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La sessid, suspesa. ahir, es repr2n a les deu dei matí i 
cinc minuts. Presideix el president del Purlamení, acom- 
panyat dels vice-presidents primer i segon, de la secretdria 
primera i dels secretaris segon i tercer. Assisteixen la Mesa 
I’uficial major i els lletrats Sr. Sol i de Alfonso. 

Al banc del Govern seuen els consellers d’Econorniu i 
Finances, d ’Ensenyament, de Cultura, de Sanitat i Seguretat 
Social, de Política Territurial i Obres Pu’bliques, de Treball, 
i de Benestar Social. 

El Sr. PRESIDENT: Es reprh la sessió. 
Abans d’entrar en la continuaci6 de i’ordre del dia, la 

presidencia ha de comunicar al Ple la constitució de la Co- 
missi6 d’EEstudi del Millorament de la Prevenció i 1’Extincid 
d’Incendis. La Mesa d’aquesta Comissió ha quedat consti- 
tuida pel senyor Ramon Vilalta i Oliva, com a president; el 
senyor Pere Parera i Cartr6, corn a vice-president, i el senyor 
Josep Mica16 i Aliu, com a secretari, 

Preguntes 

Ara entrem en el punt de i’mdre del dia de preguntes 
amb resposta oral. 

Preguntes acumulades relatives a programes 
d’administraciú d’heroi’na o de fiirmacs 

alternatius u grups de toxicbmans en tractament 

La primera pregunta 6s sobre la possibilitat de l’cs de la 
buprenorfina i LAAM corn a flrmacs alternatius als progra- 
mes de metadona, presentada pel diputat Josep Maria Re- 
guant, que té la paraula. 

El Sr. REGUANT: Grhcies, senyor president. Voldria de- 
manar a la presidkncia si seria possible acumular les pregun- 
tes 1 ,  2, 27 i 32 perquh fan referencia a la mateixa qiiesti6 ... 
(Pausa. 1 

El Sr. PRESIDENT: Si el senyor conseller no hi te incon- 
venient, doncs, Ies pot acumular. 

EI SI-. REGUANT: Moltes grhcies, senyor president. Se- 
nyor conseller de Sanitat, com vostb recorda, I’ interks 
d’aquest diputat pel terna de les toxicomanies, doncs, rau ja 
des de l’inici de la present, de la primera legislatura parla- 
menthria, en el fet que es va fer una interpelhició sobre les 
toxicomanies, Des d’aieshores aquest diputat ha fet alguna 
aportació a fi d’intentar veure si l’herolna era un farmac 
prou idoni per al tractament d’aqudls grups de toxicbmans 
que podrien ser tributaris, pel manteniment de la seva malal- 
tia, d’aquesta substhncia. D’deshores en@, M, s’han anat 
revisant a nivell mundial, doncs, les possibilitats de tracta- 
ment d’aquests malalts, i jo vaig veure amb goig que el mes 
de maig d’enguany, en la reunió tinguda a Sitges, vostk, se- 

nyor conseller, i també el senyor Colom, cap dei Programa 
de drogues de la Generalitat, prenien en consideració, enmig 
de molts altres experts, la possibilitat que s’iniciés la progra- 
maci6 de firmaes alternatius per al tractament o per al man- 
teniment d’aquells toxicbmans que ho requerissin, 

Per aixb aquestes quatre preguntes diuen aixi: primer, 
pensa el Consell Executiu portar a la prktica.l’ús de bupre- 
norfina i LAAM corn a possibles firrnacs alternatius als pro- 
grames de metadona? I, si fos així, en quina fase es troba en 
aquest moment aquesta iniciativa? 

La segona seria si el Consell Executiu té programes pilot 
d’estudi i selecció de perfils de toxicbmans, on el subminis- 
trament d’herdina fos més indicat que l’ús d’altres flmrnacs 
alternatius. Perquk, com és conegut, cada grup O cada perfl 
de codi genhtic de malalt pot respondre millor a un tipus de 
firrnac i no a un altre; per tant, no n’hi ha cap, d’idoni, ni 
molt menys que exclogui els altres; en canvi, es poden fer 
perfils idonis. Hi han experihcies, doncs, a Anglaterra i a 
hissa, especialment en substitució de la metadona per l’he- 
roina, de manera prou positiva, no pas perquh resolguin la 
qüestió, sinó perquk eviten la criminalitat social i eviten la 
transrnissi6 de la sida i milloren la conservació d’aquest ti- 
pus de pacients. 

L’iiltirna pregunta: en el cas que s’haguessin fet ja estu- 
dis pilot per a trobar grups de toxicbmans a qui es pogués 
subministrar I’heroi’na com a &mac alternatiu, en quina 
fase es troba en aquest moment aquesta experibncia i si s’ha 
iniciat. 

I, en principi, res més. Sobretot les quatre preguntes van 
orientades per a conkixer en aquest moment i aqui, en plena- 
ri, les manifestacions que en el seu dia va fer el senyar con- 
seller de Sanitat en aquella trobada de Sitges, on va donar la 
irnpressi6 que la Conselleria i, per tant, el Govern estaven 
oberts a la consideració dels progressos cientifics del mo- 
ment en aquesta rnatkria. 

Gricies, senyor president; grhcies, senyor conseller, se- 
nyores i senyors diputats. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Reguant. Pel 
Consell Executiu, té la paraula el conseller senyor Trias. 

El Sr. CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT SO- 
CIAL (Xavier Trias i Vidal de Llobatera): Senyor president, 
senyores i senyors diputats, si, 6s cert que nosaltres estern 
fent i estem planejant un conjunt d’estudis clínics per valo- 
rar I’efichcia de diferents firmacs opiacis, entre els quals hi 
ha el LAAM i la buprenorfina. Aquests són treballs que es 
fan de tipus experimental, on es portarh a terme amb laHos- 
pital de Sant Pau i es far& en collaboració amb 1’Institut Na- 
cional de Drogues d’Abús, que hi ha als Estats Units; és un 
estudi conjunt que es far& a fi  i efecte de valorar el cas de: la 
buprenorfina. En el cas dei LAAM es farh un estudi més ge- 
neralitzat, amb mks centres a nivell de tot 1’Estat espanyol i 
a nivell de més centres europeus, per valorar corn funcionen 
i quin perfil, doncs, de toxicbmans poden utilitzar aixh. 

Sincerament, s’ha d’utilitzar sempre, jo crec, COM a corn- 
plement i no corn a alternativa de la metadona; és a dir, con- 
tinuem creient que el més indicat és la metadona, perb, com 
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a complement, s’han de fer els perfils de quins malalts, 
doncs, serien susceptibles d’aquest tipus de tractament. 

El que sí que encara nosaltres no tenim fet és cap estudi 
clfnic, ni de  moment en farem, sinó que ens basarem en el 
fet que, primer, deixem que facin experikncies a fora sobre 
i’hheroina, perquk creiem que el nombre de malalts, doncs, 
que poguessin ser susceptibles de fer un tractament amb he- 
roina 6s un tant per cent, doncs, molt petit, molt petit, no? 
Perb, evidentment, estern oberts a qualsevulla tipus de tera- 
peutica sobre aquests malalts. 

El SI-. PRESIDENT: Mol tes grkies, senyor conseller, 
Pot repreguntar el senyor Reguant. 

El Sr. REGUANT: Grhcies, senyor president. Em dono 
per satisfet amb la resposta que ha donat el senyor conseller, 
per bd que entenc que l’orientació que ell defensa és, doncs, 
que la metadona seria el firmac d’elecció, en primera elec- 
ció, per al tractament d’aquest tipus de malaltia, i la conside- 
ració a 1’6s de l’herdina, per be que hi han estudis que 
proven que fa menys efectes secundaris que la metadona, 
per bé que tambk el temps de durada en sang és més curt i, 
per tant, obliga a mks subministrament. És prou positiu en 
diverses parts del m6n -corn deia-, a Bema, a Sui’ssa, o al 
Berkshire Hospital, prop de Liverpool, a Eondres. 

Per tant, la cosa queda per a mi suficientment contestada, 
per@ d’alguna manera s’endega un camí d’investigaci6, 
que un es fa en coWaboraci6 amb els Estats Units i l’altre és 
un pla pilot a nivell d’Estat espanyol -si ho he entks bé-, i 
aixb realment, doncs, pot conduir a trobar i a afinar la medi- 
caci6 més idbnia per a cada grup de malalts, 

L’Gnic punt de discrephcia que jo tinc és que no penso 
que el grup de malalts que poguessin ser tributaris de l’ús de 
I’hero’ina sigui tan petit. Jo crec que és el mateix, el mateix 
grup que avui dia est& fent tractaments de metadona; exacta- 
ment el mateix. Són fhrmacs, des del meu punt de vista, 
substitutius l’un de l’altre. Quant a i’elecci6, cal afinar, i en 
I’afinament jo crec que, en fer menys efectes secundaris 
l’heroina, la fa de primera elecció des del meu punt de vista, 
com també ara ja he dit que altres hospitals i altres especia- 
listes d’arreu del món aixi ho consideren, per bC que la me- 
tadona compleix també la seva finalitat, I val a dir, en honor 
a la veritat, que l’experikncia que hi ha, per exemple, al Baix 
Empordh, a I’Hospitsll de Palamós, 6s molt satisfactbria, per- 
qu& d’alguna manera en aquest cas ha deixat la ciutadania 
amb una disminuci6 delictiva per aquest tipus de malalts 
molt important. Per tant, no estem pas negant que la meta- 
dona no doni uns resultats satisfactoris, estem afirmant que 
i’observaci6 de fhrrnacs alternatius, i entre ells l’heroi’na 
com a farmac de primera elecció substitutiu de la metadona, 
hauria de ser més considerada des del meu punt de vista, 

Grhcies, senyor president, senyor conseller. 
EI Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Reguant. EI 

senyor conseller té la paraula per contestar. 
El Sr, CONSELLER DE SANITAT 1 SEGURETAT SO- 

CIAL: Senyor president, senyores i senyors diputats, no és 
que ho defensi jo, no és que jo defensi una alternativa o una 
altra; jo crec que aixb no es pot fer dintre d’aquest context. 

Es a dir, utilitzar un opiaci O un altre, aixb depbn absoluta- 
ment d’estudis cientifics i de la seva avaluació, i llavors es 
prenen les decisions. I avui dia tothom i la comunitat cienti- 
fica esta d’acord que d’eentrada, doncs, s’ha d’utilitzar la me- 
tadona; si falla el tractament de metadona, que tt5 
l’avantatge, a més, de la seva utilització oral, es poden uti- 
litzar altres tipus de substdncies, no? E aquest j o  crec que 6s 
I’aspecte. És n dir, hi ha un aspecte, que és el que ha canviat 
a nivell internacional, i és la filosofia de tractar el malalt 
drogodependent i tractar-lo amb les substancies que siguin 
necesshries, no?, perb evidentment aixb s’ha de fer dintre 
dels estudis que es vagin fent i veient quines substancies es 
poden aplicar. 

Abans vosth ha dit una CQW, i 6s que els perfils dels toxi- 
cbmans es podien fer segons el codi geni&. No, aixb no, 
eh?: segons el perfil clínic d’aquests toxicbmans; que jo 
shpiga, encara no es fa el codi genktic d’aquests toxicbmans. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor conseller. 

Preguntes acum dades relatives 
a I’enderrocarnent de la masia 

de Can Puig de la i3eliacasu2 de Bunyoles 

Passem a la següent pregunta, que em sembla que seran 
les següents, que la formula el diputat senyor Joan Puigcer- 
C ~ S ,  sobre el projecte d’enderrocament de la masia de Can 
Puig de la Bellacasa, de Banyoles. Té la paraula ... (Pausa.) 
La fa el senyor Pueyo ... 

EI Sr. PUEYO: No ..., grhcies, senyor president. Vostk ha 
dit molt bé que la formularia -en condicional- el diputat se- 
nyor Puigcercbs, i és per aquesta circumsthncia que decauen 
aquestes dues preguntes. 

Grhcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Doncs, queden decaigudes. 

Pregunta al Consdí Executiu sobre la 
valoraciú del Programa de dispensacid 

ambulant de metadona 

La cinquena pregunta és sobre la valoració del Programa 
de dispensaci6 ambulant de metadona, presentada pei dipu- 
tat senyor Joan Ignasi Elena i Garcia, del Grup Socialista, 
que t6 1a.paraula. 

El Sr. ELENA: Grhcies, senyor president. Senyores i se- 
nyors diputats, com vostks saben, hi ha moltes zones, en 
molts municipis de Catalunya, els municipis en cdlaboraci6 
amb la Conselleria de Sanitat, hi han una skie de projectes 
de dispensaci6 ambulant de metadona per la dificultat que 
existeix de moment de poder dispensar sempre aquestes 
substancies en els dispensaris, en els ambulatoris, que és on 
en princlpi haurien de dispensar-se; per6 esperem que en 
principi és un projecte més de futur aconseguir que tots 
aquests projectes siguin dispensats en els ambulatoris de l a  
Seguretat Social. 
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Jo voldria, bhsicament, comentar una serie de problemes 
que hi han hagut en aquests projectes en algunes zones, en 
concret de la ciutat de Rarcelona, en retació amb alguns mo- 
viments que hi ha hagut de contestaci6 contra aquest tipus 
d’iniciatives, que tant des de la Generalitat com dels ajunta- 
ments s’han recolzat i s’han potenciat. Hi ha hagut a€gun ti- 
pus de declaració per part del conseller de Sanitat, tamb6 en 
el marc d’aquest congrés de Sitges, que jo felicito i que tots 
vostks segur que recordaran, donant suport a aquest tipus 
d’iniciatives, Jo voldria, en concret, preguntar novament 
quina 6s I’opinió del conseller de Sanitat, perquk crec que 
ajudaria molt a aclarir, en alguns llacs, algunes de les difi- 
cultats i de les baralles i rebel-lies que hi ha hagut contra 
aquest tipus d’iniciatives. 

Moltes grhcies, senyor president. 
EI Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyor Elena. Pel Consell 

Executiu, té la paraula el conseller Trias. 
El Sr. CONSELLER DE SANITAT 1 SEGU‘RETAT SO- 

CIAL: Senyor president, senyores i senyors diputats, jo  crec 
que no solucionarem que hi hagi sempre algun tipus de re- 
buig. Aixh són fets que es donen. La gent no vol aquests 
centres a prop de casa seva, i hem de mentditzar la gent que 
hi ha de ser. 

Nosaltres no estem a favor que tota la dispensació de me- 
tadona es faci a travks de vies ambulants. En el moment ac- 
tual tenim dos autobusos en aquestes circurnsthncies: un a 
Barcelona i Bn que actua, doncs, en el cinturó de Barcelona. 
I nosaltres creiem que, a més, aquests centres no han de 
substituir en cap situació els centres estables, és a dir, s6n un 
complement que pot ajudar en determinats casos a fer més 
efectiva la dispensaci6 de metadona, perb creiem que hi han 
d’haver centres estables. 

On han de ser els centres estables? Doncs, es poden posar 
a molts diferents llocs, a cada lloc on es cregui millor. Una 
opció, i que nosaltres posem a disposici6, i que no sempre és 
factible, tampoc, per6 que posem a disposició, s6n els cen- 
tres d’assistkncia prirnhria. Hi cornenp a haver centres d’as- 
sistencia prirnhria en eis quals es fa dispensaci6 de 
metadona, hi han hospitals que fan dispensaci6 de metado- 
na, hi han CAP-SM que fan dispensació de metadona ..., o 
sigui, hi han diferents llocs on es pot fer dispensaci6 de me- 
tadona, i hem de procurar utilitzar tots els possibIes. 

El rebuig es produeix igual que sigui en un lloc o un al- 
tre. La gent diu: <<Escolti, quan vosth ho posi dintre d’un 
centre d’assisthcia primhrria, no hi haurh rebuig.), Doncs, no 
és veritat, o sigui, la població té tendhcia a rebutjar aquest 
tipus de serveis que es donen, i hem de ser capa~os entre 
tots de mentalitzar la gent que aixb no sigui aixi. I hem de 
procurar entre tots fer un esforq perque aixb no sigui un mo- 
tiu de discussió politica i que ens posem tots d’acord per en- 
tendre que aquests centres s’han de col-locar i que són un 
benefici a més per a tothom, per als malalts i a més per a la 
seguretat de la gent. 

Moltes grhcíes. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor conseller. E1 

senyor Elena pot repreguntar. 

El Sr. ELENA: GrAcies, senyor conseller, Senyores i se- 
nyors diputats, coincideixo novament en la valoraci6 que ha 
fet ei senyor conseller en relació a aquesta qiiestió. I crec 
que 6s fonamental que en aquest tipus de qüestions no hi 
hagi cap utilització política i intent de manipulaci6 d’uuns 
sentiments, que a vegades són comprensibles, dels ciuta- 
dans. 

En concret, jo també valdria fer referencia a un cas con- 
cret de la ciutat de Barcelona, a un cas del districte d’Horta- 
Guinard6, on existeix un programa de dispensació ambulant 
de metadona, que des del districte s’ha fet molts esforqos 
que es situi‘ en zones menys conflictives, menys problemhti- 
ques i que siguin més acceptades pels ciutadans del districte, 
perb entenc i em preocupa -i li demano ajut al conseller de 
Sanitat en aquest sentit-, em preocupa que per part d’algun 
grup polític del districte, en aquest cas el grup local de Con- 
vergkncia i Unió a la zona, al districte d’Horta-Guinxrdó, hi 
ha hagut un intent de manipulació constant i d’incentivacid 
del rebuig d’aquest tipus de projectes en aquest districte 
d’ Horta-Gui nadó.  

Per tant, jo crec que entre tots, per part del Govern de la 
Generalitat i des dels grups de I’oposici6, des del govern de 
I’Ajuntament i des dels grups de l’oposició, hauríem de fer 
un esforq per intentar que aquest tipus de projectes no s’uti- 
litzessin partidhriarnent. Se que és facil, és molt acil d’in- 
tentar utilitzar els sentiments de la gent, perb crec que la 
gent responsable haurfem $’intentar evitar-ho, i, en aquest 
sentit, encoratjo el conseller de Sanitat a treballar en aquesta 
direcció. 

Moltes grhcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyor Elena. El senyor 

conseller ... 
El Sr. CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT SO- 

CIAL: Senyor president, senyores i senyors diputats, tindrh 
tot el meu ajut. Hem de procurar no utilitzar,.., m’hauria 
agradat que no hagués dit el nom del grup, Normalment, 
quan hi han problemes, es deuen no només a determinades 
situacions puntuals, sin6 que hi ha ocasions en que nosaltres 
tampoc ho fem prou bé. Aquesta és la veritat. I, per exem- 
ple, aquesta unitat, que 6s ambulant, probablement si que 
ens vam equivocar tenint-la massa temps en el mateix lloc, 
quan nosaltres havíem dit que hi estaria sis mesos i que des- 
prés canviaria. E s  a dir, hi ha ocasions en que nosaltres ma- 
teixos fem coses que no hauríem de fer així. I nosaltres ..., la 
idea també és de corregir aquests aspectes. 

EI Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyor conseller. 

Pregunta al Consell Executiu sobre la collocaci& 
de cartells anunciadors de comarques en 

i’autopista de Barcelona a Palafolis (Maresme) 

La següent pregunta, la formula el senyor Rafael Madue- 
ño, sobre la col.locaci6 de cartells anunciadors de comarques 
a l’autopista de Barcelona a Palafolls. Senyor Madueño, tC 
la paraula. 
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El Sr. MADUEÑJO: GrBcies, senyor president. Senyor 
conseller, li fem aquesta pregunta no per I’srfany de fer el 
control i el seguiment de la seva Conselleria només en ser 
vostk nomenat, perb 6s una pregunta que ve de molt antic; 
és una qüestió que tambk ve de fa ..., jo diria que no nom& 
temps, sinó gairebé més d’un any o gairebé dos anys. 16s el 
fet que a l’autopista A-19, de Barcelona a Palafolls, hi ha 
uns cartells anunciadors de les diferents comarques, 

Resulta que a. la comarca del Maresme, que oficialment 
comenp a Montgat -malgrat que Montgat ha demanat di- 
verses vegades ser, per la seva ubicació i per la seva vincu- 
lació real, al Barcelones, perb realment, oficialment, 
comenga la comarca del Maresme a Montgat-, el cartell 
anunciador, no sabem per quins efectes, si a efectes simple- 
ment geogrhfics o a efectes a vegades de callocar Montgat 
encara més dintre del Maresme, tenim que el cartell anun- 
ciador del Maresme est8 col4ocat dintre de la ciutat de Bada- 
lona -un quilbmetre endintre i, a part de la confusió que 
aixb pot generar, doncs, realment 6s un cartell que hauria de 
sortir i posar-se en el lloc oficial que li tocaria. 

Fa anys que he comentat aquest tema. No hi ha ma- 
nera que es resolgui, i li demanaríem al conseller quins 
són eis motius pels quals no es col4oguen les coses en 
el seu iloc. 

Moltes gr&cies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes &cies, senyor Madueño. 

Pel Consell Executiu, té la paraula el conseller Roma, 

OBRES PÚBLIQUES (Jaume Roma i Rodríguez): Senyor 
president, senyores diputades, senyors diputats, la col*loca- 
ci6 del cartell anunciador de la comarca a l’aautopista A- 19 
és del tipus informatiu, d’orientaci6. Aquests tipus de se- 
nyals no s’han de situar exactament al lloc on es produeix ei 
fenomen de que s’informa, sin6 que la seva ubicació deph  
de les possibilitats de lectura i d’existkncia d’altres senyals 
ubicats a la carretera. 

No obstant aixb, actualment s’ha tret f’esmentat &tol i es 
troba en estudi una verificació completa de la seva ubicació 
per determinar si s’escau o no un nou ernplaGament, 

El Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyor conseller. Pot repre- 
guntar el senyor Madueño. 

El Sr. MADUEÑO: Si, jo agraeixo I’efichcia i la rapide- 
sa, si 6s que realment s’ha tret el cartell aquests dies, perque 
no fa ni una setmana que jo passava per allh i encara veia el 
cartell. Si ha sigut aixi, veig que el canvi en la Conselleria 
almenys porta un nou aire de cartells, com a mínim -de I ’& 
tre no ho sé, encara esta per veure. 

Perb bé, aixb seria positiu, nom6 que en el comentari 
d’on es col-loquen els cartells anunciadors.,., no 6s per ca- 
sualitat que el cartell del Barcelonks esta col-lmat un qui- 
lbmetre endintre de Badalona i no est& col-locat a Montgat, 
que Montgat precisament 6s la ciutat que desitjaria estar din- 
tre del Barcelonhs. Perb aixb 6s un comentari. Jo crec que 
s’haurien de col.locar els cartells per anunciar nis ciutadans 
per alls on passen i que realment s&piguen el que estan 
veient, i ,  per tant, seria molt més la seva resposta de dir que 

~i Sr. CONSELLER DE POL~TICA TERRITORIAL I 

esti buscant el lloc adequat per informar els ciutadans que 
passen per aquesta autopista, 

Moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyor Maduefio. El senyor 

conseller.. . 
El Sr. CONSELLER DE POLfTICA TERRITORIAL X 

OBRES P~BLIQUES: Senyor president, senyores i senyors 
diputats, de l’eestudi que s’ha fet fins ara, en aquests mo- 
ments, es dedueix que na existeix gaire diferencia entre la 
situaci6 anterior del cartell i la situacili tebrica que li corres- 
pon d’acord amb els criteris prbpiament geogrhfics. De totes 
maneres, un cop s’hagi realitzat l’anhlisi sobre la idone’itat 
d’emplaqament del cartell, d’acord amb criteris de dos tipus, 
geogrhfics i thcnics, tornarem a col.locar exactament el car- 
tell en la posició adequada. Grhcies. 

El Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyor conseller. 

Pregunta al Consell Executiu sobre la 
iltuminacid del tBnel de Sant Quirze, prop de 

Sant Quirze de Besora (Osona), a la carretera N-152 

La següent pregunta, la formula el diputat senyor Antoni 
Noguer, sobre la il.luminaci6 del túnel de Sant Quirze. Tt5 la 
paraula el senyor Noguer. 

El Sr. NOGUER: Grhcies, senyor president. Em plau de 
ser un dels primers interpeHadors el dia de la seva estrena 
parlamenthria, senyor conseller, al qual desitjo tota mena 
d’encerts, bbviament, pel bé del país. 

Aquesta pregunta fa referkncia a la ilhrninaci6 del túnel 
existent a la Nacional 252, al terme municipal de Sant 
Quirze de Besora, comarca d’osona, no del Ripollks, COM 
diu aqui. Pregaria als serveis de la cambra que en prengues- 
sin bona nota, perque aquesta mateixa cambra va aprovar fa 
tres anys l’adscripció d’aquest municipi, junt amb altres dos, 
Montesquiu i VidrB, a la comarca d’Osona, bbviament, són 
fronterers de les dues comarques, perb en tot cas, ja que ho 
vam aprovar solemnement en aquesta cambra, doncs, prega- 
ria que es prengués nota als serveis, I l’origen d’aquesta pre- 
gunta és una Proposici6 no de llei debatuda i no aprovada a 
la Comissi6 de Politica Territorial el 28 d’abril passat, en 
quk jo mateix i el Grup Socialista instavern el Govern a Ea 
ilhuninació d’aquest tzinel degut a la seva perillositat, 

Aquella Proposici6 no de llei no va prosperar, donat que 
els arguments que va donar el portaveu de la majoria, doncs, 
eren que s’estava elaborant el projecte, que estava ja fet el 
pressupost i que les obres es farien en breu termini. Li estic 
parlant del mes d’abril. Jo, el mes d’octubre, i donat que 
aquestes obres no s’havien tan sols iniciat ni adjudicat, el 
mes d’octubre, i donat que havia passat mes de mig any, 
vaig fer aquesta pregunta per instar, d’alguna manera ..., per 
preguntar il l’aieshores conseller i ara ex-conseller, en fi, 
preguntar al Govern a veure quan es pensava procedir a la 
il4urninació d’aquest túnel. 

Donat que I’objectiu d’aquesta pregunta era instar tamb6 
la ilhminaci6 d’aquest tdnel i que fa unes tres setmanes han 
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comenrjat les obres i estan a punt de ser acabades, i assotit 
l’objectiu d’aquesta pregunta, jo renuncio a fer-la i, per tant, 
la retiro. 

Moltes gricies. 
EI Sr. PRESIDENT: Queda retirada, 

Preguntes acumulades relatives 
a Expocuiturca 94 

Les preguntes nljrneros 8’9  i 10 han passat a ser contes- 
tades per escrit. 

Pregunta al Consell Executiu sobre els 
ensenyaments reglats postobliga furis i 

nu universitaris impartits en horari nocturn 

Passem, per tant, a la nlimero 11, sobre els ensenyaments 
reglats postobligatoris i IIQ universitaris impartits en horari 
nocturn, presentada per la diputada senyora Dolors Torrent. 
Té Ia paraula. 

La Sra. TORRENT: Senyor president, senyares diputa- 
des i senyors diputats, senyor conseller d’Ensenyarnent, 
aquest curs docent, que comenqava el mes de setembre-oc- 
tubre, s’han suprimit algunes línies de batxillerat nocturn a 
la ciutat de Barcdona i a la comarca del Baix Llobregat. Em 
podria explica el senyor conseller quins són els criteris que 
els han mogut a suprimir aquestes línies de batxillerat noc- 
turn? 

Gricies . 
EI Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyora Torrent. 

Conseller d’Ensenyament, té la paraula. 
El Sr. CONSELLER D’ENSENYAMENT (Joan M. Pu- 

jals i ValIvé); Moltees grhcies, senyor president, Senyores i 
senyors diputats, senyora diputada, de fet, en refaci6 al curs 
passat, enguany han estat redui’ts vint-i-cinc grups d9 alum- 
nes, en total, a Catalunya. Concretament, quatre de primer 
de BUP, set de segon de BUP, quatre de tercer de BUP i deu 
del Curs d’Orientaci6 Universitkia. 

Aquesta reducci6 ve motivada com a conseqükncia de 
l’aplicació de I’Ordre d’ 1 d’agost de 1938. Aquesta disposi- 
ció, en el seu article 5, tercer, preveu que es procedir8 a 
l’extinció del primer curs d’aquests ensenyaments quan no 
tingui un nombre rninim de vint ahmnes per grup. De fet, 
voldria remarcar també que aquesta mesura s’hha aplicat als 
centres que durant diversos cursos presentaven ratios infe- 
riors a l’establerta per I’Ordre, o sigui que no s’ha fet el pri- 
mer any en que passava aquesta situació, sinó que ens ha 
semblat que valia la pena ser prudents i esperar una mica a 
veure si es consolidava o no aquesta situaciú abans d e  supri- 
mir aquests grups. 

Igualment hem de tenir en compte, a l’hora de valorar les 
ratius dels diferents centres, que no tots els alumnes estan 
matriculats de totes les assignatures d,un curs, amb la qual 
cosa en molts supbsits aquestes ratios disminueixen consi- 

derablement. Per exemple, el centre Bernat Metge, de Bar- 
celona, per posar nom& un exemple, té 105 alumnes matri- 
culats a COU nocturn, dels quals només 59 estudien el curs 
complet; o, per posar un altre exemple, l’lnstitut Jaume Bat- 
mes, de Barcelona, que té un total de 239 alumnes rnatlricu- 
lats a COU nocturn, dels quals 143 fan el curs complet, 

Aquests s6n els criteris o els motius pels quals s’ha pro- 
duit aquesta reducci6, Amb tot, vull assenyalar que el pro- 
pbsit, el capteniment del Govern i del Departament 
#Ensenyament és mantenir l’oferta d’ensenyaments en 
rkgim nocturn a fi continuar possibilitant que els joves in- 
corporats al món del treball puguin millorar simuíthniament 
la seva formaci6 en cas que ho desitgin. 

Moltes grhcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Gricies, senyor conseller. La senyo- 

ra Torrent pot repreguntar. 
La Sra. TORRENT: Senyor president, senyor conseller, 

pel meu coneixement, n’hi ha que s’hm quedat despenjats, o 
sigui, sense poder accedir als estudis: estudiants del Menén- 
dex Pelayo, per exemple, a fins i tot del Balmes i de Santa 
Coloma. Vost&s ara demanen que es tinguin com a mhim 
setze anys i, alhora, que hi hagi un contracte laborat per ac- 
cedir a un nocturn. Els criteris que també des del Departa- 
ment i pel meu coneixement s’han donat és que se 
suprirnei x, d’alguna manera, I’ ensenyarnen t presencial per- 
quk hi ha la possibilitat de I’ensenyament a disthncia. 

I jo li volia dir una cosa: aixb dels setze anys em sembla 
bé des del punt de vista que l’edat laboral és als setze anys. 
Potser no em semblaria tan bé des del punt de vista de l’en- 
senyament, atbs que encara no han acabat els cursos, no s’ha 
arribat a finalitzar, diguéssim, I’educaci6 secundhria obliga- 
thria de la reforma; per tant, la possibilitat encara és palesa 
que hi hagin alumnes amb edat inferior. De tota manera, e1 
que em sembla que és incorrecte és que vostes demanin el 
contracte laboral, perque vosths saben també que hi ha molts 
adolescents en aquesta edat que estan buscant feina o que 
estan en etapa de transició, o que se’ls ha acabat el contracte 
i els pot agafar precisament el principi de curs i trobar-se 
sense contracte laboral, la qual cosa no vol dir que ells no 
estiguin treballant o no hagin treballat abans, o puguin tre- 
ballar després. 

Respecte a l’educaci6 a distincia, que vostks han propo- 
sat aquesta opció, jo li volia dir que hi ha una tradici6 im- 
portant ..., i que vast& també ha dit que salvarien I’horari 
nocturn, i aixb encara em reconforta, perb que a Catalunya 
hi ha una tradició important d’horari nocturn, i no hi ha una 
sortida a aquesta possibilitat, perqub no és el mateix l’edu- 
caci6 a disthncia, perque el que fa horari nocturn fa I’opció 
de l’educació presencial. I, en canvi, funciona des del 
punt de vista de l’eeducaciii dels adults i tampoc, encara, des 
de l’educació a disthncia, perquk no Cs l’opció que fan els 
estudiants. Vost&s han aplicat criteris administratius, 
econhics, en aquest sentit, i jo li vull dir que encara hi ha 
molts estudiants penjats que finalment han hagut de fer I’op- 
ci6 de I’ensenyament privat. I em sembla que les persones 
que es queden descol-locades de l’ensenyament nocturn i 
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han d’anar en una acadbmia, des del punt de vista de ]’ense- 
nyament, és un pas enrere, perque el que s’esth potenciant 
de fet 6s i’ensenyament privat, 

Li volia fer aquestes consideracions perqub estan en 
I’inim i en el sentiment no només dels professionals, sin6 
dels estudiants que sy han quedat sense les possibilitats d’es- 
tud iar . . . 

El Sr, PRESIDENT: Se li ha esgotat el temps, senyora 
Torrent. 

La Sra. TORRENT: Moltes grhcies. 
EI Sr. PRESIDENT: I al conseller li resten trenta segons. 

Tk la paraula. 
El Sr. CONSELLER D’ENSENYAMENT: Moltes 

grhcies, senyor president. De fet, només voldria recordar, al 
marge d’altres consideracions, tan respectables com legíti- 
mes, perb que en tot cas no puc compartir, perb si que vol- 
dria remarcar que 1’Ordre del Ministeri d’Educaci6 i Ciencia 
d’ 1 d’agost de 1978, que regula els estudis nocturns de ba- 
txillerat, estableix COM a requisits per a poder cursar ense- 
nyaments de rkgim nocturn disposar d’un contracte Faboral o 
tenir divuit anys complerts en e1 moment de formalitzar la 
matrícula. Vull recordar, una vegada més, que estem parlant 
d’una oferta educativa que té un carhcter excepcional i que 
I’oferta des del sistema educatiu cal que s’ajusti als objec- 
tius que s6n propis d’aquesta modalitat d’ensenyament. 

Moltes grkcies. 
El Sr, PRESIDENT: Grhcies, senyor conseller. 

Pregunta al Consell Executiu sobre la 
protesta popular entorn a !a construccid 

dei quart cintwú 

La següent pregunta 6s sobre la protesta papulm entorn a 
la construcció del quart cinturó. El senyor Rodri la presenta: 
té la paraula. 

El Sr. RODRI: GrBcies, senyor president. Senyor conse- 
ller, donar-li la benvinguda, saludar-lo, i el tema que ens 
ocupa ara en aquesta pregunta l’ateny de manera directa, no 
solament peli c b e c  polltic, sin6 perquk com a ciutadh viu a 
la comarca. Aleshores, la meva pregunta és simple: quina 
relació hi ha d’atenció, d’informacib, de respecte, de dihleg 
entre la protesta popular, per una qüestió tan seriosa COM 

aquesta, i ]’Administració que vostk representa? 
Grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyor Rodri. T6 la paraula 

el conseller Roma. 

OBRES PÚBLIQUES: Senyor president, senyores i senyors 
diputats, el Govern de la Generalitat ha de pretendre i pretén 
prendre les decisions referents als ternes de la seva compe- 
tkncia tenint en compte dos aspectes claus. 

Primer: la idone’itat, necessitat i utilitat pes als ciutadans 
de les infraestructures, procurant que la seva execuci6 res- 
pecti al mhxim el medi ambient. Pel que fa ai tram del quart: 
cintur6 competkncia de la Generalitat, que com vostks saben 

EI SL CONSELLER DE POL~TICA TERRITORIAL I 

6s el tram Matar6-Granollers, un 25% del seu pressupost 
s’ha dedicat a mesures correctores de l’impacte ambiental. 

Segon aspecte: la participació dels ciutadans en les deci- 
sions del Govern que els afecten. Aquesta participació esta 
plenament prevista per la Llei, i es produeix tant en el mo- 
ment de la tramitaci6 de la planificaci6 general dels plans 
urbanístics, així corn en el dibuix de la infraestructura sobre 
el territori, perque es fa la inforrnaci6 pública del projecte de 
tragat. 

Moltes grhcies, senyor president. 
EI Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyor conseller. El senyar 

Rodri pot repreguntar. (Remur de veus.) 
El Sr. RODRI: Grhcies, senyor conseller, No he zlprks res 

de nou del que m’ha dit 4 s  lbgic: vost5 s’ha limitat a llegir- 
me la Llei. JO li voldria dir que comparteixo amb vostk que 
hi ha determinades decisions administratives que són difi- 
cils, i el que s’acosturna a dir és que convé fer coses i el po- 
ble no ho entén, i que es mira de respectar la llei, i que tot 
aixb esta a informació pública, etdtera. 

Vost& sap que el quart cintur6 destrossarh una zona im- 
portant, la destrossari; vosth sap que el quart cintur6 limita- 
rB drhsticament una zona agrida ,  en aquesta zona ja molt 
escassa, i que el quart cinturó, lamentablement, si vostks no 
canvien de política, ser& el quart: vol dir que n’hi haurh un 
cinquk, i aixb 6s el que la gent esta enormement preocupada. 

Aleshores, el poble ja fa una reacció davant de tot aixb, i 
passejant per la zona un té la impressió que en aquest pais, 
en qüestions d’aquest tipus, aixi corn hi havia un despotisme 
il-lustrat, ara hi ha una administració illustrada; és a dir, tot 
per al poble perb sense el poble, i a cada tombant de carrete- 
ra et trobes una pancarta, un escrit, i no pas de gent aficiona- 
da a l’ecologia, sinó d’ajuntaments en pes, associacions de 
prou prestigi, etcktera, etcktera. Tota la nostra comarca és un 
gran cartell contra aixb,. I quan un rep informació o va a ma- 
nifestacions hi troba gent de t ~ ~ t  poil, allh dintre, hi ha de 
tot: de tot partit polític, de tota adrninistraci6, de ..., d’asso- 
ciacions de tota mena. 

Aleshores, la meva pregunta és: quina sensibilitat hi ha, 
sobretot, per ilhstrar, per donar informa&? Per exemple, 
en aquest moment, tothom es demana qub passara amb l’m- 
bital que va de les Franqueses a Sant Celoni: es fa, no es fa? 
Vostks diuen -i és un argument que jo cada vegada accepto 
menys, i el nostre Grup accepta menys- que hi han coses 
que pertanyen a una administraci6 i coses que pertanyen a 
una altra administració, El ciutadh paga els seus impostos, i 
el problema d’adrninistracions no 6s el seu problema. Allh 
hi ha un problema, i vostks no poden dir: el tros de que nos- 
altres ens ocupem i el tros que se n’ocupen els altres. Per a 
la gent de la comarca són uns viais que obriran, que esquar- 
teraran una zona prou delicada i que no hi ha informació su- 
ficient; no se sap que passar&, no se sap on anar a demanar. 
Per exemple, aquesta orbital ni tan sols esth contemplada en 
el Pla territorial de carreteres i, en canvi, tothom parla que 
es far&. I la preocupaci6 6s important perque agafaria una 
zona, doncs, una zona interessant en aquest moment des de 
tot punt de vista a la comarcal no? 
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Aleshores, el meu probiema és ... 
El Sr. PRESIDENT: Se li ha esgotat el temps, senyor Ro- 

El Sr. RODRI: Moltes grhcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Senyor conseller? 
El Sr. CONSELLER DE POLiTICA TERRITORIAL I 

OBRES PÚBLIQUES: Senyor president, senyores, senyors 
diputats, les decisions sobre actuacions territorials concretes, 
com ara el trqat del quart cinturó, s’han d’adoptar seguint 
criteris establerts per a l’oordenació i l’estructuració del terri- 
tori, d’acord amb la seva naturalesa i tenint en compte les 
diferents alternatives possibles. 

Els instruments de planificació que han de ser considerats 
per a I’establirnent de les caracteristiques del quart cintur6 
s6n, entre d’altres, els següents: el Pla de carreteres de Cata- 
lunya, vigent des de 1985; el Pla d’espais d’interks natural, 
el PEIN, vigent des de l’any 1992; el Pla territorial general 
de Catalunya, que esta -com vostks saben- en avaqat pro- 
cks de tramitació; el Pla territorial metropolita de Barcelona, 
que est5 en avanqat procés de redacci6. 

Cal tenir present que el quart cinturó, des d’AAbrera fins a 
Granollers, és una obra que ha d’executar el Ministeri 
d’Obres Piibliques. Existeixen, perb, les compethies de la 
Generalitat en materia d’ordenaci6 del territori, i en conse- 
qüencia 6s a aquest organisme que li correspon la redacciú 
-al Ministeri- del traqat o estudi informatiu corresponent, 
sobre el quqI la Generalitat ja es pronunciari quan el vegi 
efectuat. 

El Sr. PRESIDENT: Se li ha acabat el temps, senyor con- 
seller, 

El Sr. CONSELLER DE POLfTICA TERRITORIAL I 
OBRES PÚBLIQUES: Moltes grhcies, senyor president, 

dri ... 

Preguntes acumulades relatives al 
tragat de L’uutovia entre Cervera i Igualada 

El Sr. PRESIDENT: La següent pregunta 6s sobre les aC- 

tuacions del Govern pel que fa al compliment de la Resolu- 
ci6 99JIV del Parlament de Catalunya, en relació arnb el 
trqat de l’autovia Cervera-Igualada. Formula el senyor Pue- 
yo: tk la paraula. 

El Sr. PUEYO: Senyor president, amb el seu permis, po- 
dríem agrupar les tres preguntes que giren a l’entorn de la 
mateixa qüestió ... 

El Sr. PRESIDENT: Tretze, catorze i quinze. 
El Sr. PUEYO: Sí, senyor. 
EI Sr. PRESIDENT: Molt bé. 
El Sr. PUEYO: Grhcies. Honorable conseller, també amb 

els nostres millors desigs -com li acaba de forrnuIar el meu 
company de grup, el senyor Rodri- esperhvem amb delit 
l’ocasió de formular aquestes tres preguntes a l’entorn d’un 
assumpte, ja gaireb6 ancih, que t6 a veure arnb el trapt defi- 
nitiu de l’autovia de.,,, del tram de l’autovia entre Cervera i 
Igualada; un traqat que és compethncia del Ministeri 
d’Obres Públiques, perb que evidentment no es poden de- 

sestimar, entre altres qüestions, tes competencies exclusives 
que el Govern de la Generalitat t6 en matkria de política ter- 
ritorial. 

Com vostk sap, hi ha un acord d’aquest Parlament, de 30 
d’abril de 1993, favorable a l’anornenada opcid del desdo- 
blament, opció que des del nostre punt de vista, i des del 
punt de vista d’altres grups pdamentaris -també del seu, 
donada la posici6 del Grup que d6na suport al Govern del 
qual vostk forma part-, segons el qual, doncs, aquesta opció, 
]’opció del desdoblament, és rn6s curta, té menys pendents, 
resulta més barata, té menys metres d’estructures i túnels, 
suposa un menor moviment de terres, presenta uns menors 
riscos metereolbgics -des del punt de vista de les gelades, 
etcbtera, etcbtera-, té el suport d’un nombre important de 
municipis, de grups ecologistes, de cambres de comerq, de 
propietaris, sindicats, de 1st Uni6 de Pagesos, de l’Estaci6 
Agro-meterolbgica de 1’Alta Segarra, etcktera, etcktera, et- 
&era. 

En aquest context, les nostres preguntes giren al voltant 
dels tres pols que hem presentat: quines actuacions ha rea- 
litzat el Govern per tal de donar compliment a la Resoluci6 
adoptada el mes d’abril de 1993 pel Parlament; com avaluen 
o carn consideren l’actuaci6 de determinats agents socials, 
especialment amb posterioritat a aquest acord del Parlament, 
i qu& pot dir el Govern de la Generalitat pe? que fa als termi- 
nis d’execució d’una obra que s’eesth endarrerint de forma 
excessiva, i també pel que fa a les garanties de gratuilat 
d’aquest tram. 

Grhcies. 
E? Sr, PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Pueyo. Se- 

nyer conseller, té la parada. 

OBRES PÚBLIQUES: Senyor president, senyores i senyors 
diputats, la primera qiSesti6 es referia al compliment de la 
Resolució 99nV del Parlament de Catalunya, sobre el traqat 
de l’autovia Cervera-Igualada. La Conselleria de Política 
Territorial i Obres Públiques va tenir una Bmplia reunió amb 
el cap de demarcaci6 de Carreteres del Ministeri d’Obes Pú- 
bliques a Catalunya, en la qual, amb la presencia dels tec- 
nics respectius, es van analitzar les solucions estudiades i es 
van considerar a fons les raons que havien aconsellat a l’es- 
mentat Ministeri proposar la solució nord. 

Com a conseqühcia d’aquesta primera presa de contacte, 
es va establir la convenibncia d’ampliar I’gmbit dels estudis 
efectuats fins ara, i la representació del Ministeri ens va pro- 
posar -i nosaltres vhrrem acceptar- desenvolupar uns nous 
estudis, Com a conseqühcia dei que es va acordar en l’es- 
mentada reunió, es van portar a terme les següents iniciati- 

Primera: informe sobre diferents alternatives del traqat de 
l’autovia Igualada-Cervera, redactat per la Direcci6 General 
del Patrimoni Natural, del Departament de Medi Ambient, 
en data 25 de novembre del 93, on s’indica la necessitat 
d’adoptar la solució del desdoblament, 

Segona: informe i conclusions sobre les alternatives al 
trapt  de l’autovia Igualada-Cervera, redactat per la Direccili 

EI Sr. CONSELLER DE POL~TICA TERRITORIAL I 

ves, 
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General de Carreteres, d’aquest Departament, el 2 de no- 
vembre del 93, on es fa pal& que tkcnicamen,t les dues solu- 
cions s6n similars, si bé la soluci6 nord disminueix el cost 
de l’eix transversal, perb no podrit produir un majos impacte 
de tipus econbmico-social. 

Tercer: I’escrit de la Direcció General de Carreteres del 
12 de setembre del 94, on es fan consideracions sobre el ma- 
jor impacte ambiental de la soluci6 nord, i sobre la incidbn- 
cia de les dues solucions sobre l’quilibri territorial. 

Quarta: en repetides ocasions, el conseller de Politica 
Territorial s’ha adreqat ..., i l’últirna vegada va ser el 4 de no- 
vembre, deixant ben clar el fet de manifestar que l’opció que 
reclama és l’opció del desdoblament. Cal fer esment que an- 
teriorment a la Resolució esmentada ja es va elaborar un in- 
forme sobre l’estudi informatiu de l’autovia Igualada- 
Cervera, redactat pel Departament de Medi Ambient el 3 
d’agost del 92, on s’indica la conveniencia de la solucid 
del desdoblament, alalegaci6 presentada a informació p6- 
blica. 

Voste ha acumulat la pregunta. En la segona vosth consi- 
derava, en la segona, que era quina posició hi havia dels di- 
ferents agents. B6, es posicionen a favor del desdoblament 
diferents ajuntaments, que s6n I’ Ajuntament de Sant Guim 
de Freixenet, 1’ Ajuntament de Cervera, 1’Ajuntament d’Es- 
talls, altres ajuntaments de la zona, com s6n els de Santa 
Coloma de Queralt, Montmaneu, Veciana, les Olugues, Ar- 
genqola, Igualada i Jorba, Els grups ecologistes que estan a 
favor del desdoblament s6n hssociaci6 Ecologista Anoia 
Verda i Neta, Depana, Lliga per la Defensa del Medi - Patri- 
moni Natural, i el Grup per la Defensa del Medi Natural de 
la Segarra. Altres que també estan a favor del desdoblament 
s6n 1’Area de Serveis de la Panadella, els propietaris de 
I’Area de Servei de Cervera, la Delegació de la Cambra de 
Comerq i Indústria de Lleida-Cervera i el RACC. 

En posicionament a favor de l’opció nord hi ha la Dipu- 
faci6 de Lleida, 1’Ajuntament d’llvars d’Urgell, I’ Ajunta- 
ment de Calaf, diferents empresaris de Calaf, I’aalcalde de 
Montoliu de Segarra.., De tots aquests posicionaments es 
dedueixen dues conseqükncies. Primer, que moltes de les 
opinions atenen criteris locals, i no la visió general amb quk 
s’ha de tractar una decisi6 sobre la xarxa bhsica de carrete- 
res de Catalunya, Segona, que el Govern de la Generalitat 
pondera els aspectes ambientals mes que el Ministeri 
d’Obres Públiques i que per aquest motiu ha defensat la so- 
lució del desdoblament. Cal tenir present que, si es cons- 
trueix la soluci6 nord que defensa el Ministeri, serh 
necessari adoptar importants mesures correctores de l’im- 
pacte ambiental. 

La tercera questió que plantejava era el factor de la gra- 
tuitat de l’autovia de Lleida a Barcelona, el terna de la gra- 
tui’tat. En relaci6 amb la gratui’tat de i’autovia de Lleida a 
Barcelona, cal tenir present que tant la construcció com els 
sistemes d’explotaci6 de la Nacional 11 s6n compethcia del 
Ministeri $’Obres Públiques, com vost&s saben. Certament, 
el Ministeri d’Obres Públiques, de Transports i Medi Arn- 
bient ha tingut una opinió variable pel que fa al finanqament 

via peatge de les obres públiques. Perb res no ens fa pensar 
que, pel que fa a la gratuitat de la via rapida de Barcelona a 
Lleida, sy hagi de produir cap canvi. 

Pel que fa als terminis d’execució de les obres, cal tenir 
present que I’ Administració actuant és el Ministeri d’Obres 
Públiques, que és I’organisme que determina les seves dates 
d’inicj i acabament. 

D’altra banda, dintre el programa d’actuacions priori- 
thies en carreteres, al Plan Puente del Ministeri d’Obres Pú- 
bliques, s’inclou la licitació durant el període 93-95 de les 
obres de I’autovia Cervera-Igualada, amb una longitud de 
3 1 quilbmetres i amb un pressupost d’inversió aproximat de 
20.545 milions de pessetes. 

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

Pueyo pot repreguntar. 
El Sr. PUEYO: Grhcies, senyor president. Honorable 

conseller, vast5 ha fet una recapitulaci6 excel-lent de quines 
s6n les posicions deis agents socials sobre aquest particular; 
vostk no ignora que el meu Grup Parlamentari, com la majo- 
ria dels grups representats en aquesta cambra, també arriba a 
la mateixa conclusió. Pel que fa  a les seves respostes, 
m’agradaria en la repregunta matisar alguns aspectes. Vost5 
ha al-ludit a un acord de Ia Diputació de Lleida: I’acord de la 
Diputa& de Lleida -el tinc aquí, es pot llegir i consultar- 
no parla en cap moment de l’opció nord, L’acord de la Di- 
putació de Lleida únicament fa referkncia a I’aprovació del 
trapt definitiu tenint en compte els interessos del territori de 
Lleida; per tant, no 6s un acord favorable a !’opció nord: és 
un acord favorable SI E’execució rapida del traqat per alEB on 
es consideri mQ adient, que és el que estern discutint. 

Efectivament, les compethncies s6n del Ministeri, perb, 
efectivament, el ministre Borrell va dir des dei principi -e1 
ministre Borrell, com a bon raier, sap que no es pot anar 
contra el corrent en determinades circumsthncies-, va dir 
que en principi el Govern de I’Estat estava obert a assumir 
aquetla opció que ei Govern de la Generalitat estimés mks 
adequada i oportuna, Davant els posicionaments del Parla- 
ment, davant 1’ actitud mantinguda per la Conselleria, és evi- 
dent que per als afectats constitueix un motiu de tranquiI4itat 
que voste es refermi, com a membre del Govern, perb també 
vost2. com a nou conseller de Política Territorial, es refermi 
en aquesta posicid favorable del Govern i del Parlament al 
desdoblament, i tarnb6 manifestar que en l’actual moment, 
diguem-ne, de flu’idesa de les relacions entre el Govern al 
qual vostk pertany i el Govern al qual pertany el senyor Bor- 
rell, i més després de la darrera i relativa estirada d’orelles 
del president González al ministre Borrell en ocasi6 de 
l’aprovaci6 d’una determinada partida referida a la construc- 
ció d’un canal que voste coneix prou bé,.., doncs, senzilla- 
ment, en la repregunta voldriern demanar-li, primer, si 
vostk, corn a membre del Govern i com a nou conseller, es 
referma -que sembla que si- en l’opció adoptada o defensa- 
da per aquest Parlament i pel seu Govern, i segon, recalcar-li 
que vostk i el Govern al qual pertany poden obtenir -si ho 
desitgen realment- del Ministeri, del ministre Borrell, una 
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resolució adequada a I’opció defensada per aquest Parla- 
ment, per molts agents socials i pel Govern de Catalunya. 

Gric i es. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes &cies, senyor Pueyo. El 

conseller senyor Roma té la paraula. Li queda un minut i 
mig, eh? 

El Sr. CONSELLER DE POLfTICA TERRITORIAL I 
OBRES P’ÚBLTQUES: Senyor president, senyores i senyors 
diputats, bé, reafirmar que, evidentment, la posició del Go- 
vern i de la Conselleria es, tai corn va acordar el Parlament, 
fer la proposició clara i específica a favor del desdoblament 
d’aquest eix i així reclamar-ho de forma insistent al Ministe- 
ri, de forma, com j a  s’ha fet ..., continuant en aquesta ma- 
teixa línia per tal que la resolució sigui favorable al factor 
del desdoblament de la carretera. 

Moltes gracies, senyar president. 
EI Sr. PRESIDENT: Moltes @cies, senyor conseller. 

Pregunta: al Consell Executiu snhre 
les consegihhcies lahorals que implicar& 

la compra de E’Hospitd Militar de Barcelona 

Passem a Ia segiient pregunta, que formula e1 diputat se- 
nyor Sirnon Pujol, sobre les conseqükncies laborals que im- 
plicar& la compra de I’Hospital Militar de Barcelona. Té la 
paraula. I 

El Sr. PUJOL I FOLCRA: Senyores i senyors diputats, 
1’ 1 1 de marq d’aquest any vaig adrqar una pregunta, per ser 
contestada escrita, al Consell Executiu, i que em contesta 
dient que, en principi, el Departament de Sanitat i Seguretat 
Social només estaria interessat en, la compra de ]’Hospital 
Militar de Barcelona, que és propietat del Ministeri de De- 
fensa, perh només en la compra de les instablacims un cop 
hagin deixat de funcionar per als seus actuals usos, i no amb 
l’absorció del centre en funcionament. 

Llavors interessaria, senyor conseller, saber B aquest di- 
putat i al Grup Parlamentari quines seran exactament les 
conseqükncies laborals que es produiran per al personal del 
centre esmentat, una vegada el Departament de Sanitat i Se- 
guretat Social l’hagi adquirit. 

El Sr. PRESIDENT: Ciricies, senyor Pujol. Pel Consell 
Executiu, té la paraula el conselier Trias, 

El Sr. CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT SO- 
CIAL: Senyor president, senyores i senyors diputats, senyor 
diputat, el Ministeri de Defensa ha decidit el tancament de 
I’Hospital Militar de Barcelona; en cap cas ha decidit el 
trasphs d’aquest centre a Ia Generalitat de Catalunya i, per 
tant, ha decidit la venda dels edificis i espais. Nosaltres es- 
tem interessats en aquesta compra, i 6s un problema que j o  
crec que és exclusivament del Ministeri de Defensa el que 
farh amb el personal que té en aquestes instalkions. Evi- 
dentment, nosaltres, si ells necessiten algun tipus d’ajut, els 
et donarem, perb és un personal del Ministeri de Defensa. 

EI Sr. PRESIDENT: Moltes gracies, senyor conseller. El 
senyor Pujol pot repreguntar. 

El Sr. PUJOL I FOLCRA: Senyor conseller, a mi em 
sembla que el tipus de contestació que em d6na voste no 
coincideix massa amb la que em va donar en la pregunta per 
escrit, perquk ara vosth sembta que vulgui defugir el proble- 
ma del personal dient: <<Nosaltres comprarem les instalala- 
cions i, la resta, ja ho arreglar8 el Ministeri de Defensa.>> 
Voste, per escrit, es va comprometre o va dir que el Depar- 
tament de Sanitat i Seguretat Social <<estudiar8 les possibili- 
tats de secol~locació del personal del centre militar que no ho 
hagi pogut estar per part del Ministeri de Defensa)). Llavors, 
li agrairia que concretés, senyor conseller, si és que se’n de- 
sentén o si és que realment ho podrh estudiar. I encara li 
agrairia més, a més d’acceptar-me que ho podria estudiar, 
a veure si esta disposat a donar solució a aquest proble- 
ma. 

Gric i e s. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies, senyor Pujol. El 

conseller Trias té la paraula. 
El Sr. CONSELLER DE SANITAT 1 SEGURETAT SO- 

CIAL: Senyor president, senyores i senyors diputats, insis- 
teixo en el mateix: nosaItres mai comprarfem aquest edifici 
amb el personal dintre; mai, mai. Una altra cosa és que di- 
gui: c<Escolti’m, un cop aquest hospital estigui tancat i hagi 
recollocat la gent el Ministeri de Defensa, si hi ha algun 
problema, estem disposats a ajudar veient possibilitats de re- 
col.locaci6 de la gent, dintre les possibilitats de personal que 
tenim dintre del sistema sanitari de CataIunya.>k Perb ja li 
dic -i ho reafirmo, i ho he explicat a cinquanta mil flocs- 
que a nosaltres aquest edifici només ens interessa buit, no 
ens interessa ple de gent, no? hs una cosa que vost8 dir&: 
<<Per quk?}> Doncs, per raons pressuposthries. 

EI Sr. PRESIDENT: Moltes gricies, senyor conseller. 

Pregunta al Cunsell Executiu sobre les obres 
que es fan al marge dret aigües amunt dei 

riu Anoia, al terme municipal de 
Subirats (Alt Pened2s) 

La següent pregunta, la formula la diputada senyora Do- 
lors Montserrat. Es sobre les obres que es fan al marge dret 
aigües amunt del riu Anoia, en el terme municipal de Subi- 
rats. Té la paraula, 

La Sra. MONTSERRAT: Gricies, senyor president; 
m’ha estalviat temps, perque quasi I’ha dit. Senyar conse- 
ller, el passat 29 d’octubre es varen descarregar unes mhqui- 
nes de l’eempresa Munné d’Alavern, que s6n cunyats de 
I’alcalde de Subirats, i es van descarregar en aquest tram per 
tal d’arranjar un tram del riu, atesos alguns esllavissaments, 
no en el marge dret, sinó al marge esquerre del riu. La meva 
pregunta és: quina és l’actuacib que s’esth fent en aquest 
tram del riu.i el seu projecte corresponent, i per quins mo- 
tius no s’ha comunicat als propietaris o, en concret, als veyi’ns 
afectats, del marge dret, tenint en compte que aquestes 
mhquines envaeixen part de les seves propietats, tenint en 
compte que seria de discutir, perque, d’aquestes propietats, 
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n’hi ha part que formaven o s6n o hi tenen dret a passar-hi 
les conques internes del centre de Catalunya., 

EI Sr. PRESIDENT: Mol tes grhcies, senyora Montserrat. 
El conseller Roma té la paraula per contestar, en nom del 
Consel I Executiu . 

OBRES PUBLIQUES: Senyor president, senyores i senyors 
diputats, les obres que es fan aigües amunt del pont del Pas 
de Piles, del terme municipal de Subirats, formen part del 
conjunt d’actuacions d’emergkncia que esta realitzant la 
Junta d’bigiies per reparar els danys produi’ts pels aiguats 
del 10 d’octubre passat, en compliment de I’article 4.1 del 
Decret 26811994, de 14 d’octubre, del Departament de Go- 
vernació. Aquestes obres tindran un pressupost d’uns 18 mi- 
lions i han estat adjudicades a Construccions, com vosth 
deia, Munnd d’Alavern. Segons m’informen des de la Direc- 
ci6 General d’Obres Hidrhuliques, totes les obres es rea- 
litzen dintre del domini públic hidriwlic i no envaeixen en 
cap punt terreny de titularitat privada. 

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

senyora Montserrat pot repreguntar. 
La Sra. MONTSERRAT: Grhcies, senyor conseller. Estic 

d’acord amb vosti3 que aquestes obres es porten a terme de- 
gut a les riuades que hi van haver al comenqament del mes 
d’octubre, per6 a vosth no li sembla estrany, senyor conse- 
ller, que el 29 d’octubre, un  dissabte, arribin les maquines 
per tal que aquestes obres es facin entre el 29,30 i 31 i el dia 
de Tots Sants, que és un pont una mica llarg, que vagi en 
perjudici dels vei’ns del marge dret del riu i que vagi en be- 
nefici del marge esquerre del riu, que són unes terres que es- 
tan de lloguer per l’empresa Agrornillora i que en forma part 
la familia Sumarroca? No li semblen estranyes, una mica, 
totes aquestes qüestions? Fins i tot els vei’ns del marge dret, 
consultat I’Ajuntarnent -que ja li he dit abans que aquesta 
empresa Munné d’Alavem són cunyats amb I’alcalde de Sw- 
birats-, oficialment, per part de la Conselleria de vosth, per 
part de la Junta d’Aigües i per part de les conques internes 
del centre, no en sabien res de res. Per tant, oficiosament si; 
oficialment, no. Quk és el que va passar? I si no val la pena 
tenir en compte que, si aquest marge de riu que s’ha +vi- 
dentment, estic d’acord amb vosth- d’arranjar es comenqa 
una miqueta de més amunt, potser I’obra serh molt millor 
per a tots els vei’ns, dret i esquerre del riu Anoia, i no pas en 
favor d’uns i en contra dels altres. 

Moltes grhcies, senyor conseller; grhcies, senyores i se- 
nyors diputats. 

El Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyora Montserrat, El se- 
nyor conseller t6 la paraula per contestar. 

El Sr. CONSELLER DE POLíTICA TERRITORIAL E 
OBRES PÚBLIQUES: Senyor president, senyores i senyors 
diputats, les obres consisteixen en la restitucio” del curs d’ai- 
giies baixes del riu, dintre de la llera pzjlblica afectada per les 
avingudes ordinhries, amb I’objectiu de protegir I’estrep es- 
querre del pont de Pas de Piles i defensar les propietats si- 
tuades a cada banda de? riu. 

EI SS. CONSELLER DE POL~TICA TERRITORIAL I 

El pas de i’aigua ha anat desviant el curs d’aigiies baixes 
erosionant els marges, amb perill que les avingudes provo- 
quin la sortida del riu de la llera, i envaint les propietats ri- 
berenques. Fent aquesta nova canalització que s’esth fent 6s 
com precisament es protegira el pont d’una banda i els pro- 
pietaris d’una altra. 

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

Preguntes acumulades relatives al 
Congréx Cutalunya Jove 95 

Entrem a l’últirna pregunta, que em temo que serh triple, 
i s6n les 18, 19 i 20, que formula el senyor Joan Ignasi Ele- 
na, sobre el Congrks Catalunya Jove 95. 

El Sr. ELENA: Grhcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: M’equivoco, senyor Elena? 
El Sr. ELENA: No s’equivoca. 
EI Sr. PRESIDENT: Doncs, endavant. 
El Sr. ELENA: Grhcies. Fa pocs dies ens hem assabentat 

de la celebració d’un Congrés Catalunya Jove per part de la 
Secretaria General de Joventut. La veritat és que l’únic que 
sabem la resta de forces polítiques, el moviment associatiu i 
els municipis d’aquest Congrés 6s que es celebra i quatre 
dades més que ens han donat, amb unes fotocapies fetes per 
la Secretaria General de Joventut. La veritat és que desco- 
neixem el motiu de la celebració d’aquest Congrés, desco- 
neixem ben bé qu8 s’organitzarh, que és el que es fmh, els 
seus objectius, en desconeixem el programa, en desco- 
neixem el cost, en desconeixem els participants, 

És per aixb que preguntem al Consell Executiu quins són 
els criteris, quins s6n els motius pels quals s’ha celebrat o es 
celebra aquest Congrds, quin 6s el cost d’aquest, i una pe- 
gunta rn& concreta, de quins són els criteris pels quals s’ha 
configurat el cornit& organitzador, que ja existeix. 

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

Executiu, té la paraula el conseller Comas. 
El Sr. CONSELLER DE BENESTAR SOCIAL (Anton 

Comas i Baldellou): Grhcies, senyor president. Senyores 
senyors diputats, senyor diputat, el Congrks Catalunya Jove 
95 és una idea que va sorgir a partir del Pla interdeparta- 
mental de joventut, Catalunya Jove 93-94, i és arran 
d’aquest Pla que la Secretaria General de Joventut ha cregut 
que no Únicament s’havien de realitzar un seguit de mesures 
per solucionar diverses problematiques que afecten els jo- 
ves, sin6 que tamb6 calia fer una radiografia de la realitat ju- 
venil d’avui i plantejar-nos que hem de fer en endavant corn 
a agents que ens movem en l’hmbit de la formació dels jo- 
ves. 

Amb aquest Congrés es pretkn, per tant, reflexionar sobre 
?es noves identitats, els nous valors que sorgeixen, i recupe- 
rar el món dels joves, en quins entorns es mouen i amb qui- 
nes referhies viuen per tal de redefinir les actuacions que 
s’estan fent o programar les que cal fer en el futur mes im- 
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mediat. La Secretaria General de Joventut considera molt 
important que aquesta acció es faci i s’elabori juntament 
amb aquella gent que d’una forma o altra treballa amb els 
joves: dirigents d’ associacions, professors universitaris, 
mestres, creadors d’opinió, politics, etcktera. És per aixb que 
s’ha previst la participació d’unes sis-centes persones que 
reflecteixen la puralitat tant política com social. 

I vostk pregunta per quk s’han escollit aquestes dates. 
Doncs, els dies 11 i 12 de marg són els dies finals d’un llarg 
procés de reflexi6 sobre la joventut. El Congrés no es con- 
creta en aquests dos dies, sin6 que hi ha un llarg procés de 
treball previ, on participen persones d’gmbits territoriah di- 
ferents. Com a jornada final d’aquest llarg procés s’han triat 
1’ 11 i 12 de rnarq, donat que era la data que permetia fer 
abans tot aquest procés de reflexió; si hagudssim plantejat 
abans les dates de la jornada final, no hi hauria hagut temps 
de fer aquestes fases previes a que rn’he referit. I, si I’ha- 
gugssim posat després, hagwbssirn coincidit amb la prepara- 
ció de les activitats d’estiu de les associacions juvenils, la 
qual cosa hauria anat en perjudici de la participaci6 dels 
membres d’aquestes entitats. 

Vostk pregunta pel cost. El cost és 2.910.000 pessetes, 
desglossades en 360.000, de lloguer de sales; 200.000, de 
difusió; 550.000, de conferenciants estrangers; 900.000, de 
viatges i traducci6 simulthnia; 500,000, reunions territorials; 
200.000, de materials, i 200.000, de despeses diverses. 

I, finalment, vostk pregunta pel criteri de confecció del 
cornit6 organitzador. El cornit6 organitzador esta format ex- 
clusivament per personal de la Secretaria General de Joven- 
tut. Les persones que en formen part són el subdirector 
general de Joventut, senyor Víctor Magrans; el senyor Ri- 
card Julih, encarregat de locals, i nfraestructura i difusió; el 
senyor VicenG RBmia, encarregat del muntatge, i Pa senyora 
Pilar París, encarregada de la relació amb el cornit& del pro- 
grama, i el senyor Joan Torres, encarregat de la relació amb 
els agents educadors. Per tant, com vosti: pot veure, totes 
aquestes persones formen part exclusivament del personal 
de la Secretaria General de Joventut. 

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

senyor Elena, per repreguntar. 
EI Sr. ELENA: Grhcies, senyor president. Senyores i se- 

nyors diputats, senyor conseller, l i  agraeixo la informaci6 
que ens ha donat; el que passa és que IIQ deixa de ser grotesc 
que hagi de ser amb una pregunta parlarnenthria contestada 
pel conseller de Benestar Social que rebem una skrie d’in- 
formacions en relació amb un congrés de la joventut i que 
no hi hagi hagut cap altre tipus més d’informació sobre 
aquest Congrks per part de la instituci6 que I’organitza, per 
part de 1’ organisme que organitza aquest esdeveniment. 

Nosaltres, molt bé, no és que tinguem cap dubte sobre la 
bondat d’aquest projecte -estern conveyuts que existeix-, 
perb, és clar, tenim unes certes sospites, i hem tingut alguna 
conversa amb el secretari general de Joventut en relació amb 
aquesta qüestió. e s  ciar, no hi ha cap persona dels municipis 
que hagi estat consuitada en relaci6 amb I organi tzaci6 

d’aquest esdeveniment; no hi ha cap persona del moviment 
associatiu que hagi estat consultada en relaci6 amb l’orga- 
nització d’aquest Congrbs; no hi ha cap persona del Consell 
Nacional de Joventut de Catalunya en relaci6 amb l’orga- 
nització d’aquest Congrés. 

’ Hi ha un cornit5 organitzador, 6s cert que esth format per 
persones de la Secretaria General de Joventut, perb hi ha 
tambC un cornitbde programaci6, que s6n les persones de 
fora de la Secretaria General de Joventut que hi participen, i 
aquest ha estat muntat de forma dirigista. No hi ha hagut cap 
pregunta, no hi ha hagut cap consulta, sin6 que per part de la 
Secretaria General de Joventut s’ha posat qui s’ha volgut. 

Hi ha gent destacada i gent mott bona en aquest cornit5 
organitzador, del moviment associatiu, i jo voldria destacar 
la presencia de Pep Castells, un destacat membre del mavi- 
ment associatiu de Catalunya. Perb, és clar, nosaltres co- 
mencem a sospitar i a tenir dubtes en relació amb la bondat 
del projecte quan resulta que un dels membres del comite de 
progcamaci6 d’aquest Congrés és precisament el responsa- 
ble de Joventut del grup municipal de Convergencia i Unió 
a I’Ajuntament de Barcelona. I, és clar, quan aixb ha estat 
sense preguntar-se ni sense consultar-se, ni sense tenir cap 
tipus de relaci6 amb el moviment associatiu i amb les asso- 
ciacions, és quan un cornenp a pensar quk pot haver-hi dar- 
rere d’aixb, si hi ha alguna voluntat electoralista, si hi ha 
alguna voluntat propagandista. 

Jo he parlat amb el secretari general de Joventut en diver- 
ses ocasions sobre aixb, i se m’ha assegurat que no existeix, 
i jo ho crec. Jo voldria que algunes coses es canviessin, que 
es canviés l’actitud i la voluntat en relació amb l’organitza- 
ció d’aixb, que hi haguessin garanties reals que no hi hauri 
cap tipus d’intent propagandista en relaci6 amb aquest Con- 
grés i que el que es vol realment és debatre en reIaci6 amb 
les problernhtiques dels joves, que, per cert, es van debatre 
-i molt- fa uns anys per part del moviment associatiu en un 
congrds, en un Segon Congr6s de la Joventut de Catalunya, 
organitzat pel Consell Nacional de la Joventut, en un procés 
molt llarg, durant molt de temps, amb molta participació de 
moltes persones i amb uns resultats i unes conclusions que 
van ser presentades en aquest mateix Parlament de Catalu- 
nya per part del Consell Nacional de la Joventut. Evi- 
dentment va ser amb un altre estil en el seu inici, i espero 
que coincideixin els estils d’aquella organització d’aquell 
Congres amb els que a partir d’ara imperin en aquest. 

Nosaltres -hi insisteixo- tenim voluntat de collaborar, te- 
nim voluntat de participar, tenim voluntat de consens, no te- 
nim cap intenció d’anar en contra de l’organització d’aquest 
Congrés; el que sí que volem s6n garanties reals d’obertura 
als ajuntaments, a les entitats, al moviment associatiu, als jo- 
ves, en definitiva. Volem tamb6 tenir, i ja la tenim, la infor- 
mació amb relaci6 al cost d’aixb, i les coses que no es faran; 
en aquest cgs el cost és bastant limitat. Volem un corniti: or- 
ganitzador’o un cornit& de programaci6 que sigui plural, que 
hi participi la joventut real de Catalunya, i no només perso- 
nes nomenades per part de la Secretaria General, que hi hagi 
claredat, que hi hagi objectius, que hi hagi, en fi ... Si tot 
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aixb existeix, si aquest debat es pot produir, tinguin la con- 
vicci6 que hi haurh coblaboraci6 per part del Grup Socialista 
al Parlament de Catalunya i per part de la majoria dei movi- 
ment associatiu de Catalunya. 

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

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Elena. El 
conseller Camas té la paraula per contestar la replica. 

El Sr. CONSELLER DE BENESTAR SOCIAL: Moltes 
@cies, senyor president. Jo suposo que la informacid que li 
he donat, com la que li haurh donat el secretari general de 
Joventut, que vostk diu que hi ha tingut diverses converses, 
vol dir que la voluntat de donar tota la informnci6 que cal- 
gui existeix; si no, aquestes converses que V Q S ~ ~  ha dit que 
havia tingut no s’haurien produi’t amb la voluntat d’amphr 
la informació que vostk tenia. Per tant, aixb existeix. 

I segur que si vosths volen col-faborar hi trobaran el 
seu lloc. Nosaltres estem, corn a Govern, desitjosos d’in- 
tegrar totes les persones que vulguin coHaborar amb els 
objectius d’aquest Congrés que he reflectit abans i que na 
reitero. 

Vostk mateix ha dit que al comitk no organitzador -en tot 
cas, vostk es volia referir en la pregunta al cornit& de progra- 
ma, no a l’organitzador-, al comite de programa, de progra- 
mació, hi ha gent destacada, i vostk mateix ha esmentat que 
és gent valuosa. Vostk sap que hi ha els professors universi- 
taris Petrus, Feixa i Marques; eh estudiosos del terna juve- 
nil, com Fonés i Lozano; representants de les associacions 
juvenils, corn Aymerich, Castells i Siurana -que 6s la perso- 
na que vostk esmenta i que després m’hi referir&; el direc- 
tor de la Fundació Jaume Bofill, fundaci6 que ha fet estudis 
i ha col~laborat amb associacions juvenils, i un catedr&tic de 
batxillerat, el senyor Alcoverro. Igualment, s’ha aconseguit 
l’hmbit territorial amb la participació de persones de Girona, 
el senyor Marquks, i de Lleida, el senyor Feixa. Per tant, 
aixb forma un conjunt de persones prou plurai, perque real- 
ment a mi em sembla que alguna de les qüestions que vostk 
ha assenyalat no es corresponguin amb la realitat, 

Quant al senyor Siurana, que és la persona que -pel que 
es veu- vmtk pensa que no hi hauria de ser, jo crec que ..., 
ell és regidor de I’Ajuntament de Barcelona, per6 forma 
també part, és membre del grup de seguiment del projecte 
de joves de 1’Ajuntament de Barcelona. Si 6s bona per a 
I’Ajuntament de Barcelona la col3aboració del senyor Siura- 
na, penso que també té titols suficients per poder estar dintre 
del comite de programació d’aquest Congrés de quk parlem. 
El senyor Siurana prepara la conferkncia <<Europa jove)), que 
organitzen conjuntament i’ Ajuntament de Barcelona i la Pe- 
deració Espanyola de Municipis i Provincies. Per tant, tot 
aixb són titols suficients per avalar la preshncia del senyor 
Siurana. 

A mi em sembla que si hem de fer quelcom plural no es 
pot fer a base d’eliminar gent que realment te títols sufi- 
cients, que és reconegut per una instituci6 com 1’Ajuntament 
de Rarcelona al respecte, que t6 funcions concretes, i per 
tant no veiem per que no hi hagi de ser. 

Per la resta, totes les altres persones que hem esmentat 
són prou plurals i -amb les seves paraules- prou valuoses 
per assegurar un cornite de programacib efectiu. 

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

AlteracM de l’ordre del dia 

Acabat eI temps destinat a respostes de preguntes, pas- 
sem a tramitar els altres punts de ]’ordre del dia. 

Hi ha una petici6 d’alterar aquest ordre del dia, en el sen- 
tit de tramitar-se a continuaci6 el punt 9, que és la Moci6 
subsegüent a la interpeblaci6 sobre les polítiques d’ocupaci6 
a Catalunya. Hi ha l’assentiment de la cambra en  aquest sen- 
tit? Com? (Veus de fons.) El 7, el punt 7. Hi ha l’assentiment 
en el sentit que es pugui tramitar ara mateix el punt 7, que és 
la Moció sobre els aiguats? (Pausa.) Sí? (Pausa.) Bé, doncs, 
moltes grhcies. 

Moció subsegüent a la interpeHaciÓ al 
Consell Executiu sobre els aiguats a Catalunya 

El senyor Victor Gimeno té la paraula per exposar, de- 
fensar el text de la Moci6. 

El Sr. GIMENO: Grhcies, president. Agraeixo també a la 
resta de grups 1st comprensi6, degut que he &estar fora del 
Parlament a una hora que em faria impossible poder defen- 
sar la Moció si seguis el trhrnit normal. 

En tot cas, dir que la interpeldació que va promoure 
aquesta Moci6, que varn defensar al Ple darrer, vam ptante- 
jar-la evidentment per la magnitud de les conseqükncies dels 
aiguats de primers d’octubre a Catalunya i perque crkiern 
que calia fer una anglisi de com havien funcionat els meca- 
nismes i quins eren els procediments que s’havien de posar 
en marxa a partir de I’anhlisi dels aiguats. I diem que, encara 
que hi hagués la cornpareixenqa del conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques, abans, parlant de previsió, 
com que les previsions van desbordar el que s’havia previst 
en aquella cornpmeixenga, era bo entrar a analitzar com ha- 
vien funcionat els mecanismes. 

Vam plantejar la interpellaci6 des d e  tres punts de vista. 
Primer, sobre el tema de previsi6, les andisis dels sistemes 
de previsi6 que hi han a Catalunya; després, dels sistemes de 
prevenció i COM van funcionar els mecanismes de prevenció 
que tenim i els que hauriem de tenir, i desprks, també vam 
intentar analitzar no el que és I’aactwació immediatament an- 
terior o posterior, sin6 anar més lluny i anar a analitzar les 
causes per les quals ..., o algunes de les causes per tes quals 
es van produir els desastres que es van produir pels efectes 
dels aiguats. I crec que la constatació que varn treure, tant de 
la intervenció d’aquest diputat que els parla corn del conse- 
ller, que d’una manera una mica sobtada -ell mateix ho va 
reconkixer, que se li va comunicar amb molt poca anticipa- 
ci6- el conseller de Medi Ambient va fer, era que la situació 
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6s manifestament milIorable. I?s a dir que hi van haver moí- 
tes deficiencies i que caldria fer moltes cuses per evitar una 
repetici6 en anys posteriors. 

Per tant, la primera proposta de resotuci6, la que fem és, 
simplement, dir que constatem, el Parlament constata les de- 
ficiencies existents en els sistemes de previsió del temps i de 
prevenció deIs efectes de forts aiguats, així corn la improce- 
dencia -que després detallarem- en la construcei6 i instal-la- 
ció de certes infraestructures i activitats que han contribui’t a 
agreujar els importants danys que s’han produi’t. 

E llavors passem a una segona resolució, proposta de re- 
solució, en la qual diem que els efectes de reduir la possibi- 
litat de repetició de conseqiiencies similars per noves 
pluges ..., instem el Govern a,.., primera proposta; seria la 
que parla dels sistemes de detecci6, que, en definitiva, és la 
previsió del temps. Estem tots d’acord que no hi ha els 
metodes de previsió que serien desitjables; ens ho va re- 
conkixer el conseller de Medi Ambient i ens ho reconeixen 
els mitjans de cornunicaci6, en que diu: <<La xarxa automhti- 
ca, el servei awtomhtic d’informacici hidrolbgica de Catalu- 
nya, amb més de sis-cents elements, informar& l’any vinent 
del risc d’inundacionm Vol dir que enguany no era opera- 
tiu. I el que ens preocupa no 6s tant que es posi en marxa 
aixb I’any que ve, que ja ens aniria bé, perquk parla, diu: 
<<Un total de cent deu estacions de recollida de dades i tren- 
ta-un punts de suport de comunicacions facilitaran a partir 
del 95 la previsió de riuades a les conques internes de Cata- 
lunya.>> <<Conques internes, es pot explicar qu& és, perb vol 
dir que no contempla tot el que és conca de 1’Ebre i no con- 
templa, per tant, pricticament la meitat del territori de Cata- 
lunya; no la meitat de població, perb si  la meitat del territori. 
En definitiva, les comarques de ponent no estan incloses 
aquf, no estan incloses Tes terres de I’Ebre, enteses des de 
Montsih, Baix Ebre, Ribera i Priorat i Terra Alta, ni tampoc 
el Priorat. Per tant, creiem que aquesta part, que ei mateix 
article sortit a un diari comentava que el sistema automatic 
de la conca de 1’Ebre podria ser operatiu E’stny 95 o I’any 96, 
6s a dir que potser dintre de dos anys tindrem,.. I el que de- 
manem, simplement, en aquesta proposta és urgir ‘la fina- 
lització i la posada en marxa del servei aquest automhtic a 
tot Catalunya, perque esth clar que les riuades no han afectat 
només les conques internes, sin6 que han afectat tot ei terri- 
tori de Catalunya, 

Després parlhvem de la prevenció, i fem consthncia, una 
vegada mks, com ja vam fer també en el debat d’incendis, 
de l’abshcia del Pla territorial de protecció civil, que hauria 
d’estar redactat, ja que el Reial decret 407192, d’aprovaci6 
de la norma bhsica de proteccid civil, així li encomana al 
Govern de la Generalitat. I aquest Pla territorial, que encara 
no existeix, havia de desenvolupar, permetre desenvolupar 
el Pla especial d’inundacions. El que diem és que ja fem 
aixb, i per aixb plantegem d’aprovar-ho abans de tres mesos. 

I junt amb aixb també dkiem: ja que el Cecat va funcio- 
nar d’alguna manera amb el sistema aquest, que hi van ha- 
ver moltes queixes quan els dies aquells alguns ajuntaments 
importants deien que se’ls havia comunicat amb moltes ho- 

res de retard i per tant no havien tingut mecanismes de pre- 
venci6, i entre ells varn constatar que Tarragona era una de 
les ciutats que feia aquesta queixa, dhiem: <<Elaborar un in- 
forme del funcionament del Cecat i de Protecció Civil amb 
motiu dels aiguats de primers d’octubre, que inclogui tambd 
l’activació del Plaseqtabb 3 u e  es va produir pels efectes que 
hi havia, evidentment, al polígon petroleoquímic de Tarra- 
gona-, <<i la valoracid de les incidkncies observades, presen- 
tant en el Parlament aquest informe abans d’un mes.>, 

A partir d’aquí la resta de propostes ja no s6n d’anhlisi 
del funcionament dels mecanismes de que hauria de dispo- 
sar O de que disposar& la Generalitat, sin6 anar més a fons a 
les causes que han provocat aquests efectes tan nocius de les 
riuades. I aixb és el que plantegem al punt d d’aquest apartat 
segon, que diem: la Generalitat, el Govern, el que ha de fer 
no és sols refer les obres que s’han quedat malmeses, no no- 
més ha de fer indemnitzar els particulars que han tingut per- 
judicis, sinó que el que hem de fer és <<analitzar 
detalladament els factors que han contribu’it a provocar eIs 
danys més significatius de la xarxa vihria i de la xarxa hi- 
drhulica de Catalunya>>, perque varn estar parlant aquí de di- 
ferents qüestions, i vam dir: <<Les obres, les realitzacions de 
les administracions moltes vegades contribueixen a perjudi- 
car, a magnificar els efectew I aqul vam treure diversos 
exemples, des del ja conegut i que hi ha el compromis per 
part de les administracions implicades, de Tarragona, al des- 
viament del riu Llobregat, que fa que avui el Llobregat des- 
guassi tangencialment al mar, cosa insbiita en un riu, a 
qüestions corn el que varn comentar: les trencades de ponts 
no s6n massa comprensibles si tenim en compte la tecnolo- 
gia de qu& disposa avui qualsevol Administració i qualsevol 
empresa. El pont del Morell, el pont de la Riba, el pont de la 
riera de Maspujols, el pont que va provocar tambk els pro- 
blemes -encara que sigui urbh- de Porrera, el pont de Cube- 
lles, alguns d’aquests estaven recentment inaugurats i una 
obra recentment inaugurada vol dir que, evidentment, no té 
obsolesckncia, sinó que el que té és imprevisió o alguna al- 
tra questió. 

Per aixb, quan ha plantegem aquG diem: (<hem d’exigir 
responsabilitats>>, perquk unes poden ser per defectes de pla- 
nificaci6; no es va preveure, per exemple, al pont de la riera 
de Maspujols, que I’aigua no baixava recta, perpendicular al 
pont, sin6 que hi ha una corba que fa que es provoqui un re- 
molí a un costat del pont, el pont va quedar descalqat perque 
es va endur la sona, la grava que hi havia a un dels pilars, el 
pilar es va ensorrar i, en definitiva, el pont va quedar inuti- 
litzat. Aixb és incomprensible que no ho hagin previst els 
tkcnics que van redactar el projecte. Per tant, hem d’exigir 
responsabilitats; no pot ser que tornem i aquí no ha passat 
res! 0 6s que aquí tot 6s a costa de l’erari pcblic? Perquk 6s 
una obra pública, hem de demanar responsabilitats als 
t h i c s  i als-responsables que van signar la validesa d’aquest 
projecte i que el van encomanar? Potser no 6s problema de 
planificaci6; potser és problema que no s’ha controlat l’exe- 
cució de l’obra i que no s’ha controlat, en definitiva, si el 
que s’ha posat és el que s’havia de posar; és a dir, si s’ha fet 
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l’obra tal com estava planificada. Per tant, creiem que 
l’anhlisi aquesta s’ ha de realitzar. 

1. els en donaré un exemple. Un simple grup per a la pro- 
tecció ambiental fa una anhiisi de les causes per les quals es 
varen produir els danys a Cubelles, sense tenir més pressu- 
post que la bona voluntat de leq persones que han muntat 
aquCst grup i que tenen la preocupació d’evitar que aixb tor- 
ni a passar. Si un grup ambiental és capag de fer una anilisi 
de per qu& s’han produi’t alguns d’aquests danys, més ho 
hauria de fer el Govern de la Generatitat i evitar que es tor- 
nin a repetir Ia majoria o mohs dels que es van produir. 

Vam comentar algunes altres qüestions molt curioses. 
Tres urbanitzacions de Santa Eulhlia de Ronqana que van 
tindre danys. Possiblement hauriem de revisar el planeja- 
ment urbanístic; possiblement no s’hauria de deixar actuar 
en zones inundables. Vam comentar i vam treure una foto 
aquí d’un restaurant a Camarasa que esta dins -comprovat 
per la prbpia realitat- del domini públic hidrhulic. Per tant, 
també queda clar que I’Adrninistraci6 ha de ser més curosa 
a l’hora d* autoritzar determinades actuacions de particulars 
o actuacions ptíbliques. 

I, en definitiva, el que diem és aixb: exigim responsabili- 
tats i corregim deficiencies, i si aquestes deficiencies impli- 
quen revisar la planificació urbanística d’alguns municipis 
de Catalunya, doncs, evidentment, ho hem de fer tenint en 
compte que les aigües són les que manen per on es pot cons- 
truir i on no es pot construir, sobretot en aquestes zones del 
domini públic hidrhulic. 

Tarnbd diem que tenim un instrument, que és la Junta 
d’Aigües, que li hauriem de donar una normativa especifica 
perqu& poguessin nu sols informar, sinri a m6s a més actuar i 
prohibir determinades actuacions. A mi m’han comentat di- 
versos t h i c s  i carrecs de la Junta d’Aigiies, que diuen: 
<<Home, s’ha demostrat que teniem raó, perque vam fer un 
informe dient que allí no s’havia de fer una construcció, des- 
prés es va fer la construcci6 perquk el nostre informe no és 
vinculant, i ara han vist que, aquella construcció, se l’ha en- 
dut l’aigwa.>> És lamentable que les coses passin així. 

El que també esta clar 6s que la Junta d’Aigiies hauria de 
tenir no sols la capacitat vinculant d’inforrnar una construc- 
ció, sin6 que tamb6 hauria de tenir una mica més de cura 
amb el manteniment de les lleres dels rius perque el no- 
manteniment d’aquestes lleres és el que també ha provocat 
en alguns llocs aquestes allaus, perqui3 les lleres estan pienes 
de runes, estan amb vegetaci6 que potser no hi hauria d’es- 
tar, perquk s6n vegetacions que creixen de manera esporidi- 
ca en les &poques seques i que si no es treu la brossa que 
paralitza, que empantana l’aigua, el que fa és despres baixar 
]’aigua d’una manera més violenta i produir aquests danys. 

I acabavern amb dos aspectes m6s. Per una banda, creiem 
que en tot el tema agrari hi ha una actuació específica molt 
més important que la que es dedueix del decret o de I’ordre 
del Departament d’ Agricultura, I’ Ordre del 25 d’octubre del 
94, d’ajuts extraordinaris, perquk hi ha, i hi coincideixen di- 
versos thcnics -hidrblegs, agricultors i ecologistes-, que 
efectes com la deforestaci6 i l’erosi6 agreugen els mals de 

les inundacions. TambC han sortit a diversos mitjans decla- 
racions de malts tecnics en aquest sentit, 

La mateixa Generalitat valora en més de 900 milions els 
danys que s’han produi‘t al Priorat i els danys que s’han pro- 
dui’t al Baix Camp, 900 milions a cada lloc. Són dues co- 
marques ..., sobretot la zona més muntanyosa del Baix 
Camp, que tambk podria qualificar-se com a zona deprimi- 
da; el Priorat és la comarca o de les comarques més deprimi- 
des de Catalunya, i donar-10s decrets en els quals el que es 
planteja és aquelles subvencions que varn llegir i que no em 
resisteixo a tornar a llegir,.., perque diu -és una perla del 
procediment administratiu-: <<Les subvencions per a danys 
que siguin inferiors al 70% dels elements productius de I’ex- 
plotaci6 seran fins a un mhxirn del 50% de la quantitat que 
resulti de restar de l’irnport de la valoració aprovada pels 
elements a reposar el 20% del vaIor total d’aquests elements 
quan es tracti de zones desfavorides o dei 30% a la resta del 
territori.>> Suposo -suposo- que els teenics hauran d’expli- 
car molt bé a tots els pagesos quk és aixb i suposo que, 
d’acord amb el nou procediment administratiu que ens va 
descobrir el portaveu del Grup de Convergencia i Unió, a la 
tercera setmana de desembre es resoldrj -amb aquesta agili- 
tat que caracteritza l’Administraci6- I’última setmana de ju- 
liol i la tercera setmana de desembre ... 

El Sr. PRESIDENT: Acabi, senyor Gimeno. 
El Sr. GIMENO: Sí, acabo, acabo. El que diem és que no 

és prou amb indemnitzacions, sinó que hem de fer un pla es- 
pecial, un pla especific d’ajut que realment sigui una mica 
engrescador de la baixa moral amb que s’han quedat els pa- 
gesos d’aquestes cornarques. 

I, finalment, el que fem era una precaució: evitar la pica- 
resca. Per últim, el que diem és evitar la picaresca: que no es 
posin ara sol.licituds d’ajuts per als aiguats quan no són real- 
ment danys provocats pels aiguats. Aixb és una picaresca a 
quk estem acostumats, i creiem que en aquests casos d’ex- 
trema necessitat s’hauria de vigilar, s’hauria de ser molt cu- 
rós que no hi haguessin desviacions pressuposthies, que 
anirien, evidentment, en perjudici dels que realment se’ls ha 
produi‘t el mal. 

Creiem que s6n propostes que no s6n ni les úniques ni les 
millors, perb propostes que podrien contribuir a pal.liar els 
danys produi’ts enguany i evitar la repetició en anys poste- 
riors. 

Gracies, senyor president. 
El Sr.. PRESIDENT: Moltes grkies, senyor Gimeno. Es- 

pero que no em denuncistrh per tracte de favor perquk, a més 
d’haver-li alterat l’ordre del dia, vostPl s’ha excedit notbria- 
ment en el temps que tenia assignat. (Remor de veus.) 

Senyor Reguant, vol intervenir per fixar posició? 
El Sr. REGUANT: Grhcies, senyor president, des de 

I’esc6 mateix. Per manifestar el reconeixement al diputat 
Victor Gimeno per 1’esforG fet en I’elaboraci6 d’aquesta 
Moció, que prova la seva anhlisi acurada de I’efecte de les 
aigües damunt del sbl de Catalunya. 

Per anunciar e3 vot favorable a tots els punts d’aquesta 
Moci6, per entendre que el punt 1 i el punt 2, apartats a, b, c, 
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e i f ,  s6n aspectes fonamentats per a la previsió i la preven- 
ció perque aquests desastres no tornin a succeir. 

El punt 2, apartat d, demana: <<Analitzar detalladament 
els factors que han contribui’t a provocar els danys, exigir 
responsabilitats i corregir les deficiknciew, Doncs em sem- 
bla que és absolutament incontestable i necessari que 
s’aprovi aquest punt. 

I el tercer són els seus apartats g i h de I’apartat 2, és a 
dir, un tercer bloc, on ell fa referencia a elaborar un pla 
d’ajuts per als pagesos i ramaders de les comarques i a 
vetllar pel control de l’aplicaci6 dels ajuts previstos en el 
Decret 26811994, del 14 d’octubre. 

Tot aixa em sembla, senyor Gimeno, que feia falta que es 
digués aquí, que es presentés aquí per no dir després que les 
coses passen perquk, doncs, no hi hem estat a temps; sem- 
blava que tot ho teníem controlat i no s’ha pogut evitar, et- 
&era. Jo crec que aquesta aportaci6 de vostk, aquesta presa 
en consideracih per la majoria seria un pas important per 
evitar en el successiu situacions corn les que hem viscut. 

Gracies per la seva aportaci6; grhcies per la seva atenció, 
senyores i senyors diputats. 

El Sr. PRESIDENT Moltes grkies, senyor Reguant. Pel 
Crup Parlamentari Popular, té la paraula la senyora Montserrat. 

La Sra. MONTSERRAT: Grhcies, senyor president. 
11-lustres senyores i senyors diputats, els aiguats de primers 
d’octubre d’enguany s6n e1 tercer gra6 de la cadena de de- 
sastres de diferents tipus i magnituds que s’ha abatut sobre 
Catalunya els darrers mesos i que posa de manifest no que 
totes les forces de la naturalesa s’hagin confabulat per posar 
pals a ies rodes del Govern de Convergkncia i Unió, sin6 la 
inefichcia de les politiques concretes del Govern. 

Primer va ser l’incendi del Gran Teatre del Liceu, des- 
prks els incendis forestals i finalment hem acabat pels ai- 
guats. Poques setmanes abans de les riuades, I’ex-conseller 
de Politica Territorial i Obres PGbliques, senyor Josep Maria 
Cullell, a la Comissió de Política Territorial, concretament 
el proppassat 20 de setembre, reconeixia que encara triga- 
ríem una &cada a tenir unes infraestructures suficients per 
controlar els aiguats a casa nostra. Les seves paraules posen 
de manifest quines s6n les prioritats del Consell Executiu en 
aquestes rnatkries, i el fet que per R Convergbncia i Unió és 
raonable trigar una &cada per poder afrontar els efectes de 
les riuades crec que no s’adiu gens amb l’eslbgan <<Catalu- 
nya, un pais de qualitat>). 

Una part dels danys eren inevitables, com ho era el ma- 
teix fenomen atmosfkric dels aiguats; el que s’ha de plante- 
jar aquesta cambra -com ho fa la Moció a debat- 6s quina 
6s la responsabilitat del Consell Executiu en la manca o in- 
suficikncia de mesures de previsió i de prevenció que hau- 
rien minimitzat molts d’aquests danys que avui ens ocupen. 

En primer lloc, entenem que el Govern hauria de complir 
el compromis que va manifestar fa nou anys el conseller Cu- 
llelf en el sentit de crear el servei autemhtic d’informaci6 hi- 
drolbgica. Ara mateix, per exemple, no existeix a 1’Estat un 
sistema efectiu de control autom5tic del clima; la Comissi6 
Nacional del Clima, creada fa dos anys pel Govern central 

socialista i presidida pel ministre Borrell, esta inoperant. Per 
la qual cosa votarem a favor del punt primer de la Moció. 

Pel que fa a la creaci6 del servei automhtic d’iinforrnació 
hidrolbgica de Catalunya, entenem que és prioritkia la pre- 
sentaci6 d’un pla territorial de protecció civil; a hores d’ara 
no tenim ni aquest pla general ni tampoc un pla especial 
d’inundacions. I, en aquest sentit, tal corn proposa la lletra c 
del punt 2, voldriem aprofitar aquestes circurnsthncies per- 
que el Consell Executiu informi, abans d’un mes, aquesta 
cambra del funcionament del Cecat i del sistema de protec- 
ció civil en aquests aiguats, aixi com les mesures que es 
pensen adoptar per a la definitiva activació del Plaseqta. 

Un altre terna, plantejat a les lletres d, e i f del punt 2 de 
la Moció a debat, és la manca d’una anhlisi territorial de les 
zones potencialment inundables. S’han fet a Catalunya mol- 
tes infraestructures urbanistiques i de transport sense tenir 
en compte en quina mesura el seu disseny, tragat i caracte- 
rlstiques constructives, afavorien el risc d’afectació en cas 
de riuades. Ara mateix a Catalunya la Junta d’Aigiies, que 
és l’brgan que té la funció de polltica del domini pGblic hi- 
drhulic, no té cap competencia per controlar que la tramita- 
citi d’activitats industrials, urbanitzacions i obres públiques 
de la resta de departaments tingui en compte aquests pa- 
rhmetres que acabo d’esmentar. Per tant, és indispensable 
garantir des d’ara mateix que aquests expedients tinguin en 
compte el risc dels aiguats i que aquests parimetres siguin 
controlats pels serveis t h i c s  de la Junta d’Aigiies en 
I’exercici de les seves funcions, mitjanqant 1st incorporació 
dels seus tkcnics a les respectives comissions territorials dels 
departaments implicats. 

En aquest sentit, i com exposa la Iletra d d’aquest punt 2, 
tenint en compte el cost que tindran aquests aiguats per a les 
administracions públiques central i autonbmica, cal plante- 
jar-se si hi ha hagut o no negligkncia pel que fa ai control 
t2cnic de les estructures urbanistiques i de transport de quk 
feia esment per part de la policia d’aigües. Per tant, el nostre 
Grup s’afegirh a la demanda del Grup Parlamentari d’hicia- 
tiva per Catalunya, i, COM molt bé feia esment l’il-lustre di- 
putat senyor Gimeno, de depuració d’ aquestes responsa- 
bilitats, i aixb comporta determinar si en les obres públiques 
i privades afectades pels aiguats hi va haver un control per 
part de la Junta d’Aigües, del corresponent risc d’afectació 
en cas de les riuades. 

Finalment, pel que fa als ajuts del Govern i e1 sistema de 
declaraci6 de zones catastrbfiques per palhr  els danys oca- 
sionats amb motiu dels aiguats, creiem que no existeixen 
raons per discriminar unes comarques respecte d’altres. No 
podem ignorar que els ajuts s6n destinats a persones físiques 
i juridiques i no als territoris; el concepte de zona catastrhfi- 
ca ha d’atendre, priorithriarnent, les persones segons el seu 
nivell d’afectació. El fet de viure en una comarca que en el 
seu conjunt,ha estat menys afectada no ha de comportar cap 
discriminacid; no es tracta de donar menys ajuts a les perso- 
nes i empreses de les comarques de Barcelona en relació 
amb els ajuts que rebran altres comarques, Tot i aixb, vota- 
rem favorablement la lletra g del punt 2. 
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Pel que fa al control finalista d’aquests ajuts i d’aquestes 
subvencions, el Grup Parlamentari Popular votar& favorabíe- 
ment la lletra h, final del punt 2 de la Moció a debat, ente- 
nent que mai seran suficients les mesures de transparkncia 
quan parlem d’administrar fons pdblics. 

Moltes grhcies, senyor president; moltes grhcies, il-lustres 
senyores i senyors diputats. 

El Sr. PRESIDENT: Mol tes grhcies, senyora Montserrat. 
Pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu- 
nya, t6 la paraula el senyor Portabella. 

EI Sr, PORTABELLA: Gracies, senyor president. Senyo- 
res i senyors diputats, la quantitat i la intensitat d’aigua que 
pot caure en una superfície determinada s6n relativament 
previsibles rneteoroibgicament, perb fes conseqühcies que 
es produeixen fruit dels aiguats sí  que són previsibles, i, per 
tant, q u i  6s on s’ha produi’t el desajust de l’Administraci6 
en relació amb els fets dels aiguats que s’han produit aques- 
ta tardor. 

El tema dels aiguats és un tema bastant similar meteoro- 
fbgicament al que passa amb els tersatr&mols, per exemple. 
Vostks saben també que aquesta tardor hi han hagut terra- 
trhols molt importants a la part asihtica; hi ha hagut pdisos 
que no eis ha afectat gairebé gens i palsos que els ha afectat 
molt, amb moltes perdues humanes, tot i que la intensitat del 
terrntr&rnol era la mateixa. On era la diferencia? La diferim- 
cia era entre les mesures de prevenció que s’havien pres en 
uns paysos i en els altres paisos. 

Aquí, a Catalunya, els aiguats que s’han prodult aquesta 
tardor en alguns punts han estat d’una intensitat notbria i en 
altres d’una intensitat no tan notbria, és a dir que es podien 
considerar una quantitat de pluja per unitat de temps i super- 
fície bastant normal, Malgrat aixb, s’han produ’it alguns de- 
sastres materials i humans forqa importants. Nosaitres 
creiem que aixb s’ha produit fruit de la manca de prevenció 
general davant dels aiguats que existeix en el nostre territori 
i també d’una manca de previsió de la prevenció; és a dir, la 
futura prevenci6 no inclou tampoc tot el territori i, a més a 
més, no existeix una anhlisi acurada de la superfície del nos- 
tre país on és mds fhcil que es produeixin els aiguats. Per 
tant, partim d’una mala base: no hi ha prevenció, quan es 
preveu i es dissenya la futura prevenci6, ni es fa prkviament 
una anhlisi de les característiques locals del territori, ni ocu- 
pa tota la superficie del nostre pais. 

D’altra banda, hi ha diferents elements que intervenen de 
manera decisiva en la prevenció dels aiguats i també que 
afecten directament sobre els efectes que pot tenir aquesta 
intensitat de phja que cau sobre una superfície, U n  exemple 
clar, per exemple, s6n les qüestions infraestructurals; sobre- 
tot en les comarques tarragonines, molts dels aiguats es van 
produir perqub les infraestructures no s’ajustaven a les con- 
dicions geolbgiques sobre les quals s’havien fet, i fruit 
d’aixb -en el cas concret eren pissarres, l’estructura geolbgi- 
ca, que és molt poc permeable- va afectar notbriament totes 
les infraestructures que s’havien construit sobre aquest tipus 
de sbl. Per tant, no hi havia una adequació de les infraestruc- 
tures constru’ides a les característiques geolbgiques que són 

determinants en la qüestió, per exemple, dels aiguats per tal 
de poder absorbir, doncs, l’aigua que cau. O també a nivell 
d’infraestructures hi havia un altre exemple molt clar en una 
de les zones mds afectades, corn és a Cubelles i com és tota 
la llera a totes Ies conseqiihncies del creixement del riu 
Foix, que és que Z’embassament de Foix, doncs, té unes 
comportes que no s’obren des de fa molts anys i que tenen 
moltes i serioses dificultats per ser obertes. A conseqühcia 
d’aixb, una vegada l’embassament del riu Foix, que general- 
ment ja té un percentatge d’ocupació de la seva capacitat 
molt elevat, doncs, arriba a la seva capacitat mhxima, es 
produeix una gran avinguda, que, corn bé sabem, es va en- 
dur el pont de’la carretera que passa per davant de Cubelles i 
que va afectar també diferents urbanitzacions, etcktera, i di- 
ferents coses. 

També és important, i tampoc es preveu en aquest estat 
de previsi6 de la prevenció, tot el que fa referencia tant a les 
lleres dels rius com als llits dels rius, i les dues CQSW s6n 
importants. Les lleres dels rius amb vegetació prbpia de ri- 
bera absorbeixen molt més l’aigua; els llits dels rius amb ca- 
pacitat d’absorbir l’aigua i de fer un bescanvi de l’aigua 
superficial amb I’aigua subterrhnia tarnbd afavoreixen l’ab- 
sorció d’aquesta aigua. Un dels problemes que es pot deri- 
var, per exemple, del Pla d’infraestructures del delta i de la 
construcció de I’autovia que va del Prat a Martorell 6s que 
afecta les zones de rechrrega habitual del riu Llobregat, i, 
per tant, estern deixant, estem fent que aquest riu no pugui 
absorbir, com tradicionalment ha absorbit, I’aigua, i pels 
mecanismes que tradicionalment ho ha fet. 

I un altre dels problemes importants és el que fa referen- 
cia als planejaments urbanístics. En el cas, per exemple, de 
Santa Eulhlia de Ronqana, jo m’hi vaig poder arribar, i vaig 
observar com en les zones inundades hi ha una part d’un po- 
ligon industrial, perb hi esti dissenyat ja un altre, que queda 
absolutament inclbs dintre del que han estat les zones inun- 
dades, i cal recordar que, per exemple, en aquest municipi, 
Santa Eulillia de Ronqana, va ploure 60 litres per metre qua- 
drat, és a dir que no ds una capacitat desmesuradament alta, 
tot i que, evidentment, en la crescuda d’un riu intervenen les 
pluges que s’han produit també en diferents punts, 

Fer tant, nosaltres pensem que aquesta Moció que pre- 
senta el Grup d’hiciativa per Catalunya és molt adequada i 
molt encertada; compartim també totes les referkncies que fa 
al sistema de distribució dels ajuts als afectats d’aquests ai- 
guats, i per aquest motiu la votarem íntegrament favorable- 
ment. 

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

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Portabella. 
Pel Grup Parlamentari Socialista, tk la paraula la senyora 
Rosa Marti. 

~a Sra.  MART^ I. CONILL: Moltes grhcies, senyor presi- 
dent. Per manifestar que votarem favorablement aquesta 
Moció que ha presentat el Grup Parlamentari d’hiciativa 
per Catalunya. És una moció extensa, perb cada un dels seus 
apartats té un significat especi‘fic i que valorem d’interes. Al 
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nostre entendre, són cinc les qüestions fonamentals que 
planteja aquesta Moció. 

En primer lloc, als apartats a, b i c del punt nfirnera 2 fa 
referencia a tot un seguit de plans a desenvolupar en temes, 
sobretot, de prevenci6. Ens sembla molt encertada aquesta 
proposta; creiem que s’han de tirar endavant, evidentment, 
tant el Pla territorial de protecci6 civil com posar en funcio- 
nament el servei automhtic d’informaci6 hidrolbgica de Ca- 
talunya; per tant, hi donarem suport. 

En segon lloc, ens sembla que planteja d’una manera 
molt encertada la necessitat d’anaiitzar quines són les causes 
que varen induir aquestes inundacions i els perills que van 
comportar; també el fet que, analitzades les causes, es pu- 
guin corregir les deficiencies que es van plantejar. En aquest 
mateix Ple la senyora Montserrat explicava les obres que 
s’havien fet en una..,, de correcci6 en e1 riu Anoia i que, pre- 
cisament, sembla ser que el projecte no havia pas respectat 
qüestions tecniyues, sinó que havia tingut en compte altres 
principis, Totes aquestes qüestions ens sembla que s’han de 
corregir, i plantejar-ho és una bona qiiesttó. Sempre que es 
produeix un fet transcendental al pais, seria bo que es tin- 
gu6s per costum analitzar-10, perque segurament, de I’anhli- 
si, se’n podrien deduir possibles solucions que encararien el 
problema. 

La tercera qüestió que al nostre entendre ens sembla que 
planteja és tota Ia qiiesti6 de planificació urbanística. 6s evi- 
dent que, s i  en el país s’ha fet un gran esforq de planificar, si 
que s’ha de coincidir en el fet que moltes vegades la planifi- 
cació urbanística no ha estat gaire encertada pel que fa als 
marges dels rius i a les voreres dels rius. I, aquesta qüesti6, 
per quk? Perqug moltes vegades és on es donen els terrenys 
plans, els terrenys ficils, els terrenys que comporten menys 
despeses d’urbanització, i, per tant, es td una certa tedencia 
a fer aixb. Jo voldria recordar que en el Vall&s Oriental hi 
han hagut -i en I’Occidental també- en aquestes últimes 
inundacions dos C ~ S Q S  molt clars, a Palau de Plegamans i a 
Montmel6, d’inunclaeions de poligons promoguts per I’Inca- 
sol. 6 s  a dir, el mateix Incasol no preveu o no adequa sufi- 
cientment des del punt de vista urbanistic ..., no fa les obres 
suficients per intentar evitar aquestes qüestions. En aquests 
dos casos eren polígons promoguts per 1’Incasol. 

I, en quart lloc, ens sembla que és necessari que, per part 
de fa Junta d’Aigües, s’establís un sistema i un procediment 
que fos rotatiu, que no haguéssim d’esperar que ens inun- 
cléssirn i tinguéssim problemes per tal de manifestar i de 
buscar solucions, sinó que hi hauria d’haver un sistema rota- 
tiu de neteja dels marges i d e  les lleres dels rius. I tambk re- 
cordar q u e  no s’ha dit- aquí que existeix un pla de 
correccions de la xarxa hidrolbgica de Catalunya, aprovat 
l’any 83, després de les inundacions que hi van haver el 82, 
que no s’ha gosat mai en prictica i que seria bo, doncs, que 
es recordés aquest pla de correcció, que per cert el mateix 
conseller Cullell havia oblidat que existia. I ei Grup Socia- 
lista tarnbd v5rirem proposar un pla de lluita contra I’erosib 
despres dels incendis, perque era bastant previsible que 
passés aixb. 

I, en Últim lloc, tota la qüesti6 que es planteja a I’entorn 
de les ajudes i, després, del seguiment d’aquestes ajudes ens 
sembla també molt encertada. 

És per tot aquest conjunt de raons que el Grup Socialista 
donarem suport a aquesta Moció. 

Moltes grhcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grgcies, senyora Martí, Pel 

Grup Parlamentari de Convergencia i Uni6, té la paraula el 
diputat senyor Grau. 

El Sr. GRAU: Grhcies, senyor president. Senyores i se- 
nyors diputats, cornenpr6 pel punt 2, perque té més apartats 
i és el que ha purtat més 1’atenciB d’aquest debat. 

Pel que fa al 2.a, pel que fa a urgir la finalització i posada 
en marxa del servei automhtic d’informaci6 hidrolbgica de 
Catalunya, és una opci6 gairebé fora de temps, perquk cal 
tenir en compte que es tracta d’una installació que est&, 
prhcticament, a les acaballes; es preveu, corn hem dit abans, 
per a 1’any 95 que comenpern ara, i ha estat una obra molt 
important -molt important. Conjuntament amb el Ministeri 
d’Obres Públiques, ha durat quatre anys quatre anys-; 6s 
una xarxa d’apareils complicada i complexa, amb una inver- 
sió de 3.5oQ milions de pessetes, i malauradament, doncs, 
probablement per uns mesos no hem pogut gaudir-ne amb 
aquestes inundacions. Per tant, porta un ritme normal per 
acabar, i no pensem que hhgim d’incidir més en aquest 
tema, 

Pel que fa a l’apartat b del punt 2, hi estern d’acord. Es- 
tem d’acord amb aquest apartat; per tant, podem votar a fa- 
vor del primer parigraf, el corresponent a aprovar la llei 
territorial de protecció civil abans de tres mesos. 

D’altra banda, I’aprovació del termini de tres mesos, tam- 
bé, del Pla de protecci6 civil d’inundacions és totalment 
inwssumibIe, aths que la directriu bhsica corresponent no ha 
estat encara aprovada pel Govern central, que 6s a qui li per- 
toca, La situaci6 d’aquestes directrius esta aixi: el grup de 
treball de la Comissi6 Nacional de Proteccid Civil va elabo- 
rar un esborrany, que ha estat informat favorablement per la 
mateixa Comissi6 el passat 3 de novembre, i ara esth pen- 
dent de I’aprovació del Consell de Ministres. A partir de 
l’esmentada aprovaci6 i publicació corresponent, la Genera- 
litat podrh aprovar el Pla aquest de protecció civil, referit a 
les inundacions. I tot aixb, és clar, 6s pendent d’una altra ad- 
ministraci6; no podem cornprometre’ns a una data fixada. 

Tot i aixb, el conseller de Governaci6 ha establert una 
norma, mentrestant, d’actuació per als delegats territorials 
de Govern per tal de fer front al risc d’inundaci6 i, al mateix 
temps, tamb6 s’enviaran instruccions al respecte als ajunta- 
ments possibles afectats. 

Per tant, aprovariem aquest punt separant el parhgraf 
dels ..., és a dir, del punt b, fins al segon <<civil>>. 

Pel que fa al 2.c, tambd hi estern d’acord i, fins i tot, en el 
termini d’un mes. El que passa és que aquest no és un mes 
normal, ei’rnes de desembre; la propera setmana gairebé no 
existeix, i després vdnen les festes de Nadal i tot plegat. Per 
tant, em penso que el senyor Gimeno no tindr5 cap inconve- 
nient que el termini no sigui d’un mes, sinó de dos mesos. 
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Hauria estat un mes si hagués estat un mes normal. fis a dir 
que també votaríem a favor d’aquest apartat traient el pa- 
rhgraf final, que diu: ((abans d’un mes)>. l& a dir: ({elaborar 
un informe del funcionament del Cecat i de Protecció Civil 
amb motiu dels aiguats dels primers d’octubre, que inclogui 
tamb6 l’activaci6 del Plaseqta i la valoració dels incidents 
observats, presentant-lo al Parlament abans d’un mes>>; su- 
primiríem <cabans d’un mes>>. En aquest apartat no li podem 
dir, no podem escriure que ser& en dos mesos, perb haurh de 
confiar en la meva paraula, en el meu compromís verbal, pel 
que fa a aquest termini de dos mesos. 

AI punt 2.d, pel que fa a I’apartat 2.d, que fa referhncia a 
la proposta de l’anilisi de les possibles deficibncies de la 
xarxa vihria, li puc dir que tots els projectes de les obres 
executades per la Direcció de Carreteres es fan en estricte 
compliment de la normativa t&cnica existent en aquests ca- 
sos. Estan signades per thcnics titulats i passen per ]’oficina 
de supervisió de projectes. D’dtra banda, el Servei Hidro- 
lbgic fa uns estudis diaris i sistematics dels cabals per tal 
d’slnalitzar detallament els factors que han contribui’t a pro- 
vocar els danys, tal com vostk demana. Es far8 perque és 
preceptiu, perb en aquest cas encara es far& amb més motiu. 
Per tant, s’eesth fent normalment, i en aquest cas també es 
farh. Cal dir que, com vostk ja sap, aquests fenbrnens no 
s’havien produil amb aquests cabals d’aigües, d’aquests ti- 
pus, gairebé, eis darrers seixanta anys, segons Ies zones. El 
panth de Foix, per exemple, des de la seva inauguració, 
l’any 22, em penso, doncs, no s’havia omplert mai fins ara. 
És per aquesta gran excepcionalitat més dificil, quan se so- 
brepassen totes les bases de chlculs d’enginyeria i de passi- 
bilitats, trobar clarament irresponsabilitats. Malgrat tot, tal 
com se’ns demana, se’n demanaran responsabilitats a qui 
calgui si es troben falles. 

Pel que fa al 2.e, he de dir que tota la planificació urba- 
nística, també, del Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques ha estat estudiada i acceptada per Ia Junta 
d’Aigiies, per la qual cosa, si no hi ha canvis en el regim 
dels rius per obres o canvis en la canalització dels rius, es 
troba, aquesta situaci6, en zones fora de perill d’inundabili- 
tat. 

El 2.f, que parla que es vetlli per la protecció de les lleres 
dels rius, doncs, bé, la Junta d’Aigiies ja ho fa, ho esta fent; 
és una de les seves missions. I s’esth seguint un pla específic 
de protecci6 de les lleres, amb una inversió de 5 a 7.000 mi- 
iions anyals, els anys abans, conjuntament amb el Ministeri i 
els ajuntaments afectats. Enguany s’invertiran, de 7 a 8,000 
milions en ies zones m6s necessitades. 

Pel que fa als darrers punts, al g i a l’h, n’hern parlat 
aquí, dels ajuts; els propbsits dels ajuts als afectats s’han ex- 
posat amb claredat al Decret 268, de 14 d’octubre, sobre 
adopci6 de mesures per palliar els danys ocasionats pels ai- 
guats. En base a aquest Decret, el Departament d’Agricultu- 
ra, Ramaderia i Pesca ha establert ajuts a les explotacions 
agrhries, pesqueres, empreses de transformacid de productes 
agroalimentaris i que, en coordinació amb 1’Administracid 
central, consisteixen en, simplificant: subvenció a b h s  de 

titularitat privada, també a b6ns de titularitat pública, a les 
obres executades per entitats iacals amb carbcter d’urgbncia, 
moratbries respecte als credits hipotecaris i altres i exempció 
de les quotes tant de 1,1131 corn de I’IAE als afectats. Ente- 
nem que aixb acompleix el pla d’ajuts mitjanqant el Decret 
esmentat i I’Ordre posterior, I també d i r 4  que és de supo- 
sar, evident, necessari i previst el control rigorós dels ajuts, 
on van, a que es refereix el darrer apartat. I també li he de 
dir que no pateixi, que els pagesos, quan es tracta de diners i 
que els afecta personalment, ja ho entenen; potser a vegades 
m6s aviat que nosaltres, per molt enrevessat que sembli. 

Finalment, tal com he dit, passar6 al punt 1, que he deixat 
el punt per al final, aquest punt de la Moció, perque conside- 
ro que amb el que he contestat als altres ha quedat també 
contestat mitjanqant els apartats del punt 2. I per aixb no el 
podrem votar favorablement. 

Per acabar, s’ha de tenir en compte que ens varem trobar 
aquesta tardor amb una situaci6 catastrbfica, que no es re- 
corda ..., hi ha llocs, entre trenta i seixanta anys, i vostk sap 
que, davant d’aquestes extremes situacions, el Govern de la 
Generalitat ha actuat amb la celeritat i ]’efectivitat possible, 
donats els mitjans de quk disposa. Miri, el dia de f’aiguat ca- 
tastrbfic, a Tarragona, del desbordament del Francolí -se- 
nyor Girneno, no del LIobregat: del Francolí; voste m’ha dit 
abans <del Llobregat,), m’aagrada més que es digui <<el Fran- 
cofin-, a Tarragona, jo hi era; jo hi era, al desbordament del 
Francolí. 1 li puc dir que, malgrat que feia mks de seixanta 
anys -més de seixanta anys- de la darrera inundaci6, la si- 
tuaci6 va estar controlada dintre del possible, i la Delegaci6 
del Govern i I’Ajuntament van actuar amb efichcia i amb se- 
renitat, sobretot. El pont que es va enfonsar a la vora no era 
una construcció improcedent, o no ben estudiada, o moder- 
na: tenia molts anys, aquell pont. Allí vost8 ja sap que el 
problema no era d’aquest tipus, no és d’aquest tipus. No cal 
parlar-ne avui, perb, en tot cas, no és responsabilitat del Go- 
vern de la Generalitat. 

Per tot aixb que he dit, votarem en contra del punt I ,  i pel 
que fa al punt 2, suposant que el Grup d’hiciativa accepti la 
reducci6 dels dos apartats, votaríem a favor dels apartats 2.b 
i 2.c, i, la resta, la votarem en contra. 

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

BI Sr. PRESIDENT: Moltes gricies, senyor Grau. 
Passarem seguidament a la votaci6. El senyor Gimeno 

accepta aquesta supressió que se li ha demanat a l’apartat c? 
El Sr. GIMENO: Grhcies, senyor president. En tot cas, 

crec que el que procediria seria votar la part que el Grup de 
Converghcia ha dit que votaria a favor, i la resta del punt b, 
que és l’dltim parhgraf -<<aixi com el Pla especial d’inunda- 
cims que se’n deriva,>-, que es voti en la resta de la Moci6, 
favorablement o negativament, segons cadascú. I igualment 
el punt c, aixb de l’avanq d’un mes, en tot cas, podríem reti- 
rar-ho, ja que hi ha la paraula -no signada, perb sí que cons- 
tar& en el Diari de Sessions- del diputat de Converghncia i 
Uni6. És a dir, retiraríem {cabans d’un mes}> de I’apartat c, i, la 
resta, que es voti, de l’apartat c, amb el conjunt de la Moció. 
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El Sr. PRESIDENT Grhcies, senyor Gimen~.  Ei senyor 
Grau, de quins punts demana voiaci6 separada? (Pausa.) Di- 
gui, digui. 

El Sr, GRAU: Senyor president, el b i el c .  
El Sr. PRESIDENT: Com? 
El Sr. GRAU: Aquests dos apartats, e1 b i el c ,  per sepa- 

El Sr. PRESIDENT: El b i el c del punt 2. 
EI Sr, ESCUDE: SI, senyor president, i si em permetds 

ampliar, en el cas -carn cal suposar- que reeixíssim en la 
votaci6 positiva d’aquests dos apartats, caldria, a efectes de 
correcci6 lingüística o sinthctica, salvaguardar les paraules 
inicials del punt 2 per poder donar entrada a aquests dos 
punts. 

rat. 

Grhcies, senyor president. 
EI Sr. PRESIDENT: Passem a una sola votació inicial de 

tots els punts de ia Moci6, amb excepci6 d’aquests 2,b i 
2.c... 

El Sr. ESCUDI?: I, senyor president, en la manera que ha 
indicat el senyor Girneno, en el sentit que les paraules finals 
a partir del segon <<civil>>, que deia amb una frase grafica el 
nostre portaveu en aquest tema, de 1’apartat b, que tarnb6 
s’incorporés a aquesta resta de votació, ja que, corn ha expli- 
cat el senyor Grau, nosaltres hi vatariem en contra, Vol dir 
que quedaria per a una segona votació l’apartat c, tai com 
queda després de la retirada de les darreres paraules, i 
I’apartat b amb tot ei fragment inicial, fins al segon <<civil>>. 

Grhcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Molt bé, doncs amb aquestes ... (El 

Sr. Girneno demana per parlar.) Sí, digui, senyor G~rneno. 
El Sr. CIMENO: Crec que, com deia ell portaveu del 

Grup de Convergencia, el que també s’hauria d’aprovar, 
també s’aprovaria perqu&, si no, no seria congruent, I’inici 
de Papartat 2. 

El Sr. PRESIDENT: Rel punt 2, evident. Evident, per- 
quk, si no... Mohbé. 

Doncs, amb aquestes dues exclusions que s’han dit, se 
sotmet a votaciij el text de la Moci6. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquests extrems han quedat rebutjats per 27 vots a favor, 

A continuació, se sotmeten a votació els punts 2.b i 2.c. 
Vots a favor? 
Aquests extrems han quedat aprovats per unanimitat. 

55 en contra i cap abstenci6, 

Proposta de resoluci6 per la qual es crea 
la comissió d’estudi sobre la problernhtica 

del cicle de l’aigua a Catalunya 

Passem al quart punt de t’ordre del dia, que 6s debat i vo- 
taci6 de la Proposta de resolució per la qual es crea la co- 
rnissid d’estudi sobre 1a problernhtica del cicle de í’aiguit a 
Catalunya, presentada per tots els grups parlamentaris, Per 
presentar-la, algun signant? (Pausa.) No hi ha presentaci6. 

Molt bé, doncs, procedirem a Ia intervenci6 dels grups. 
(Pausa) Senyor Reguant, vol intervenir? 

EI Sr. REGUANT: Grhcies, senyor president. Per anun- 
ciar el vot favorable. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grkies. El Grup Parlamenta- 
ri Popuiar? (Pausa.) Senyora Montserrat, té la paraula. 

La Sra. MONTSBRRAT: Grhcies, senyar president, i 
molt breument. L’ Associació de Consumidors de la Psovh- 
cia de Barcelona, Ia Confederació d’ Associacions de Vei’ns 
de Catalunya, I’OrgatnitzaciÓ de Consumidors i Usuaris de 
Catalunya, corn he dit, evidentment, i els sindicats de Co- 
missions Obreres i UGT varen constituir al seu dia una pla- 
taforma unithia que va plantejar a les diferents adminis- 
tracions implicades i a tots els grups parlamentaris &aquesta 
cambra, entre altres qüestions relacionades amb el cicle de 
I’aigua, no només la negociació política dels preus o l’elimi- 
naci6 del rebut de tots aquells conceptes que no tinguin res a 
veure amb el consum de i’aigua, carn ara les escombraries, 
l’eelirninació de residus sblids urbans i etcktera, entre d’ai- 
tres, no?, sinó també la simplificació i la racionalitzacid de 
tota la legislaci6 que competeix al Parlament de Catalunya, 
així com la creació d’una comissió d’estudi a la cambra ca- 
talana sobre tot allb que té relació amb el cicle de l’aigua. 

EI proppassat 28 de setembre, representants de les enti- 
tats membres de la Plataforma Unithria que acabo d’esmen- 
tar, sobre el Rebut i el Preu de I’Aigua, representants de tots 
els grups politics del Parlament de Catalunya, de I’Adrninis- 
traci6 de la Generalitat i de 1’Entitat Metropolitana dels Ser- 
veis Hidrhulics i Tractament de Residus varen signar una 
declaració final conjunta dels diversos acords parcials asso- 
lits en aquesta materia, manifestant en el document la neces- 
sitat d’aclarjr quins són els costos reals del cicle hidrhulic, 
així corn la necessitat que no s’utilitzi el rebut de lkigua per 
al cobrament de conceptes impositius IIQ relacionats amb 
l’esmentat cicle. 

Entre les manifestacions, s’afirmava tarnbtS la necessitat 
d’avanqar en la racionalitzaciti de la utilitzaci6 deis recursos 
per part de les diferents administracions, cercant instruments 
per coordinar tots els implicats en la gesti6 del cicle hidrhu- 
lic, aixi com estudiar la politica i els mecanismes tarifaris 
per tal de racionalitzar aquests i adaptar progressivament el 
preu de l’aigua al seu cost real. Pel que fa a les modifica- 
cions del marc legal, en compliment dels acords assolits, el 
Consell Executiu ha trames a aquesta cambra ja el Projecte 
de llei pel qual s’estableixen coeficients correctors del chnon 
d’infraestructures hidrauiiques per a usos demestics, i, per 
una altra banda, I’acord set& del document esmentat recull la 
necessitat afirmada per tots els signataris que una comissi6 
d’estudi del Parlament de Catalunya tracti la problemhtica 
del cicle de l’aigua i elabori recomanacions que les adminis- 
tracions corresponents puguin utilitzar en 1’exercici de les 
seves compethcies, examinant, entre altres matkries, la mo- 
dificaci6 de les lleis 4 i 5 de l’any 90, la politica tarifaria per 
al conjunt de Catalunya, els contractes reguladors entre ad- 
ministracions i concessionaris i el reglament-marc d’abasta- 
ment d’aigiies. 
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Tots els signataris ens vhrem comprometre a impulsar la 
creació d’aquesta comissió en el termini rnhxim d’un mes, 
sota els principis del m6s ampli consens polític, i també so- 
cial, fent-hi compwkixer els representants de les entitats in- 
tegrades a la plataforma unithria. Amb data 16 de novembre 
d’enguany , tots els grups parlamentaris &em presentar la 
corresponent sol-licitud de creació de la comissi6, que és ob- 
jecte de la Proposta de resolució avui a debat i en aquest 
moment, l’apravaci6 de la qual ens permetrh treballar en 
I’estudi del cicle de i’aigua, recurs natural escas i indispen- 
sable per a la vida i per B un gran nombre d’activitats 
econbmiques; un recurs que, com diu la Llei d’aigües, és 
unitari, que es renova a través del cicle hidrolbgic i que ha 
d’estar, en el seu conjunt, al servei de l’interks general, ade- 
quant-se a les profundes transformacions experimentades 
per la societat, els avensos tecnolbgics, la pressi6 de la de- 
manda, la creixent consci&ncia ecolbgica dels ciutadans i de 
millora de la nostra qualitat de vida, objectius que ben segur 
tots volem contribuir a assolir i pels quals treballarem en la 
comissió que sens dubte avui aprovarem en aquesta cambra 
tot seguit. 

Moltes grhcies, senyor president; gricies, ilalustces senyo- 
res i senyors diputats. 

El Sr, PRESIDENT: Moltes grhcies, senyora Montserrat. 
Pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya, té la pa- 
raula el diputat senyor Farrés. 

El Sr. FARRIb;,Grhcies, senyor president. Senyores i se- 
nyors diputats, breument, perquk jo crec que la presentaci6 o 
I’expIicaci6 que ha fet la senyora Dolors Montserrat serveix 
de perfecta presentació del que és aquesta comissió, del seu 
origen, de com va sorgir i de la seva necessitat. Efectiva- 
ment, Iniciativa per Catalunya també en aquesta reunió 
vkruem manifestar el nostre sentiment i la necessitat que es 
constituis aquesta comissió d’estudi, perquh queden molts 
serrells, queden aspectes que no es van poder considerar en 
el marc d’aquesta negociaci6, i aspectes que són importants. 
La senyora Montserrat en deia alguns; a mi rn’agradaria afe- 
gir-hi el tema de l’autoritat Gnica en matkria d’aigua, tot el 
tema de la politica de preus, els reglaments de subministra- 
ment, i una de les coses que ella ha dit, que jo voldria 
subratllar, que és tot el tema de les relacions de les conces- 
sions que hi ha, que cal dir que en aquests moments -al- 
menys a criteri personal meu- tinc dubtes sobre si s’ajusten 
o no a la legalitat, perquk hi ha moltes concessions que es 
van fer per als terminis que, al seu moment, permetia la le- 
gislació, de noranta-nou anys, i havent-se produit rnodifica- 
cions en rot el terna dels rZsgims concessionals, que s’hm 
reduit, com a rnhxim, cinquanta anys, aqui hi ha fins i tot 
una problemgtica juridica que caldri veure, perque molt pro- 
bablement algunes d’aquestes concessions poguessin estar 
esgotades o a punt de caducar, Per tant, 6s veritat, hi ha tota 
una problernhtica més entb de I’estrictament tarifaria, 6s ne- 
cessari que ho contemplem, ks necessari que s’estudii’; penso 
que la iniciativa, d’alguna manera, de la societat civil, a tra- 
vés d’aquestes organitzacions de quk s’ha fet esment, a tra- 
vés d’aquesta comissi6 podran i hauran, espero, de 

comparhixer per poder-nos fer avinents tots els seus punts de 
vista, i a partir d’aquí veure COM s’ha de modificar tot aixb. 

Jo només voldria afegir que en el moment en que es van 
discutir les lleis, quan es va instituir o es va aprovar el chnon 
per finanqar les infraestructures hidrhuliques, el company 
Victor Gimeno va oposar-s’hi i Iniciativa per Catalunya hi 
va votar en contra. Nosaltres d i e m  que aixb era, i ho 
deiem, un impost més que gravava el ciutadh, que aixb pro- 
duiria problemes -corn n’ha produ’it- i que en tot cas crhiem 
que les obres d’interhs general havien de ser financades amb 
chrrec al pressupost de la Generalitat. 

El temps em esta donant la ra6; encara que jo voldria 
aprofitar aquest moment, encara que ser& objecte de parlar- 
ne els dies que vénen, si examinem el pressupost, les reduc- 
cions dels chnons no s’han tradui‘t en una major aporta& de 
la Generalitat de Catalunya, sinó en una limitació, en una re- 
ducci6 de les inversions. JO penso que aquest és un mal sis- 
tema; jo penso que de cap manera podem acceptar aquest 
camí, perquk voldria dir que 6s un intent d’íntentar culpabi- 
litzar del retard, o no, d’unes obres els ciutadans que legiti- 
rnament han considerat que se% feia paga una cosa que no 
GES corresponia, i, per tant, en tot cas, insisteixo que aixb ho 
discutirem al seu moment, per6 deixar-ho dit, perqui: també 
jo crec que, d’aquests aspectes, n’haurem de parlar en 
aquesta comissi6, que és la necessitat d’ infraestructures, 
quines i amb quins ritmes. 

Penso que cal entendre una cosa, i és que ho diem, ho 
verbalitzem, perb que en la prhctica jo crec que encara no 
n’estem convenpts, que és que I’aigua és un recurs esch. I 
aixb, que és, jo diria, una veritat ficilment constatable, jo 
crec que encara no esth ben aprks per la mateixa societat. I 
aixb implica que, des d’aqui, el Parlament, intentem fer re- 
flexionar i fem una proposta d’un nou model de gesti6 d’ai- 
gua, que passi per optimitzar el consum, que passi per 
fomentar l’eestalvi i per ampliar la reutilització. So crec que 
només ser& a través d’un canvi de filosofia, d’un canvi de 
plantejament, que ser& possible determinar quines són les in- 
fraestructures que realment són necessiries i, per tant, qui- 
nes inversions seran necessaries per finanpr aquestes 
infraestructures. Amb el plantejament actual, que a l’hora de 
la veritat no contempla, no ha pres, no ha fet seu aquest 
enunciat tan elemental que l’aigua 6s un recurs esc& es 
plantegen de vegades inversions costosissimes, que alhora, 
necesshriament, impliquen que s’hagi de gravar d’una ma- 
nera exagerada els consumidors. 

Per tant, jo diria que no anem be si ho enfoquem només 
corn una discussió de qui ha de pagar i com es distribueix, 
6s a dir, només parlar d’una política de tarifacio -que se 
n’ha de parlar-, sin6 que hauríem de ser capagos d’invertir 
l’enfocament i intentar de veritat fer una nova política en re- 
laci6 amb tot el cicle de I’aigua, i que aixb ens permetés 
d’arribar a conclusions qualitativament diferents, sobre les 
quals avui esth plantejat el finanpment del consum i de la 
seva distribució. 

Moltes grhcies, senyor president; moltes grhcies, senyo- 
res i senyors diputats. 

L 



DIARI DE SESSIONS / P - Núm. 108 I 2 de desembre de 1994 I SESSId PLENARIA Ndm, 59.2 583 i 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Fands. Pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, té 
la paraula el senyor Portabella. 

El Sr, PORTABELLA: Grhcies, senyor president. Senyo- 
res i senyors diputats, després de la intervenci6 de la diputa- 
da Dolors Montserrat, complementada posteriorment amb la 
del senyor Antoni Fam%, realment sí que ara hi ha ben poca 
cosa a afegir. S’ha fet una presentaci6 de la situació en la 
qual aquesta comissió es crea; aquesta comissi6 es consti- 
tueix fruit de la declaració final a quk es va arribar entre di- 
ferents agents socials el 28 de setembre, en relació amb tota 
la problemhtica de I’aigua. En el set& punt d’aquesta decla- 
ració final s’acordava que es prengués en consideració i en- 
trés en el Parlament al m& rhpid possibfe, aquesta comissi6. 

I aleshores aquesta comissió, doncs, té diferents punts per 
estudiar, com 6s la política tarifhria en el conjunt de Catalu- 
nya, que és un punt important; és un punt important perqu8, 
realment, és un punt enrevessat, que l’Administraci6, amb el 
tipus de precisions que fa, no ajuda que ist gent l’entengui, i, 
per tant, aquí s’hi haur2 de treballat. amb molta profunditat; 
també s’haurh de parlar extensament dels contractes regula- 
dors entre administracions i les cancessionhies, i també 
s’haurh de parlar del reglament-marc de l’abastament d’ai- 
glies. Hi havia un altre punt, que ja en aquests moments esta 
contemplat, tot i que segur que tamb6 s’hi hau& de dedicar 
una mica de temps, que és I’anhlisi de les modificacions de 
les lleis del camp hidrhulic que ja s’hm produilt. 

Per6 bé, tot plegat, aquesta no sers una comissió senzilla, 
i no ser& una comissi6 senzilla ni pels temes que ha de trac- 
tar -tant els tarifaris com, realment, quin és 1’6s que fem de 
l’aigua-, ni per la irnporthncia social que té aquesta ternhti- 
ca. I, per tant, en aquesta comissió s’haurh de fer un esforq 
per part de tots els qui hi serem representats q u e  no serem 
només els partits polítics, sin6 també les associacions 
vekais, que també, fruit de l’acord que es va prendre, po- 
dran assistir, puntualment perb amb generositat, en aquesta 
comissi& Per tant, aquest 6s un repte important que teniem, 
que d’alguna manera havia quedat ajornat, ja, en el Pla hi- 
drolbgic de les conques internes i que arc? l’hem de recoIlir i 
i’hem d’afrontar amb la irnporthncizl que es mereix. 

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

Pel Crup Parlamentari Socialista, té la paraula la senyora 
Martí. 

La Sra,  MART^ I CONILL: ~ o ~ t e s  grhcies, senyor presi- 
dent. Des del Grup Socialista ens sumem també a les mani- 
festacions que han fet en aquests moments els altres grups, 
perquk aquesta és una creacici de comissi6 amb ei suport de 
tots els grups parlamentaris d’aquesta cambra. És evident 
que 1st histbria ens indica que tots els pobles han tingut pro- 
blemes a l’hora de disposar d’aigua en condicions, ja sigui 
per a 1’6s de les persones, per a l’agricultura, per a la rama- 
deria i en aquests moments tamb6 per a la indústria, i ha es- 
tat motiu de moltes discussions; sempre, I’aigua, ha estat 
motiu de discussions. No fa gaire dies, consultant ..., volia 
consultar unes dades histbriques del meu poble, i el primer 

que em va apar5ixer era una pila de pIets a l’entorn d’una 
mina d’aigua. Per tant, es reafirma que la histbria de tots els 
pobles va, de vegades, molt paral.lela a les problematiques 
de I’aigua. 

I avui és evident que els problemes segueixen i ens fa fal- 
ta a tots seguir parlant de corn i d’on -ho plantejava el se- 
nyor Parrés m& extensament- tindrem aigua i, evidentment, 
qui ha de pagar els costos que aquesta aigua estigui en con- 
dicions. Perque, evidentment, l’aigua s’ha de captar en un 
determinat indret, després s’ha de distribuir i, una vegada 
utilitzada, s’ha de depurar, i tot aixa té uns costos i unes 
despeses que hem de pagar entre tots. I com repartim aques- 
tes despeses és el fons del debat, o una part del fons del de- 
bat. 

És evident que aquest Parlament ha enfocat aquest pro- 
blema j a  dues vegades i amb dues lek la Llei de saneja- 
ment, l’any 82, per enfocar una part del problema, i, 
després, la Llei del chnon hidrhulic, ’any 90. Perb també és 
evident i es pot constatar que no devem haver encertat 
massa a l’hora de l’elaboraci6 d’aquestes lleis, perquh no 
hem complert aquella doble feina que tenim els polítics: per 
una part, fer una feina de pedagogia per explicar bé quin és 
el problema, i després intentar-lo solucionar, en segon lloc, 
Perque, fonamentalment, el que hem de fer a l’entorn 
d’aquests dos problemes plantejats, segurament, ho repe- 
teixo, no ho hem fet prou bé, perqu2 avui a la nostra societat 
segueixen existint problemes i existeix una gran sensibilitza- 
ció a l’entorn d’aquesta problemhtica. 

Per tant, les dues lleis han estat -ens sembla- un bon in- 
tent d’enfocar el problema, perb no han donat avui encara 
solució a aquesta problernhtica. M’afegeixo a les paraules 
que deia abans el senyor Farrés, que hem d’entendre tots 
que l’aigua 6s un bé escis i segurament hem de fer molta pe- 
dagogia a l’hora d’explicar aixb i entendre-ho, perquh no so- 
lament tractant tota la qüestió dels costos podem trobar-hi 
solució, sinó que segurament també, en el cicle de l’aigua, 
hi podem introduir moltes modificacions que no són sola- 
ment encarabies n partir dels costos. 

És tamb6 veritat que el 28 de setembre vhrem signar un 
document q u e  ja se n’ha fet menció- tots els grups polítics 
amb representació parlament&ria, membres de la Plataforma 
ünithria sobre el. Rebut de 1’Aigua i el Preu de l’Aigua, el 
Departament d’ Obres Públiques i Política Territorial, tmb6  
et Departament de Medi Ambient i 1’Entitat Metropolitana 
de Serveis ”idrhulics i Tractament de Residus. Aquest do- 
cument que vhem signar contenia diferents punts que s’ha- 
vien d’anar complint al llarg del temps, i jo voldria avui 
destacar aquí que ja se’n porten complerts quatre, dels 
acords que varem signar. 

En primer lloc, la incorporació dels representants sindi- 
cals i dei moviment vei’nal tant a la Junta de Sanejament 
corn a la Comissi6 de Seguiment del Pla d’Obres Hidrhuli- 
ques. Aquest era un primer acord; en aquests moments esta 
complert, Un segon acord que també subscriu el document 
és la presentació en aquesta cambra, al Parlament, d’una 
modificació de la Llei de pressupostos que permet& re- 
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baixar el total del rebut en base a I’aplicació del cirion, 
d’acord amb un esglaonat de consum que penalitzi els ma- 
jors consums. Aquesta iniciativa parlamenthia ha estat ja 
comencada. Un tercer acord que també ha estat complert 6s 
que s’ha procedit per part de la Plataforma tl la liquidació a 
les companyies dels diners retinguts fins ara, encara que part 
d’alguns membres de la Plataforma no han acceptat aixb, i 
la campanya continua. I, en quart lloc, t m b 6  1’Entitat Me- 
tropolitana esti complint els seus compromisos respecte a la 
campanya d’inforrnaci6 al voltant de Ja Tarngrem. I avui em 
sembla que, si acordem constituir aquesta comissió d’estudi, 
complirem el cinquk acord del document que vhrern signar 
en el seu dia. 

Aquesta comissió d’estudi -ja s’ha dit també- el que pre- 
tén és debatre el que sigui convenient respecte ai cicle hi- 
drhulic, a la política tarifiria, al reglament-marc d’abas- 
tament d’aigua i també als contractes de les diferents admi- 
nistracions amb les concessionhrries. I és evident que tota 
aquesta campanya que ha existit al voltant de la problemkti- 
ca de l’aigua el que ha creat 6s una gran conscienciaci6 ciu- 
tadana entorn d’aquest problema i ,  sobretot, també, entorn 
de qui i com s’han de h a n g a r  les despeses. Estem con- 
venpts, des del Grup Socialista, i em sembla que des dels 
altres grups parlamentaris tambk, que aquesta comissió ens 
permetrh aprofundir tots aquests temes, i segur que les seves 
conclusions seran un treball útil per a tots. 

Dei que acabem de manifestar, per tant, des del Grup Sa- 
cialista, es pot entendre que donarem ple suport a la consti- 
tució d’aquesta comissi& 

Moltes grhcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Gricies, senyora Martí. Pel Grup 

Parlamentari de Canverghcia i Unió, té la paraula el diputat 
senyor Codina. 

El Sr. CODINA: Grhcies, senyor president. Senyores i 
senyors diputats, el mes de marq de I’any 90, aquesta cam- 
bra, amb una hrnplia majoria -se’n va arribar a dir el <<pacte 
de I’aiguaw, aprovava dues lleis que jo crec que estan a 
l’origen del que avui farem, o un dels pactes a que avui arri- 
barem en crear la comissió: la Llei d’urdenaci6 i d’abasta- 
ment de I’aigua a I’blrea de Barcelona en va ser una, i la Llei 
d’infraestructures hidrauiiques va ser I’altra. Van ser dues 
lleis, recordava, que en el debat parlamentari van obtindre 
un suport important de la gran majoria dels membres 
d’aquesta cambra; bisicament, va ser un acord entre el Grup 
de Convergkncia i Uni6 i el Grup Socialista. 

fis cert, i estic d’acord amb la senyora Martí, que aques- 
tes lleis, tant 1’una com l’altra, i especialment la que fa re- 
ferkncia a la que ens ocupa per a la creaci6 d’aquesta 
comissió, són unes lleis que segurament, per la seva complc- 
xitat, per una banda, i per la dificultat i la manca de sensibi- 
litat que encara tenim, segurament, els mateixos polítics i la 
societat en general, no vam ser capaps d’encertar-les prou. 
I tamb6 puc pronosticar que segurament, desprks de la CQ- 

missi6 i les conctusions a que arribem, previsiblement tam- 
poc l’haurern encertat prou. Perque el problema no és ficil, 
és un problema complex. El tema de ]’aigua és un tema vi- 

tal; ha estat, al llarg dels anys ..., fins i tot hi ha hagut motius 
de guerres entre diferents pobles per aquestes qüestions, i, 
doncs, 6s molt possible que aquesta comissió, que ser& una 
comissi6 complexa, una comissió que neix des de la volun- 
tat del pacte i la necessitat de debatre-ho amb profunditat ..., 
veurem, doncs, si sorn capaps entre tots els politics, per una 
banda, i les altres persones, les associacions d’usuaris, et- 
&era, que aniran compareixent, serem capaqos de trobar el 
desllorigador final. 

Tant va ser aixC que, en un moment determinat i despres 
de l’aprovaci6 de la Llei, ben aviat es va veure que per part 
deis usuaris hi ,havia un cert descontent, una certa dificultat; 
sobretot, jo diria, s’hi introduia un element nou, que era ha- 
ver d’incloure en el rebut de I’aigua, doncs, altres tipus de 
pagaments, i aixb podia descol-locar una mica el conjunt de 
la ciutadania. Perh, especialment, repeteixo que les juntes, 
les comissions, les associacions d’usuaris van mostrar la 
seva preocupaci6; fins al punt que es va crear una platafor- 
ma, una plataforma reivindicativa, de la qual formaven part, 
bhsicament, els dos sindicats majoritaris, Comissions Obre- 
res i la UGT, per una banda, les dues principals associacions 
d’usuaris per I’altra, els partits polítics i la Confavc -la Con- 
federa& de Federacions d’hssociacions de Ve’ins de Cata- 
lunya. 

A I’acord s’arriba, com ja s’ha dit també, el dia 28 de se- 
“ternbre, amb un ampli consens, amb una amplíssima majo- 
ria, donat que els finim que no estan d’acord a signar aquest 
pacte van ser, precisament, la Confavc, la Confederació de 
Federacions d’ Associacions de Vei’ns de Catalunya. Ens tro- 
bem, doncs, davant d’una situació que, malgrat l’esforq de 
tothom, no hem arribat a i’acord total; hi ha un sector im- 
portant que encara est& en desacord, i, en definitiva, e1 que 
haurem d’intentar en aquesta comissió és anar debatent els 
temes perquk al final siguem tots els que sí que puguem arri- 
bar a un acord total. 

Durant aquest perlbde es va anar ..., va ser una instruccib 
que es va donar des de diferents associacions, la instrucció 
de no pagar el rebut de I’aigua; I’aigua es va anar ..., els re- 
buts, els diners dels rebuts es van anar acumulant en un 
compte de la mateixa Plataforma, i finalment, com deia tam- 
bk la senyora Martí, bona part d’aquests recursos s’han uti- 
litzat per pagar la Companyia d’Aigiies, per6 no tots: hi ha 
un sector que, d’aixb, encara no n’esth convenqut, 

Crec que ens n’hem de sentir satisfets, de la crea% 
d’aquesta comissió -a l’inki; després veurem la complexitat 
que porta&, quk és el que opinarem al final-, perquk forrna- 
va part d’un dels acords que hi havien a la Plataforma, i 
4eixin-m’ho dir també en honor de l’antecior conseller de 
Politica Territorial i Obres Públiques- que després de m6s 
de vint reunions en el si d’aquesta Plataforma s’arribava a 
aquest acord que inicialment, com d&iem, ens hauria de sa- 
tisfer tots plegats. Sense defugir -i aixb rn’agradaria que 
quedés molt clar, avui, amb la solemnitat que representa fer- 
ho davant de la cambra- que la joia que ens pot produir la 
creaci6 d’aquesta cornissiá, pel que representa de pacte i pel 
que representa d’haver complert un compromís, no ens hau- 
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ria de fer perdre de vista el gran esforq que haurem de fer 
tots plegats, Ia complexitat i -com deia el meu mestre i por- 
taveu fa uns moments i amb to de broma- ens ho podríem.,., 
hi  podrim prendre mal; és a dir, 6s una comissió que hau- 
rem d’anar amb molt de compte. 

Malgrat tot, no desencisem, doncs, les il-lusions que des- 
perta aquest cornpromIs, i anuncio --Com era obvi, per altra 
banda- que el Grup de Convergkncia i Uni6 votar& favora- 
blement la Proposta de la creacid d’aquesta comissió. 

Grhcies, senyor president, senyores i senyors diputats. 
E? Sr. PRESIDENT: Moltes @cies, senyor Codina. 
Acabat el debat, se sotmet a votaci6 la Proposta de cons- 

tituciú de l’esrnentada comissió. 
Les senyores diputades i els senyors diputats que hi esti- 

guin d’acord es volen posar dempeus? 
La Proposta de constituci6 de la comissió d’estudi sobre 

la problem&tttica del cicle de l’aigua a Catalunya ha estat 
aprovada per unanimitat. 

Proposta de resoiuci6 per la qual es crea 
la comissi6 d9investigaci6 de I’actuació de1 Govern 

de la Generalitat en relaci6 amb las possibles 
heguiaritats comeses en el cas de la 

usbanitzaci6 la Riera, de Sant Pere de 
Torell6 (Osona) 

Passem al cinqui: punt de l’ordre del dia, que 6s el debat i 
votació de la Proposta de resoluci6 per la qual es crea la co- 
missi6 d’iinvestigacid de l’actuació del Govern de la Genera- 
litat en relació amb les possibles irregularitats comeses en el 
cas de la urbanització la Riera, de Sant Pere de ToreIl6, 
Osona, presentada pels Grups Parlamentaris d’ Esquerra Re- 
publicana de Catalunya, d’hiciativa per Catalunya, Socia- 
lista al Parlament de CataIunya i Popular. 

Hi ha algun signant de la proposta que vulgui presentar- 
la? (Pausa.) Doncs, passem ZI la intervenció directa dels 
grups que ho sol~licitin. El senyor Reguant? (Pausa.) Té la 
paraula. 

EI Sr. REGUANT: Gricies, senyor president. Senyores i 
senyors diputats, quan es tracta de votar una comissió d’in- 
vestigació, a mi em produeix un cert conflicte, que breument 
el deduiran vast2s, del que jo dic. En principi, per aixb, dei- 
xin-me que afirmi de manera clara i taxativa que j o  diré 
sempre <csb a totes les comissions d’investigaci6 que es pro- 
posin en aquesta cambra, sempre que estiguin fonamentades 
i que tinguin una finalitat inica d’aportar transparhncia a la 
gestió pública d’aquells chmecs o representants del poble. I 
dir6 <<si>, perquk comporta transparhcia i tamb6 la possibili- 
tat de defensa de la persona que és incriminada. Per tant, 
<<si>> a totes les comissions que facin falta. 

Aquesta comissi& per tant, que avui se solkita, té ja al- 
guns precedents: dos grups de la cambra, fa mesos, ja ha- 
vien alertat sobre les possibles irregularitats que hi havia 
sobre el tema que aquí es tracta de portar en comissib. Hi va 
haver una compareixenp, que va ser la del conseller dirnis- 

sionari, la qual jo recordo que em va impactar molt, i vaig 
recolzar I’home, en aquell moment, en el meu posiciona- 
ment, i vaig deixar potser massa abandonada la responsabili- 
tat política, i va ser una falla meva; d’alguna manera, 
naturalment, les responsabilitats polítiques a tot representant 
p6blic s6n exigibles en tota hora i moment. Perb en aquell 
moment it mi em va impactar molt el seu paper, i ju vaig dir 
que em sembIava que era suficient la seva aportació per su- 
posar-li innockncia, cosa que van fer els altres portaveus mi- 
llor que jo, i que jo rebutjava les cintes i em creia ets seus 
arguments davant de ies cintes. Perqu& ja blasmo aquests 
sistemes de vioientar la intimitat de les persones. 

Per al tema de Sant Pere de Torelló aquesta comissi6 tt5 
corn a finalitat fer 1’anBlisi seqiiencial, documental, de les 
institucions que varen tramitar aquella requatificaci6 i aquell 
afer i que naturalment ser& bo que es vegi amb detall per 
veure si hi ha hagut algun trencament de1 comportament 
d’aigun cbrec o instituci6 pública. 

Deixin-rne dir, per aixb, que la volada d’aquest terna, no 
la pren com a conseqü&ncia de l’acció dels dos grups parla- 
mentaris que estaven damunt dei tema feia mesos, sinó que 
la pren quan determinada petita premsa, que en parlaré de 
seguida, li dóna realment una magnitud diferent. Deixin-me 
dir que la premsa 6s un instrument bhsic al servei de la de- 
mocrhcia: recordar el Watergate; el terna Iran-Contra, amb 
el coronel Oliver North; e1 paper que fa Franqa a Le Canard 
Enchahnk,.. Perb, tristament ..., o el tema RoldBn, en premsa 
de 1’Estat. Aixb ha servit a la democrhcia; perb hi ha un petit 
sector de premsa, petit, molt petit a Catalunya, que treballa 
sobre la presumpció de culpabilitat de qualsevulla chrrec ptí- 
blic, que treballa viofentant sistematicament el dret a la inti- 
mitat i a la presumpció d’innockncia, des d’informacions 
descontextualitzades, manipulades o falsejades, O dóna pa- 
tent de prova al rumor calumniós O a la invenció. I, aixb, ho 
tenim entre nosaltres, molt petit, si vostes volen, perb hi és, i 
aixb, tristament, desprts té un ressb com de patent d’autenti- 
citat, i aixb és moit perillós per a tots, perque qualsevulla de 
nosaltres podem ser incriminats per aquesta via, per la via 
de la presurnpci6 de culpabilitat. I aixb crec que hauríem de 
fer un front comú per bandejar aquest tipus de comporta- 
ment, per b6 que crec que és molt minoritari. Tan minoritari 
que jo des d’aqui vull dir que no se sap ni qui el paga ni per 
qui treballa, perb que el tenim ficat, petit, entre nosaltres i 
treballa amb aquesta aurPlola de gran profunditat, de credibi- 
litat democratica que crec que no té. 

Vull dir-los que cada vegada que hi ha una comissió -i 
amb aixb amb- em torba i em preocupa pe2 que m’afecta 
en la profunditat més intima dei meu jo. Mirin, fa vint anys 
jo vaig ser victirna d’un procés d’aquest tipus que ara s’esti- 
la, que ara s’incrirnina un i ara l’altre. En aquell cas el perio- 
dista no va acudir mai ti cap jutjat; va donar patent de 
veracitat a les seves deduccions, i va tenir kxit. Jo no he es- 
tat mai investigat per ningú, ni he estat mai en cap jutjat, 
perb va tenir kxit; va tenir tant kxit que jo he passat i se- 
gueixo passant, encara ara, corn a persona corrupta, de 
passat corrupte, de passat obscur i franquista, quan en aquest 
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mateix hemicicle hi han diputats que em coneixen de fa 
molts anys i que poden dir que el meu trajecte ha estat sem- 
pre un altre. 

Dit aixb, per aixb, allb trist de la situació no 6s aixb, sin6 
que també entre nosaltres hi ha qui ha aprofitat aquesta feina 
de rapinyaire que s’ha fet damunt meu i que s’ha fet i que es 
fa damunt d’aítres diputats d’aquesta cambra, honorables di- 
putats d’aquesta cambra, per determinat grup polític, per t*- 
ballar vint anys després amb aquelles calúmnies fent-les 
encara veritat, i encara no les han desmentit. És per aixb que 
quan hi ha una comissió crec que s’ha de dir sempre tisi)), 
perqu2 hi hagi possibiIitat de defensa, possibilitat d’aprofun- 
dir en la realitat i, a Última hora, que cadascíí tingui i visqui 
d’acord amb el seu comportament i amb la seva honorabili- 
tat. Per aixb dir6 &z a aquesta i <<si)> a qualsevol altra, i cre- 
guin-me que cada vegada m’és un conflicte, cada vegada 
que m’he de manifestar per una comissió, per¶& no són 
aquells que més criden i demanen comissions els que mes 
en condicions estan per demanar-les. 

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

Grup Parlamentari Popular, te la paraula el senyor Curta 
EI Sr. CURT0 I CASAD6: Senyor president, senyors i 

senyors diputats, a principis del passat mes de novembre 
apareixen publicats en un determinat diari tota una shie 
d’esdevenirnents que, referits a la requalificació d’uns ter- 
renys al terme de Sant Pere de Torellb, involucren l’ex-can- 
seller de Politica Territoriai i l’actual alcalde d’aquell 
municipi de Sant Pere de Torell6. L’ex-conseller Josep Ma- 
ria Culíell, a I’ex-conseller, se I’acusa d e  tr&fic d’influhcies 
i, a I’alcalde, se I’acusa d’irregularitats urbanistiques amb 
total concornithncia amb 1’ Administració de la Generalitat. I 
per l’extensi6 política dels fets i per les imputacions publi- 
cades és evident que la notícia va generar canseqükncies que 
en estos moments s’anaiitzen, histbriques, en 10 context 
d’una crisi sense precedents a Catalunya i que serveixen, es- 
tos fets i estes conseqtjkncies, per B posar ai descobert la ti- 
bantor i I’hostilitat que es respira en I’hmbit de la política 
catalana. I al mig d’este panorama de tibantor i d’hostilitat 
apareix com a victima destinada al sacrifici politic l’ex-con- 
seller de Politica Territorial, senyor Josep Maria Cullell, 
possiblement com a soluci6 temerhria amb I’objecte de neu- 
tralitzar la gravetat de tot un entramat de possibles abusos 
illegals, de perversió i de pertorbació que afecten el Consell 
Executiu, tot aixb, naturalment, a E’entorn del mateix presi- 
dent de la Generalitat, en tant que responsable rnhxirn de les 
decisions de govern en l’hrnbít de les seves competencies. 

Lo 31 de juliol de 1991, Joan Vilar6 obté un credit de 30 
milions de pessetes concedit per l’institut Catal& de Finan- 
ces, representat en aquell moment per Jordi Pianasdemunt 
-aixb només ho dic a efectes d’identificacik; garantia de 
I’operació: hipoteca d’una finca denominada la Riera, de 65 
hecthrees, valorada en 55,8 miiions de pessetes i classificada 
corn a reserva natural d’interes I Q C ~ .  El desembre de 1991, 
cinc mesos després, ]’Ajuntament de Sant Pere de Torelló 
va aprovar la modificaci6 de les normes subsidikies, que en 

conseqükncia vénen a modificar la classificació de Ia finca 
de can Riera; es van requalificar 14 hecthrees de les 65 com 
a sbl edificable. El 6 de marq de 1992, tres mesos desprks, 
Joan Vilaró formalitza notarialment !a segregació de la finca 
en dues parts: una part denominada les Famades, de 8,7 hec- 
threes, i una altra part amb la resta, de 56 hecthrees. ILO ma- 
teix 6 de marq de 1992, l’alcalde de Sant Pere de Torelló, en 
nom i representació de I’Ajuntament, procedeix a la compra 
de 56 hecthrees per un import de 69 milions de pessetes. 
Continuant amb aquest 6 de marG de 1992, I’Tnstitut Catal& 
de Finances concedeix un crhdit per afrontar l’operaci6 de 
compra d’aquestes 56 hecthrees, crkdit de 69 milions de 
pessetes, i com a garantia hipotechria la mateixa finca que ja 
estava hipotecada per la concessió d’un cruit anterior de 30 
milions de pessetes a favor de Joan Vilaró. 

Este antecedent ve a significar que tant 10 crhdit de 30 
milions de pessetes concedit en un principi a Joan Vilar6 
COM 10 crkdit posterior a I’Ajuntament de 69 milions de 
pessetes són dos crkdits que, a €alta de major informació, 
que ens la donaril la comissi6 d’investigací6, podrien estar 
concedits de forma irregular per part de l’hstitut Catal& de 
Finances, de la tramitació inicial dels quals se despren una 
tramitaci6 especial en tant que en 10 moment de la concessi6 
dels dos crkdits, 10 primer, de 30 milians de pessetes, no es- 
tava degudament garantit per la classificació de no urba- 
nitzable de la finca hipoteciria, i el segon, de 69 milions de 
pessetes, perquk la garantia -és de suposar- estava consti- 
tui’da pel que s’anomena <<segona hipoteca>>, dement o me- 
canisme desestimat, antiquat i avorrit en la practica banchia 
de concessi6 de erkdits hipotecaris. 

Trenta dies després, 10 6 d’abrif de 1992,lo Diari Oficial 
de la Generalitat publica la convocatbria $’atorgament de 
subvencions destinades als municipis per a executar la cons- 
trrucci6 de <<vivendes>) de protecci6 oficial. Lo dia 7 de maig 
de 1992, un mes després, Joan Vilar6 constitueix a Rarcelo- 
na la societat Estilo y Decoración del Vallés Occidental, So- 
ciedad Limitada, i el mateix dia i davant del mateix notari se 
procedeix a la venda de la finca les Famades, de R,7 hec- 
threes, per valor de 3 milions de pessetes, que passa a ser 
propietat de la societat limitada en qüesti6. 

Continuant amb aquest 7 de maig de 1992 -dóna unes 
feinades aixb.., (remor de veus)-, I’esposa de Joan Vilaró, 
Adelaida Lozoya, en nom i representaci6 de la societat Esti- 
l~ y Decoración del Val& Occidental, dóna entrada a 
I’Ajuntament de Sant Pere de Torell6 d’una opci6 de com- 
pra de la finca les Farnades per un valor de 90 milions de 
pessetes; és a dir, en qiiesti6 d’hores, la finca sofreix una 
transformació quantitativa extraordinhria quan 10 seu valor 
de 3 milions de pessetes, en hores, se converteix en 90 mi- 
lions de pessetes, i on sobren 10s comentaris sobre aquesta 
condici6 espectacular. 

Set dies després, 10 14 de maig del 92, I’Ajuntament de 
Sant Pere de Torell6 promou I’expedient d’inclusió de la 
finca les Famades a la convocatbria de subvencions, fent 
constar que el pia de construcció era d’iniciativa privada, 6s 
a dir, de Joan Vilaró, i mentrestant 1’autar del projecte era 
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1’ arquitecte municipal Jaume Canals. La sdlicitud se formu- 
la per 180 milions de pessetes, dels quals 90 se destinen a 

Per a E’aprovació del Pla parcial de la Riera era condicid 
necesshria que amb anterioritat s’acordds la requalificaci6 
dels terrenys classificats com a reserva natural d’interks 10- 
cal i per consegüent l’obligació tarnb6 de modificar les nor- 
mes subsidiiries que afectaven el municipi. Com que 
l’expedient de modificacia de les normes subsidihries, apro- 
vat pel Ple de I’Ajuntament de Sant Pere de Torelló 10 dia 
13 de marg del 92, havia quedat en situació de suspensió 
precautbria a la Direcci6 General d’urbanisme de la Gene- 
ralitat, perque en la practica Ja modificaci6 de les normes 
subsidikies venia a significar una revisi6 encoberta del pla- 
nejament urbanístic del municipi, 1’ Ajuntament, a mitjans 
del mes de juliol del 92, va aprovar la revisi6 d’estes normes 
subsidihries en un ple extraordinari, acord que va entrar a la 
Direcci6 General d’urbanisme aquell dia 22 del mes de ju- 
liol de 1992, 

En estes condicions, 10 30 de juliol de 1992, vuit dies 
més tard, la Direcci6 General d’drquitectura i Habitatge de 
la Generalitat va aprovar la concessió de 260 milions de 
pessetes per a construir setanta-dues avivendes>> al municipi 
de Sant Pere de Toreil6, i al final IQ dia 28 d’octubre del 92 
la societat municipal Promocions Locals de Sant Pere de 
Torelló, que presideix 10 mateix alcalde Ramón Vaqué, va 
acordar I’adquisici6 de la finca les Farnades per 90 milions 
de pessetes, amb la consegüent subrogació del Pla de <<vi- 
vendes>> la Riera, de protecció oficial. 

Los esdeveniments van precipitar les conseqükncies: 
l’ex-conseller Josep Maria Cullell, amb una decisi6 que en 
principi honra la seva persona, va cornparkixer davant del 
ParIament de Catalunya, en l’espai de la Comissi6 parla- 
rnenthria de la seva competkncia, no tant per afrontar o justi- 
ficar 10s procediments administratius i jurídics que rodegen 
10s fets de Sant Pere de Torelló, publicats cronolbgicarnent i 
que, en tot cas, afectarien 10s responsables polftics de 1992, 
amb decisions executives perfectament contrastades, com 
aixi es demostra d’una querella criminal presentada al Jutjat 
número 31 de Barcelona; no es va presentar tant per a aixb 
el senyor Cullell, sin6 que la seva conipareixenqa es va fo- 
namentar, primer, a desmentir una situaci6 patrimonial que 
se li atribui’a i una conversa telefhnica, i, en segon terme, la 
compareixenqa, C Q ~  a acte final, se va fonamentar en la co- 
municació formal de la sem dimissió, en opinió nostra corn 
a conseqühcia dels qui centra la sena persona han que- 
brantat>) 10 principi natural de fidelitat i de lleialtat indivi- 
dual, condicions que van més enllh de qualsevol 
transcendkncia politica, personal o partidista. 

En tot este procés que, tret d’error o omissi6, hem inten- 
tat detallar de manera cronoldgica, en tot este procés sembla 
que interve I’anterior conseller d’Obres Prjbliques i de Polí- 
tica Territorial, senyor Josep Maria Cullell, cunyat de Joan 
Vilaró, perb també s’ha de fer constar que en aquella epoca 
era només diputat a Corts i regidor de 1’Ajuntament de Rar- 
celona. Amb estos antecedents resulta molt difícil evitar una 

’ obres d’urbanitzaci6, 

comissió d’investigacib i, per consegüent, l’acord de tots 10s 
grups parlamentaris determina la convenikncia que es posin 
al descobert tots 10s fets que rodegen este lamentable inci- 
dent, Per aixb el Grup Popular, a més de firmar la proposta 
conjunta, expressem 10 nostre vot afirmatiu a Ea constituci6 
d’esta comissi6 d’investigació, objecte d’este punt de l’or- 
dre del dia. 

El Sr, PRESIDENT.: Moltes gracies, senyar Curta. (Re- 
mor de veus.) Pel Grup Parlamentari d’hiciativa per Catalu- 
nya, té la paraula el senyar Fmds, (Remor de veus.) Silenci! 

El Sr. FARRJh: Senyor president, senyores i senyors di- 
putats, d’acord amb el que vhern manifestar en la compa- 
reixenp del senyor Cullell, en aquells moments conseller de 
Política Territorial, en una de les cltimes comissions de Po- 
lítica Territoriai, nosaltres vhrem manifestar-nos favorables, 
i en aquest sentit vhem signar la sol-licitud corresponent de 
constitució d’una comissió d’investigaci6, i diu en el text 
original <(per esclarir les activitats del conjunt del Govern de 
la Generalitat al voltant del procediment de requalificació i 
venda de la finca de la Riera, del municipi de Sant Pere de 
Tor el ió>>. 

Per tant, nosaltres avui votarem favorablement la consti- 
tucid d’aquesta comissi6, i també volem manifestar que te- 
nim un clar judici previ O un prejudici. En el procediment 
de modifica& de tramitaci6 ..., en el procediment adminis- 
tratiu que hi ha hagut al voltant d’aquesta actuacili, sufi- 
cientment documentat, jo els puc ben assegurar que per a un 
ciutadh normal, en condicions normals, en un temps normal 
i amb la tramitació normat -tal COM dkiem en aquella com- 
pareixenqa- és impossible d’obtenir els resultats que es .va- 
ren produir. És impossible, I de l’examen, com farem, de 
nombrosissima documentaci6 administrativa es demostrarh i 
es posar& de manifest que, efectivament, el procediment ad- 
ministratiu esth ple d’irregufaritats. Per malament que fun- 
cioni I’Administració, és impossible que amb un sol 
expedient hi hagin tantes infraccions; moltes vegades som 
crítics de CQI~E funciona I’Adrninistració, perb els puc ben 
assegurar ..., i estic segur que els diputats i diputades que han 
tingut accés i coneixement a determinats documents, en 
aquests moments, tamb6 n’estan coovequts. 

I a més a més tot aixb en un moment en que I’atenció dei 
públic estava centrada en uns esdeveniments, com era la 
inauguració deIs Jocs Olímpics, i en aquell moment, Ia 
setmana de la inauguració dels Jocs Olímpics, no sé si per la 
teoria administrativa nova que ahir ens varen explicar que 
en la segona quinzena del mes de juliol hi ha molta més ce- 
leritat administrativa i s’aptova tot i passa tot, allb, bou per 
bestia grossa, efectivament, des del 22 de juliol fins al dia 
30 es prenen una quantitat de resolucions d’actes adminis- 
tratius absolutament incomprensible per a qualsevol ciutadh 
que estigui avesat a tractar amb I’Administracib en aquest ti- 
pus d’afers. 

I no sé si és una mostra de la capacitat d’aquest pais i de 
la preparació dels seus homes i dones, sinó que a través de 
1’ expedient apareixen personatges que són capaqos de tenir 
fins i tot triples condicions: redactors del projecte, arquitec- 
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tes municipals, secretaris accidentals habilitats, tot concen- 
trat en una sola persona, és quasi, a lb ,  possible trobar un 
full ..., no existeix, perb es podria confeccionar un mateix 
document amb tres signatures de la mateixa persona, amb 
tres <<gorrow -si m’ho permeten-, amb tres condicions, amb 
tres funcions. 

El muntatge i els mecanismes que I’Administraci6 s’ha 
dotat, precisament per garantir les funcions d’assegurar la 
legalitat i la intervenció dels actes que prenen fins i tot els 
polítics, és evident, vull dir, que aquestes cauteles que exis- 
teixen en l’actual legislació s6n, precisament, per evitar -per 
evitar- que es donin situacions d’aquestes. I la veritat 6s que 
aixb recorda temps polítics passats, com també recorda 
temps politics passats i’actuacib de determinades autoritats, 
en aquest cas locals, amb documents que jo crec que enlla- 
cen amb la més pura tradici6 caciquil que pugui existir en el 
nostre pais. Hi han actuacions de cacic, 

I per qu& tat aixb? Perque nosaltres pensem que aquí, en 
algun moment, algú va prendre una decisi6, i 6s que, amb un 
empresari amb dificultats, havia de fer-se tot allb que fos ne- 
cessari per tal que pogués obtenir el mhxim rendiment d’una 
finca que t6 a Sant Pere de Torelló. I a partir d’aquí hi ha un 
conjunt d’activitats administratives i de gestions per fer pos- 
sible obtenir el miixirn de rendiment. Fins a cinc conselleries 
de la Generalitat hi intervenen, i fins a cinc conselleries de 
la Generalitat actuen d’una manera que per a un ciutadh nor- 
mal, en condicions normals i pel procediment normal, 6s im- 
possible que actuin. Balls de niheros, balls de dades, balls 
de modificacions en els seus expedients, i a partir d’aquí el 
que es tracta d’establir 6s quines relacions de causalitat exis- 
teixen entre aquests fets objectius, fonamentats amb fa docu- 
mentaci6 administrativa, si és que hi va haver una 
conjuminació astral que va fer possible que per les forces 
telhhiques administratives es donessin tota aquesta s&ie de 
circumsthncies o si hi va haver algú que tenia l’encirrec de 
fer rutllar aquests expedients. 

I en la compareixenqa -i sense, efectivament, posar en 
dubte la presumpció d’inockncia que qualsevol persona t& 
se’ns va dir: 40 no he fet cap gesti6 il.lícita.>k D’acord. Perb 
hi ha determinats tipus que s’han de€iinit dltirnament, que no 
necessbiament impliquen el carhcter illicit dels actes, sin6, 
en tot cas, veure els procediments a través dels quals s’obte- 
nen aquests actes o aquestes resolucions lícites. Per tant -i 
aqui hi entra també,.., i amb aixb no vull dir que ho hem de 
situar en el camp penal, sinó en el polític-, es tracta de veure 
fins on ban arribat, fins on han existit aquestes possibles re- 
lacions. 

També se’ns deia -també se’ns deia-: <<En aquell mo- 
ment no era conseller de la Generalitat; era diputat, era regi- 
dor de I’ Ajuntament de Barcelona.)) Caldrh veure, 
efectivament, si existeix la relació de causalitat, perb al- 
menys al nostre criteri aixb no seria en tot cas una circums- 
tancia exculpatbria o d’atenuació, sinó al contrari -sinó af 
contrari. JO crec que si aixb pogués establir-se seria encara 
una circumsthncia que faria mbs greu la situaci6. Per que? 
Perque posaria en evidencia, en el swpbsit que aixb s’haguQ 

posat, que sense tenir cap responsabilitat en l’estructura pa- 
litica-administrativa de la Generalitat, es disposa de direc- 
tors generals, departaments i serveis, corn si d’alguna 
manera un disposks d’allb que és seu, d’allb que 6s el seu 
-jo diria- patrimoni privat. 6s el que nosaltres denun- 
cihvern, la concepci6 patrimonial de Catalunya i de 1’Adrni- 
nistraci6 de la Generalitat com un patrimoni d’uns quants 
que en disposen Iliurement, i el fet que es tingui o no es tin- 
gui la condici6 de conseller o d’un alt &rec de la Generali- 
tat és absolutament irrellevant per a uns determinats nivells; 
no és absolutament cap inconvenient perque puguin concer- 
tar-se o no concertar-se reunions amb directors generals per 
poder acordar determinades coses. E, aixb, cal aclarir-ho, i 
aixb cal veure si s’ha produi’t o no s’ha produi‘t, per6 jo vol- 
dria sortir al pas d’aquestes dues qüestions. 

Finalment, per a nosaltres avui és un dia molt trist, i ho 
dic molt preocupat. Jo penso que en aquests moments estem 
constatant un cert frachs del Parlament de Catalunya, tal 
com s’ha dit abans. En els mesos anteriors aqui hi han hagut 
iniciatives parlamenthiries de molts tipus que, una darrere 
I’altra, de les que s’ha fet esment i algunes altres -tarni% hi 
han hagut preguntes-, que, una darrere I’altra, pel corró par- 
lamentari han sigut desestimades. 

I uns fets aliens a la dinamica i a la vida del Parlament 
provoquen, primer, la dimissió d’un conseller; segon, que 
avui en aquests moments estiguem a punt d’aprovar per una- 
nimitat la creació d’una comissió d’investigaci6, i jo em 
pregunto: és que el Parlament en aquests moments va a re- 
molc d’impulsos externs? No estem constatant d i n a  mane- 
ra pública i solemne la incapacitat que té aquest Parlament 
per fer les seves funcions de fiscalització i control de 1’Exe- 
cutiu i, en definitiva, del conjunt de 1’Administració de la 
Generalitat? Si aixb 6s aixi, alguna cosa deu passar, alguna 
cosa no funciona, alguna cosa del Reglament o del tarannh o 
de la manera de fer política que hi ha en aquest país no esta 
funcionant quan la representació popular, amb els mecanis- 
mes democrhtics, és incapaq de tirar endavant l’esclariment 
d’uns determinats fets per poder establir determinades res- 
ponsabilitats en funció de les circumsthncies que sy hagin do- 
nat, i per impulsos externs a aquest Parlament i contraris a 
les resolucions que previament ha adoptat aquest Parlament, 
finalment, el Parlament ha de rectificar, ha d’entrsrr i ha 
d’investigar. 

I aquest és un fet que em preocupa molt, més eniih de les 
responsabilitats concretes que hi pugui haver en aquest cas; 
aquest penso que és, de veritat, el fet transcendent que avui 
estem discutint. Avui estem constatant que el Parlament de 
Catalunya, en el seu funcionament habitual, no és un  instru- 
ment suficient com per fer aquella tasca que, de fer-la ben 
feta, donaria tranquii-litat als conciutadans i ,  realment, actua- 
ria en representació de les opinions i seria veritable repre- 
sentant de les opinions d’ aquests ciutadans. 

Si continuem per aquest camí, si les investigacions 
d’aquest Parlament s’han de circumscriure als impulsos ex- 
terns, lícits o ildícits -il-lícits en aquest cas- perb, fins i tot, 
més encara al nostre favor, que hem d’actuar en funci6 
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d’impulsos il-licits, penso que, d’alguna manera, més que 
una reforma mechnica del Reglament, més valdria que tam- 
b6 abordkssim algun tipus de nivell de discussió política se- 
riosa per assegurar que, de veritat, el Parlament de 
Catalunya fa i compleix les funcions per les quals tots nosal- 
tres no solament hem trebaliat, sin6 que m6s d’una garrota- 
da hern rebut per fer-ho possible. D’aItra manera, ks e1 
f’racjs del Parlament. 

Per totes aquestes raons, evidentment, nosaltres votarem 
a favor de la constituci6 de la comissi6 d’investigació. 

El Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyor Farrés. Pel Grup 
Parlamentari d’Esquesra Republicana de Catalunya, té la pa- 
raula el diputat senyor Carod-Rovira. 

El Sr. CAROD-ROVIRA: Senyor president, senyores i 
senyors diputats, el nostre Grup, bbviament, es posicionar& 
de manera favorable aI voltant d’aquesta Proposta de crea- 
ci6 d’una comissió d’investigaci6, de la qual som el primer 
dels signants, juntament amb altres tres grups de la cambra, 
per tal d’investigar quina ha estat la intervenci6 dels distints 
departaments del Govern de la Generalitat i dels seus res- 
ponsables al voltant de l’afer de la urbanitzaci6 de la Riera, 
de Sant Pere de Torell6. 

6s el nostre desig que aquesta comissi6 treballi sense im- 
pediments de cap tipus, actui’ sense limitacions, arribi a con- 
clusions i que al final alliberi de responsabilitats polítiques o 
b6 en confereixi a qui caIgui, i a qui calgui vol dir a qui cal- 
gui, sigui qui sigui i es trobi on es trobi. 

L’objectiu de la comissió no es, doncs, ei d’intervenir o 
reflexionar al voltant de la veracitat o no de determinades 
converses telefbniques. Aquest ja va ser el motiu de Ia com- 
pareixenqa de l’aleshores conseller Cullell en la Comissi6 
de Política Territorial; 6s un terna que sempre i en cada oca- 
si6 que hern sol.ficitat nosaltres la creació d’una comissió 
d’investigaci6 se’ns ha recordat fins ara, des del primer dels 
grups que dóna suport a la majoria, des d’ahir també, del se- 
gon dels grups que dóna suport a Ia majoria, que aixb es tro- 
ba en mans de la justícia, i en el cas concret de la veracitat o 
no de les escoltes telefbniques és un terna aquest, prhctica- 
ment, de tkcnica policia] o, fins i tot, d’investigació poiiciai. 

Nosaltres varn dir en aquell moment en que el conseller 
Cullell ens feia conkixer Ia seva dirnissi6, que rebutjavern 
radicalment els metodes deshonestos a partir dels quals 
s’hagués pogut obtenir aquella informaci6 o qualsevol altra 
inforrrlaci6, perrqu& per a nosaltres el respecte a la vida pri- 
vada de la gent era un valor fonamental de tota sacietat de- 
rnocrhtka. Altrament, dbiem: aAixb serh la selva i ho serh 
per a tothom, i a Ia selva només dicta la llei qui t6 més po- 
der, i el poder sempre 6s econhmic, i primordialment 
econbmic, i primerament econbmic; només dicta ei poder 
qui té exactament aquest marge d’ actuació econbmica.), 

Si, doncs, al fet que aquesta comissi6 investigui I’actuw- 
ci6 del Govern de la Generalitat i de qui calgui en relació 
amb I’afer de Sant Pere de Torelló. Aquesta va ser, d’aitra 
banda, la voluntat que ens va expressar en aquell moment un 
membre del Govern de Catalunya, el senyor Josep Maria 
Cullell. Perb tampoc que ningú no s’enganyi: investigant 

només l’afer de ia Riera, en realitat investiguem molt més; 
el que fem 6s un acte exemplar davant la societat catalana. 
Estem investigant si hi ha hagut, si hi ha sovint encara trac- 
tes de favor, agilitat en els t rh i t s ,  es tracti de l’estació de 
l’any en quP; es tracti, partidisme o amiguisme en I’actuació 
institucional. Dit d’una altra manera; si l’adopci6 o no de 
mesures administratives, polítiques -diguem-ho clar-, 
econbmiques es fa d’acord amb l’interks com6, amb els in- 
teressos generals de la gent, o bé es fa de conformitat a atlb 
que convé nom& a unes persones determinades, avalades 
tan sols -i no és poc- potser per unes sigles, potser per al- 
gun alt c h e c ,  potser per alguns vincles familiars o profes- 
si on al s. 

La comissió determinar3 la correcció i la lbgica o no de 
les mesures adoptades per les administracions en aquest cas, 
perb hi ha tamb6, i sobretot hi hauria d’haver tamb6 en 
aquest Parlament, la correcci6 política, l’adequaci6 moral, 
l’encert etic de tots i cadascun dels passos que s’hauran fet, i 
cadascun d’aquests conceptes passa ara, corn mai, per una 
crisi profunda. 

I és evident que durant el franquisme -i sovint s’oblida- 
hi havia corrupci6, hi havia una institucionalització de la 
corrupció, perb nosaltres varn Iluitar i vam combatre --o 
no?- per construir tota una altra cosa. 

Del perfil que adopti la comissi6, de l’objectivitat de la 
comissi6, del marge real de maniobra de la comissió, en de- 
pendrg, i en poden estar segurs, la credibiIitat palitica 
d’aquest Parlament, d’aquests grups parlamentaris, 
d’aquests diputats i d’aquestes diputades, I quan diem c r e -  
dibilitat)) volem dir exactament aixb: si serem capaqos tots, 
totes, que la gent ens cregui; si ens podrem allunyar d’aque- 
lla situaci6 de ficció, de representació teatral, de pura esce- 
nificaci6 que tan sovint adopten certes intervencions i certs 
gestos. I hem de confessar-los que algunes de les interven- 
cions i alguns dels gestos que hem sentit en sessions no gai- 
re llunyanes ens fan ser profundament esckptics, no tan sols, 
com deia aquell, en rnatkria de religi6, sinó en un camp bas- 
tant més ampli: sobre la voluntat real de qui pot, si és que 
vol, de fet, canviar les coses, i canviar les coses vol dir alte- 
rar, modificar uns estils dp actuació viciats. 

La majoria absoluta ha acompanyat en massa ocasions 
-ho vam dir en ei seu moment, ho repetim ara- una deterrni- 
nada impunitat no menys absoluta, per acci6, per omissi6, 
per por o -encara pitjor- per indiferkncia. Ha afavorit en 
certs estaments de la coalició governant -i certs estaments, 
també ho vam dir en ei seu moment, no s6n tots els esta- 
ments, ni majorithriament tots- una concepci6 feudal del 
país i de les seves institucions, concepci6 que, davant de 
tota critica, alqava sempre la muralla impenetrable de la im- 
punitat d’una majoria absoluta democraticament aconsegui- 
da. La majoria asoluta no pot ser mai la carta blanca per 
ocuitar allb que en quaisevol societat que es vulgui sana i 
democraticament lliure i socialment madura no es pot ocul- 
tar mai. 

Shakespeare assegurava que <<alguna cosa fa olor de po- 
drit a Dinamarca>). L’autor angles no ha pogut conkixer la 
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Catalunya d’avui; desgraciadament, no li mancarien oca- 
sions per aplicar aquesta frase a la Catalunya d’avui. 1 
aquesta és la qiiestió: no ens serveix de res dir que a Espa- 
nya tarnb6 passa, que a Franqa també passa, que a Ithlia tam- 
bé passa, perque aquest és el Parlament de Catalunya, 
aquesta és la societat catalana, aquest 6s el poble davant del 
qual nosaltres hem de retre comptes, perquk és per aquest 
poble que hem estat escollits. Aquesta és la qüestió: aquesta 
Catalunya de les irregularitats, aquesta Catalunya dels nego- 
cis foscos, aquesta Catalunya de 1% partidista de les institu- 
cions a benefici propi, aquesta Catalunya que alguns estan 
construint, aquesta 6s la Catalunya que volem deixar COM a 
herhcia als nostres fills i filles? No és aquest el pais pel 
qual tanta gent va lluitat durant tants anys i de manera tan 
difícil. La Catalunya dels escgndols, la Catalunya dels cor- 
ruptes ha d’esquitxar només qui s’ho mereixi, i deixar Iliu- 
res de tota sospita els que no Ili tenen res a veure, I qui pot 
ha de canviar de rumb, d’estil i, en molts casos, també de 
persones. 

Si la comissi6 serveix per als seus objectius, si t.6 les 
mans lliures -totes-, si no acaba essent una parbdia de res, 
benvinguda sigui; si  no, no val la pena ni que arribi a consti- 
tuir-se. A tots, a totes, m6s enlla de les sigles que avui ens 
acullen i de vegades fins i tot ens representen i en ocasions 
fins i tot sattisfactbriament -segons els casos-, a tots ens 
convé fer foc nou, perquk del que es tracta, amb culpabiti- 
tats o innockncies, és de recuperar davant de la nostra gent, 
dels nostres vei’ns, de la gent normal del carrer la credibilitat 
malmesa i la confianqa perduda. 

Deixin-me dir que ens ho mereixem. Tots els polítics no 
sorn iguals, tots no volem viure sota sospita permanent ni 
amagar la nostra condició de polítics. No és per aixb que ens 
va escollir la gent, ni 6s per aixb que ens hi varn presentar. 
<<Servidors de l’Estat>> s’anomenen aquelfs politics que te- 
nen un estat propi i a rn& a més s’hi identifiquen; els que no 
entrem en aquesta categoria i no volem tampoc construir des 
del silenci o l’ornissió una Catalunya negoci, sinó una Cata- 
lunya naci6, feta de gent honesta, tenim tot el dret del món a 
reclamar la veritat, tenim tot el dret del m6n a fer que la gent 
separi la gent corrupta, sigui qui sigui, de Pa immensa majo- 
ria de la gent, polítics o no. Ha de quedar clar, doncs, que 
nosaltres -i poso kmfasi en el wmsaltrem-, més enlla de to- 
tes i cadascuna de les sigles, de tutes les sigles, nosaltres no 
sorn d’eixe món. 

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

EE Sr. PRESIDENT: Mol tes gricies, senyor Carod-Rovi- 
ra. Pel Grup Parlamentari Socialista, t6 la paraula el diputat 
senyor CI otas. 

El Sr. CLOTAS: Grhcies, senyor president. Senyores i 
senyors diputats, la veritat 6s que ja, despres de catorze anys 
en aquesta cambra, un esth habituat, diguem-ne, a moltes 
circumst8ncies. La d’avui no deixa de sorprendre’m una 
mica, perqu2 és la constatxi6 de COM de vegades l’aparenqa 
politica desvirtua o dissimula d’una manera notable el que 
és la realitat d’un procediment polític. Perquk la realitat del 

procediment polític que avui em porta a aquesta tribuna és 
que anem a constituir una comissió d’investigació entorn als 
afers succei’ts a Sant Pere de Torell6; una comissi6 d’inves- 
tigaci6 que es constituira per unanimitat, i no revelo cap se- 
cret. Hi ha una proposta de quatre grups, els quatre grups de 
t’oposició que virem signar, i una proposta transaccional del 
Grup de la majoria que tots els grups hem signat; bbvia- 
ment, per tant, el destí final o el multat final d’aquesta ope- 
ració és que aprovarem una comissi6 d’investigaci6 que 
sabem eis continguts amb els quals es presenta. Per tant, dic 
aixb perquk jo crec que aquest és un debat que ja s’ha rea- 
litzat, i justament el debat que hem realitzat & el que con- 
dueix a la constitució de la comissi6 d’investigaci6; ben 
diferent, per exemple, a altres processos de comissió d’in- 
vestigació, com vam poder veure ahir mateix. 

Quk ha succeilt? Home, és obvi que les darreres setmanes, 
mesos, Sant Pere de Torell6 ha esdevingut un municipi fa- 
m6s en, els mitjans televisius, en els mitjans escrits, etcktera, 
perquk determinades operacions de carhcter urbanistic varen 
ser denunciades pels grups de l’oposici6 i varen conduir, fi- 
nalment, a la dimissió i a la posterior substitució del conse- 
ller de Política Territorial, el senyor Josep Maria Cullell. Es 
va aprovar un projecte d’urbanització a Sant Pere de Torell6 
després d’una tramitació molt accelerada tant del mateix Pla 
parcial corn de la revisió del Pla general, una revisió del Pla 
general sense justificació per passar un sbl d’especial pro- 
tecci6 a sbl urbanitzable en una zona allunyada i ayllada, que 
ai poble de Sant Pere de Torelló no sembla gaire adequat 
realitzar. I a més a més es va fer sense sotmetre la revisió de 
les normes a informació pfiblica, la qual cosa provoca una 
indefensi6 notable dels ciutadans. 

Perb, ho repeteixo, tot aixb 6s un debat realitzat; debat 
realitzat el dia 4 de novembre a la Comissi6 de Politica Ter- 
ritorial del Parlament quan, 2t sol-licitud del Grup Socialista, 
es va demanar la compareixenqa del director general d’Ur- 
banisme, el senyor Solans. I all& tots els grups varen tenir 
oportunitat de formular les preguntes corresponents entorn 
d’aquest afer. 

Haig de confessar que les preguntes que varen formular 
els meus companys de grup -la senyora Rosa Martí, el se- 
nyor Joan Oliart i el senyor Antoni Noguer- no van tenir 
una resposta satisfactbria per part del director general d’Ur- 
banisme de la Generalitat, i aixb va conduir a la compa- 
reixenqa posterior del senyor Cullell i al seu anunci davant 
del Parlament de la seva dirnissib. Hi va haver una altra ini- 
ciativa, també del Grup Socialista, entorn de Sant Pere de 
TorelIB: la presentaci6, el dia 15 de febrer del 94, d’una pro- 
posici6 no de llei on es posaven de manifest aquestes supo- 
sades irregularitats urbanístiques i es demanava que es 
paral-litzessin immediatament les obres d’urbanització ini- 
ciades en el Pla parcial de la Riera, de Sant Pere de Toreli6, 
mentrestant no es clarifiquh tota la probiemhtica legal i ur- 
banística sargida a I’entorn d’aquest projecte. I avui seria bo 
que adoptéssim, taxnbk per unanimitat, un procediment de 
carhcter similar: que, durant el temps que dures la investiga- 
ci6 de la comissió que anem a constituir, es paralitzessin 
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aquestes obres. I dic aixb perquk de nou és una compa- 
reixenga de la Conselleria --o del director general- i és una 
iniciativa del Grup SociaPista les que provoquen també un 
debat necessari. 

1 nosaltres varn demanar aquesta comissió d’investigaci6 
desprbs d’escoltar el conseller de Política Territorial, el se- 
nyor Cullell, que, responsable deis seus actes, dimitia davant 
del Parlament i demanavit ai mateix temps, per alliberar de 
tota responsabilitat el seu propi nom, que es constituís una 
comissi6 d’investigació. Jo crec que perdre de vista aquest 
fet real és perdre de vista quelcom molt important en políti- 
ca; de la mateixa manera que tampoc podem perdre de vista 
el que suposa la constitucid, l’iintent de la constitució, repeti- 
da per segona vegada, d’um comissi6 d’investigacid, que es 
veu abocada al frachs perque tres setmanes abans ja s’ha re- 
butjat per la majoria ..., a la constitució d’una comissi6 d’in- 
vestigació per unanimitat de tota la cambra. Si aixb no s’és 
capaq de distingir, és que s’és capa$ de distingir poques CQ- 

ses en política o en una vida normai. 
Per tant, jo crec que 6s absolutament neeesshria, conve- 

nient, la constituci6 d’aquesta comissió d’investigaci6 per 
aclarir tot el que s’hagi d’aclarir: el procés administratiu i 
tot e1 que va comportar per fer viable aquesta operació wba- 
nistica, sense cap prejudici previ, contrhriarnen t, per allibe- 
rar aquell que pugui ser alliberat O per inculpar Q 

responsabilitzar aquell que hagi de ser culpabilitzat o res- 
ponsabilitzat. JO estic convenqut que amb la majoria absalu- 
ta, o unanimitat, perdó, de tota aquesta cambra donant 
suport a aquesta comissió d’investigació trobarem, efectiva- 
ment, els instruments necessaris per fer útil el trebalI 
d’aquesta comisis6. 

Grhcies, senyor president. 
EI Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Clotas. Pel 

Grup Parlamentari de Converghia i Unió, té la paraula el 
senyor EscudB. 

EI Sr. ESCUDI% Gracies, senyor president. Senyares i 
senyors diputats, surto a la tribuna en nom de l’únic grup 
que d6na suport al Govern de Sa Generalitat de Catalunya, i 
també en nom d’un conjunt de diputats que fa uns dies vatn 
signar una petició, una sollicitud de constitucid d’una CO- 
missió d’investigacid; sol.licitud que apareix publicada en el 
Butlletí nljmero 281, d’ahir, dijous, 1 de desembre, i que 
porta el número de Registre 23838. 

Corn vostks saben, senyores i senyors diputats, la corn- 
panyia d’aviació civil Iberia t6 enormes problemes. Fa unes 
setmanes, el Parlament d’ Andalusia em va fer i’honor de de- 
manar-me que actués de ponent en una ponencia, dintre 
d’un conjunt de jornades, sobre els reglaments dels parla- 
ments autonbmics i la seva revisió -aixb de la i<revisi6>) pot 
sonar a molta gent. Bé, aleshores, com deia, corn que la 
companyia d’aviaci6 Iberia té molts problemes, hi ha jorna- 
des de vaga, i, per tant, en comptes de poder anar a Sevilla 
aquella tarda a explicitar la meva ponhncia, em vaig veure 
obligat a marxar-hi el matí a primera hora perquh hi havia 
vols minirns. T aixb em va donar una oportunitat que ara 
crec que és molt adequat de parlar-ne, que 6s que, quan vaig 

arribar al Parlament -magnífic palau, moft diferent del nos- 
tre, perb també de gran bellesa i de gran prestigi-, em vaig 
trobar a t’atzar que en aquells moments es reunia un pon& 
cia que discutia el terna de les comissions d’investigaci6 en 
les cambres autonbrniques, i vaig tenir la feiir; coincidbncia 
amb e1 senyor Roc Fuentes i amb el senyor Higini Clotas, 
que també havien estat convidats per altres ternes. I alesho- 
res, en aquesta ponencia, en aquesta Comissi6 que discutien 
representants de totes les comunitats autonbmiques, hi va 
haver un principi unhime: que les comissions d’investiga- 
ei6 als parlaments autonbrnics no servien per a res. Pins i tot 
el senyor Roc Fuentes recordara una senyora molt amable i 
molt simphtica, d’un color polític similar ai seu i que repre- 
sentava I’Asamblea de la Comunidad de Madrid ..., doncs, 
va anar molt més enl18; perb bé, el senyor Roc Fuentes ja 
sap ei que ella deia. I quan jo vaig intervenir per explicar el 
que havíem fet al Parlament de Catalunya per potenciar 
aquesta capacitat investigadora, podent arribar a exigir als 
ciutadans -cosa que no podem fer- que compareguessin da- 
vant del Parlament, diversos oradors em van dir: aAixb és 
impossible, aixb és inconstitucional, perque hi ha una llei 
orghnica, fruit de la Constitucib, que diu que nom& les 
Corts Generals tenen aquests privilegis.>> 

Bé, aquesta introducció, potser per canviar una mica l’at- 
mosfera que s’estava produint, em sembla que justifica ple- 
nament, almenys als meus ulls justifica plenament aquesta 
constant i persistent i imperthita actitud de negar-me - d e  
negar-me almenys a títol personal- a constituir comissions 
d’investigaei6 al Parlament de Catalunya, com a rninirn, 
mentre no canvi& el nostre marc competencial. 

A part d’aixb -i aquí també se n’ha parlat molt-, evi- 
dentment, tot tipus de comissió d’investigacis, amb o sense 
competkncies suficients, quan hi ha actuacions judicials per 
entremig ..., em sembla que ja seria perdre el temps tornar a 
insistir en el carhcter totalment inútil, donada la legítima i 
constitucional independhncia del poder judicial. I, pel que 
vostks han explicat i pel que tots sabem i pel que el senyor 
Cullell, per exemple, va explicar en la seva compareixenqa 
el dia 18, tant ell amb el tema de les cintes com a nivell to- 
cal d’aquest municipi de Sant Pere de Torell6, les querelles 
criminal’s i civils voleien pertot arreu. I, per tant, considero 
que seria, o se&, malt difícil poder intervenir, poder investi- 
gar alguna cosa i que, d’una manera o altra, no topéssim 
amb el poder judicial i la seva llibertat i la seva opacitat, le- 
gítima i legal, enfront del poder Iegislatiu, com vam tenir 
ocasió de sofrir en les nostres carns a l’tíltimst comissi6 d’in- 
vestigació que varn quedar. 

Bé, per tant, doncs, la nostra posició is, senyor Roc 
Fuentes -i per aixb vost&, quan ahir em deia: i<A veure que 
dir& dema el senyor Escudé, quan avui s’oposa a la constitu- 
ció d’una comissió i demA ens dir& que sí>> ...-, doncs, és 
aixb: jo continuo oposant-mi, i, a la proposta que fan vostks, 
m’hi OPOSO, i, a la proposta que fem els nostres companys, 
m’hi oposo. Ara, per que, en definitiva, acceptem constituir 
una comissi6 d’investigacib? Aixb, només Ilegint 1st intru- 
ducció, l’exposici6 de motius de la nostra Proposta, queda 
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claríssim. Corn vostks saben perfectament -almenys els que 
van participar en la sessió informativa de I’honorable conse- 
Iler, en aquells moments senyor Josep Maria Cullell, el dia 
18 del mes de novembre--, va ser a petici6 d’ell que es va 
produir, es va plantejar aquest tema. El senyor Cullell, des- 
prés de fer una explicaci6 molt fici], molt entenedora, molt 
convincent, que tots vam manifestar que hi esthvem plena- 
ment d’acord i convenquts, va acabar -fruit, diria jo, de la 
seva angoixa d’una situaci6 injusta i totalment arbitrbia en 
quk es trobava- dient: <<Doncs, que puc fer més per demos- 
trar la meva innocencia? Escoltin, que, el Parlament de Ca- 
talunya, demano que sobre aquest terna crei una comissi6 
d’investigaci6,>> I per aixb nosaltres, i només per aixb, per 
donar satisfacció al nostre company injustament perseguit, 
nosaltres donem suport a la comissió d’investigació, 

Aleshores, s’hha creat una situaci6 una mica estranya: que 
tots els grups de ia cambra anhvern fent herrnenhtica -o al- 
guns grups de la cambra, entre els quals m’hi compte  sobre 
quk havia demanat que s’investiguks el senyor Cullell. Uns 
grups van entendre o diuen haver enths que es volia investi- 
gar l’actuaci6 del Govern de la Generalitat, passibles irregu- 
laritats,.. -no sé qu2 diuen-, i el nostre Grup va dir: (<Que 
ens ha vingut explicar ei senyor CulIell? La qiiesti6 de les 
seves cintes, explica tot el que ell fa, i demana un sobrepuig 
d’ajuda a trav6s.d’una comissió d’investigació.>> I aquesta és 
i era la nostra petici6. 

Aleshores, som en una cambra democrhtica; els grups 
parlamentaris, tots, som responsables; la negociació i el con- 
sens & un bt5 comfi a tots, i aleshores tots ..., i jo els agraeixo 
a tots vostks, des del senyor Reguant, que ha estat el primer 
a parlar, fins al senyor Clotas, que m’ha precedit en 1’6s de 
la paraula, i’esforq que han fet -nosaltres també I’hem fet, i 
crec que I’hem fet més que ning6- per arribar a un acord. I, 
a aquest acord, s’hi ha arribat, i algú, més o menys d’esquit- 
llentes, s’hi ha referit. 

En aquests moments, senyor president, disposem d ’ una 
esmena transaccional que conjumina, fins all2 on tots, iliure- 
ment, hem arribat a concordar, les propostes d’uns i dels al- 
tres. Ara, bbviament, regíamenthriament, per poder sotmetre 
a la consideració de la cambra aquesta esmena transaccio- 
nal, caldria ..., i jo, a I’empara de I’article 62, apartat 4, del 
Reglament, demano -i SUPOSO que els meus companys por- 
taveus també fan la mateixa petició-, demanaria arnpfiaci6, 
senyor president, de l’ordre del dia, en el sentit que s’incor- 
pori, corn a punt cinque bis o el nfírnero que sigui, la Pro- 
posta de resolució per la qual es crea la comissi6 d’inves- 
tigació de converses telefbniques relatives a I’Ajuntament 
de Sant Pere de Torelló, a la qual jo feia referhcia, i que, 
donant per fet que aixb s’admet, aleshores, de forma pa- 
raklela, davant d’aquestes dues propostes, tots els grups pre- 
sentem una esmena transaccional, que suposarb, bbviament, 
la retirada d’una i altra. I jo, ja, autoritzat pels meus compa- 
nys, els cinquanta-quatre companys que han signat la nostra 
Proposta, retiro aquesta Proposta de soklicitud de creació d’una 
comissi6 d’investigació sobre les escoltes telefbniques a Sant 
Pere de Torell¿$ en benefici d’aquesta transaccional. 

Si els altres grups tinguessin la bondat de ratificar verbal- 
ment allb que han signat per escrit, podríem procedir per 
unanimitat <OM apuntava, crec jo, el senyor Clotas- a la 
creació d’aquesta comissió d’ínvestigacid; comissió d’inves- 
tigació que -hi insisteixo i amb tota sinceritat- dubto molt 
que arribi a excessives efichcies investigadores per tot aixb 
que he explicat, Potser l’únic que en traurem sers que una 
publicació geometrica augmenti la seva circulaci6. Perb bé, 
és la voluntat de tots, i nosaltres ens hi sumem. 

Moltes grhcies, senyor president, senyores i senyors di- 
putats. Li faig lliurement d’aquesta esmena transaccional. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Escudé. En 
primer lloc ... (El Sr. Fuentes demana per parlar.) Si, el se- 
nyor Fuentes, 

EE Sr. FUENTES: Moltes grhcies, senyor president.. . 
El Sr. PRESIDENT: Per qu& demana la paraula? 
EI Sr. FUENTES: No per dlusions personals -encara 

que és evident i que n’hi ha hagut moltes-, sin6 purament i 
simplement per contradiccions, perque el senyor Escudé ha 
fet una afirmació, en relaci6 amb la compareixenqa del se- 
nyor Cullell i amb I’actitud dels grups, que, almenys pel que 
fa referkncia al nostre, no s’ajusta a la realitat. Voldria que 
en quedés consthncia. Si m’ho permet, ho explicaré amb 
trenta segons. 

EI Sr. PRESIDENT: Amb mig minut faci constar en quk 
hi ha contradicci6. 

El Sr. FUENTES: Grhcies, senyar president. Nosaltres, el 
nostre Grup, varn valorar I’actitud personal del senyor Cu- 
llell a l’hora de presentar la seva dirnissi6; viurem expressar 
també que existeix per a tothom -i també per a ell, natural- 
ment- la pressumpció d’innochcia, perb en cap cas nosal- 
tres varem afirmar que les seves paraules ens havien 
convengut totalment, COM ha dit el senyor Escudé. Les seves 
paraules, malauradament, no ens podien convkncer total- 
ment, i d’aquí que vbem demanar, precisament, una comis- 
sió d’investigació. 

Moltes grhcies. 

Modificaci6 de Perdre del dia 

EI Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Fuentes. 

Proposta de resoluci6 per la qual es crea 
la comissiri d’investigaci6 de converses 
teie€¿bniques relatives a 1’Ajuntament de 

Sant Pere de Tord16 

Hi ha assentiment per part de la cambra per ampliar l’or- 
dre del dia, amb la indus i6  d’aquesta esmena transaccional 
que pressuposa la retirada d, un determinat escrit, presentat 
per uns diputats del Grup de la majoria? Hi ha l’assentiment 
d’aquesta modificació? (Pausa.) 

Doncs, molt M. Ara estem en condicions d’entrar a 
conhixer quest document transaccional, al qual prego que es 
doni lectura per part de la senyora secretiria de la cambra. 



DIARI DE SESSIONS I P - Ndrn. 108 / 2 de desembre de 1994 / SESSIdPLENARIA Núm. 59.2 584 1 

La Sra. SECRETARIA PRIMERA: Esmena transaccio- 
nal entre la sol~licitud de creació de comissi6 d’investigaci6 
presentada pels grups parlamentaris d* Esquerra Repu blica- 
na, d’Iniciativa per Catalunya, Socialista i Grup Popular i la 
solkitud de creació de comissi6 d’investigació presentada 
per un conjunt de diputats del Grup Parlamentari de Conver- 
gencia i Unió: 

<(El Ple del Parlament de Catalunya acorda la creaci6 
d’uuna comissió d’investigació sobre el cas de la urbanitzaci6 
la Riera, de Sant Pere de Torell6, Osona. La comissió 
s’ajustari a la següent normativa: a) La comissió tindrh per 
objecte l’anhlisi del procediment administratiu relatiu a la 
urbanització la Riera de Sant Pere de Torell6, Osona. b) Eis 
treballs de la comissi6 tindrien una durada mhxima de dos 
mesos, no computant-hi en el seu cas el període vaeacional 
del mes de gener, elevant la comissi6 les conclusions C Q ~ T ~ S -  

ponents a un dictamen que haurh de ser discutit pel Ple de 
Parlament, c )  La comissió tindrh una camposici6 de fins a 
tres membres per cada grup parlamentari, a excepci6 del 
Grup Mixt, el qual tindrh un Únic representant amb dret de 
votació proporcional i ponderada dels seus membres. d) La 
comissió d’investigació serh presidida pel membre de la co- 
missió que resulti elegit per votació realitzada en la reunió 
constitutiva de Ia comissió d’investigació, no essent elegible 
cap diputat O diputada representant del Grup Parlamentari 
de Converghncia i Unió. Pel que fa a l’elecció de vice-presi- 
dent i secretari, se seguir& Ia normativa establerta en la de- 
signació de meses de comissió. e) La comissi6 podrh 
requerir la compareixenga dels membres del Consell Execu- 
tiu i d’autoritats i funcionaris ptíblics, incloent-hi 1’Adminis- 
traci6 local. f )  La comissió podrh soi-licitar també la 
preskncia d’altres persones amb vei‘natge administratiu a Ca- 
talunya o, si s’escau, persones amb residkncia a fora de Fa 
comunitat autonbrnicrt.>y 

EI Sr. PRESIDENT: Moltes grAcies, senyora secrethria.. 
La Sra. SECRETARIA PRIMERA: Falten dues lletres, 

El Sr. PRESIDENT: Ah ... 
La Sra, SECRETARIA PRIMERA: .g) La comissi6 tin- 

drh especia1 cura d’establir al seu programa de treball l’exis- 
tkncia actual O sobrevinguda d’actuacions judicials, a fi de 
salvaguardar en tot moment la independkncia del poder judi- 
cial. I h) A ]’empara d’allb que preveu I’article 60 del Re- 
glament de la cambra, s’acorda que els trebzllIs de la 
comissi6 en les compareixences i en I’elabosació del dicta- 
men tinguin el caricter de sessió secreta. Palau del Parla- 
ment, I de desembre de 1994.)) I signat pels representants de 
tots els grups. 

EI Sr. PRESIDENT: Mol tes grhcks, senyora secrethria. 
Els senyors portaveus ratifiquen la seva signatura, que figu- 
ra en el document que s’acaba de llegir? (Pausa.) Molt be, 
doncs, llavors estern en condicions de debatre o, si ho esti- 
men més oportli, d’entrar a la votacili directament. (Pausa) 

senyor president. 

Doncs, s’entra a Ya votació. 
Senyores diputades i senyors diputats que hi estiguin 

d’acord es volen posar dempeus? 

El text del document transaccional ha quedat aprovat per 
unanimitat. 

Moció subsegüent a la interpeHaci6 
al Consell Executiu sobre la politica 

general de la dona R CataIunya 

Passem al vuit& punt de l’ordre del dia, que Cs la Moci6 
subsegüent a la interpdlació sobre la política genera1 de la 
dona a Catalunya, presentada per la diputada senyora Rosa 
Vandellbs, del Grup Socialista, la qual té la paraula. (Remor 
de veus.) 

Esperi uns moments, perque.., 
La Sra. VANDELLbS: Sí, senyor president. 
El Sr, PRESIDENT: ,,.es produeixi Ea calma i tranquilali- 

Pot comenqar, senyora. .. 
La Sra. VANDELLbS: Grhcies, senyor president; ja dic 

d’entrada que ser6 breu en la meva intervenci6. Senyores i 
senyors diputats, recordaran el contingut de la interpellaci6 
que ha motivat aquesta Moci6 i que va ser substanciada el 
passat dia 16 de novembre. Hem presentat aquests quatre 
punts, que pretenen recollir un seguit de mesures que con- 
templin la major part dels aspectes que integren actualment 
I’Institut Catal& de la Dona. 

Sense entrar en detalls de2 funcionament d’aquest orga- 
nisme autbnom -cosa que j a  vaig fer en la meva darrera in- 
tervenci6, a la quai alaludia anteriornent-, sí que comentar la 
fugida conscient que va fer el senyor conseller en la seva 
resposta sobre aquest tema. La nostra intenció no va ser no- 
més parIar sobre els plans d’actuació, passat i futur, sinó in- 
cidir també en la politica global que any rere any ve 
realitzant I’Institut. Cal recordar al respecte que el senyor 
conseller va parlar mort sobre el primer tema, perb, en la 
mateixa mesura, va ometre comentaris i, sobretot, explica- 
cions sobre el segon. Els pocs que va donar van estar en la 
línia amb que per norma contesta el Grup de la majoria qua- 
si totes les qüestions que l’oposició planteja davant d’aques- 
ta cambra; és a dir: <<Tot va be, tot esta sota control, no hi ha 
motius de crítica, ho fem bé i ,  en conseqihcia, no cal can- 
viar res, no cal revisar res,n 

Mirin, em penso que aquest posicionament no és altra 
cosa, en el fons, que un engany, ja que, suposant que les CQ- 

ses vagin bé -suposició més que discutible, el cert és que 
sempre s6n millorables, i per a millorar cal canviar-les. La 
visió divergent, o si més no diferent, que podem tenir les 
persones sobre una mateixa situació creiem que ha de ser 
motiu de discussi6 i tenir com a finalitat poder arribar a 
punts concrets d’entesa. 

Perb, retornant als punts que contempla aquesta Moció, 
aprofito el moment per comentar les dues esmenes que jus- 
tament el Grup de la majoria ha presentat al respecte. Els 
dos primers punts incideixen en la necessitat d’arnpliar la 
dotació pressupostht-ia que en aquests moments té I’Institut 
Catai& de la Dona, tant de forma directa corn a través de la 

tat en I’hemicicle. (Persisteix la remur de veus.) Silenci! 
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participació que aporten els diferents departaments, tenint 
especial cura a incentivar les subvencions que s’adrecen a 
les entitats sense finalitat de lucre i als ens locals que desen- 
volupen programes i activitat8 de foment de la igualtat entre 
dones i homes. 

Ja coneixem el posicionament del Grup de la majoria so- 
bre aquests punts, no només a nivell col*loquial, sinó que 
tarnb6 es fa evident donant un cop d’ull al pressupost que el 
Govern de la Generalitat ha presentat per a l’any vinent, 
concretament, sobre aquest Institut. Per aixb, els comentaris, 
els reservem, sobre aquest terna, donat que ja incidirem so- 
bre aquest tema i de ferma més directa en el proper debat de 
pressupas tos. 

Pel que fa referkncia als dos punts següents, anunciar que 
hem arribat a un acord SL partir de les esmenes presentades, 
ja que el redactat final d’aquestes esmenes creiem que reculi 
igualment l’esperit inicial del nostre redactat. Només co- 
mentar aquí l’ampliació de l’encapplament de la primera 
esmena, a la qual s’ha d’afegir també la paraula cmillararn. 
Pel que fa a la segona esmena, el canvi del sentit dels verbs 
emprats, deixant de banda l’inici i passant a una continui‘tat, 
tampoc varia el seu contingut inicial, Aquest fet ens d6na 
una lleu idea de quina és la intenció, en el fons, del Grup de 
la majoria, o almenys la intenció de les diputades que l’inte- 
gren, molt m& coneixedores del tema i per la qual cosa molt 
més sensibilitzades al respecte, malgrat que creiem que no 
s’ha fet el suficient esforq per a, també, arribar a un cert 
acord amb les dues primeres esmenes presentades. 

Així, doncs, acceptem les dites esmenes, amb la voluntat 
de tirar endavant un dihleg entenedor, que permeti millorar 
la politica que duu a terme l’hstitut, en benefici de tothom. 

Res més, senyor president; grhcies, senyures i senyors di- 
pu tats. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyora Vandellbs. 
Ha presentat esmenes, tal COM acaba d’esrnentar la senyora 
diputada, el Grup Parlamentari de Convergencia i Uni6. Per 
a defensar-les, té la paraula la senyora Carme Vidal. 

La Sra. VIDAL: Gracies, senyor president. II*lustres se- 
nyores diputades, il-lustres senyors diputats, de nou, amb 
pocs dies de  diferhcia, una interpelhció i una moció subse- 
güent sobre la política d’igualtat d’oportunitats per a les do- 
nes. 

Senyora Vandellbs, vostk ja ha dit que en el debat de 
pressupostos parlarem del terna de pressupostos. Jo crec que 
no cal avanpr-nos; jo en dirk unes quantes coses ..., de fet, 
els dos primers punts de la Moció en parlen, perb voldria 
fer-li una skrie de consideracions, perqul: vost& ha parlat 
molt bé que el que pretén és parlar de política general. Vas- 
te, l’altre dia ..., avui tarnbk en algun moment ha dit, ha fet 
acusacions al Govern; !’altra dia deia que la filosofia de fons 
6s que no s’esth convenpt del que es fa i que ei que es fa no 
respon a plantejaments d’universaíitat, de racionalitat ... 6 s  a 
dir, feia una skrie d’acusacions, fins al punt de dir que 1’Ins- 
titut Catal$ de la Dona fa una politica d’aparador. En algun 
moment també va dir que vosth volia deixar ben clar el seu 
posicionament, que en cap moment volia tirar per terra la 

feina feta. 6s a dir, jo diria, una freda, una calenta. Quina 
val? Li agrada aquesta política? hs n dir, hem acabat de veu- 
re baralles, baralles i més baralles. Jo diria que cal passar-les 
per traspassar-les; 6s a dir, vostk, jo crec que ha arribat a dir 
després que ens entenem, que hi ha bona voluntat i que, per 
tant, aixb 6s important. 

Senyores diputades i senyores, som en aquests moments, 
senyora Vandellbs, dues dunes debatent, diria jo, un tema 
molt important, molt preocupant encara, per desgricia, a la 
societat d’avui. Em vull permetre, perb, repetir, abans de co- 
mengar o abans de tirar endavant, una skrie de preguntes que 
en finalitzar la.intervenci6 de I’altre dia amb la senyora Ma- 
yol -que avui na hi és perb que li ho vaig dir- jo vaig plan- 
tejar. És a dir, IIQ estem imitant el funcionament d’una 
societat rnasculinitzada, en la qual fins ara hem participat O 

hem participat poc? No ens equivoquem si ens quedem amb 
la mateixa dinimica? No s’ha trobat -jo sí- amb molts ho- 
mes que ja l’han superat i volen una altra manera de fer? No 
és des del mateix coneixement que som diferents que podem 
fer-nos respectar i aportar a la societat tot allb que ens 6s ca- 
racterístic? Jo dic: crec que ho estem demostrant. 

Deia tarnbk alla que sovint ens podem equivocar inter- 
pretant, llegint, escoltant, Permetin-me posar-10s exemples 
d’aquests que deia jo que s6n de política general. L’altre dia 
vostk parlava del desenvolupament rural, que no s’havia 
participat en un programa de la comunitat ..., &a nostra co- 
munitat)); deia que per aixb semblava que teníem abandona- 
des les dones rurals. Li’n puc donar una explicació senzilla, 
que l’altre dia voste deia que no se l i  havia contestat: ]’Insti- 
tut Catal& de la Dona va conkixer l’existkncia d’aquest pro- 
grama en una reuni6 de I’Instituto de la Mujer, a Madrid; ho 
va posar en coneixement de la Conselleria d’ Agricultura, 
que tot seguit va posar-se en contacte amb la directora de 
I’Instituto de la Mujer per fer una reuni6 conjunta. Es va 
respondre que estava creat el Comitk Promotor Nacional; no 
es va fer, per tant, la reuni6, i es va respondre també que, 
encara que no figurés en el fulletó, que ja estava irnprks, Ca- 
talunya hi podia participar. “hi podria donar d’altres, 
d’exemples, perb potser m’allargaria molt; val mes que, en 
tot cas, intentem anar parlant d’aquest tema, com crec que 
estem demostrant que volem fer. 

Em detindré una mica mks en el terna de pressupost, com 
l i  deia abans, i que vost5 ha explicat molt bé, perque s6n els 
dos primers punts de la Moci6. Vostk parlava l’altre dia 
-avui també diu que no li votarem- d’augments descarats i 
de baixades tambb, no st5 si descarades -no sk quina era la 
paraula que utilitzava-, de les subvencions. Jo li puc argu- 
mentar, encara que hagi de fer una mica d’histbria, que la 
Comissi6 Interdepartarnental de Promoció de la Dona va ser 
creada pel Decret 25/87, de 29 de gener. L’any 89 es va 
crear I’Institut Catak de la Dona. Amb la publicaci6 del De- 
cret 209193, de 31 d’agost, pel qual s’estableix l’estructura 
de E’organisme autbnom Institut Catal& de la Dona, es modi- 
fiquen els decrets que regulen l’organització i la nomencla- 
tura de la Comissi6 Interdepartamental, que passa a 
integrar-se a l’hstitut Catal& de la Dona. Malgrat que la dis- 
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posici6 final del Decret estableix que aquest entra en vigor 
el mateix dia de la seva publicaci6 al DOGC, aixb no va ser 
efectiu, pel principi d’anualitat pressupostkia, fins a 1,  I de 
gener del 94. Com a conseqühncia d’alxb, el personal fun- 
cionari i laboral adscrit a la Comissió Interdepartamental, 
que fins aleshores percebia les seves retribucions amb chrrec 
a PresidZmia, va passar Ia nbmina a I’Institut Catalh d e  la 
Dona. Pe1 que fa als alts chrrecs, que també vostk deia que 
s’havien augmentat molt, és el mateix argument: es concre- 
ten en una vice-presidkncia i en una directora executiva que 
ja existien abans del 94, si bé CQII-I a conseqüencia de l’ante- 
rior Decret no va ser fins a aquell any, I’any 94, que es va- 
ren incorporar a la nbmina de 1’Institut Catal& de la Dona. 
Per tant, I’increment real del capítol 1 és del 3,5%, igual 
com la seva nbmina i la meva acabaran tenint aquest any, 
eh? Per tant, jo li diria, resumint: la situació 6s que, 
d’augment descarat, res; que s’ha fet ..., les dotze places de 
la Comissió Interdepartamental, del Departament de Resi- 
dencia, s’han passat a I’Institut Catal5 de la Dona. 

El mateix li podria dir quant a les baixades de les subven- 
cions: s’ha aplicat el criteri general de pressupostos, que és 
del 5%, i li puc garantir que es fan esforqos molt importants; 
que segurament no s6n prous, perque cada vegada hi ha més 
associacions i ens locals que fan activitat, perb que 1’Institut 
Catalh de la Dona ha fet esforgos moft importants per, real- 
ment, retallar altres partides i no baixar aquestes, perquk es 
creu que 6s important. 

És a dir, li he  de justificar que Ii votarem negativament 
els dos primers punts perquk incrementar pressupostos en la 
situaci6 actual VOI dir disminuir altres partides i trencar un 
equilibri que cada dia costa més d’aconseguir. Fer un pres- 
supost expansiu en les circumstancies actuals 6s molt arris- 
cat quan se’ns demana contenció constantment. 

Quant als punts 3 i 4, vosth n’ha parlat; ens hem entes. 
Vostk parla de millorar, establir i coordinar. L’única cosa 
que li hem demanat és que ens accepti les esmenes amb el 
reconeixement que tarnbi s’ha fet feina. Tot és millorable 
indefinidament. Per tant,,si ens accepta les esmenes -i crec 
que vostk ha demostrat aquesta voluntat-, els hi votarem a 
favor. 

Senyores diputades, senyors diputats, jo diria: cap i cot-’, 
els homes i les dones, ampliant el que diu la can@, sorn 
mbbils corn la pIomzl al vent i ens cal Constantment apropar 
sentiments, raonaments i activitats. L’huritz6 comú és la 
igualtat, per trobar el millor camí envers una societat rnks 
feliG i més harrnbnica. Jo diria -també ho vaig dir l’altre 
dia- que podem estar segurs que els homes no ho aconse- 
guiran sense les dones, i també, bo repeteixo, així va perquk 
no hi sorn. 

Moltes grhcies. 
EE Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyora Vidal. Ara 

poden intervenir els grwps no esrnenants. Senyor Reguant, 
vol intervenir? 

El Sr. REGUANT: Grhcies, senyor president. Des de 
l’escó estant, per dir que donard suport als quatre punts 
d’aquesta Moció. 

EL primer em sembla absdutament exigible, entenent que 
el pressupost per a 1’Institut Catalh de la Dona d’enguany 
puja al voltant dels 460 milions de pessetes, que 6s exacta- 
ment I’incrernent que fa, del i6%, I’Entitat Autbnoma de 
JOCS i Apostes; és a dir, aixb en realitat, vull dir, dóna una 
mica la idea del valor que dóna l’executiu a aquest Institut. 

I, per tant, ei segon punt tambd el recolzarem perque, 
d’alguna manera, és cert que l’horitz6 comú 6s d’kssers 
iguals, per& en una societat tan desigual encara, manquen, 
doncs, recursos, sobretot a les entitats locaIs, perque puguin 
desenvolupar els seus programes, les seves conductes 
prbpies caminant cap a aquest fi, que i’horitz6 sigui la igual- 
tat. 

Als altres, eis punts tercer i quart, hi darem també suport 
perque ens semblen absolutament lbgics. 

Hauria estat el meu desig que els punts 1 i 2 també ha- 
guessin estat considerats per la majoria, perque era una ma- 
nera molt nítida de demostrar la seva voluntat i el seu 
pensament pel que fa a aquest trajecte que cal rec6rrer de la 
igualtat en la relació home i dona i de les oportunitats home 
i dona en aquesta sacietat. 

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

Grup Parlamentari Popular, te la paraula la senyora Mont- 
serrat. 

La Sra. MONTSERRAT: Griicies, senyor president. 
II*lustre senyora Rosa Vandellbs, si derna féssim, o avui 
féssim, o quan vostk cregui oportli, una enquesta entre les 
dones cataianes preguntant quines s6n les funcions de I’Ins- 
titut Catali de la Dona, crec que amb un alt grau de probabi- 
litat ens trobariem amb un desconeixement, fins i tot, de la 
seva existkncia, i aixi després dels cinc, sis anys que porta 
funcionant I’Institut. Aixb ens mostra o ens mostraria la 
seva gran utilitat social. 

Quina utilitat sociaf té un organisme que no ha actuat per 
regular, dins del marc de? sistema catal& de serveis socials, 
un fons per atendre les necessitats de les dones que pateixen 
I’irnpagament de les seves pensions per part dels seus ma- 
rits? Quin sentit té un Institut Catal& de la Dona que és inca- 
pag: de coordinar les polítiques socials, educatives i 
sanithries que afecten el nucli essencial de la promoci6 de la 
igualtat entre els sexes a Catalunya? Quins serveis ofereix 
I’Institut Catal& de la Dona, directament o via concert amb 
entitats d’iniciativa social, per oferir a les dones que no  de- 
sitgen tenir els seus fills alternatives a ia intenupci6 volun- 
thia de I’embarhs, tal com defensen els partits populars a 
Europa? El mateix pudriem dir de la manca de serveis sufi- 
cients de llars d’infants per atendre les necessitats de les do- 
nes treballadores amb fills menors de tres anys. 

L’Institut Catalh de la Dona ei que fa any rere any és in- 
crementar priorithriament les partides pressupostliries desti- 
nades als apartats del funcionariat, del personal laboral i dels 
alts chrrecs, Si, a aquestes partides, hi afegim les subven- 
cions a entitats, ens trobarem amb un organisme públic de 
serveis que no genera serveis, tret que considerem serveis 
fer fullets, alguns convenis, campanyes, cathiegs, dossiers, 
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llibretes o viatges a c h e c  de la butxaca dels ciutadans, com 
és el cas de la participaci6 en la cimera mundial de dones a 
Pequin per a l’any 1995. 

Quan parlem de la política d’aparador de 1’Institut Catal& 
de la Dona no parlem de valoracions personals i subjectives. 
Ens agradaria que el Consell Executiu o els portaveus de la 
majoria demostressin a aquesta cambra quins efectes tindrg 
per a la dona catalana i per a l’home catal& desplaqar una de- 
legaci6 de responsables politics de Convergencia i Uni6 a la 
cimera de Pequin. Per tant, entenem que no Cs un problema 
de recursos, sin6 de com s’utilitzen O com utilitza I’Institut 
Catalh de la Dona aquests recursos, ja que mentre els fullets, 
cathlegs i d’altres, corn puguin ser invitacions, aquesta dipu- 
tada que els parla en rep cinc cada vegada -un COM a diputa- 
da, un C Q ~  a portaveu adjunt, un com a regidora, un COM a 
dona i un com a membre de les dones del Partit Popular a l a  
província de Barcelona-.,,, crec que amb els serveis infor- 
mhtics d’avui dia totes aquestes qüestions es podrien resol- 
dre. 

Han pensat i han calculat vostes com gasta o com malba- 
rata els diners públics en totes aquestes poblacions amb 
aquestes publicacions? Vosth ha vist alguna vegada que ha- 
gin fet servir o es faci servir paper reciclat? No: és del millor 
que puguin trobar, Vosth ha comptat, en totes les ocasions 
que hem rebut documentació de I’Institut Catalh de la Dona, 
quantes targetes i targetes i targetes de visita se’ns hi afe- 
geixen? Quin cost te aixb? 

Per tant, mentre totes aquestes qüestions de rnalbarata- 
ment a la babalh, d’aquesta manera, del diner públic ..., nos- 
altres en el punt primer i en el punt segon no li podem donar 
el suport. L’entenern i la comprenem, i fins i tot ho compar- 
tiríem; per6 mentre tots aquests diners ..., no es faci una altra 
forma de poder-ho aplicar i que ben segur donaria molt més 
per a altres iniciatives, nosaltres, en aquests dos primers 
punts, ens abstindrem en el punt primer i el segon. 

Tot aixb comportaria un increment de la despesa corrent, 
si nosaltres hi dondssirn suport, en un segment del pressu- 
post que no genera serveis per a les dones catalanes ni im- 
pulsa iniciatives que fomentin de forma efectiva la igualtat 
entre els sexes. Amb la seva actual configuraci6, els serveis 
de l’lnstitut Catalh de la Dona només promocionen política- 
ment els seus responsables i s’utilitzen per fomentar una 
certa imatge equivocadament progressista, que tant agra- 
da a alguns sectors de Convergkncia, perb que no va més 
enllh. 

El Grup Parlamentari Popular donara suport a les seves 
propostes per reformar a fons aquesta situaci6, sempre que 
aixb no representi increments en la despesa corrent, perqu& 
es pot fer utilitzant bé els recursos actuals. Per aixb, el Grup 
Parlamentari Popular s’abstindrh en els punts ... -com li he 
dit abans-, i votarem favorablement el punt tercer i quart de 
la Moci6, que podrien permetre, sense increment de la des- 
pesa corrent, incrementar l’efectivitat i I’abast dels serveis 
de l’lnstitut Catah de la Dona, 

Moltes grhcies, iklustres senyors i senyores diputades; 
grhcies, senyor president. 

EI Sr. PRESIDENT: GrAcies, senyora Montserrat. Pe1 
Grup Parlamentari d’lniciativa per Catalunya, te la paraula 
el diputat senyor Fuentes. 

El Sr. FUENTES: Moltes gricies, senyor president. Se- 
nyores diputades i senyors diputats, per Iniciativa per Cata- 
lunya aquest és -com hem dit altres vegades- un tema 
prioritari, una qüesti6 fonamental. Tarnb6 he dit -i la senyo- 
ra Vidal m’ho ha recordat en alguna ocasi& que crec que és 
una tasca difícil, que és una tasca que malauradament no es 
resol amb la rapidesa que tots plegats voldríem, perb preci- 
sament per aixb, perquh és una tasca important i Cs una tasca 
difícil, nosaltres pensem que cal esrnergar el mhxirn d’es- 
forps en la direcci6 adequada, és cert. I aquesta és una de 
les qüestions a les quals desprks far6 referkncia en parlar en 
concret dels quatre punts. 

La prova que per nosaltres aquesta 6s una tasca priori- 
thia és el fet que Iniciativa per Catalunya ha plantejat diver- 
ses interpel4acions i també mocions al respecte, i fins i tot en 
aquests moments t6 plantejada, té demanada a m b  altres 
grups de la cambra, perb com a iniciativa nostra, la realitza- 
ció d’un debat monogrhfic sobre aquestes politiques d’igual- 
tat entre les dones i els homes. 

Dit aixb, he d’assenyalar que nosaltres votarem favora- 
blement els quatre punts de la Moció. Aquesta Mocid, la po- 
dem dividir, en realitat, en dos apartats. Els dos primers 
punts fan referkncia a qüestions pressuposthries, fan referen- 
cia a incrementar els pressupostos de I’Institut Catalh de Pa 
Dona i a incrementar tamb6, a incentivar una politica pres- 
supostiria per a entitats sense finalitat de lucre i ens locals. 

Cada vegada que tractem ternes pressupostaris -i aqui, 
encara que sigui una Moció, en realitat aquests dos punts 
són temes pressupostaris- sempre hi ha ]’argument, des del 
nostre punt de vista excessivament fhcil, de dir que, és clar, 
per augmentar tes dotacions, per exemple, de 1’Institut Cata- 
1h de la Dona, per augmentar els ajuts a entitats sense finali- 
tats de lucre o als ajuntaments cal detreure aquests recursos 
d’altres apartats del pressupost i que, en uns moments en 
que tothom vigila o ha de vigilar la despesa pública, aixb 
realment no és possible, no es fa possible. Per6 jo crec que 
s’obliden altres coses. S’nblida per una part que cal establir, 
evidentment, unes prioritats pressuposthries i assenyalar el 
que és fonamental en primer terme, en segon o en tercer. I, 
per altra part, hi ha un altre aspecte tarnbi molt important, 
que és E’esforl; de racionalitzar la despesa, l’esforq de racio- 
nalitzar J’Administraci6, I’esforG de ser capaqos d’utilitzar 
millor els recursos. I, per tant, nosaltres sostenim que 6s 
possible incrementar i millorar aquestes dotacions sense que 
aixb forgosament hagi d’anar en perjudici d’altres apartats 
que puguin ser igualment importants. 

És evident, perb -i en aixb coincideixo amb algunes de 
les coses que s’hm plantejat aquí-, que no és suficient in- 
crementar aquestes dotacions pressupast2ries si aixb no va 
acompanyat d’una millora de la gesti6, del funcionament de 
1’Institut Catalh de la Dona i, en tot cas, de les polítiques 
que aplica el Govern de la Generalitat. I per aixb nosaltres 
donem tarnbd suport als altres dos punts, perquh ei que pre- 
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tenen 6s millorar aquests canals de comunicaci6, és establir i 
coordinar programes d’actuació i, en definitiva, per nosal- 
tres -hi insisteixo-, l’increment d’aquests pressupostos, i’in- 
crement d’aquestes dotacions ha d’anar forpsament 
acompanyat d’aquestes millores també en el funcionament, 
perqui? facin que aquests diners esmerqats compleixin, de la 
millor manera possible, aquesta funci6. 

Per tot aixb, i en qualsevol cas, tant si s’accepten -com 
sembla que s’áccepten- les esmenes que s’han plantejat com 
en el cas que no s’acceptessin, nosaltres donsuem suport i 
votarem favorablement els quatre punts de la Moció. 

Moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Fuentes. Pel 

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, t6 
la paraula el senyor Rodri. 

El Sr. RODRI: Moltes &cies, senyor president. Senyo- 
res i senyors diputats, nosaltres som enormement critics 
-enormement critics- amb el treball que esta fent 1’Institut 
Catal& de la Dona. Hi ha. una cosa que apuntava la illustre 
diputada, la senyora Montserrat, la realitat de la situacib per 
a l’equiparació d’harne-dona a Catalunya: les feines impor- 
tants no passen per aquest Institut. 6s  un brgan de govern, i 
la realitat va per una altra banda. Jo no voldria caure en des- 
qualificatius gratu’its, perb, des del nostre punt de vista -i 
acceptin.. . , agrairia que ho acceptessin amb tota simpficitat-, 
a nosaltres ens sembla molt sovint que estem davant $’un 
institut una mica art déco, accentuant més el dkco que no 
pas l’art, una mica xaronet, si em permeten l’expressi6, que 
no diu gaire en benefici d’una lluita bhsica, essencial a la 
nostra societat i que molt sovint la gent -i em permetch el 
president l’expressió- hi fa massa cagarella. Aleshores, pri- 
mer punt, Ia realitat no passa per I’Institut. 

En segon punt, aquest Institut sovint presenta un aire de 
repartidora en que qualsevol iniciativa que surt dels diners 
de que disposa i per quedar-hi b6 hi fa una aportació. No en- 
tenem que aixb sigui una planificació política d’un treball 
bhsic en la nostra societat. 

Nosaltres votarem a. favor dels quatre punts que presenta 
el Grup Sociafista, perque no podem votar contra l’evidh- 
cia. Votarem a favor de tots quatre punts, Perb si que voldria 
posar un exemple només. Jo demanaria a tots eIs diputats i 
diputades que avui encara quedem aquí -encara quedem 
aquC, i que suposo que alguns d’ells i algunes d’elles s’hau- 
ran sentit profundament al-ludits, els qui sobretot toquen po- 
der -els qui toquen poder-, que hi facin alguna casa. 
Aquests dies esth sortint un espot publicitari que pot desma- 
negar el molt o poc que faci 1’1nstitut tot 1’any. 12s un anunci 
publicitari en qu& es publiciten una mena de cotxes de co- 
lors amb ull de peix que s6n un insult a una rap ,  els tuaregs, 
que s6n un insult a totes les dones i que són un insult a qual- 
sevol espectador rninirnarnent sensible a qualsevol cosa 
d’aquestes, Que jo shpiga, 1’Institut de la Dona no ha mac- 
cionwt. Qualsevol altre institut de qualsevol altre nivell de la 
societat catalana hauria posat el crit al cel el primer dia, 
Aixb passa cada dia tranquilfament per TV3. Els prego, a 
partir d’ara, a qui e?s hagi passat -diguem-ne- per alt aquest 

anunci, que se’l gravin i tinguin la paciencia de. veure’l dos 
O tres cops. Els anuncis -i els qui hem treballat en publicitat 
ho sabem- diuen coses i n’amaguen més de tes que diuen si 
s6n ben fets. I aquest porta lletra petita, en quantitat, contra 
la dona, contra el respecte a les diferents races i contra la 
sensibilitat rninirna dels espectadors. Vost&s estan, d’alguna 
manera, tocant poder.. . 

El Sr. PRESIDENT: Torni a la Moci6, senyor Rodri. És 
interessant el que diu, perb no fa referencia al text de la Mo- 
ci6, 

El Sr. RODRI: Moltes grhcies, senyor president. Mai 
m’hauria pensat que vostb cregués que jo deia una cosa tan 
interessant. Mol tissimes grhcies, 

Torno a la Mocib. Votarem a favor dels quatre punts. 
Cert que incrementar diners per a una institució que nasal- 
tres considerem que no fa el que hauria de fer resulta, corn a 
mínim, una mica arriscat per part nostra. Pesb hi votarem a 
favor, malgrat que no passi. 

Votarem a favor del segon punt perque ens sembla molt 
important també. Jo creia i crec -i aixl ha resultat ser- que 
els punts 3 i 4 eren texts votables per vostks, i d’alguna ma- 
nera, també, per la part que ens toca per tirar endavant 
aquest problema, els agrdim tarnb6 aquesta votaci6 favora- 
ble. 

Res més, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Rodri. A la 

senyora Vandellbs, no cal que Ii doni la paraula, perque ja 
s’ha pronunciat sobre les esmenes presentades. 

De manera que passem a la votaci6. 
En primer lloc, votarem els punts 1 i 2. 
Vots a €mor? 
En contra? 
Abstencions? 
Aquests dos primers punts han quedat rebutjats per 22 

vots a favor, 46 en contra i 2 abstencions. 
A continuació es voten els punts 3 i 4. 
Vots a favor? 
Aquests punts han quedat aprovats per unanimitat. 

MocM subsegüent a la interpeWaci6 sobre 
les politiques d’ocupaci6 a Catalunya 

Passem al nov5 i darrer punt de T’ordre del dia, que és la 
Moció subsegüent a la interpel4aci6 sobre les polítiques 
d’ocupaci6 a Catalunya, presentada pel Grup Parlamentari 
d’hiciativa per Cataiunya. Per presentar-la, te la paraula el 
senyor Saura. 

El Sr. SAURA: Grhcies, senyor president. De forma 
breu. Aquesta Moci6 és una moci6 molt simple: proposa 
que el Govern ..., insta que el Parlament catali s’adreci al 
Govern perquk ens presenti un projecte de llei sobre la crea- 
ció de l’hstitut Catalh d’Ocupaci6. 

Aquesta Moció és producte d’una interpellaci6 que, van? 
substanciar en 1’63tim Ple, que fonamentaiment va tractar 
sabre la proposta del govern catala de la creaci6 dei Servei 
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Catal& de Colmlocació. El nostre Grup va manifestar en l’an- 
terior Ple dues grans preocupacions en relaci6 a la proposta 
de creacid del Servei Catal& de Col.locaci6: una preocupació 
en dac i6  als temes de contingut, de fons del Servei Catal& 
de Coi*Iocació, i una segona preocupació en relaci6 a COM, 
des del Departament, s’estava impulsant la creació, el fun- 
cionament del Servei Catal& de Col.locaci6, 

En relaci6 als problemes de contingut, el que vhrern dir i 
diem avui 6s que amb aquesta proposta el Govern catalh re- 
nuncia a convertir ei Servei Catalh de Cobiocaci6 en un ser- 
vei catal& públic d’ocupació i universal. I ho vam 
argumentar dient que no és un servei pljblic, que el que és és 
un servei que gestionen els agents privats amb un fort condi- 
cionament de les empreses, i vhrem posar exemples dels pe- 
rills que aixb té, Recordin vostks l’exernple que, al 
qüestionari que s’ha estat elaborant, una de les preguntes 
que es fa a les persones és col4oear quin 6s el seu estat fisic, 
el seu aspecte físic. Per tant, no 6s un servei p6blic. 
En segon lloc, no hi ha cap proposta de fer d’aquest Ser- 

vei una politica d’ocupació. Fins i tot virem comentar COM 
aquest servei, que inicialment s’anomenava Servei Catal& 
d’ocupacih, havia anat canviant el nom fins a convertir-se, 
simplement, en Servei Catal& de Collocació. I deiem que no 
era universal, tot i que el senyor conseller manifestava la 
seva voluntat que aquest Servei fos obert a tots els aturats en 
ambdós sentits. Primer, perquk fonamentalment la borsa de 
treball sobre la qual operava eren els aturats que reben for- 
maci6 ocupmional, i ,  en segon lloc, perque el tipus de servei 
és un tipus de servei que s’adreCa fonamentalment a aturats 
molt especialitzats. I dbiem que la nostra realitat de I’atur és 
una realitat de I’atur de persones amb més de quaranta-cinc 
anys, amb molt poca formació, que no els serviria gairebé 
de res aquest Servei. Per tant, de fons mantenim que el Ser- 
vei Cataih de Col.locaci6 que el Departament de Treball, que 
ei Govern impulsa no és un servei catal& públic d’ocupació i 
universal, 

I, en relació als temes de procediment, dir que un servei 
d’aquestes característiques, que sembla que el febrer funcio- 
nar& i que, fins i tot, el gener pot funcionar a títol experi- 
mental per les notícies que jo tinc, que no pot ser que aixb 
no sigui, fins i tot, un projecte de ilei, Jo ara no voldria fer 
una ridiculització citant cap llei que hem aprovat, perquk si 
I’hhem aprovat era perquk era necesshrin, perb aquest Parla- 
ment ha legislat sobre moltes qiiestions. Aquest Parlament, 
fins i tot, ha legislat sobre la creaei6 de molts serveis o insti- 
tuts, que ara recordo el de l’Idiada, que era necessari; hem 
fet un projecte de llei per a la creaci6 d’un instrument d’in- 
vestigació per a aplicació de l’autombbil. I aixb s’ha de fer. 
Ara, jo pregunto: si considerem que aquest Parlament ha de 
legislar -hi insisteixo: ho ha de fer- en relació ES la creació 
d’un instrument per a la investigació de l’autombbil, si hem 
de legislar per protegir els animals -que ho hem de fer-, no 
hem de legislar per decidir les polítiques d’ocupaci6 i de 
formació’? Que hi ha més important que aixb? 

I aixb enllaqa amb una part del debat que vam tenir ahir 
amb el conseller d’Economia i Finances. Jo li deia: &s que 

vostks en el centre de la seva acció, no situen les persones.>> 
I avui en tenim un exemple clarlssirn: possiblement -possi- 
blement- en aquesta legislatura poques coses més impar- 
tants hauríem de fer que discutir un projecte de llei que 
situés els objectius, els recursos, la participació de l’ocupa- 
ció i de la formació ocwpacional. I aixb no es fa. I, per tant, 
la Moci6 que hem portat aquí no és dir corn voldríem nosal- 
tres aquest Servei; no, no, dient: ccEscoltin, senyors del GQ- 
vern, aixb és important. Portin-nos un projecte de llei i 
discutim-ho.>> I, per tant, a la nostra Moció simplement 6s 
aixb: denyors del Govern, portin un projecte de llei en rela- 
ció amb els temes d’ocupació, que possiblement 6s el mes 
important que podem fer en aquests quatre anys, i ja discuti- 
rem en aquest projecte de llei els continguts.>> 

Grhcies, senyor president; grhcies, senyores i senyors di- 
putats. 

EI Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Saura. No 
s’han presentat esmenes; per consegüent, passem a la inter- 
venció dels grups, sempre que ho desitgin. 

El senyor Reguant es troba en aquest cas? 
El Sr. REGUANT: Grlicies. Si, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Doncs, té la paraula. 
El Sr. REGUANT: Grhcies, senyor president. Ereurnent, 

per donar recolzament al punt de la Moci6 del senyor Saura, 
del diputat Saura, d’hiciativa per Catalunya, perquk ente- 
nem que aquest projecte de llei podria garantir I’aspecte de 
servei pdbiic i universal de col*locació per a tots els aturats 
del país. Es que el Servei Catal& de Col.locaci6 no ho garan- 
tira? Caldri veure-ho. 

De totes maneres, dóna la impressi6 que, pel perfil i el 
coneixement que en tinc jo  en aquest moment, treballar;, 
Ibgicament, per a servir llocs de treball a mida de les empre- 
ses que ho sollicitin, d’acord amb l’objectiu de la producti- 
vitat, Garantir8 també la rotació dels llocs de treball no 
perquk el mateix Servei Catalh de Cal-locació ho vulgui així: 
perquk 6s la politica general que assumeix ei Govern de la 
Generalitat, de caminar en aquesta direcció. 

I a mi particularment em preocupa molt, per exemple, 
corn vostgs saben, senyor conseller -i li agraeixo la seva 
preskncia, que 6s ben inusuai en aquestes hores i en aquest 
tipus de debats aquí-, que l’empresa que té més alta protluc- 
tivitat als Estats Units no 6s ni la IBM, ni la General Motors: 
és I’ernpresa Man Power, empresa privada de col.locacib que 
realment facilita llocs de rotaci6 de curta durada als treballa- 
dors en atur dels Estats Units. I, per tant, a mi em fa l’efecte 
que en aquest moment es justifica aquesta Moció, que s’in- 
tenti portar a la cambra un projecte de ilei sobre la creació 
de 1’Institut Catalh d’Ocupaci6, si aquest ha de garantir l’as- 
pecte públic i d’accis, de lliure accds de tots els aturats del 
pais, i Ea universalitat d’aquest servei. 

Per tant, el suport, el té, senyar Saura, el vot d’aquest di- 
putats per aquestes raons que he exposat. 

Grhcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyor Reguant. Pel 

Grup Parlamentari Popular, td la paraula la senyora Mont- 
serrat. 
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La Sra. MONTSERRAT: Gracies, senyor president. 
Ilhstre diputat senyor Saura, el nostre Grup hauria apostat 
per un servei catalh de col-locació dirigit no per funcionaris 
de la Conselleria de Treball, sin6 per una gerencia inde- 
pendent nomenada de forma autbnoma per les agrupacions 
empresarials del nostre pais. Considerem, perb, que ha de 
ser debatut en aquesta cambra +om molt bé vost5 demana- 
en forma de projecte de llei, la seva naturalesa, funcions, 
regim de funcionament i model de finanqament. E 6s per 
aixb que, tot i no compartir el model d’institut que proposa 
el Grup Parlamentari d’hiciativa per Catalunya, nosaltres, 
el Grup Parlamentari Popular, votarem en sentit favorable la 
seva proposta de presentació a aquesta cambra de forma ur- 
gent d’un projecte de llei de creaci6 de l’lnstitut Catala 
d’ Ocupacib. 

Creiem que el debat parlamentari d’aquest Projecte de 
llei permetria descobrir les contradiccions dei projecte social 
de Convergencia i Uni6, que en matkria laboral, com posa 
de manifest el model portat a terme pel Servei Catalh 
d’Ocupaci6, pretén alhora estar a la process6 de la libem- 
litzaci6 del mercat i repicar les campanes de la burocratitza- 
ci6 del servei pdblic catalh. 

Per aixb el Grup Parlamentari Popular donarem el seu su- 
port a aquesta Moció, malgrat -corn li deia abans- el dubte 
que el Grup Parlamentari de la majoria, evidentment, no go- 
sarh potser obrir un debat sobre aquest tema. 

Moltes &cies. 
El Sr. PRESIDENT: Mol tes grhcies, senyora Montserrat, 

Pel Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya, el senyor 
Pueyo té la paraula, 

El Sr. PUEYO: Moltes grhcies, senyor president. I ho 
faré breument per dir que, tal com ahir a la intervenci6 del 
meu illustre coIkga el senyor Puigcercós va quedar ben 
clar, el nostre Grup considera que la lluita contra l’atur hau- 
ria d’Bsser una de les grans prioritats del Govern. Mi% de 
mig mili6 de persones en un país que li manca poc per arri- 
bar als set milions d’habitants, més de mig milió de perso- 
nes -dic- desocupades és una magnitud molt gran. 

Per tant, la necessitat d’establir mecanismes, d’establir 
instruments per palaliar I’atur 6s un dels propbsits d’aquest 
Servei Catali d’Ocupaci6 que es proposa. Un organisme que 
el Grup Parlamentari d’ Esquema Republicana entén que té 
prou transcendkncia com perque s’hagués de discutir aqul, 
en el plenari, a la cambra catalana; és a dir, entenem que cal- 
dria articular-lo a través d’un projecte de llei i a travds 
d’un decret. Projecte de llei pec tal de poder discutir, per tal 
que es pogués discutir el paper dels agents S Q C ~ ~ S  en aquest 
servei, la seva vinculaci6 en la formacid ocupacional i, so- 
bretot, la configuració legal i administrativa d’aquest servei. 
Cal discutir i veure fins a quin punt el Servei Catala de la 
Salut, així mateix ..., perd6: el Servei Catalh d’Ocupaci6 -ha 
estat un lapsus- no constitueix simplement una privatitzaci6 
dels serveis de collocaci6 laboral. 

Finalment, cal fer una reflexió, i aquesta és dir si aquesta 
duplicació de serveis, Institut Catalh d’Ocupaci6 per una 
banda i 1’Inem per una altra ..., no seria mCs fhcil recornenqar 

a establir les bases del trasphs dels fons i la gesti6 de I’Inem, 
que ben dirigit i ben gestionat podria ésser una bona eina. 

Per tant i en conseqühcia, anunciar el nostre vot favorable. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Pueyo. Pel 

Grup Parlamentari Socialista, té la paraula e1 diputat senyor 
Rañé. 

El Sr. R A m :  Gracies, senyor president, Senyores i se- 
nyors diputats, per manifestar ja de bon principi que nosal- 
tres recoharem la Moció que ha presentat el Grup 
d’lnicintiva per Catalunya, fonamentalment perque creiem 
que és adient, en aquests moments, proposar una llei. 

Una llei no és dilatar en el temps una discussió; una llei 
no 6s posar pals a les rodes en un tema important. L’espai de 
tramitació d’una llei ens donarli temps, que és el que neces- 
sitem tots. Temps per acabar que es produeixi per assolir un 
consens social; consens social que possiblement s’ha 
d’aprofundir molt per poder treballar-hi en aquesta dirnen- 
Sió; consens social amb els agents socials -sindicats i em- 
presaris- i consens social, també, amb altres entitats com les 
administracions locals, que també estan treballant de valent 
amb aquesta tasca. Consens politic amb aquesta cambra per- 
quk, COM s’ha dit i es repetia ahir, estern en una fase de re- 
cuperaci6 econbmica on el creixement no esta comportant 
un descens correlatiu del tema de l’atur i, per tant, aixb plan- 
teja una problematica que el consens social permeti també 
articular recursos i actuacions que facin molt més eficient 
aquest creixement econbmic en el sentit de reducció de 
l’atur. I consens per definir, per remodelar el que ara s’ha 
presentat corn a Servei Catal& d’Ocupaci6. 

Crec que aquest 6s un temps que necessitem tots i que 
necessita també la majoria per poder rectificar I’actual pro- 
jecte, que, al nostre entendre, té greus mancances. Al nostre 
entendre, aquest projecte de Servei Catala de Col4ocaci6 té 
dificultats i problemhtiques derivades de la seva concepció 
unilateral, de la seva inadequació, de la seva insuficihcia i, 
possiblement, de la seva manca de legalitat. 

Unilateral perqu¿? no cerca ei compromís i la colalaboració 
de les administracions locals, sindicats i empresaris. S’ha in- 
format pera no s’ha negociat; s’estableix un mecanisme on 
no hi ha una corresponsabilitz~ci6 en la participació. I en al- 
guns casos, algunes administracions s’han queixat que se les 
tracta com si fossin nom& un lloc on posar una cosa que 
sembla mis un Servicaixa que no pas un lloc d’atenció per 
ai terna del tractament de la cof*Tocació. 

És inadequat perquh no es configura com un servei pú- 
blic. Hem de dir que en aquests moments, malgrat que no hi 
han encara papers escrits, si  que en l’explicaci6 que s’esth 
donant del Servei Cattalh de Collocació ja s’ha avanqat que 
els empresaris hauran de pagar; els empresaris hauran de pa- 
gar per totes i cada una de les persones que demanin al Ser- 
vei Catalh de Col.locaci6. Perb és que els treballadors que 
vulguin canviar d’ocupaci6 també hauran de pagar. Per tant, 
no estem pariant d’un servei p6blic; estem parlant d’un ser- 
vei que, per tant, no garanteix aquelles dimensions d’equitat, 
universalitat i gratuitat que normalment configuren els ser- 
veis públics. És, doncs, un projecte inadequat. 
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Perb al mateix temps 6s un projecte insuficient; possible- 
ment -possiblement-, aquesta ser& una més de les possibles 
agkncies de coJ.locaci6 que pot haver-hi a Catalunya. El 
marc legal obert a partir de la Llei 10194 obre la possibilitat 
de creaci6 d’agkncies de col-laboració de !’Inem, i ei Servei 
Catal& de Col4ocaciÓ ser& una slgencia de collabemi6 de 
I’Inem. I dic: possiblement, o almenys legalment, no serh 
l’única. I, aquesta possibilitat legal de mul tiplicitat d’agkn- 
cies, la podriem resoldre si hi hagues un compromis politic 
de posar al capdavant, que la Geneditat liderés el pro& 
d’intermediació del mercat de treball; per6 per aixb fa falta, 
d’una banda, que la Generalitat plantegi que el Departament 
de Treball, que el projecte que es plantegi tingui vocació 
d’universalitat, de condició de servei públic, que vulgui 
abastar tot el territori de Catalunya, i amb aquest projecte sí 
que ser& possible -al nostre entendre- assolir el cansens so- 
cial, el consens polític perqui! la Generalitat lideri mancan- 
ces o superi les mancances en aquest moment que podrien 
donar la pluralitat d’agkncies de col.locaci6 i sigui I’ens, 
I’oorganisme, l’Administraci6 qui ho faci. 

Entenem que també té mancances de legalitat o proble- 
mes de legalitat perqu5 amb el seu projecte, que esta plante- 
jat i que nosaltres entenem que la Llei hauria d’jntentar 
modificar, es vol gestionar a partir de centres privats amb 
afany de lucre. X aixb, a hores d’ara, esta prohibit per la le- 
galitat, per aquesta mateixa legalitat que permet la creació 
del Servei Catal& de CoI”locaci6; prohibeix que les entitats 
amb hnim de lucre participin en la intermediacid; prohibeix 
que acadbmies, centres de formació i gestories participin 
com a agents del Servei Catalh de Co~~loc~ci6. Estem en una 
situació que hem de superar. El Servei Catala de Col.locaci6 
en aquests moments es transforma en el cavall de Traia que 
permet que agents que estan prohibits per interrnediar en el 
mercat de treballl puguin entrar-hi. 

Tot aixb, doncs, configura un projecte d’una agencia de 
collocació privada, IIQ un servei públic. I, per tant, entenem 
que la trarnitaci6 de la llei permetria resoldre aquesta pro- 
blemitica, donar-nos temps, obrint la possibilitat de cons- 
truir un servei p6blic d’ocupaci6 que nosaltres defensm{em 
que fos servei pbblic, que estigués integrat per totes les ad- 
ministracions que estan actuant en aquest terna, que partici- 
pin també, que es corresponsabilitzin també els agents 
socials, empresaris i sindicats, i que coordini els recursos de 
formació i d’ ocupació, 

I hem de dir que entenem adient que es generi una estruc- 
tura prbpia per a aquest mecanisme. Hem de recordar que en 
el Pressupost d’enguany esta previst que aquest Servei Cata- 
I& de Col.locaci6 o aquest Institut Catala d’Ocupaci6, o el 
Servei Catal& d’ Ocupació -el nom, I’hauríern d’acabar dis- 
cutint- podria estar gestionant mCs de 20.000 milions 
adreptts al terna de l’ocupaci6. Tenim instituts que gestio- 
nen 60 milions de pessetes; tenim estructures per gestionar 
60 milions de pessetes, NQ sembla lbgic anar a una estructu- 
ra pactada, consensuada per gestionar 20.000 milions de 
pessetes adrqats a combatre l’atur? Jo crec que el planteja- 
ment d’instar que es faci aquesta llei, d’obrir aquest debat, 

6s un plantejament adient i adequat als moments, i per aixb 
li donarem recolzament. 

Res més; moltes grhcies. 
El Sr, PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Raiíé. Pel 

Grup Parlamentari de Converghcia i Unió, té la paraula la 
senyora Bruguera. 

La Sra, BRUGUERA: Moltes grhcies, senyor president. 
Senyores i senyors diputats, els intentaré contestar a aquesta 
Moci6 amb cinc punts, 

Primer de res vull deixar consthncia que tant el nostre 
Grup Parlamentari corn el Govern de la Generalitat no re- 
nunciem a1 trasphs de 1’Inern. És imporfant perque vosth ..., 
després ja els ho acabaré d’explicar, perb vostks configuren 
el Servei Catalh d’Ocupaci6 i moltes vegades aixb podria 
estar en contradicci6 amb alguna de les coses que reivindi- 
quem. Per tant, primera, reivindiquem el trasphs del servei 
de 1’Inern com a ljnica garantia per tirar endavant una politi- 
ca d’ocupacib plena i de lluita contra l’atur; per tant, primer 
punt. A més a més, aixb ve ratificat ... -vost&s ho saben-, fa 
quatre dies vam votar justament en aquest mateix Ple la Re- 
solució en aquest sentit; aquesta Resolució, vull dir ..., ara j a  
no els la llegir&, donada l’hora que és i perquk tots nosaltres 
la coneixem prou. 

Segon punt: remarcar també la voluntat de consolidar un 
model catal& en el mldn dei treball. Nomes cal resseguir totes 
les actuacions que ha fet el Departament de Treball per ada- 
nar-se que aixb, fins ara, ha estat així. Si ho recordem, el 
trasphs de formació ocupacional no es va donar fins a l’any 
1992, i abans d’aixb, molt abans d’aixb, ja l’any 85-86 es va 
comenqar amb una política de lluita contra l’atur i ,  per tant, 
de forrnaci6 en el camp de l’ocupaci6. Sempre, el Departa- 
ment de Treball s’ha avanpt al trasphs de compethies; per 
tant, aixb, ara, aquesta ha estat i és una de les actuacions 
priorithies, tal com reclamava el senyor Pueyo. 

Tercer punt: ha de quedar clar que la intenció del Govern 
de la Generalitat no 6s competir amb l’hem, sin6 ajudar 
amb aquests objectius que vosths deien, els comuns de tots 
nosaltres, de reduir ¡’atur, crear el mhxim d’ocupaci6 i fer 
una feina eficwG, una intermediació laboral. Na  voldriern pas 
que el Servei Catalh d’Ocupaci6 es pogués interpretar com 
una alternativa o com una renúncia a 1’Inem. I legislar sobre 
aquest tema podria interpretar-se en determinat sentit COM 

aixb, una renúncia o be una alternativa. 
Quart punt: la voluntat del Govern de la Generalitat es, 

lbgicament, de total obertura a la participació i al seguiment 
per part dels agents socials, Senyor RaÍí6, vostk ens deia que 
es necessita temps perquk hi hagi un consens social: hi hau- 
rB el temps que sigui necessari. Moltes vegades vastb mateix 
ha vingut a aquest. ,. ha defensat alguna interpel-lació, algu- 
na moció i al cap de quatre dies ha intentat, com si di- 
gukssim, estripar les cartes, i al cap de quatre dies vostk 
mateix o ei seu sindicat ha firmat un conveni amb el Depar- 
tament de Treball, perquk aquest acord, la voluntat d’arribar 
a un acord hi era per part, Ibgicament, de la Generalitat, per6 
també hi és -i aixb ens consta- per part dels diferents sindi- 
cats. I, a més a mbs, aixb es vol fer, lbgicament, no solament 
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amb els sindicats i les patronals, sin6 també amb I’Adminis- 
traci6 local, a través de la Federaci6 i de l’Associaci6 Cata- 
‘llana de Municipis. 

Per tant, nosaltres no dubtem en absolut d’aquesta ..., no 
solament de la voluntat que vostk, que tenen els sindicats, 
sin6 que tenen tots els agents socials d’arribar a aquest 
acord, i estem segurs que aixb s’assaIir8. Quina serh la for- 
ma? No li ho podem dir perqub em sembla que no hi ha res 
que es pugui descartar en aquests moments. D2iern que, per 
exemple, una de les formes podia ser.,,, vost5 sap que hi ha 
el Consell Catal& de Formació Oeupacional i que s’hha dit 
també que es transformaria aquell Canself, a mes a més de 
formació ocupacional, de col~locació, Per tant, aquesta po- 
dria ser una fórmula, no ens tanquem a cap, no ho fa el GQ- 
vern. Per tant, nosaltres, en el seu nom, tamb6 reivindiquem 
aquesta voluntat d’obertura i de plena participació, 

I cinque punt i últim: volem fer evident un cop mes que 
estem mancats d’aquest instrument i rnprescindible per tal de 
poder assumir plenament la responsabilitat i la plena direc- 
ci6 d’una política graba? d’acupació a Catalunya i, per tant, 
reivindiquem un cop m6s el trasphs de I’Inem, que serh quan 
aixb es produeixi, només quan aixb es produeixi, que el Go- 
vern i el Parlament, 6s a dir, tots dos haurem de plantejar- 
nos l’organitzaci6 adequada dels instruments administratius, 
de forma que aquests responguin a una eficaq aplicació de la 
política ocupacional de la Generalitat i, per tant, l’exercici 
d’unes cornpetkncies plenes i clares, Aquesta organització 
pot ser a traves d’una estructura departamental o d’un insti- 
tut autbn~m. Tampoc es descarta un ens públic institucional. 

Sigui com sigui, ja li ho dic, creiem que és prematur pro- 
nunciar-se; creiem que no és necesshia aquesta llei, perque 
el consens est& garantit, perque a més a mes els punts, di- 
guem-ne, de fons que vostk deia, tal com li va contestar el 
conseller, deia que aquesta xarxa ..., li va contestar, i no crec 
que ho hagi de repetir, perb vostk recorda que d&em que era 

una xarxa global, coordinada, que anava dirigida a tota la 
pobIaci6 activa i que assegurava oberta a tots SIS usuaris, as- 
segurant per tant I’equitat en la intermediació del mercat de 
treball. Per tant, ser& aleshores, quan estigui traspassat 
I’Inem, quan estar& justificada aquesta llei que parli d’englo- 
bar totalment la política contra l’atur, la politica dintre del 
camp de la formacid ocupacional, per tal d’impulsar i exe- 
cutar les politiques actives d’ocupaci6.16~ per tot aixb que 
el nostre Grup Parlamentari hi votar& en contra. 

Moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grbcies, senyora Bruguera, 
(El Sr. Rañb demana per parlar.) Sí, el senyor Rañé per 

que demana Ta paraula? 
EI Sr. R A m :  Suposo que deu ser per al*Iusions i per ma- 

tisar una qüestió que crec que des del punt de vista de la se- 
nyora Rosa Bruguera convindrh que ha sigut un recurs 
dialectic, quan ha dit que entenia que jo havia participat, des 
d’aquesta tribuna, amb hnim d’estripar les cartes en alguns 
moments, Jo crec que la vehemencia o la fermesa en la de- 
fensa de determinats plantejaments mai ha estat amb hnim 
d’estripar cap carta; crec que és un recurs lingiiistic, que vull 
dir que el diccionari té altres paraules, que possiblement 
hauria tingut més sort si n’hagués triat unes aitres, I, en tot 
cas, nomis deixar consthncia d’aquesta meva voluntat en les 
meves intervencions al Parlament de Catalunya. 

EI Sr. PRESIDENT: En queda consthncia. 
Passem a la votaci6. 
Senyores diputades i senyors diputats que hi estiguin 

Les i els que hi estiguin en contra? 
Abstencions? 
La Moci6 ha estat rebutjada per 33 vots a favor, 58 en 

S’aixeca la sessió. 
(& un quart de tres de la farda i cinc minuts.) 

d acord es volen posar dempeus? 

contra i cap abstenci6. 
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