, ens 
tornen a dir el mateix. €36, una mica de serietat suposo que 
sí que és possible exigir-la, no? 

Desviacions, doncs, del 50% i li posaré un exemple per- 
quk no es creguin vosths que aixh m’ho invento jo, eh?, esta 
en els pressupostos i totes les senyores i els senyors diputats 
en tenen tots els toms i, per tant, ho podran comprovar: 

Any 1991, pressupost: 5.00 miIions de pessetes; rea- 
litzat: 2.800. 

Any 1992, pressupost: 8.000 milions de pessetes; rea- 
litzat: 4.379. 

En el pressupost de 1994, disminució de 3.696 milions, 
respecte de 1993, del programa de sbl residencial. Hi havien 
10.000 milions de pessetes l’any 93 i només hi ha 6.304 mi- 
lions en el 94. 

I aixb és la política del sbl residencial que vostg vol fo- 
mentar i vol estimular. Home, per favor!, en tot cas després, 
si les xifres em donessin ..., bé, li donessin la ra6 a vostk, jo, 
naturalment, no les hi citaria. Perb, Tbgicament, me ]’estan 
donant i s6n el major argument. Són el major argument, de 
la mateixa manera que ha fet vose no citant xifres perque li 
s6n contrhies. 

Necessitat, doncs, &adquirir més sbl residencial i de de- 
dicar-lo quasi en exclusivitat a protecció oficial. Aixb és el 
que han de fer vostes. I tampoc no m’ho ha dit. A veure si 
ara, en el torn de resposta, YOS& senyor Cullell, m’ho diu. I 
diré que és un moment propici. I, per gw& 6s un moment 
propici de comprar ara el sbl residencial? Bé, perquk ara el 
sbl ha caigut de preu i, per tant, en aquest moment és el mo- 
ment propici que amb menys inversions vostks compraran 
m6s sbl, i, per tant, tindran un bon patrimoni de sbl, una 
bona reserva de sbl pel dia de dem&, doncs, continuar cons- 
truint promoció pcblica i protecci6 oficial; si, senyor, aixb 
és el que han de fer. I, per tant, no em disminueixin, per fa- 
vor, les partides, sin6 que les han d’augmentar. 

I una altra cosa que vostks han de fer, i tampoc no me 
n’ha parlat, és que les urbanitzacions privades acollides a1 
Pla d’habitatge; és a dir, aquelles que volen gaudir de tot 
aquest tipus de subvencions i de subsidiaci6 d’interessos, 
haurien de dedicar el sbl preferentment a protecció oficial i 
-com he dit abans- a reservar-ne una bona part per al rkgim 
de lloguer. 

Acabo, senyores i senyors diputats, mirin, el Pla ..., el 
president de la Generalitat ha reconegut aqui, no fa gaire, en 
1’61th debat, que el problema de l’habitatge no ha estat re- 
solt. Estic completament conforme amb ell, i em sembla que 
tots els que coneixen una mica Ia qiiestió ho hauran d’estar, 
Per tant, el que s’ha de fer és posar d’acord les paraules amb 
els fets i, aleshores, fer, i enfilar, dissenyar, una política 
d’habitatge que sigui concordant amb aquesta finalitat bhsi- 
ca. 

Som, senyores i senyors diputats, a la meitat del camí del 
Pla i encara hi som a temps, ho repeteixo, de corregir la po- 

lítica adoptada. No de corregir-la totalment, perb sí  com a 
m’nim de fer aquelles correccions i aquelles modificacions 
que d’una manera, doncs, important puguin tragar un carni 
nou, un camí nou, doncs, que pugui donar satisfacci6 a tota 
la demanda pe&, sobretot, sobretot, sobretot, concentrant- 
ho en aquests trams de rendes m6s dkbils que són en aquests 
moments els que no han pogut encara accedir en el seu ha- 
bitatge i els que estan en pitjor situació per poder-hi arribar. 

Vast& ha parlat abans, si me’n recordo, de dir: 436, és 
que en el moment dels traspassos no hi van haver les sufi- 
cients dotacionsu, etchtera; ala Generalitat ha de carregar 
amb tota la promoci6 pública>> ... Il i  ha un fet que jo no em 
cansar6 de repetir tantes vegades com surti un senyor canse- 
ller i em digui que hi han problemes de finanqament: el 
terna de l’habitatge i el tema de la compra i l’adquisici6 de 
sbl i urbanització d’aquest són inversions recuperables, i 
aquest és un fet essencial i importantíssirn que s’ha de tenir 
en compte; s6n inversions recuperables. Per tant, si vost&s, 
des d’un primer moment, fan un pla d’inversions adequat, 
vostEs, al cap d’uns anys, vostes no hi han d’invertir prhcti- 
cament res de nou perque s’esth recuperant tota la inversi6 i 
s’hi esti tornant a posar. Ah!, sí, home, senyor Camps, vos- 
t& pot posar-se aquí sobre el cap tot el que vosth vulgui, 
perb és indubtable que aixb és una realitat, i vostk, és indub- 
table que, encara que surti aquí, no me la pdrk rebatre. (Re- 
mor de veus.) 

Política a seguir, en linies mestres ... 
El Sr. PFLESIDENT Vagi acabant ... 
El Sr. OLIART Més habitatge social -ho repeteix-, 

m6s habitatge social, m6s habitatge de lloguer, mes premo- 
ció de sbl i més promoció pública. 

I li faig cas, senyor president; moltes grhcies per la seva 
benevolhcia. Senyores i senyors diputats, senyor conseller, 
és el seu torn. 

El Sr. PRESIDENT: Grkcies, senyor Oliart. T6 la paraula 
el senyor conseller per contestar la rkplica. 

OBRES PÚBLIQUES: Si, moltissimes grhcies, senyor pre- 
sident. Jo voldria dir només quatre coses. Primer punt: se- 
nyor Oliart, miri, jo no acabo de veure massa aixb de ..., és a 
dir, el maniqueu, una mica, entre pública, oficial, rkgim es- 
pecial i, per exemple, el preu taxat. De fet, cl Pla d’habi- 
tatges del 92-95, a nivell de tot I’Estat, introdueix la figura 
del preu taxat, corn vostk sap, perque és una cosa que aqui, 
a Catalunya, funcionava, i de fet s’introdueix a la resta 
d’ Es pany a. 

Per quk, de fet, jo crec que no ... ? Home, perquk a mi em 
d6na la impressió que no és de cap manera cert quc els ajuts 
per al preu taxat siguin tan diferents -tan diferents- dels de 
la pmteccl6 oficiai. És a dir, les subvencions a fons perdut, 
per exemple, per un percentatge idkntic del preu de venda, 
entre el 5 O el 10%; les subsidiacions dels mateixas punts 
del tipus d’interhs dels préstecs protegits, fins al 6,5 o el 
7,5%. Per tant, les estadístiques que tenim disponibles dcls 
ajuts concedits assenyalen, a mds a més, que els nivells de 
renda que es dirigeixen, com a demandants potencials, tant 

EI Sr. CONSELLER DE POL~TICA TERRTTORIAL I 
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al sector de la protecci6 oficial de rkgim especial com al 
scctor del preu taxat gairebé s6n idkntics entre els compra- 
dors de protecció oficial i els de preu taxat, per sota sempre 
de Ics 3,5 vegades del salari mínim intcrprofessional, i tarn- 
bé els preus mitjans de comercialitzaci6 s’assemblen molt 
perquh es troben, doncs, els de nou milions per als de nova 
construcció i de sis milions per als de segona mii -i 
subratllo <<per als de segona mhn. Perquk cm sembla que, 
per fer justícia, senyor Oliart, al que són els ajuts de tota la 
dinhmica del preu taxat, hauríem de reconkixer que gracies 
al preu taxat s’ha dinamitzat el parc usat i el mercat d’habi- 
tatges de segona mB; el 50% dels ajuts, per exemple, que 
nosaltres hern concedit han anat adreqats a aquesta modali- 
tat -aproximadament uns 12.000 ajuts. 

Per tant, jo crec que en el futur cal pensar en una coexis- 
thcia de les dues modalitats, del preu taxat i de la protecci6 
oficial, i la pervivhncia de la protecció oficial no dependrh 
tant del reforr; del preu taxat corn de la seva prbpia capacitat 
per adaptar-se també a les condicions reals del mercat. Ara 
jo voldria fer, sense fer aquí una apologia del preu taxat ..., 
sind dir-li sincerament que jo crec que hi ha unes condi- 
cions reals de mercat aquí, a Catalunya -que potser no hi 
s6n en una altra comunitat autbnoma, perb que poden ser 
aquí-, que realment justifiquen, crec jo..., i de fet, amb tota 
sinceritat, vull dir, és que el percentatge de peticions, per 
dir-ho així, de preu taxat, en fi..., ens hem menjat, per dir-ho 
així, tots eis ajuts del preu taxat, 

Segona qüesti6: politica de sbl. No, jo vull dir una cosa, 
en la qual jo crec que hi ha una bona col.laboraci6 -i, en fi, 
fins i tot, jo diria, extensible a tots els municipis-, per6 6s 
evident que tamb6 en aquesta política de sbl no solament hi 
ha l’hcasol, que ha de fer les seves inversions -i que des- 
prks les llegiré, les inversions que s’han fet en política de 
sbl els darrers anys-, sinó que tambk hi ha tot el que fa re- 
ferkncia a la política d’obtencid de sbl municipal, no? I en 
aquest sentit vostk coneix millor que jo, tambk..,, perque la 
Direcci6 General d’ Arquitectura i Habitatge, d’acord amb la 
Comissió de Programació d’Habitatges de Prornoci6 Públi- 
ca, que és una comissi6 que esth integrada pels repre- 
sentants de l’Incaso1, del Departament de Benestar Social, 
de la Fedemi6 de Municipis, de I’Associaci6 Catalana de 
Municipis i de la DirccciB General d’Arquitectura i Habi- 
tatge, s’adrega normalment als 260 principals municipis de 
Catalunya, de més de dos mil habitants, oferint-10s la possi- 
bilitat de signar convenis d’acci6 conjunta en base a l’apor- 
tació de sbl per part del municipi i de la construcci6 per part 
de l’hcasol, o, excepcionalment, amb l’apurtaci6 de sbl i la 
promoci6, tamb6, per part del municipi, amb finanqament 
de I’Incasol. Em dóna la impressi6 que aquesta 6s una 
vessant que també és important des del punt de vista del que 
6s una política de sbl, una politica de sbl concertada, en 
aquest cas, a traves, diguem-ne, d’aquesta Comissi6 de Pro- 
gramaci6 &Habitatges, amb els municipis. 

I aixb, doncs, ha portat uns kxits, i uns kxits importants, a 
través d’una skrie de convenis, que jo crec que, amb les se- 
ves dues modalitats -la de finarqament directe de 1’Incasol 

al municipi perquk construeixi, o construint directament 
1’1ncaso1, @via cessió del sbl-, ha portat: al fet que munici- 
pis com Rubí, Sant Joan Despí, Terrassa, Hospitalet -no li 
llegiré pas tota la llista-, Cornell&, Granollers, Vic, Olesa de 
Montserrat, Vilanova i la Geltrú, Martorell ..., i pendents, en 
aquests moments, d’una signatura que em sembla que es fa 
la setmana que ve amb els alcaldes de Sabadell, Santa Colo- 
ma de Gramenet, Barcelona -que hern arribat practicament 
tambi a un acord-..,, em dóna la irnpressi6 que tampoc és 
cert del tot; sigui amb una fbrmula, la f6rmula directa de 
comprat sbl nosaltres, sigui amb una fdrmula a travks de 
concertació amb els municipis, també s’ha aconseguit tenir 
sbl al que és -que vosti? ha dit que no s’havia fet res-, al que 
és I’hrea del Barcelon& o l’hea metropolitana de Barcelo- 
na. 

I, finalment -bé, li podria llegir les xifres d’inversi6 pd- 
Mica en sbl, perb no ho faig perquh, si vol, ja les hi passa- 
ré-, i, finalment, jo li reconec que, de cara al futur, hi ha una 
skrie de limitacions -quc no són pas exclusives del conveni 
firmat amb nosaltres, que em sembla que en aquesta reunió 
que es va tenir a Sant Sebastih tothom les va admetre una 
mica-: que cal revisar els convenis, que tothom revisara 
-em sembla- els convenis firmats amb el Ministeri, i que, 
per tant, que van des de la línia de fer menys complexa tota 
]’organització administrativa, evitar una shie de disfuncions 
en els terminis establerts per a diferents tipus d’ajuts, les di- 
ficultats, fins i tot, pcr a un ajust real dels preus a les diver- 
ses modalitats protegides -els rnbduls estan, a vegades, mal 
fixats, i per aixb potser la protecció oficial no acaba d’arren- 
car, i arrenca més c l  prcu taxat- ..., en tot aixb, evidentment, 
jo crec que vostk té rad: s’ha de corregir i s’ha de fer. 

Perb, de totes rnancrcs, també en la linia -i també, per 
part nostra, exclusiva, no pas de modificació del convcni-, 
també amb la voluntat d’anar millorant l’aplicació practica 
del Pla, en aquests moments nosaltres tenim sotmks a con- 
sulta, est& sotmks a consulta un projecte de decret de la Ge- 
neralitat, que ha dc tcnir una aprovació immediata, que 
planteja tres punts fonamentals, que s6n -també amb tota 
sinceritat, senyor Oliart-: millora dcl control dels requisits 
dels beneficiaris dels ajuts; segona, reforqa la necessitat de 
I’atorgarnent del crkdit per part de les institucions finance- 
res, i, tercera, incentiva la producci6 -mec je, aquest de- 
cret incentiva la produccici d’habitatgcs de rhgim especial -i 
en aquesta linia suposo que coincidiríem vosth i jo- oferint 
uns ajuts per a la redacció, també, de projectes que vénen a 
significar entre el 6 i el 8 del cost de la promeció, és a dir, 
potenciar i incentivar aquesta línia del regim especial. 

€36, és evident que aquest no 6s un terna resolt; jo no en 
sóc gens, de triomfalista, senyor Oliart, de veritat; si li he 
donat aquesta impressió, no la volia donar. Jo, la scnsaci6 
que vaig tenir en una reunió conjunta de totes les autono- 
mies 6s que tothom tenia els seus problemes, i que, en tot 
cas, el problema nostre 6s que ens havíem passat amb se- 
gons que dels ajuts concedits, i, evidentment, nosaltres re- 
queríem altra vcgada ..., en fi, ei 95 ens trobarem sense pla; 
haurem esgotat totes -totes- les nostres possibilitats a finals 
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del 94, cosa que, evidentment, obliga a anar a la revisi6 de 
les condicions del conveni. 

Moltes grhcies, senyors diputats; moltes grhcies, senyor 
president. 

El Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyor conseller. 

XnterpeHacJÓ al Consell Executiu sobre 
1 ’aplicació dels fons comunitaris europeus 

a Catalunya 

Passem al des2 punt de I’ordre del dia, que 6s la inter- 
peklació sobre l’aplicació dels fons comunitaris europeus a 
Catalunya, presentada pel diputat senyor Roc Fuentes, del 
Grup d’hiciativa per Catalunya, que td la paraula. 

El Sr. FUENTES: Senyor president, senyores diputades i 
senyors diputats, senyar conseller, nosaltres interpellem el 
Consell Executiu, en aquest moment, en relació amb els 
seus propbsits de capteniment per a l’aplicació dels fons eu- 
ropeus, sens dubte per la importhncist que tenen aquests 
fons, pel moment en que ens trobem, per@ s’han modifi- 
cat aspectes substancials dels fons -els reglaments han estat 
aprovats el mes de juliol passat, els sis reglaments que mo- 
dificaven la normativa que regia des de 1988-, i, encara que 
som conscients que 6s dificil esgotar -i no ho pretenem 
pas- aquest tema amb una interpeIlaci6 i que, per tant, cal- 
drh, amb altres actuacions partamenthies, i sobretot des de 
la mateixa Comissió, continuar d’una manera ja potser molt 
més concreta i més pormenoritzada alguns d’aquests aspec- 
tes, sí  que ens sembla que en aquests moments 6s important 
veure quins són, com deia, els propbsits del capteniment del 
Govern. 

Primerament, parlarem dels fons estructurals; desprds, 
espero tenir temps per parlar una mica també dels fons de 
cohesió. Perb els fons estructurals -que, com tots sabem ..., 
el Feder, Fons social europeu, el FEOGA, d’orientació, i ara 
tarnbB tenim I’IFOP- tenen corn a objectiu genEric i fona- 
mental intentar acostar, des del punt de vista econbmic i des 
del punt de vista social, aquelles zones, aquelles regions 
-que se’n diu en terminologia europea- menys desenvolu- 
pades d’Europa a aquelles que ho estan més. 

En els ~ Q U S  reglaments, i a partir de 1’experiEncia que ja 
es tenia, es va insistir en alguns dels objectius, es van modi- 
ficar alguns d’aquests també, es van marcar també els prin- 
cipis que els han de guiar, recollint molts dels principis que 
j a  s’aplicaven perb introduint-ne de nous, i també es van 
fixar nous procediments i formes de gestib per fer molt m4s 
cfectius aquests fons i, sobretot, per donar cabuda a meca- 
nismes de control i de participació que abans potser no esta- 
ven contemplats amb la Mateixa intensitat. 

Per tant, els nous reglaments reforcen els principis de 
participaci6 de les regions, el de pragramacib en la gestió de 
les ajudes cornunitiries, la protecció del medi ambient -que 
ja hi era-, l’addicionalitat -6s a dir, el carhcter sempre com- 
plementari dels fons europeus, que han d’ajudar i ajuden, 
perb, a iniciatives dels estats, de les regions, dels ajunta- 

ments, dels agents socials, e tchra ,  perb que tenen aquesta 
funci6- i també la necessitat que els programes tinguin..,, 
que els fons es gestionin amb programes especifics i con- 
crets. 

Es van introduir, per aixb, nous principis, que jo crec que 
s6n molt importants, com són els del desenvolupament sos- 
tenible, la prioritat de facilitar la inserció de les dones en el 
m6n del treball, la participació dels agents socials i, alhora, 
reforqar el paper dels poders locals, el principi de coopera- 
ció i el cornite de seguiment dels programes Estat - Uni6 
Europea - regions +n aquest cas, la Generalitat. 

A nosaltres, a Catalunya, ens afecten d’una manera di- 
recta els objectius 2 , 3 , 4  i 5b. Hem de dir que, encara que el 
conjunt dels fons europeus estructurals 6s de 141,000 mi- 
lions d’ecus, ei 70% ja va per a les regions del grup l 4 x 6  
és per a tot Europa-, i, evidentment* les xifres en qui? ens 
mourem seran, sens dubte, molt mks redui’des, perb, en 
qualsevol cas, importants per al conjunt de I’Estat, perb im- 
portants tamb6 per al que ens afecta, per a Catalunya. 

Béy ara ens trobem que ja s’han establert les zones elegi- 
bles; per exemple, els de l’objectiu 2, a Catalunya ja tenim 
assenyalades comarques de Barcelona, Tarragona i Girona 
per al període 94-96, amb un import, per al conjunt de I’Es- 
tat, de 1,130 milions d’ecus. Perb, és clar, ara ve la segona 
part, que possiblement és la més important, que és omplir 
aixb de contingut, negociar i establir el marc comunitari de 
suport..,, per tant, veure els programes, establir aquests pro- 
grames, controlar l’execució d’aquests programes i els re- 
sultats d’aquests programes, d’aquests projectes, i de 
l’aplicaci6 d’aquests fons, 

També s’han fixat ja els imports corresponents als objec- 
tius 3 i 4, i també s’han assenyalat les zones 5b. Els objec- 
tius 3 i 4, com és obvi, tenen una aplicació més general 
perquE van directament a ajudar els aturats de llarga durada, 
o també a la reconversió professional dels que tenen dificul- 
tats per trobar feina.., Ho dic sintetitzant molt; naturalment, 
el senyor conseller sap més bB que jo que tenen uns objec- 
tius més amplis, perb que, sintetitzats, són aquests i que, per 
tant, no estan regionalitzats en aquest sentit estricte, De tota 
manera, ara, forgosament, en analitzar i en demanar els pro- 
pbsits de capteniment, hem de preguntar a la Generalitat 
corn participa en aquesta negociaci6 del marc comunitari de 
suport, com hi participa la Generalitat? Com hi participen 
els ajuntaments? Com hi participen els agents socials? És a 
dir, quins mecanismes ha establert la Generalitat per a 
aquestes participacions? Quins mecanismes per garantir la 
Eransparkncia de tot el procks, per després contemplar-ne els 
resultats? Corn s’infmna el Parlament, o com es pensa que 
el Parlament pugui participar en tot aquest procés, sobretot 
si tenim en compte que els fons comunitaris, per la seva ma- 
teixa naturalesa, no tenen una traducció exacta en els 
pressupostos de la Generalitat, ni de bon tros. Vull dir,,,, per 
quk? Doncs, bbviament, quan e3 fa el pressupost els fons 
comunitaris encara no s’han establert, no s’han negociat, et- 
cktera, i per tant cal buscar altres mecanismes de correspon- 
sabilitat, de participació, dc control de tots -hi insisteix-, 
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de tots aquests agents que hi participen, perb també del Par- 
lament. 

Hem de parlar tarnbk de les iniciatives cornunitZirks, i jo 
li demanaria tarnb6 al senyor conseller ..., és a dir, d’aquells 
programes propis de la Comunitat europea -el Retex, I’In- 
terreg, el NOW, etcktera- que en aquests moments, en 
aquests moments, encara estan pendents d’aprovació. Hi va 
haver un llibre verd en virtut del qual s’ha demanat als go- 
verns dels estats, de les regions, als agents socials, la seva 
opinió per analitzar els resultats dels programes que s’han 
realitzat i per veure si cal repetir exactament els mateixos O 

cal inúoduir-ne de nous. El llibre verd ja apunta la possibili- 
tat d’altres programes nous. 6 s  clar, aquf també hem de de- 
manar que ha fet la Generalitat en relaci6 amb les demandes 
aquestes del llibre verd; també com hi han participat els 
agents socials, els ajuntaments, és a dir, el poder local -hi 
insisteixo, essent plenament conscient que potser estic plan- 
tejant en aquest moment moltes CQSCS i també ja he dit al 
comenGament que crec que una interpellació no pot ni ha 
d’esgotar el tema. En tot cas, ho podrem continuar. Perb, en 
qualsevol cas, si que voldria transmetre al senyor conseller 
la nostra inquietud per I’aplicació de tot aixb i, en qualsevol 
cas, el nostre desig que aixb es conegui, que el Parlament hi 
participi per veure, efectivament, quina 6s la politica que 
esth aplicant la Generalitat. 

Aleshores hem de parlar també dels fons de cohesió que, 
evidentment, tenen unes característiques prbpies molt parti- 
culars i, des del nostre punt de vista, bastant discutibles, i 
crcc que en aixb fins i tot podem coincidir en algunes de les 
nostres apreciacions. Perquk els fons de cohesió pretenen 
impulsar el desenvolupament dels estats mks pobres de la 
Comunitat -dit d’una manera clara i rhpida, crec-; és a dir: 
Espanya, Portugal, Grkcia i Irlanda, i se’ls destinen unes 
quantitats importants que per a 1’Estat espanyol, per al pe- 
ríode del 94 al 99, són aproximadament 7.500 milions 
d’ecus. Naturalment, aixb es fa mitjanqant actuacions es- 
tructurals ajustades ja als criteris del desenvolupament sos- 
tenible. 

I, per tant, en dues branques, que són les infraestructures 
de transport, o els transports, i el medi ambient. Aleshores, 
els fons de cohesió, en principi, són gestionats pels estats, 
són gestionats pels estats, perb hem de dir que a 1’Estat es- 
panyol, per exemple, les dades que jo tinc ara, del 28 de ge- 
ner, dels programes que ja hi ha c~mpmrneso~, que pugen 
més de mil milions d’ecus, n’hi ha mes d’un 70% que són 
d’infraestructures de transport i només un 29% de medi arn- 
bient, la qual cosa contrasta amb el que tenen establert els 
altres pdisos -des de Grkcia, que té vora d’un 70% de medi 
ambient, és a dir, que inverteix els termes en relaci6 amb 
Espanya, i qualsevol altre país, que té un plantejament molt 
m6s equilibrat. Per tant, aquesta és una primera critica que 
nosaltres fem a aquesta aplicaci6, com a minim a aquest in- 
tent d’aplicar aquests fons per part Govern en el sentit de no 
incidir, precisament, en el desenvolupament sostenible i en 
el medi ambient, tal com assenyalen els objectius dels fons 
de cohesió. 

Per altra part, nosaltres creiem que és absolutament im- 
prescindible una regionalització dels fons; hem assistit a 
aquesta polhnica que hi ha hagut entre la Conselleria de 
Medi Ambient i el Ministeri d’Obres Phbliques, amb uns 
criteris del Govern que nosaltres no compartim cn el sentit 
que, bé, Catalunya, que té compethcies en medi ambient - 
jo, almenys, ho he llegit: s’ha arribat a dk-’ doncs, per tant, 
no hauria de ser beneficiErria d’aquests fons; ens sembla ab- 
solutament inacceptable aquest criteri i, per tant, nosaltres 
insistim que aixb s’ha de regionalitzar perb amb la partici- 
paci6 i la preskncia dels ajuntaments, que tenen competen- 
cies -i obligacions- en medi ambient. I, per tant, nosaltres 
pensem que aquesta proposta que ha fet el senyor Barrell, 
de fer un pla de medi ambient a nivell de I’Estat i, per tant, a 
partir d’aquí sembla reconduir l’aplicació d’aquests fons 
d’una manera més completa per al conjunt de I’Estat i, per 
tant, d ’ alguna manera, regionalitzada, nosaltres pensem que 
des de Catalunya s’hauria -bhsicament- de destinar al com- 
pliment del pla de residus i al PEIN; aixb, naturalment, en 
relaci6 amb els ajuntaments, amb la participaci6 dels ajunta- 
ments, i en definitiva, participar en aquests fons amb 
aquests criteris. 

He de dir tamb6 que els reglaments del Fons de cohesió 
encara no estan aprovats. Per tant, encara crec,,., i aixb pre- 
gunto també al Consell Executiu de la Generalitat, si esta 
treballant en aquesta direcció, penso que tots plegats -també 
des del Parlament Europeu els qui hi som- hauriem d’inten- 
tar que aquests criteris tan estatals dels fons de cohesió es 
modifiquessin en el sentit de donar entrada a les regions per 
a la seva gestió, fins i tot en l’establiment d’aquests fons, i 
als ajuntaments i als municipis. Veig quc se m’ha cnces el 
llum vermell; demano disculpes si m’hc excedit en el 
temps, i en tot cas, espero i demano que ei senyor conseller 
m’expliqui els propbsits de capteniment del Govern en rela- 
ció amb aquestes qüestions que jo només he pogut apuntar 
-hi insisteixo, perqulE em sembla que el tema d6na per a 
molt mes-, per6 en qualsevol cas, en el segon torn i en tat 
cas tambd en la Comissió, o en altres moments, jo crec que 
serh bo que continuem tractant aquest tema. 

Moltes grhcies, senyores diputades, senyors diputats; 
moltes grhcies, senyor conseller; moltes grhcies, senyor pre- 
sident I 

El Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyor Fuentes. 
L’honorable conseller Alavedra té la paraula. 
El Sr. CONSELLER D’ECONOMIA I FTNANCES: 

Moltes grhcies, senyor president. Senyores i senyors dipu- 
tats, els avantatges o desavantatges de perthnyer a la Uni6 
Europea, evidentment, no surten d’una analisi de l’aplicaci6 
a Catalunya dels fons estructurals; ja  sé que el senyor Fuen- 
tes no ha dit aixb, el senyor Roc Fuentes no ha dit aixb, perb 
sí que volia fer aquesta consideraci6 d’entrada, perque si 
examinem els fluxos financers de Catalunya en la generali- 
tat, hem de dir d’entrada quc són negatius per a Catalunya. 
En aquest aspecte voldria recordar el llibre de l’lnstitut 
d’Estudis Autonbmics, del 1993, sobre les relacions finan- 
ceres de Catalunya amb la Comunitat Econbmica Europea, i 
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s6n també m6s dolentes, quasi, que les nomes relacions 
amb 1’Estat espanyol, no? De cada cent pessetes aportades 
pels habitants de Catalunya al pressupost comunitari, se’n 
retornen entre 56 i 64, en virtut de I’apEicació aquí dels fons 
regionals. I aixb és perquk aquests recursos dels fons regio- 
nals fan referkncia, sobretot, a la política agricola, i Catalu- 
nya no és un país amb un pes espeeific important del sector 
agricola, i fan referkncia també a corregir els desequilibris 
estructurals, i Catalunya, per sort, 6s una part d’Espanya 
que té un nivell de desenvolupament que no 6s gaire inferior 
a la mitjana europea; esth molt a prop de la mitjana europea. 
Aquestes dues condicions -el pes del sector agrícola i 
aquest apropament a la mitjana europea- fan que, realment, 
Ia nostra pasticipaci6 en els fons comunitaris més impar- 
tants sigui mks aviat petita. En aquest aspecte rn’estalviaré 
de descriure el que és l’objectiu 1, que és per al desenvolu- 
pament de les regions menys desenvolupades i en el qual no 
entra Catalunya per@ estern per sobre del 75% i, per tant, 
aquí, els objectius 3 i 4 -tar& ho ha dit el senyor Fuentes- 
van per a temes més generals comunitaris, i aleshores, real- 
ment, els fons estructurals en els quals participa Catalunya i 
que tenen cdcter regional són el 2 i el Sb, En aquest aspec- 
te -després ho veurem-, amb la reforma del 93 i amb la ne- 
gociació que hi ha hagut ara, hi ha hagut una millora. Per 
obtenir els ajuts provinents dels fons estructurals s’han de 
fer els plans de reconversió regional i social per a l’objectiu 
2, i els plans de desenvolupament de les zones rurals per a 
l’objectiu 5b. Perb s’ha de dir que, aquests plans, qui els 
presenta a Brusselles, són el Ministeri d’Econornia i el Mi- 
nis teri d’ Agricultura, respectivament. 

Aquests s6n ternes amb els quals estem d’acord perb sí 
que voldria dir que, entre la nostra participació i els fons, hi 
ha un décalage, per dir-ho en temes francesos, si se’m per- 
met, i que per exemple I’any 92 la Generalitat va aprovar 
18.000 milions de pessetes, i els cobraments van ser de 
10.597, perb aixa forma part que els cobraments vénen pos- 
teriormen t. 

Sí que volia donar una informaci6: fins a l’any 92 la Ge- 
neralitat ha ingressat, per accions de la seva cornpethcia i 
de participació en els fons estructurals europeus, 34.589 mi- 
lions de pessetes; 21 .O00 milions del Feder; 10.800 del Fons 
social europeu i 2.677 del FEOGA, orientació. 

Reformes introduydes I’any 93. Aquestes reformes ja  les 
ha descrit el senyor Fuentes, i en definitiva 6s un increment 
considerable dels fons estructurals dins del pressupost de la 
Comunitat, la introducció de l’Ifop, orientació per a la pes- 
ca, que tamb6 l’ha citat el senyor Fuentes, i després, tot el 
tema -importantíssim quant a recurso+ del Fons de Cohc- 
Sió. Aleshores, en relació amb les noves zones, el Departa- 
ment d’Economia i Finances va presentar el mes de juliol 
del 93 a I’AdministraciÓ cen td  una proposta de zones ele- 
gibles, C Q ~  a punt de partida dc la negociaci6, i va ser in- 
corporada integrament en la proposta que el Ministeri 
d’Economia va presentar el mes de setembre a la Comissi6 

Aquesta proposta era objectiu 2, província de Barcelona, 
tota la província; província de Girona, tota, excepte la Cer- 

danya; Tarragona, unes comarques, 1’Alt Camp, el Baix 
Camp, el Baix Penedbs, Tarragonhs, Ribera d’Ebre, munici- 
pis de Tortosa i Roquetes; província de Lleida, uns munici- 
pis: Balaguer, Oliana, Organyh i Solsona. Aixb és l’objectiu 
2; com vostEs saben, són les zones en declivi industrial. I 
l’objectiu 5b era la provincia de Lleida -tota la província, 
excepte els municipis incorporats en I’objectiu 2-; la pro- 
víncia de Girona, només la comarca de la Cerdanya, perquE 
totes les altres comarques estaven en l’objectiu 2; la provín- 
cia de Tarragona, les altres comarques que no estaven en 
l’objectiu 2; i la província de Barcelona, res, perquk tota ella 
estava en I’objectiu 2. 

Aleshores és bo dir que aquestes zones elegides definiti- 
vament i aprovades per la Comissi6 europea abasten 469 
municipis i el 64 i mig per cent de la població per a l’objec- 
tiu 2 -el declivi industrial-, i pel que fa referkncia a l’objec- 
tiu 5b, 372 municipis i el 745% de la poblaci6. Aixb 
representa una continui’tat per a l’nbjectiu 2 i una ampliaci6 
significativa per a l’objectiu 5b, que representava el 2 i mig 
per cent de la poblaci6 aproximadament, i que passa a re- 
presentar el 7,6% de la població; per tant, en aquest aspecte 
multipliquem per tres. En aquests moments estan en fase de 
preparació les propostes dels plans de reconversió regional i 
social, dels plans de desenvolupament de les zones rurals, 
com també les dels programes operatius corresponents als 
objectius 3 i 4, que s’enviaran a Z’Administració central. 

I aleshores, el propbsit del Govern de la Generalitat és, 
evidentment, continuar desenvolupant aquesta tasca infor- 
mativa del que representen aquests fons -i també formati- 
va- per als diversos agents i molt especialment en relació 
amb les corporacions locals. En aquesta tasca d’informació i 
de formació i de coordinació participen especialment els de- 
partaments d’Econornia, de Treball, el Departament d9 Agri- 
cultura, Ramaderia i Pesca, 1’Escola d’Administraci6 Públi- 
ca i el Patronat Catalh Pro Europa. 

Fons de cohesi6. Ho ha dit el senyor Fuentes: els fons de 
cohesi6 s6n, bhsicament, per cofinaqar projectes d’infraes- 
tructures i medi ambient en els quatre paisos menys desen- 
volupats de la Comunitat econbmica europea. 

El mes de rnaq del 93 el Departament d’Economia i Fi- 
nances va lliurar a 1’Administració central set projectes de 
competkncia de la Generalitat per ser cofinangats pels fons 
de cohesió. L‘Administració central, finalment, no ha PE- 
sentat aquests projectes a Brusselks i ha presentat nom& 
projectes del Ministeri d’ Obres Públiques, Transports i 
Medi Ambient, evidentment, alguns dels quals -d’aquests 
projectes- afecten Catalunya. Perb s’ha considerat, hi ha ha- 
gut aquesta visió que els fons de cohesi6 eren per a compe- 
thcies i actuacions de I’Estat, de 1’ Administraci6 central. 

Que consti que ja ser& molt important si en els fons de 
cohesi6 no s’hi estableix el criteri de la solidaritat; és a dir, 
el criteri de la solidaritat existeix en la nostra Constituci6 i 
s’aplica a través del Fons de compensació interterritarial, 
s’aplica molt sovint en la decisió d’inversions directes de 
1’Estat. Hem vist que en ell moment en quk parlem del fi- 
nanpment de les comunitats autbnomes s’introdueix també 
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el principi de solidaritat, perquk esth a la LOFCA, i en Fons 
de cohesi6 nosaltres hem expressat a l’Adrninistraci6 cen- 
tral que aquí no havia de jugar el criteri de solidaritat, sin6 
que hi havia de jugar el criteri de necessitat i d’efichcia; per- 
que segurament, com que es refereix a l’Estat, un dels estats 
menys desenvolupats de la Comunitat Econbrnica Europea, 
hi ha determinades obres d’infraestructura o de medi am- 
bient que s6n necesshries en una part del territori i que tenen 
conseqükncies per al territori de tot 1’Estat; no forgosament 
la inversi6 que es fa en una de les zones menys desenvolu- 
pades de 1’Estat tk conseqüencies de millora per a tot 1’Es- 
tat, sobretot, si el terna és d’infraestructures i el fons és de 
cohesi6, em sembla que totes aquelles comunicacions que 
ens lliguen amb Europa tenen una prioritat. 

Perb si que val la pena dir que el mes de setembre del 93 
el Congrés de Diputats de Madrid, de I’Estat, va aprovar 
una moci6 instant el Govern central a establir el procedi- 
ment per a la participació de les comunitats autbnomes al 
Fons de cohesió. Fins ara el Govern central no ha establert 
cap procediment, i, per tant, des de la Generalitat seguim in- 
sistint que es trametin els projectes tramesos fa ja gairebé 
un any, entre els quals hi havia temes del TGV, Sa cornuni- 
caci6 amb la frontera, hi havia temes de l’eix del Llobregat, 
hi havien temes de l’eix @ansveral, hi havien temes de medi 
ambient ... I, de fet, de medi ambient, en el pressupost -em 
sembla- de la Junta de Sanejament preveiem una partida 
dels fons de cohesió, perque creiem que durant aquests me- 
sos arribarem a algun acord. De fet, les relacions amb el Mi- 
nisteri en aquest aspecte s6n molt intenses i creiem que 
potser per la via del conveni podrem participar en aquests 
fons de cohesi6. 

En tot cas, pot considerar el senyor ROC Fuentes que dins 
de tots aquests comentaris dels mitjans de cornunicaci6, 
avui dia, sobre el gir autonbmic, i sobretot de mitjans de co- 
municació de la premsa madrilenya sobre les exigkncies au- 
tonbmiques del Govern de la Generalitat, i documents que 
apareixen en algun mitjh de cornunicaci6 i que no s6n, per 
cert -aprofito per aclarir-hc+ documents en absolut de la 
Generalitat -no s6n documents de la Generalitat-, perb, si 
que li puc dir al senyor Roc Fuentes que dins dels cinc O sis 
temes que s’han de seleccionar per tractar amb I’Adminis- 
traci6 central un dels temes segur que serh -i no ho s6, perb 
ho intueixo- els fons de cohesj6, perque s6n molts recursos 
i seria absolutament injust que tractant de ternes d’infraes- 
tructures on les comunicacions amb Europa passen en bona 
part per Catalunya, i ternes de medi ambient on la comunitat 
authnoma de Catalunya, precisament per ser una regió in- 
dustrial, tk problemes seriosos de medi ambient, seria ab- 
surd que aquests fons de cohesió no s’apliquessin en gran 
part a Catalunya. 

LRs actuacions mediambientals, per altra banda, i d’in- 
fraestructures resulta que en bona part a Catalunya són com- 
petbncia de la Generalitat. Per tant, senyor Roc Fuentes -a 
mi també se m’ha enchs la llum-, tant en els fons estructu- 
rals tipics, els més importants dels quals són per nosaltres, a 
part del Fons social europeu, l’objectiu 2, FEBER, i el 5.b, 

els Fons de cohesi6 esdevenen un dels temes prioritaris de 
la nostra actuació política durant aquest any 94. 

Multes grkcies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor conseller. El 

senyor Roc Fuentes pot fer la &plica. 
El Sr. FUENTES: Gracies, senyor president. Senyores 

diputades i senyors diputats, be, el senyor conseller ha co- 
menqat parlant que, realment, el balang amb Europa de Ca- 
talunya no és positiu per a nosaltres en aquest sentit 
estrictarnent d’intercanvi de recursos. Jo no n’havia parlat 
d’aixb, perb, evidentment, és molt cert. Perb crec que aixb 
precisament encara ens obliga a tots plegats a ser més cuco- 
sos, aprofitar millor aquests recursos, establir molt bé les 
nostres prioritats i, per tant, treure’n ei mhxim profit social i 
econbrnic d’aquests fons que ens vénen. Jo sé que a Cata- 
lunya ens trobem en una situació diferent a la d’altres co- 
munitats autbnornes, que per altra part s6n la majoria de 
l’Estat, que sí  que estan incloses dintre de l’objectiu b. 

I aixb nosaltres, fins i tot, a Catalunya ho patim d’una 
manera molt clara i molt directa en comarques frontereres 
amb altres comunitats autbnomes que sí  que estan -per 
exemple el País Valencih-, que sí que estan dintre l’objectiu 
b i que tenen unes avantatges, i comarques nostres que estan 
en el cant6 de cap aquí del riu, aquestes no tenen aquestes 
avantatges. Per tant, aixb 6s perfectament cert, que estern en 
una situació diferent i en cap moment jo no ho he discutit, 
liixb. 

Perb jo, de tota manera, sí m’han faltat algunes coses en 
la resposta del conseller, essent conscient -com ja ho he dit 
de bon comenqament- que moltes coses ens quedaran, sens 
dubw, en el tinter, pcrquk aixb dóna per molt mks, per6 si  
que m’agradaria sabcr, en el moment en quk ens trobem, 
carn participen, com poden participar, com estan participant 
els ajuntaments i cls agents socials, perque el reglament 
marc -que no ho establia tan clarament- ara si quc estableix 
aquest principi de coordinaci6 a l’hora d’establir els progra- 
mes, a l’hora de realitzar-los i després a l’hora de treure’n 
els resultats, I aquesta és una qüestió que a mi em preocupa 
especialment, i em preocupa especialment per aixb que deia 
abans, perque crec que hem de garantir ..., cadascú t6 les se- 
ves responsabilitats i les seves compethncies, jo IIQ les vull 
pas negar, i el Govern té les seves, perb em sembla que 
aquesta voluntat europea, que per altra part també refoqa 
l’aplicació del principi de subsidiarietat de la participació 
d’aquests agents socials -hi insisteixo- i del poder local en 
tot el trhmit, s’hauria de plasmar, i aquest és un aspecte que 
rn3 agradaria que el senyor conseller m’expliqués. 

Perquk jo, en relaci6 també amb els fons de cohesió, he 
parlat de la necessitat que aquesta regionalitzaci6 en l’apli- 
cació i, per tant, superar aquest criteri que nosaltres conside- 
rem absurd, que perque tenim competkncies resulta que no 
tenim els fons, a mi em sembla que efectivament aixb s’ha 
de modificar, perb que s’ha de modificar -hi insisteixo- 
amb la participació dels ajuntaments, que tenen obligacions 
en medi ambient, i que a més a més a Catalunya tenim apro- 
vada una llei quc hi ha un pla de residus, que hi ha ..., és a 
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dir hi ha tota una serie d’actuacions que han de donar entra- 
da als ajuntaments en aquesta programació, per tant, en el 
que estem negociant ara, perquE el marc comunitari de su- 
port i els plans aquests no són ni mis ni menys que omplir 
tot aixb que s’ha acordat, 6s a dir que hi ha uns recursas de 
tantes pessetes per a aquestes zones o per a aquests progra- 
mes, per a aquests objectius, i per tant aixb s’ha d’omplir. 
Aleshores, la Generalitat té unes competkncies per omplir 
aixb, perb aquestes cornpetencies que té, que naturalment 
no solament no les hi nego, sinó que estic plantejant i derna- 
nant que en tingui més, perb crec que tamb6 en certs graus 
han d’estar compartides amb els ajuntaments i els agents so- 
cials, i aquest és l’aspecte que a mi si  que m’agraúaria que 
el senyor conseller em contes& 

Grhcies, senyores diputades; grAcies, senyors diputats. 
El Sr. PRESIDENT Grhcies, senyor Fuentes, Senyor 

conseller. 
El Sr. CONSELLER D’ECONOMIA I FINANCES: Si, 

senyor president. Senyores i senyors diputats, bé’ en els 
fons estructurals regionals en l’objectiu 2 els ajuntaments hi 
participen; presenten els seus projectes i els fa arribar a 
Bmssel*les el Ministeri d’Economia o el Ministeri d’Agri- 
cultura, deph dels casos. 

Dins dels recursos que s’estableixen per a Catalunya, que 
es reparteixen entre les diverses comunitats autbnomes o 
territoris dins els recursos que vénen per a 1’Estat espanyol, 
hi ha un repartiment dins de Catalunya entre el que va a 
l’Estat, el que va als ajuntaments i el que va a la comunitat 
autbnoma. Aquest repartiment normalment el: fa ]’Estat. Hi 
han negociacions, hi han converses i nosaltres sempre hem 
adoptat una posició de mai discutir amb els ajuntaments, 
sin6 al contrari, de fer un bloc comú Generalitat-ajunta- 
ments, i algunes vegades d’intentar retallar -la veritat és 
aquesta- els recursos que de l’objectiu 2, per exemple, són 
atribu’ies a ]’Estat per a actuacions a Catalunya. Fins ara en 
aquest tema no hi ha hagut problemes majors, ni amb l’Estat 
tampoc, ni amb els ajuntaments, ni amb la Generalitat, és a 

dir les tres administracions que participen dels fons estruc- 
turals regionals europeus. Nosaltres pensem continuar en 
aquesta línia i -ho he dit- intensificant la informaci6, la for- 
mació i la coordhaci6 i la participació amb els ajuntaments, 
que crec que ha funcionat bé, per6 que, evidcntrnent, sem- 
pre és millorable i sempre es pot fer més. 

Quant al Fons de cohesió, la veritat és que per nosaltres 
l’objectiu ara és la participació de la Generalitat cn els fons 
de cohesió, i no hem plantejat el tema dels ajuntaments, 
perb sí que una vegada que, per via de conveni, nosaltres 
tinguem una part important d’aquests recursos per a temes 
d’infraestmctures i de medi ambient a Catalunya, crec que 
aleshores 6s el moment de, dins el paquet que vingui a Cata- 
lunya, pensar en quines són les compethies dels ajunta- 
ments sobretot en temes de medi ambient, més que 
d* infsaestructures de transport, bbviament, per veure quin 
repartiment o quina col.laboraci6 i quina coordinació es pot 
fer amb els ajuntaments. 

Tenim molt presents les observacions que ens ha fet el 
senyor Fuentes, crec que estan en una bona línia, perd la ve- 
ritat, si li haig de contestar amb sinceritat, en aquests mo- 
ments la discussió és Fons de cohesió-Estat-comunitat 
autbnoma, i dic <<comunitat autbnorna,) perquk nosaltres el 
que intentarem -i en aquests moments ho puc dir- 6s que si- 
gui un conveni Estat-Generalitat, no té per que ser un con- 
veni que, fqosament, com tantes vegades malauradament 
passa amb les iniciatives que surten de Catalunya, s’hagi de 
generalitzar, perque aleshores molt sovint fa impossible 
aquest acord Administració central-Generalitat, Perb una 
vegada aixb ho tinguem resolt -i jo estic segur que ho resol- 
drem, perquk j a  he dit que era un dels nostres temes priorita- 
ris dins de tota aquesta negociació del gir autonbmic- ser& 
el moment de pensar seriosament amb les competbencies que 
tenen els ajuntaments. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor conseller. 
Fins dema a les deu, se suspbn la sessió. 

( U n  dos quarts de nou del vespre.) 
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