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SUMARI: 

.La sessiú s’crbre a dos quarts de cinc de la tarda i set minuts. 
Sessi6 informativa amb la consellera de Justícia sobre 1’Apztrtat‘XIII, punt 3, de la Resolucih 1791IV 
dei Parlament de CataIunya (Acord de la Comissi6 del 24.02.95) (Punt primer de l’ordre del dia) i Pre- 
guntes (Punt segon de f’ordce del dia.) 

La sessid se s u s p h  a les cinc de la tarda i dotze minuts i es repr2n a tres quarts de sis. 
Preguntes i observacions subsegüents a l’exposici6 
Sobre els motius de la no-presa d’accions de responsabilitat civil contra /Q Fundaciú Quad España 

Formulació: Sr. Pujol i FoIcrd ( P )  (p .  6458). 
Resposta: consellera (p. 6458). 
Repregunta: Sr. Pujol i Folc& (P) (p. 6458). 
Segona resposta: consellera (p. 6458). 

Exposició: consellera de Justícia (p. 6453). 
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SUMARI (2) 

Preguntes al Consell Executiu sobre les activitats de la Furzdacid privada Quaif Espuña del gener del 
i992 fins ara (Reg. 24948), sobre les liquidacions dels pressupostes d ’ingressos i despeses dels anys 1992 
i 1993 corresponents a la Fundacid privada Quail Espanya (Reg. 24949), sobre la transfer2ncica de 400 
milions a la FundaciB privada Quad Espa fia (Reg 249503, sobre si el senyor Javiev de la Rosa va utilitzar 
la Fundació privada Quail E p G a  per afinalitutx difmlafs de les fundacionals (Reg. 24951), sobre si la 
Fundacid privada Quad Espunya ha tingut beneficis fiscals (Reg. 24952), sobre I’in‘ncumplirnent de I ’arti- 
cle I 3  de la Llei de fundacions privades per la Fundaciú privada QZuaii Españu (Reg. 24933), sobm si es 
pensa aplicar el que estableix La lletra c) de I’article 15 de la Llei de fundacions privades en relaci6 amb 
I’empresunament del senyar De la Rusa (Reg. 24954) i sobre IQ presentacid d’un inventari-balanG de la 
Fundacid privada Quail Espa Aa (Reg, 24955) 

Formulaci6: Sr, Saur0 (IC) (p.  6459). 
Resposta: consellera (pa 6460). 
Repregunta: Sr. Saura (IC) (p.  6462). 
Segona resposta: consellera (p .  6463). 

Sobre la trunsfer2ncia de 400 milions Q la Fundacid Quad EspaSa, sobre les accions de benefichcia, de 
cultura o de docEncia de la Fundació u Catalunya u a S~mdZl i~  i sobre les raons per quc? el Departament 
de Justícia nu ha exercit per voluntat @pia les facultats de tutela conferides per llei 

FormuIaci6: Sr. Rodri (ERC) (p.  64633. 
Resposta: consellera (p.  6464). 
Repregunta: Sr. Rodri (ERC) (p. 6465). 
Segona resposta: consellera (p .  646.5). 

Sobre I’actuaciú de La Cunselleria de Justicia en relacid amb la Fund~cid Quad Españu i la informació 
donada al Parlament 

Formulació: Sr. Abelid i Alfonso (3) (p.  6465). 
Resposta: consellera (p. 6467). 
Repregunta: Sr. Abellrfi i dEfonso (S) (p. 6468). 
Segona resposta: consellera (p. 6468). 

Sobre les Knies mestres de la nuva llei de mdif imcib de la Llei I/J982, del 3 de marC, de fundacions pri- 
vades i sobre ei tant per cent de fundacions que no presermteen. la ducumentacid anual 

Formulaci6: Sr. Orriols (CiU) (p. 6468). 
Resposta: consallera (p. 6469). 

La sessid s’aixeca a les set de la tarda i vuit minuts. 

Aquesta publicaciú és impresa en paper ecohgic (definiciú eurupea ECF), 
en compliment del que estableix la Resolució 124IIlI del Parlament, sobre la 
utilització del paper reciclat en el Parlament i en els departaments de ¡a Gelae- 
ralirat, adoptada el 30 d’abril de 1990. 
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SESSI6 N a n .  18 DE LA COMISSI6 

SEGURETAT CIUTADANA 
DE JUST~CIA, DRET I 

La sessid s’obre a dos quarts de cinc de la tarda i set mi- 
nuts. Presideix el Sr. Rigol, acompanyat del vice-president, 
Sr. Oliurt, i de la secretciria, Sra, Bruguera. Assisteix la 
Mesa el lletrat Sp: Vintrb. 
Hi sdn presents les diputades i els diputats Sr. Ali& Sr. 

Campuzano, Sr. Descals, Sr. Giménez, Sr. Orriols, Sra. 
Vendrell (en subsfiiucib del Sr. Pérez-Moreno), Sra. Ruiz i 
MargaleJ Sr. Vila i Foruny i Sr. Vila i Girb, pel G. P. de 
Convergkncia i Unió; Sr. Abeíló i Alfonso, Sra, Barenys, Sr. 
Elena, Sr. Carnicer (en subsditució del Sr, Font) i Sr. No- 
guer, pel G. Socialista; Sr. Morera i Sr. Rodri, pel G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya; Sr. Saura (era substi- 
tucid de la Sra. Ortsnich), pel G. P. d’hiciativa per Catalu- 
nya; Sr. Pujol i Folcrh, pel G. P. Populur, i Sr, Reguant, pel 
C. Mixt, 

Assisieix a aquesta kessid la consellera de Justícia, Sra. 
Núria de Gispert i Catal& 

Ordre del dia 

1. Sessiú informativa amb la Consellera de Justt‘ciu sobre 
I ’Apartat XIII, punt 3, de la Resolució 179/IV del Purlament 
de Catalunya (Acord de la Comissib del 24.02.95). 

2. Preguntes a respondre oralment en Comissi6: 
- Pregunta al Consell Executiu sobre les uctivitats de la 

Fundació privada Q u i l  Espanya del gener del 1992 fins 
ara, que formulard el diputat Sr. Joan Saura, del G. P. 
d’lniciativa per Catalunya amb un altre diputat (Reg. 
24948) (BOPC, 298,19977) 

- Pregunta al Consell Executiu sobre les liquidacions 
dels pressupostos d’ingressos i despeses dels anys 1992 i 
1993 corresponent,s a Ea Fandaci6 privada Quail E S ~ Q ~ Y Q ,  
que formulard el diputat Sr. Joan Saura, del G. P. d’lniciu- 
tiva per Catalunya amb un altre diputat (Reg* 24949) 
(ROPC, 298, 19977) 

- Pregunta al Cmsell Executiu sobre la transferthcia 
de 400 milions a !a Fundacid privada Q’uail Espunya, que 
formularri el diputat Sr, Juan Saura, del G.  P .  d’lniciativu 
p e r  Catalunya amb un altre diputat (Reg.24950) (BUPC, 
298,19977) 

-Pregunta al Consell Executiu subre si el senyur Javier 
de la Rosa va utilitzar la Fundacid privada Quail Espanya 
per a finalitats diferents de les fundacionals, que formulard 
el diputat Sr, Joan Saura, del G.  P. d’lniciativa per  Cata- 
lunya amb un altre diputat (Reg.  24951) (BOPC, 298, 
J9978) 

- Preguntu al Consell Executiu sobre s i  la Fundació pri- 
vada Quad Espanya ha tingut beneficis fiscals, que formu- 
lard el diputat Sr. Joan Saura, del G. P. d’1niciativu per 
Catalunya amb un altre diputat (Reg. 24952) (BUPC, 298, 
19978) 

- Pregunta al Consell Executiu sobre I’incomplirnent de 
l’article 13 de la Llei de fundacions privades per la Funda- 
ci6 privada Quad Espanya, que formularh el diputat Sr. 
Joan Saura, del G. P. d’lniciiativa per  Catalunya amb un al- 
tre diputat (Reg. 24953) (BOPC, 298, 19978) 

- Pregunta al Consell Executiu sobre si es pensa aplicar 
et que estableix la lletra c de [’article I5 de la Llei de fun- 
dacions privades en relació amb E’empresonament de1 se- 
nyor de la Rosa, que forrnulard el diputat Sr, J m n  Saura, 
del G. P, d’lniciativa per Catalunya amb un altre diputat 
(Reg . 24954) (BOPC, 2 98, I99 79) 

- Pregunta tal Consell Executiu sobre la presentacib d’un 
inventari-balmq de la Fuduciú privada Quuil Espanya, que 
fomulard el diputat Sr. Joan Saura, del 6. P. d ’Iniciativa per 
Catalunya umb un altre diputat (Reg. 24955) (BUPC, 298, 
19979), 

El Sr. PRESIDENT: Senyores i senyors diputats, s’obre 
la sessi6. 

Sessió informativa amb la consellera de Justícia 
sobre l’apartat 13.3 de la Resoiució 17911V 

del Parlament de Catalunya 

El primer punt de i’ordre del dia 6s la sessió informativa 
amb la consellera de Justícia sobre l’apartat XIII, punt 3 de 
la Resoluci6 179flV del Parlament de Catalunya (Acord de 
la Comissi6 del 24 del €I del 95). 

Permetin-me que doni la benvinguda a la consellera a 
aquesta sessió i a aquesta Comissi6, i si els sembla els expli- 
caré tal com transcorrerh la sessi6 aquesta. Hi haurh una pri- 
mera part, d’intervenci6 de la senyora consellera; desprks 
aixecarem momenthiament la sessi6 -ja veurem si per deu 
minuts, un quart d’hora o vint minuts, ho anirem veient so- 
bre la marxa-, i desprks hi haur? la intervenció dels diversos 
grups, de menor a major, i el Grup d’hiciativa per Catalu- 
nya, totes les preguntes que formen part del punt número 2 
d’aquesta Comissió, quedaran subsumides en la seva inter- 
venció, també en l’espai de temps que cregui necessari per 
poder-les substanciar. 

Per tant, senyora consellera, te la paraula. 
La Sra. CONSELLERA DE JUSTÍCIA (NÚria de Gispert 

i Catab): Illustríssim senyor president de la Comissi6 de 
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, il~lustrissirnes senyores 
diputades, il4ustrissims senyors diputats, reitero el que ja 
vaig dir als membres de la cambra en la meva primera com- 
pareixenqa corn a consellera de Justícia el passat mes de fe- 
brer: és el meu mhxirn interhs i el meu objectiu millorar en 
el que es pugui tot el que faci referhcia a i’bmbit de la justí- 
cia i el dret. Trasllado a tats els membres de ia Comissi6 de 
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana la meva ferma voluntat 
de complir els deures que, com a consellera, em corresponen 
davant del Parlament de Catalunya, alhora que els ofereixo 
ía meva coklaboraci6 en tot el que tingui a veure amb el De- 
partament que regento. 
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Per a mi és un honor servir Catalunya des del Departa- 
ment de Justícia, i vull que sgpiguen que m’hi dedicaré en 
cos i inima, a millorar-10 i engrandir-]o amb economia, ce- 
leritat i efichcia. Aixb he demanat a la meva gent tan bon 
punt vaig prendre possessió del c h e c  i vaig poder fer eis 
canvis indispensables que creia necessaris. La gent de Justí- 
cia, els meus funcionaris, s6n gent preparada, que actua i se- 
guir& actuant sota aquests tres principis. 

Dit aixb, inicio Ia meva intervenci6, la qual hauria desit- 
jat que hagués tingut un marc més ampli, un marc mes ente- 
nedor i afavoridur del que 6s i representa el meu Depar- 
tament, perb, com he dit al principi, assumeixo els meus 
deures i la meva responsabilitat com a consellera i em pre- 
sento davant d’aquesta Comissió amb la voluntat i E’esperit 
d’informar amb total transparhncia. 

El Parlament de Catalunya, en l’apartat XIII, punt 3 de la 
Resolució 179JIV, sobre I’orientació politica general del 
Govern, adaptada pel Ple del dia 27 d’octubre de 1994, va 
instar el Govern a exercir les facultats previstes en els arti- 
cles i3  i 15 de la Llei de fundacions privades en relaci6 amb 
la Fundaci6 Quail España. També va acordar que deIs resul- 
tats d’aquestes actuacions se n’havia de donar compte, en el 
termini de trenta dies, a la Comissió corresponent del Parla- 
ment. El Govern, en data 9 de novembre de 1994, va aportar 
documentació sobre les actuacions del protectorat de funda- 
cions i es va oferir tant a informar de les noves actuacions 
que es pradui‘ssin corn a prestar en tot moment la seva coEla- 
baraci6, amb la preskncia del titular del Departament res- 
ponsable d’aquestes actuacions administratives. El Grup 
Socialista, en data 23 de novembre de 1994, va sollicitar 
aquesta compareixenqa. 

Doncs bé, a l’iinforme sobre la FundaciB privada Quail 
España que es va presentar al Parlament, es feia esment tant 
de la constitució i de la inscripci6 com de les actuacions 
posteriors que havia dut a terme el protectorat, Ates que dha 
acusat el Govern de tracte de favor a la Fundacid Quail, vulI 
palesar que !’actuació del protectorat sempre ha estat 
d’acord amb la legalitat. 

Constitució i inscripci6: incidkncies. Quant a la fase de 
constituci6 i inscripci6, la Fundaci6 Quail Espafia es va 
constituir per escriptura pública autoritzada pel notari de 
Barcelona senyor Joan Rubies i Mayol, ei dia IQ de desem- 
bre de 199 1; va atorgar-la el senyor Arturo Piiiana Bo, que 
intervingué en nom i inter8s propi i, a més a m6s, en nom i 
representaci6 de Quail España, SA. El senyor Pifiana atorgh 
que Quail Espafia, SA, constituia una fundació privada, cul- 
tural i docent, subjecta a la legislaci6 de la Generalitat de 
Catalunya, i la dotava inicialment amb un milió de. pessetes, 
que, segons declarh, havia estat aportat en efectiu i dipositat 
en un compte obert a nom de la Fundació en una entitat ban- 
chia. 

El dia 1 I de desembre de 1991, el senyor PiSiana va 
adrqar al director general de Dret i d’Entitats Jurídiques 
una instincia i documentació adjunta en quk sol.licitava el 
reconeixement, la classificaci6 i el registre de la Fundaci6. 
El dia 13 de desembre de 1991, el cap del Servei de Funda- 

cions va comunicar els defectes en I’escriptura de constitu- 
ci6 que es referien als estatuts, defectes fhcilment esmena- 
bles, i que es referien a I’article 15i ,  que enumerava les 
facultats que el patronat no pot delegar mai; s’ometen, perb, 
les facultats d’alienar i gravar béns immobles i dels valors 
mobiliaris no cotitzats en borsa, d’acord amb I’articIe 11.4 
de la Llei 1/82, del 3 de mar$, de fundacions privades. La 
delegació prevista en l’article 22,a, a favor del vocal delegat, 
s’ha de limitar en el que pugui contradir l’article 11.4 abans 
esmentat. 

El dia 19 de desembre de 1991, el senyor Piñana va 
adreGar una instincia al director general de Dret i d’Entitats 
Jurídiques, va adjuntar les dues escriptures autkntiques i va 
sdlicitar que es tinguessin per esmenats els defectes. Els 
dies 20 i 23 de desembre de 1992 es varen emetre els infor- 
mes jurídic i econbmic, les conclusions dels quals varen ser 
favorables a la inscripci6. El dia 30 de desembre de 2991, el 
director general de Dret i d’Entitats Jurídiques va comunicar 
al conseller que considerava que la documentació presenta- 
da s’adequava a la normativa catalana de les fundacions pri- 
vades i l i  va trametre l’expedient amb la proposta de 
resoluci8. El 3 i de desembre de 199 1 el conseller va dictar 
resoIuci6 d’inscripció i classificaci6. 

En definitiva, l’expedient d’inscripci6 va trigar a resol- 
dre’s vint dies, i des que es van esmenar els defectes fins 
que es va dictar la resolucid d’inscripci6 van transcórrer 
dotze dies. Cal tenir en compte que aquest termini ha estat, 
fins i tot, més breu per a altres fundacions. Tenint en compte 
les fundacions que es van inscriure l’any 91 i que van ser 
72, 53 tenien defectes en I’escriptura de constituci6, i des 
que van ser esmenats fins que es va dictar la resolució d’ins- 
cripció i classificaei6 es va trigar una mitjana d’un mes, 
perb respecte a 13 es va trigar quinze dies o menys; en con- 
cret, es va trigar menys de dotze dies pel que fa a la Funda- 
ció Antonio Cmasco i Garcia: dos dies; la Fundació Gaspar 
Bonet i la Fundació Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelo- 
na, cinc dies; la Pundaci6 Unió Esportiva Vilassar, sis dies; 
la Fundaci6 d’Investigaci6 i Formació i la Fundació 
I’ Aliangt, set dies; la Fundaci6 Desenvolupament i Promo- 
ci6 de les Comarques de Catalunya i la Fundaci6 Lacethnia, 
onze dies. Ca1 tenir en compte que les circumstincies que 
poden incidir en el retard en la inscripció d’una fundaci6 
s6n els seus defectes, el temps que es trigwi a respondre el 
requeriment d’esmena, la demanda de constitucions de fun- 
dacions i si s’han d’atendre altres funcions. 

Aportaci6 dels 400 milions de pessetes. En relaci6 amb 
l’aportaci6 de 400 miIions de pessetes, cal remarcar que per 
mitja de dilighcia de 18 de desembre de 1991, que figura 
incorporada a I’escriptura de constituci6, el senyor Piiiana 
va declarar que Quail España, SA, tenia un fons de 
433.947.149 pessetes, destinat a la Fundaci6 privada Quail 
Espafia, que seria trames a la Fundaci6 en el mateix moment 
del seu reconeixement per la Generalitat de Catalunya quant 
a 400 milions de pessetes. Pet que fa a la resta de la quanti- 
tat expressada, manifesta que Quail Espafia, SA, la trametria 
a la Fundaci6 privada Quail Espafia durant I’exercici del 92, 
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si fos oportlj, En l’escriptura de constitució de la Fundaci6, 
en establir el pressupost del primer exercici econbmic, es 
van fer constar corn a ingressos de l’entitat fundadora els 
400 milions de pessetes. 

Pel supbsit que s’entengui que I’aportacíó de 400 milions 
de pessetes es va fer corn a dotacid fundacional, seguint el 
senyor Vilaseca Marcet en la Revista Jurídica de Catalunya 
de I’any 83, en el seu artide <<Entorn de la legislació catala- 
na sobre fundacions privades>>, considerem que la configu- 
raci6 d’aquest acte de destinació de b6ns estava d’acord amb 
la Llei 1/82, perque, d’una banda, la sotmetia a una condició 
suspensiva establerta per la mateixa Llei, ja que l’artiele 7,l 
assenyala com a moment en quk s’opera la transmissió dels 
béns de la dotaci6 el de la inscripci6 de la Fundaci6 en el 
Registre; d’altra banda, perque, segons l’article 3.1, la dota- 
ci6 fundacional pot constituir-se amb bens i drets de qualse- 
vol mena. 

Pel supbsit que la Fundació contestbs que els 400 milions 
de pessetes formaven part de la dotaci6 fundacional, ente- 
nem que td interhs transcriure alguna de les reflexions que 
va fer el senyor Vilaseca Marcet a l’article esmentat: <<Una 
de les caracteristiques destacades de Ia dotaci6 és l’obligaci6 
de conservar-la integra, Així ho estableix l’article 12,l.b, 
fent-ne responsables els components del patronat. El precep- 
te, perb, no s’expressa prou bk: en primer lloc, es refereix a 
la conservació del patrimoni quan aquest, integrat per tots 
els bens de I’actiu en  un moment determinat, comprkn no 
solament els bdns immobilitzats, sind també les rendes pro- 
dui’des per aquells i els aItres ingressos en efectiu, els quals 
no tenen d’dsser conservats, sinó precisament gastats per do- 
nar compliment a aquelles finalitats. L’error, que és evident 
i fhcilrnent salvable, prové d’una esmena parlamentbia que 
substituí indegudament en aquest punt l’expressi6 original 
<capital>) per <(patrimoni>>. Si de cas, si al Parlament no li 
semblava bé parlar de wxipitabz en relació amb les funda- 
cions, hauria estat correcte, i segurament encara més precis 
tecnicament, substituir la paraula <<capital>> per la de <<dota- 
c i 6 ,  que 6s l’objecte indubtable sobre qui recau I’obligaci6 
de conservar. Abans, perb, cal aclarir que el veritable sentit 
de I’article i2.l.b 6s que l’obligació de conservar recan so- 
bre la dotació com un tot, i no sobre cadascun dels bens i 
drets que la integren presos d’un en un. Per a aixb basta po- 
sar en relació aquest precepte amb I’article quart, del qual 
resulta que els béns individualment considerats no han 
d’ésser conservats sempre en la seva naturalesa juridica ori- 
ginhria ni en la seva corporei’tat determinada, sin6 que po- 
den ser substitui’ts per altres, sempre que el valor global de 
la dotació no en pateixi.)) 

Actuacions realitzades pel protectorat. En relació amb les 
fundacions, I’activitat de la Conselleria de Justícia no 6s 
preeminentment fiscalitzadora, sin6 que ha d’actuar com a 
protectorat. Aixi, cal recordar que i’aarticle 10 de la Instruc- 
ció per a l’organitsaci6 i el funcionament del protectorat de 
la Generalitat sobre les fundacions privades de Catalunya, 
disposa que {cels brgans administratius mitjanqant els quals 
s’exerceix el protectorat, en les seves relacions amb Pes fun- 

dacions, tractaran d’instruir, informar i assessorar els inte- 
ressats en  el compliment de les obligacions que estableix la 
IIei, abans de recórrer a I’ús de les facultats coercitives de 
que disposen i a l’exigkncia de responsabilitat davant els tri- 
bunals.>> També cal tenir en compte que les fundacions s6n 
entitats privades i, per tant, sotmeses al principi de llibertat 
civil propi del nostre dret. Tampoc es pot oblidar que la vi- 
gilbncia del protectorat no s’exerceix exclusivament per mit- 
j a  de l’examen de la documentació anual, sind a través 
d’autoritzacions i aprovacions prkvies als actes determinats 
en I’article quart de la Llei 1/82, del 3 de rnarq. 

En aquest sentit, crec que 6s important parlar de l’objec- 
tiu inicial de la Llei 1/82, La Llei 1/82 es va fer pensant que 
era necessari fer una llei de fundacions per ra6 de la gran 
tradici6 existent a Catalunya en matkria de fundacions i de 
la conveniencia que hi hagut% una normativa adequada que 
servis per estimular la dedicació de nous capitals privats a la 
realització de finalitats d’interks general que coadjuvessin 
amb els poders públics catalans a la satisfacció de les neces- 
sitats generals de la comunitat. 

Els principis inspiradors d’aquesta Llei són: en principi 
no era una llei fiscalitzadora, no era una llei intervencionis- 
ta; els seus principis bhsics eren la naturalesa d’instituci6 del 
dret privat que correspon a la fundació: <<Les fundacions se- 
ran entitats privades que, per ra6 de llurs finalitats d’iinter5s 
general, restaran sotmeses al control dels poders públics no- 
més en la mesura necesshria perquk quedin garantits el res- 
pecte a la voluntat fundacional...>> EI segon principi: <<Per 
respecte a llur naturalesa privada, la Llei concedeix una Bm- 
plia iniciativa a la voluntat dels fundadors,..)> I el tercer prin- 
cipi important és: <&’hi preveu que el control administratiu 
s’exerceixi principalment en forma d’aprovacions d’actes, 
més que no pas en forma d’autoritzacions previes, com cor- 
respon a una entitat de dret privat. La vigilhncia bhsica 
s’exercirh a travbs de la qualificació dels documents que 
s’han d’inscriure en el Registre de Fundacions i de l’examen 
dels comptes i de la membria anual; I’autorització prhia no- 
més s’estableix per a evitar qualsevol desviació perillosa en 
la inversió del patrimoni., .N 

Cal remarcar que el percentatge de fundacions que ha 
presentat documentaci6 anual al protectorat ha anat augmen- 
tat els darrers anys. El protectorat, en Ús de les facultats que 
li atorga I’article 15 de la Llei de fundacions, i arran del 
nombre de fundacions amb documentaci6 anual no presen- 
tada O presentada de manera insuficient o inexacta, defec- 
tuosa o irkornpleta, va decidir iniciar l’any 2992 un 
programa pilot de visites que estaven en algunes de les si- 
tuacions abans esmentades. També va pensar i va comenFar 
a treballar l’any 92 a elaborar un estudi destinat a la modifi- 
cació de la Llei actual, amb vista a donar un suport especial 
a les fundacions privades, 

Les visites varen cornenpr a mitjans de I’sny 93, després 
de l’aniiisi i valoraci6 del nombre de fundacions que no 
presentaven els seus comptes, Els objectius bhsics van ser: 
visitar les fundacions en la seva prbpia seu o centre directiu 
o administratiu; recordar els compromisos legals que tenen 
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COM a fundacions, i sobretot els articles 12 i 13 de la Llei de 
fundacions privades, analitzar-los i proposar solucions. 

Aquest programa, que ha estat positiu tant per a! Servei 
de Fundacions com pec a les mateixes fundacions, ha palesat 
que els patrons tenen altres ocupacions o responsabilitats i 
que els aspectes tkcnics, tant econbmics corn jurídics, es 
descuiden argumentant manca de temps o desconeixement, 

El protectorat no ha anat cap vegada per iniciativa prbpia 
als tribunals per incompliment de les fundacions en la pre- 
sentaci6 de la documentaci6 anual, si bé ha estat part en al- 
guns processos iniciats per altres. D’altra banda -i no per 
justificar-nos-, cal tenir en compte que Ies societats mercan- 
tils també incompleixen l’obligaci6 de dipositar els comptes 
als registres mercantils. La meitat de les societats existents a 
Espanya, aproximadament un milió d’empreses, prescindeix 
d’uns dels requisits rnds importants de la Llei de societats 
anbnimes, com 6s l’obligatorietat de dipositar els comptes 
financers al Registre mercantil. 

El director d’estudis dei Collegi de Registradors Mercan- 
tils remarca que no es td consthncia que el Ministeri d’Eco- 
nomia hagi incoat cap mena d’expedient per la 
no-presentaci6 dels comptes al Registre, a la vegada que 
destaca que les quanties previstes per sanció s6n escasses, 

La legislació actuai estableix que per a les empreses que 
no presentin els seus comptes s’arbitraran unes sancions que 
oscil4en entre les 200.000 pessetes i els 2 milions de pesse- 
tes, EI Senat s’hha fet ressb d’aquesta probiemhtica durant la 
tramitació del Projecte de llei de societats de responsabilitat 
limitada. En concret, el dia 22 de febrer de 1995 va aprovar 
una esmena transaccional que modifica I’article 221 del text 
ref6s de la Llei de societats anbnimes, aprovat pel Reial de- 
cret legislatiu 1564189, del 22 de desembre. Estableix com a 
regla general que l’incompliment per I’brgan d’administra- 
ci6 de l’obligació de dipositar dins del termini la documen- 
tació cornportari que no s’inscrigui al Registre mercantil 
cap document que es refereixi a societat mentre duri l’in- 
compliment; tambk augmenta la quantia de les multes, de 
200.000 pessetes a 10 milions de pessetes. 

Actuacions en relaci6 amb la Fundació Quail. Segons les 
normes estatutiries d’aquesta Fundació, el termini voluntari 
per aportar la documentació anual prevista a I’article 13 de 
la Llei de fundacions és el de sis mesos després de la data de 
tancament de I’exercici; és a dir, el 30 de juny de cada any. 
En compliment d’ailb que disposa I’article 13 de la Llei de 
fundacions, el cap del Servei de Fundacions va requerir la 
Fundaci6 Quail España perque presentés la documentaci6 
anual de l’exercici del 1991 rnitjanqant ofici d’E de desem- 
bre de 1992, i la de I’exercici del 1992 mitjanpnt ofici de 
17 de novembre de 1993. En aquest segon requeriment es va 
reiterar l’obligació de presentar la documentació anual de 
l’exercici 199 1. 

Per tal de donar compliment a la Resoiuci6 179/IV, i corn 
j a  es va informar el 9 de novembre de 1994, el protectorat, 
en tís de les facultats previstes a l’article 15 de la Llei 
1111982, va investigar la situació patrimonial de la Fundació 
Qunil Espaiía en els registres p~bl ics ,  de la qual cosa es va 

derivar que no era titular de cap immoble O titularitat immo- 
bilihia ni de cap altra titularitat jurldica registrable; es va 
acompanyar certificaci6 acreditativa d’aquest punt. I ahir, en 
data ... -ahir, 15 de mar$, era?-, vam ratificar questa  ma- 
teixa certificaci6. 

Requeriment del 8 de novembre de 1994, Aixi mateix, en 
compliment tamb6 d’aallb que disposa l’article 15.d de la 
Llei 1/82, i per tal de donar compliment a la Resolució 
1791IV, el director general de Dret i d’Entitats Juridiques va 
requerir el 8 de novembre de 1994 el patronat de la Funda- 
ció privada Quail España perquk present& la documentnci6 
anual de E’exercici 1993, amb l’advertiment exprks que, si 
no es presentava immediatament, el protectorat podria ini- 
ciar les accions de responsabilitat que corresponguessin da- 
vant els tribunals ordinaris; al mateix temps va reiterar els 
requeriments de presentació de la docvmentaci6 anual dels 
exercicis 1991 i 1992. 

En resposta a aquest darrer requeriment, ei dia 14 de no- 
vembre de 1994, el notari de Barcelona senyor Miquel Tar- 
ragona Coromina, presentava I’acta de manifestacions per 
ell autoritzada el dia 1 1  de  novembre de 1994, nzirnero de 
protocol 3.643, atorgada pels senyors Juan JQSB Folchi Bo- 
nafonte i Joan Francesc Pont Clernente, en  la seva qualitat 
de membres de la Fundaci6 Quail España. En aquesta acta 
hi eren incorporats els comptes anuals comprensius de l’in- 
ventari-batang i Ia membria corresponent als exercicis tan- 
cats el 31 de desembre de 1991, 1992 i 1993, si bé aquesta 
docurnentaci6 es va presentar sense cap signatura ni certifi- 
cat que acredités I’aprovació per part del patronat, quan se- 
gons l’article 11.4 de la Llei de fundacions privades i 
3 ’  article 15 dels estatuts fundacionals s6n facul tats indelega- 
bles. D’altra banda, presentaven també la seva dimissió com 
a patrons de la Fundació. 

El dia 29 de novembre de 1994, el director general de 
Qret i d’Entitats Juridiques es va adrepr als senyors Folchi i 
Pont i els va comunicar que els comptes presentats havien 
de ser aprovats pel patronat per tal de complir allb que esta- 
bleix l’article 13 de la Llei de fundacions, i que havien de 
continuar en el ehrrec de patró en funcions fins que no es 
restablis el funcionament del patronat, tot indicant-los que 
no havien de dur a terme cap altra actuaci6 que les adminis- 
tratives de tipus ordinari per al manteniment de les activitats 
fundacionals. 

Arran d’aquesta impossibilitat de presentació deEs 
comptes degudament aprovats i de la impossibilitat de resta- 
blir el patronat -parlem personalment de tres patrons-, el 
conselier de Justícia, el 30 de desembre de 1994, resolgué 
que el Departament de Justícia, en  la seva condici6 de pro- 
tectorat de les fundacions privades de Catalunya, compare- 
gués davant la jurisdicció ordinhrisl per demanar la 
suspensi6 cautelar dels patrons prevista a I’article 15.d de la 
Llei 1/1982, del 3 de rnarq, de fundacions privades, i que es 
decretés a, favor del protectorat la supihcia regulada a l’arti- 
cle 15.g de l’esmentada Llei. 

EI Gabinet Juridic Central, el dia 17 de gener de 1995, va 
formular demanda de jurisdicci6 voluntciria, sol4icitant: pri- 
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mer, que se suspengués els patrons en l’exercici del seu chr- 
rec; segon, que es reconegut% a favor del protectorat la su- 
p h c i a  del patronat en les seves funcions; tercer, 
1’ autorització per entrar en el domicili de la Fundació per tal 
de dur a terme la inspecció dels llibres, dels documents i de 
les activitats de la Fundació. 

No obstant aixb, el Jutjat de Primera Insthcia nljmero 21 
de Barcelona, el dia 24 de gener, va dictar interlocutbria, en 
virtut de la qual no va admetre a tr2mit Ia demanda per no 
haver plantejat conjuntament amb la petició de suspensi6 i 
suplbncia les accions de responsabilitat. Aquesta interlocu- 
tbria va ser notificada al Gabinet Juridic Central el 31 de ge- 
ner de 1995. La no-exigencia de responsabilitat als patrons 
davant dels tribunals venia motivada pel fet que el Departa- 
ment de Justícia no disposava de dades que palesessin una 
actuació negligent dels patrons mes enik que el fet de no 
haver retut els comptes, i el Departament de Justícia, en 
molts casos de fundacions que no compleixen aquest deure, 
no ha iniciat mai per aquest sol fet accions de responsabili- 
tat, sinó que inicament ‘s’han fet requeriments. 

Des que la Generalitat exerceix el protectorat de les €un- 
dacions, inicament en dos casos s’han interposat accions de 
responsabilitat contra els patrons de les fundacions, i perque 
en aquests dos casos s’havia aportat informació a aquest De- 
partament de la qual es desprenia aquestes possibles respon- 
sabilitats. 

En els únics dos casos que s’han interposat accions de 
responsabilitat civil, que s6n els que afecten les fundacions 
privades Anthropos, Pere Boris i Calsamiglia, les actua- 
cions del Departament van ser les següents: rnitjaqant ofici 
de data 14 de juliol de 1992, amb registre de sortida del De- 
partament de data 21 de juliol de i992 i ndmero 33116, 
s’envien les autoritzacions al Gabinet Juridic Central per tal 
que iniciin les corresponents accions de responsabihtat. No 
ens consta cap altra actuaci6 del tribunal que la seva admis- 
sió a trhmit. Hi ha un informe del Gabinet Juridic Central, 
del 9 de juny de 1992, relatiu a ambdues fundacions, que 
conclou que es poden iniciar les accions de responsabilitat, 
en un cas, per venda d’un immoble i obtenci6 d’un crkdit 
bancari sense I’autoritzaci6 preceptiva dei protectorat, i en 
l’altre, per l’incompliment reiterat del deure de retre 
comptes i la impossibilitat de controlar l’estat patrimonial i 
la destinació i aplicaci6 dels rendiments produ’its peIs béns 
fundacionals. En aquest cas hi havia la informació que do- 
nava una persona familiar del difunt fundador, que feia arri- 
bar al Departament de Justícia la sospita raonada d’una 
actua& negligent dels patrons. 

Davant d’aquesta negativa de l’brgan judicial a donar la 
suspensi6 cautelar de€s patrons i declarar la suplkncia del 
protectorat al capdavant de la Fundació, s’estudib la possibi- 
litat de replantejar t‘acci6 judicial demanant la dita respon- 
sabilitat. Mentrestant, a meitat de febrer, els senyors De la 
Rosa, Piñana i Mir surten de la pres& En data 17 de febrer 
de 1995, el senyor Javier de la Rosa, quatre dies després de 
sortir de la pres6 en llibertat sota fianga, va aportar I’escrip- 
tura atorgada per la Fundaciú Quail España davant del notari 

senyor Miquel Tarragona, Coromina el dia 16 de febrer de 
1995. 

El senyor De Ia Rosa, actuant en nom i representacid de 
l’esmentada Fundaci6, exposa que el patronat es va reunir el 
dia 16 de febrer de 1995 i fa públics els acords que varen 
adoptar: primer, declara acceptada la dirnissi6 deis senyors 
h a n  Jos6 Folchi Bonafonte i Joan Francesc Pont Clemente, 
Narciso de Mir Faura i Arturo Piñana Bo, i declara aprovada 
la seva gesti6; segon, declara que s’han nomenat patrons la 
senyora Mercedes Miso1 Hierro 1 el senyor Javier de la Rosa 
Misoi; tercer, declara modificat l’article 16 dels estatuts, en 
el sentit que pugui nomenar-se un secretari que no sigui pa- 
tr6; quart, declara nomenat secretari no-patr6 el senyor Joan 
Francesc Pont i Clemente, si be ho condiciona al fet que el 
protectorat aprovi la figura del secretari no-patró; cinqu5, 
declara aprovats els comptes anuals dels exercicis tancats el 
31 de desembre de 1991,1992 i 1993. 

Un cop examinada la documentaci6 presentada, el pro- 
tectorat va considerar necessari aclarir una serie de qües- 
tions. Per consegüent, el director general de Dret i d’Entitats 
Juridiques, en data 8 del corrent mes de marg, es va adrqar 
a la Funda& Quail Espafia i va requerir totes aquelles da- 
des i documents a fi de completar i complir correctament les 
obligacions del patronat. Concretament, se li va comunicar 
el següent: primer, la liquidaci6 dels pressupostos presentats 
per les dades trameses no s’adequa aE compliment de I’arti- 
d e  5.2 de la Llei ilR2, del 3 de rnarq, de fundacions priva- 
des. Per tant, s’ha demanat un pla detallat per aplicar els 
recursos de destinaci6 pendents a la finali tat fundacional. 

Dos, caldria que es presentés ei suport documental dels 
credits atorgats per la Fundaci6 i que s’hi adjuntessin els 
contractes i les condicions. En el cas que aquestes condi- 
cions comportin un perjudici per a la Fundaci6, s’ha requerit 
que presentessin els comptes anuals de l’exercici 1992 de 
les societats receptores. 

Tercer, caldria que es presentés el suport documental de 
l’operaci6 de cancel.€ació dels crkdits a Quail Españia, SA, 
segons manifestacions dels senyors Juan Jose Folchi Bona- 
fonte i Joan Francesc Pont Clernente. 

Quart, caldria un detall sobre la naturalesa i composici6 
dels comptes de deutors, amb els titulars i eis imports deguts 
per cadascun, i d’inversions financeres temporals. Així ma- 
teix, s’hauría de justificar I’import comptabilitzat corn a re- 
tencions i la seva liquidaci6 corresponent. 

Cinquk, quant a Nueva Madrugada, SA, caldrien, per tal 
de determinar ei valor tebric de les seves accions i avaluar la 
necessitat de dotar comptablement una provisi6 de deprecia- 
ci6, els estats financers de l’exercici de 3993 i, si s’ha dut a 
terme una auditoria, t’informe corresponent. Així mateix, 
s’hauria de presentar una relació de les societats participades, 
en la qual s’indiqui el grau de participació en cadascuna. 

Sis&, manca el pressupost d’ingressos i despeses per a 
l’exercici de 1994. Fins que, mitjanpnt resolució de la Con- 
selleria de Justícia, no s’aprovi i inscrigui la modificació 
d’estsltuts de la Fundaci6, no s’anotarh en el Registre el se- 
nyor Joan Francesc Pont com a secretari no-patró. Manca la 
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justificació de la necessitat o la conveniencia de la modifica- 
ció proposada dels estatuts, requisit que estableix ]’article 
14.1 de la Llei 1/82 de fundacions. 

Aixi mateix, es va advertir a la Fundaciti que, si les qües- 
tions assenyalades no són corregides oportunament, el pro- 
tectorat podrh iniciar les accions de responsabilitat que 
corresponguin davant dels tribunals ordinaris i que, mentres- 
tant, queda en suspens la tramitaci6 de la documentaci6 
anual esmentada, 

A partir de la docurnentaci6 que la Fundaci6 presenti, es 
plantegen ies següents actuacions: primer, que aportin la do- 
cumentació suficient que se’ls ha requerit, Si de l’anhlisi 
completa es desprbn que han complert les finalitats funda- 
cionals i la legislació vigent, s’aprwaran els comptes 
d’aquests exercicis. Si no es troba correcta, en funció de les 
conclusions a les quals s’arribi, s’iniciaran les accions cor- 
responents de responsabilitat dels patrons davant els tribu- 
nals ordinaris i d’acord amb l’apartat d de l’slrticle 15 de la 
Llei 82, de fundacions privades, 

Punt dos: en el cas que no aportin la docurnentaci6 re- 
querida, s’ iniciaran les corresponen ts accions de responsabi- 
litat dels patrons, 

I punt tres, si la documentaci6 que aportin continua 
essent incompleta, el Departament de Justicia procedirb a 
efectuar una inspecció a la seu de la Fundaci6 per compro- 
var els originals dels llibres, contractes i altra documentació 
de la Fundació. Si aquesta inspecci6 no 6s facilitada per les 
persones que es trobin en el domicili de la Fundació, es de- 
manar& I’autorització judicial prevista a Ia Liei de funda- 
cions per aquesta entrada a inspecció. 

Si d’aquesta inspecció en resulten incompliments, s’ ac- 
tuar5 com s’ha assenyalat al punt 1.b; és a dir, si no es troba 
correcta, en funcib de les conclusions a les guals s’arribi, 
s’ iniciaran les accions corresponents de responsabilitat dels 
pabons davant dels tribunals ordinaris, d’acord amb l’apar- 
tat d de I’article 15 de la Llei de fundacions privades. 

Res mes. 
El Sr, PRESIDENT: Mol tes grhcies, senyora consellera. 
Si els sembla, ara, per un periode ... Demano criteri: els 

sembla bé, un quart d’hora? (Algli diu:  do.^,) Quant dama- 
na? (Pausa,) Vint-i-cinc minuts, Molt bb, doncs, aixequem 
la sessió per vint-i-cinc minuts, és a dir que a dos quarts i 
cinc ens tornarem a trobar aqui. M’han de venir amb les pre- 
guntes per escrit formulades, si us plau,,, 

Es suspkn la sessió. 
(Lu sessid se suspkn a les cinc de la tarda i dotze rnin~ds i 

es reprgn a tres quarts de sis.) 
El Sr. PRESIDENT: Senyores i senyors diputats, es re- 

p r h  la sessió. 
Disculpin aquests cinc minuts de retard; ha sigut ..., ha 

tingut per objecte que la consellera pugwi llegir les pregun- 
tes que vostes li han adrqat. 

Farem ara les intervencions, de grup menor a major. Per 
tant, tk la paraula, si la vol, el senyor diputat Simon Pujol, 

El Sr. PUJOL I FOLCRA: Si, senyor president, grkies. 
Senyores i senyors diputats, de la intervenció de la conselle- 

ra, en la seva compareixenqa -per la qual, en nom del meu 
Grup Parlamentari, Ii dono les grhcies-, es dedueix que la 
interlocutbria del Jutjat en virtut de la qual no es va produir 
la suplhcia de la institució del patronat en les funcions pa- 
tronals de la Fundació Quail España estava basada en el fet 
que no s’havien exercit accions de responsabilitat civil res- 
pecte a cap dels membres del patronat. Concreto la meva 
pregunta, senyora consellera: considera que el fet que la 
Fundació Quail Espafia fos propiethia del vaixeIl Blue LR- 
gend, valorat en més 1.000 milions de pessetes, no és sufi- 
cient signe extern per haver demanat accions de res- 
ponsabilitat civil? O bé ha estat l’opacitat de ]’entramat fi- 
nancer organitzat pe1 senyor De Ia Rosa el que els ho ha im- 
pedit? O bé, si aquestes meves suposicions no s6n certes, hi 
ha una altra explicacib? 

Mol tes grhcies . 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor diputat. Tt5 fa 

paraula l’honorable consellera. 
La Sra. CONSELLERA: Senyor diputat, amb data 17 de 

gener, com he dit abans, a través del Gabinet Juridic Central 
es va formular demanda de jurisdicció volunthria, la qual ..., 
el Jutjat de Primera InstAncia número 21 de Barcelona va 
dictar interlocutbria, en virtut de la qual no va admetre a 
trhrnit la demanda per no haver plantejat conjuntament amb 
la petició de suspensi6 i suplhcia les accions de responsabi- 
litat. Per aixb, en aquest moment, ens trobem en aquesta se- 
gona fase. 

Respecte a1 que vast& pregunta, concretament del vaixell 
BEue Legend, que, segons la premsa, sembla que sigui pro- 
pietat de la Fundació QuaiI, nasaltres no en tenim consthn- 
cia. De la documentaci6 que se’ns va trametre, sense firma, 
per part de dos dels patrons el mes de novembre, i la docu- 
mentaci6 aprovada pel patronat amb data 16 de febrer de 
1994, i de la qual el Servei de Fundacions va fer un informe 
juridic i econbmic, no es desprkn que el vaixeil Blue Legend 
sigui propietat de la Fundació. De l’estudi d’aquesta docu- 
mentació comptable es desprenen una shie de moviments 
en l’exercici 92 i 93 que podrien donar lloc a pensar que 
dins d’aquests moviments existis la propietat d’aquest 
vaixell, perb no ho sabem. En el requeriment que amb data 8 
de mar$ s’ha fet al patronat, se’Is ha demanat una shie 
d’aclariments per poder tenir la resposta adequada a tots els 
dubtes que no nomes V Q S ~ ~ S ,  senyors diputats, tinguin, sinó que 
també la Conselleria en te en exercir el protectorat. Perb no li 
puc dir res més. De Ia documentació que tenim, no consta que 
el vaixell sigui nostre; només ha sortit a la premsa. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes gricies, senyora consellera. 
Vol el senyor diputat repreguntar? 

El Sr. PUJOL I FOLCRA: Si, senyor president. Senyora 
consellera, vostk em contesta que no en té consthncia. Té 
consthncia que la Fundació Quail España 6s propietaria 
d’unes accions de la societat Nueva Madrugada, que, també 
per la premsa, sembla que podria ser la propiethia, veritable 
propiethiria, del vaixell? 

La Sra. CONSELLERA: De la documentació que tenim, 
pot semblar que una part de1 moviment de l’exercici del 92 
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al 93 hagi estat la compra d’una autocartera d’accions de 
Nueva Madrugada; pot ser, D’aquesta documentaci6 sembla 
que es desprh aquesta possibilitat, perb no tenim la segure- 
tat que sigui així. I 6s també un dels requeriments que hem 
fet als membres del patronat. 

El Sr, PRESIDENT: Moltes grhcies, senyora consellera. 
Pel Grup d’hiciativa per Catalunya, té Ia paraula 1’il.lustre 
diputat senyor Joan Saura, 

El Sr. SAURA: Grhcies, senyor president. Senyora con- 
sellera, crec que aquesta compareixenca era una compa- 
reixeya que esperivern fa temps i que benvinguda sigui 
avui. Jo vull recordar que el nostre Grup Parlamentari, im- 
mediatament que va rebre la informació de l’ex-conseller de 
Justicia, senyor Isac, el 8 o 9 de novembre, varn formular el 
20 de novembre vuit o nou preguntes i que es veuen avui; 
possiblement hauria estat convenient veure-les abans. I per- 
meti’m que li faci dues consideracions globals al que vosth 
ha dit. 

La primera és que vosti: ha donat un seguit d’informació, 
alguna interessant, per6 del que vostk ha dit ningú pot saber 
quk ha passat a la Fundaci6, Jo crec que en aquests mo- 
ments, penso que 6s possible que ningú dels que estern en 
aquesta sala, fins i tot vost&, sapiguem qu6 ha passat amb 
exactitud. Perb si que sabem atgunes coses que han passat, i 
crec que vostk no les ha dit de forma clara. És a dir, per 
exemple, penso que el Govern catala hauria de dir avui que 
la Fundació Quail ha fet coses que no estan en la finalitat de 
la Fundació; ser clar amb aixb. I vostks no ho han dit, aixb; 
6s a dic, fins i tot si alguna persona no sap bastant de que ha 
anat tat aixh, de la seva explicació és difícil saber que ha 
passat aqui, alguna cosa fosca, no? Jo sé que encara tenim 
un grau important de foscor en aquesta Fundació, perb allb 
que sabem, aquella llum que hem localitzat, em sembla que 
cal dir-la clarament i que cal expressar opini6 política. fis a 
dir, crec que el Govern catah no pot venir aqui avui a dir 
que encara no se sap qu& passa a la Funda&. Aquesta 6s la 
primera consideració, 

I la segona, global, que li vull fer és que, de la seva expli- 
cació, vosth ens diu que el Govern ha fet, de fet, tot allb que 
havia de fer, i ho ha fet bé. I a mi em sap greu tenir aquest 
debat amb vast&, perque evidentment vostk, personalment, 
IIQ en té cap, de responsabilitat, en aquest tema. Per tant, 
fem el debat amb una persona, diguem-ne, que no en té cap, 
fins avui, fins fa POCS dies, de responsabilitat. Perb la segona 
consideraci6 que vuli fer 6s que el Govern, pel nostre Grup, 
no ha fet tot allb que havia de fer i ara esti fent coses, perb 
fins i tot les ha fet molt a poc a poc. 

I, perrneti’m, Ia Fundació ..., algunes coses de les que han 
passat, les sabem. Es a dir, sabern, primera -i aixb seria la 
primera pregunta que li he fet per escrit, ia nova-, que no 
coincideixo amb vost k.. .  Jo mateix vaig demanar el mes de 
desembre al conseller de Justicia les dates de solhitud i 
d’inscripci6 de les fundacions, de l’any 90 i del 91, les que 
havien sortit en el Diari Oficial, M’he permbs el luxe de fer 
la mitjana de temps: s6n set mesos. No hi ha cap fundaci6 
-tinc el Diari Oficial on surt la inscripci6 i la resposta del 

conseller on surt la sol*licitud-, fins al 91 -les que han sortit 
en el Diari Oficial-, que hagi trigat ..., que en menys d’un 
mes s’hagi legalitzat, i la mitjana s6n de set, Hi ha una fum 
daci6 que té una celeritat brutal, que 6s la Fundaci6 Quail, 
fins al punt que l’explicnció que vosth mateixa ha fet,,., al 
comenqament de tot ha dit una cosa que és per felicitar: el 
dia 11, el senyor Artur Piñana presenta l’escriptura -el dia 
1 1 .  Avui es presenta l’escripturn i dema passat ja  hi ha un 
informe fet, ha dit vostk, del cap de l’assessoria jurídica, 
dient el que falta. Aquesta és una celeritat no normal, abso- 
lutament no normal, corn ho demostren +om ho demostren, 
hi insisteixo- els aitres fets. 

Per tant, el primer que li volia preguntar, la pregunta que 
li he fet per escrit, 6s corn explica vosth que la mitjana de 
temps siguin set mesos i en aquesta Fundaci6 siguin vint 
dies. 

Perb, quk més ha passat? Home, passa que el senyor Ja- 
vier de la Rosa, Quail España, SA, el 31 de desembre fa una 
aportaci6 de 400 milions de pessetes a la Fundaci6; la fa. 1. 
al cap de pocs dies la Fundaci6 fa un préstec al senyor Javier 
de la Rosa. Per tant, la Fundaci6 treu els 400 milions de 
pessetes,,., que aquesta no 6s la finalitat de la Fundaci6, com 
vosth sap: la Fundació -no cal que ho llegeixi, tots vostks ho 
saben- té unes finalitats, i les finalitats de la Fundaci6 no 
s6n fer préstecs ni al senyor Javier de la Rosa ni a les em- 
preses amb problemes del senyor Javier de la Rosa. Per tant, 
els primers 400 milions surten, i he de dir que quan el se- 
nyor conselier de Justicia, el mes de novembre, ens envia la 
seva informació ens diu que no té constancia que aixb hagi 
passat. O sigui, el conseller de Justicia, l’ex-conseller de 
Justicia, ens diu per escrit -ho tinc aqui tarnbk- el 8 de no- 
vembre que aixb no ha passat per aquí, que m n’hi ha cap 
registre. Per6 el desembre del 92 hi torna haver una aporta- 
ci6 de 90 milions de pessetes a la Fundaci6 i al cap de dos o 
tres mesos torna a passar el mateix: la Fundació torna a fer 
un altre préstec a una empresa del senyor De la Rosa. Per 
tant, en menys d’un any, 490 milions de pessetes han anat 
de la Fundaci6 a les empreses del Javier de la Rosa. I el de- 
sembre del 93, el senyor Javier de la Rosa fa una cosa, ha de 
pagar aixb, no? He paga amb accions d’una empresa que es 
diu Nueva Madrugada, que, segons I’Instituto Contable y de 
Awditorfas de Cuentas, diu 1’Institut -aquest informe que 
hem pogut llegir-, que el valor 6s zero pessetes, I per tant, el 
que ha passat en dos anys, del que sabem -del que sabem- 
6s que, d’entrada, gairebé 500 milions de pessetes de la Fun- 
daci6 s’hai desviat a empreses amb dkficits del senyor Ja- 
vier de la Rosa i que finalment, com ha passat en ahes 
ternes del senyor Javier de la Rosa, algú s’ha quedat amb 
paper al calaix que no serveix per a res. 

Bé, a part d’aItres qüestions, si aixb 6s aixi, aleshores, el 
que li vull preguntar 6s si vostk pensa ... He fet diverses pre- 
guntes, quk diuen els pressupostos ..., perb, en definitiva és 
dir: escolti, si aixb 6s aixi, si vestk, primera, pensa que és 
aixi; segona, en el cas que ho sigui, crec que I’actitud del 
Govern ha de ser malt mes clara. Per quk? Clara en ei con- 
trol; és a dir, vostks no han controlat aquesta Fundaci6. Jo 
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crec que aqui hi ha una excusa per part seva, una justificaci6 
que fins i tot la puc admetre: {{Escolti, no en controlem 
cap.>) Sí, i políticament li puc dir que aixb no és acceptable, 
per6 també ho puc entendre. <<Escolti, és que no en contro- 
lem cap.>> El que vostk ha dit: <<És que la Llei de fundacions 
no és una llei fiscalitzadorm,, aixb 6s cert; perb la Llei de 
€undaciom, en e1 seu article 15, diu que en determinades cir- 
cumsthncies -i vosth sap que gairebé en totes les circums- 
tancies ha incorregut aquesta Fundaci6- vostes haurien 
hagut d’intervenir. 

Fins al punt que el terna de Ia Fundaci6 ha estat en els 
mitjans de carnunicaci6 tot l’any 94 i part del 93 i vostss no 
comencen a actuar fins al novembre o e1 desembre. Ja sé que 
cada any hi feien la carta corresponent, que en deuen tenir 
una cbpia, que li fan a tothom: c<Escolti, que vostk no ens ha 
presentat els documents.>, Molt bé, a part d’aquesta carta, el 
Govern catalh, l’any 93 i 94, davant de I’aparici6 pública en 
els mitjans de comunicació que en aquesta Fundació es po- 
dia estar amagant patrimoni del senyor De la Rosa, que 
aquesta Fundaei6 podia servir, com crec que ha servit, per 
tenir -i és una de les preguntes que li faig- beneficis fiscals, 
vostks haurien hagut d’actuar. 

No només no actuen, sind que quan el senyor Jnvier de la 
Rosa 6s empresonat, l’informe que ens fa l’ex-conseller de 
Justicia frega -i ho dic amb un gran respecte personal, perb, 
des del punt de vista polític- el ridicul. O sigui, l’informe 
que ens va remetre l’eex-conseller de Justicia frega el ridícul, 
perquh que un govern en relació amb un tema d’aquesta 
Fundació, amb una qüestió d’aquestes que ve de llarg i que 
ha estat pública en tots els mitjans de comunicacib, ens di- 
gui el que ens diu, jo crec que políticament frega el ridícul. 

I la tercera, el tercer bloc de preguntes.,, Per tant, primer 
bloc de preguntes: inscripci6, operacions financeres,.., aqui 
li ho prego, especialment si vosth té coneixenga que el se- 
nyor Javier de la Rosa amb aixb ha aconseguit beneficis fis- 
cals, si ho coneix, m’ho pot dir. Tercera qiiesti6: el seu 
control; i quarta: la seva actuació un cop aixb esclata. I vosth 
aqui ha vingut a dir: <<Home, finalment, el vam portar als 
jutjats, perb C Q ~  que no vam demanar responsabilitats per- 
qu& no podem provar aixb, aixb d n s  ha tornat. I en aquests 
moments, un cop que han sortit, doncs, ens han dit no se 
qu& ... >> Aleshores, jo sé que fer accions de govern i portar 
persones als tribunals no es pot fer de forma alegre; perb em 
sembla que hi havia, hi ha, i vostks haurien de tenir sufi- 
cients indicis, el rnes de desembre o el rnes de gener, per PO- 
der haver demanat responsabilitats als patrons. I aixb hauria 
volgut dir que la demanda que vastes van fer no els l’hau- 
rien retornat. 

estem, després de tot el que vostk ens ha 
dit, eh? Estern simplement que els hem tornat a demanar in- 
formaci6 a aquests senyors, no? Estern aquí, com a rninim 
del que jo he entks, i estem aquí -hi insisteixo- després 
d’una compareixenqa de la consellera de Justicia, que avui 
no s’ha pronunciat politicament, no s’ha pronunciat poIítica- 
ment sobre un  tema clau: si aquesta Fundació havia fet les 
finalitats per a fes quals es va crear. I aquesta informaci6 fal- 

Perqui: ara 

ta de la seva compareixeqa. Senyora consellera, si parlem 
d’una fundaci6 i aquesta fundació havia de fer activitats 
ben&fico-assistencials i culturals, vostb ens les hauria hagut 
de dir, No les pot dir perque de fet, excepte dues o tres peti- 
tes coses, no han existit; si no han existit finalitats per a les 
quals la Fundaci6 es va crear perb ha existit tota la resta, 
hem d’exigir o no responsabilitats aqui, eh? 

Per tant, j o  l i  he formulat tot un seguit de preguntes, perb 
m’interessava destacar aquests tres blocs a Ia meva interven- 
ció. 

Gracies, senyor president. 
EI Sr. PRESIDENT: Moltes gricies, senyor diputat. T6 la 

paraula l’honorable consellera. 
La Sra. CONSELLERA: Intentare contestar el seguit de 

preguntes que des del mes de novembre el diputat senyor 
Saura va fer al Govern de la Generalitat. 

En primer lloc, jo vull dir, encara que sembli que sigui 
una justificació, que el protectorat de la Generalitat, des de 
l’any 82, quan es va aprovar la Llei, va exercir la seves fun- 
cions jo  crec que correctament, La prova és que nom& en 
dues ocasions s’han demanat accions de responsabilitat a 
dues fundacions. És possible que en el cas de Icl Fundaci6 
Quail s’hagin de demanar i aixi ho he dit en I’tíltima part de 
la meva compareixenqa. És cert o pot ser cert que des del 8 
de novembre o des del vint-i-tants $’octubre, en que van 
sortir sobretot en aquell moment en els mitjans de cornuni- 
caci6 les actuacions del senyor Javier de la Rosa, e1 Depar- 
tament de Justícia sembla que va tenir una actuació més 
eficag. El que passa 6s que fins aquell moment e1 Departa- 
ment de Justícia no tenia coneixement de les actuacions, 
possibles actuacions indegudes de la Fundaci6 Quail; i 
les tenia perquk 6s cert que el que feia era requerir el reti- 
ment de comptes com es feia amb totes les fundacions quan 
volunthiament no es presentaven dins dels primers sis me- 

Vostl! diu que la Fundaci6 Quail sembla que hagi fet co- 
ses que no han estat prou clares i que no han estat destinades 
a les finalitats fundacionals. Voste ho diu i jo l’únic que puc 
dir és que pot ser que sí, pe& que de la documentació que 
tenim, potser tardana, no ens consta; no podem fer un judici 
clar que realment les actuacions de Ia Fundaci6 Quail han 
estat inexactes o han estat incorrectes des del punt de vista 
judicial. EI que sí que li puc dir és que j a  el meu antecessor, 
a partir del 8 de novembre, C Q ~  jo desprds, quan vaig assu- 
mir el c k e c  el 2 de febrer d’aquest any, m’he ocupat molt 
personalment de poder clarificar al mhxirn les actuacions de 
la Fundació Quail. Ja sé que aixb per als diputats és tarda, 
perb jo també vull remarcar que la nostra Llei és una llei no 
€iscalitxadora, no intervencionista i que, malgrat que no ens 
agradi o en aquest moment no ens pugui agradar, és una llei 
que fins ara ens ha servit i ha servit a la societat civil i ha 
servit al funcionament d’aquesta societat civil que tot el nos- 
tre país ha defensat sempre. Per tant, m’és dificil dir que 
hem actuat malament; és possible que haguem actuat mala- 
ment, perque tenim un cas concret, en aquest moment la 
Fundaci6 Quail, que per les notícies que surten a la premsa i 

SQS. 
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pels documents inexactes que en aquest moment tenim pu- 
guem arribar a la conclusió algun dia davant deis tribunals 
ordinaris que s’hagi actuat malament; perb nom& tenim el 
cas d’una fundacid davant de vuit-centes i escaig que en 
aquest moment estan vives i funcionen a Catalunya i de les 
guals, en l’exercici anterior de l’any 1994, nom& el 16% 
han incomplert amb el retiment de comptes obligat. 

Respecte a la pregunta concreta que voste fa de corn jus- 
tifica la consellera de Justícia el temps transcorregut entre la 
sol-licitud i la inscripció en el Registre de Fundacions en el 
període gener 90 - desembre 91, que sigui de set mesos de 
mitjana i,  en canvi, a Ia Fundaci6 Quail es redueix a vint 
dies, jo Ii contestard. Es diferent el moment que es demana 
la sollicitud d’inscripció d’una fundació, la sol4icitud de 
creaci6 d’una fundació, al que jo he explicat. És cert que en 
molts casos, quan es soklicita la creaci6 d’una fundaci6, es 
triga mesos a arribar a entendre, ets fundadors o els patrons 
de la fundació que volen crear, quins són els documents que 
necessiten, quina 6s Ia dotació, com ho faran, i aixb sí que 
significa una mitjana i o m  vostk diu- de sis, de set mesos 
de mitjana. Ara, en el moment que una fundaci6 que es vol 
crear, uns patrons que volen crear una fundació, tota aquesta 
documentaci6 la tenen en regla i només el que s’ha de fer és 
esmenar determinats defectes, des del moment que sol4iciten 
la inscripció fins que s’inscriu, és cert, quan li he dit abans, 
que de l’any 91 , de les 72 fundacions, 53 es van trobar en 
una situaci6 similar a la de la Fundació Quail. I puc demos- 
trar-li aixb que li estic dient, i tamb6 li puc demostrar el que 
ja se Ii va dir a través del meu antecessor, que la mitjana s6n 
set mesos, perb 6s tenint en compte altres ternes que no he 
explicat aqui, per6 que no hi tenen a veure. La Fundació 
Quail, quan va presentar els seus papers, els defectes que 
s’havien d’esmenar eren mhims, i aquests defectes es van 
poder esmenar, com altres 53 que també van demanar la 
seva inscripció l’any 91. 

Respecte a si el Govern ho ha fet bé o no, j o  penso que el 
temps ho dir&, perb tambd li vull dir -i continuo mantenint- 
me en el que he dit-: el temps ho dir&, perb també el temps 
ha de dir que des de l’any 82 aquesta Llei ha funcionat i ha 
funcionat be. Es intencili de la Conselleria, 6s intenci6 de Ia 
Conselleria no d’avwi -ja ho he dit en la meva intervenci6- 
modificar aquesta Llei; modificar-la, perb no en el sentit de 
modificar-la per crear o pensar en un rhgim sancionador o 
de modificar-la per ser mes comissaris i anar mks darrere 
dels fundadors; no 6s així, és per a donar-los més suport; és 
per intentar crear potser una figura, que és la que he comen- 
tat jo abans d’aquestes visites peribdiques que es van fer 
com una experihcia pilot, doncs, potser crear-lo d’una ma- 
nera clara en la nova Llei. Perb no 6s intenci6 de la Conse- 
lleria que sigui més fiscalitzadora ni mks intervencionista. 

Jo m’he compromes al principi de la meva intervenci6 -i 
6s lbgic que em comprometi- que hi hagi una total transpa- 
rkncia, i aixi ho farb. Si resulta que de la intervenci6 meva 
d’avui, doncs, no he donat prou elements per coneixer la si- 
tuaci6 de la Fundació Quail, no he tingut més temps. Penso 
que des de1 8 de novembre o des del vint-i-tants d’octubre 

l’actuació de la Conselleria ha estat hgil i ha estat eficaq; 
potser hauria d’haver estat abans, potser hauríem d’haver 
pensat abans que la Fundació Quaií no actuaria b6, perb aixb 
ja s6n interrogants que jo en aquest moment no em plantejo. 
Potser ens ho haurem de plantejar. 

Vostk també em pregunta si la Fundaci6 Quail ha fet co- 
ses que no han estat o que no tenen a veure amb les seves fi- 
nalitats fundacionals. Dels comptes aprovats el 16 de febrer 
i que s6n els únics dels quals nosaltres podem donar, d’algu- 
na manera, fe, encara que siguin uns comptes totalment in- 
complets, es dedueix que hi han unes partides destinades a 
finalitats fundacionals benefico-assisteneials. I las tinc aquí i 
les hi puc ensenyar, i segur que vostk tambd les coneix. Molt 
petites, estic totalment d’acord; no arriben, des dei meu punt 
de vista, que no entenc molt en temes eeonbmics o, des 
d’aquest punt de vista, en temes tan estrictament econbmics 
com s6n els comptes d’una funda&, perb realment, llegint 
els comptes crec que no arriben a1 que reaIment les finalitats 
fundacionals haurien de ser. 

Tambb ii puc dir a la pregunta que vostk ha fet de si real- 
ment havien comprat o no les accions de Nueva Madrugada, 
li dic que sembla, de Ies anotacions que tenim i dels 
comptes que tenim, sembla que es pot deduir que sí; per6 
només li puc dir que ho sembla, i que aixb 6s el que ens va 
obligar a fer un estudi acurat d’aquest retiment de comptes i 
a fer un informe tkcnic, revisat, perqu5 creia jo que s’havia 
de revisar molt acuradament abans de demanar als patrons 
els requeriments que faltaven per complir tot el retiment de 
comptes. Sembla que aixb que vosth diu sigui veritat, perb 
no li ho puc assegurar. 

Despr6s voste ha fet una seferkncia a un article que ha 
sortit avui, concretament a la premsa, i que l’he portat, que 
diu que I’Institut de Comptabilitat y Auditoria de Cuentus, 
dependent del Ministeri d’Economia, ha remes al jutge ins- 
tructor de la causa del senyor De la Rosa una Grie d’infor- 
macions sobre la Fundacid Quail. Jo m’he informat aquest 
matí de si realment 1’Institut de Comptabilitat i Auditoria 
havia fet aixb, i se m’ha dit que no; se m’ha dit que no per 
una persona totalment autoritzada. No és en absoíut 1’Insti- 
tut de Comptabilitat qui ha rem&.., ni  ha rem& en absolut 
en cap moment un informe d’aquest tipus al jutge. Sembla 
ser que el jutge ha utilitzat, no només per a aquest cas, sinó 
per a altres temes relacionats amb la instrucci6 del senyor 
De la Rosa, uns funcionaris de l’lnstitut. Perb aquests fun- 
cionaris hap actuat C Q ~  a perits, independentment de 1’Insti- 
tut. NQ és 1’Institut el que ha fet aquest ... (Veus de fans.) No, 
perdoni, un moment.., Primer, és una notícia a la premsa; és 
una notfcia que jo me l’he mirat tres vegades i encara ara no 
entenc ben bé que vol dir. (El Sr. Saura diu: (USO encam no 
!%he llegit,))r Bé, perb jo, corn que he llegit els titulars i m’he 
pensat que avui, lbgicament, se’n parlaria, doncs, he volgut 
constatar aquest fet, i realment se m’ha dit que no, i que pro- 
bablement pot sortir de dos funcionaris d’aquest Institut que 
actuen com a perits, totalment independents de I’Enstitut; 
que pot ser, perb que, realment, la persona autoritzada de 
1’Institut que m’ha dit aixb m’ha dit que ni ell entenia el que 
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volia dir tot aixb, Només era perqu5, com que vostb ha fet 
una referhcia o m’ha semblat que la feia, volia aclarir-ho. 

No sé si hi havia alguna cosa mks. Respecte ..., perdó, si, 
hi havia una ljltima cosa. Vost5 ha preguntat si teníem re- 
ferkncia de si el senyor De la Rosa.,,, bé, perd6, si la Funda- 
ci6 Quail havia tingut beneficis fiscals. No en tenim 
referencia, Tenim referhcia, quant w la documentaci6 que 
ens han enviat, que en eIs exercicis del 91 i 92 van pagar 
una shrie d’impostos; no tenim més referhcia que aixb. 

Penso que ja li he contestat amb ... 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grkcies, consellera. Senyor 

diputat, sí, pot fer ús de la parauIa. 
El Sr. SAURA: Grhcies, senyor president, Una primera 

qiiesti6; vostk ha dit: <{Es que la Conselleria ha estat eficag i 
hgi1.n Aixb no ho pot dir. I sap per qu& no ho pot dir? Per- 
que avui la Conselleria no ens pot dir que ha passat en 
aquesta Fundaci6 ni I’any 92, ni I’any 93. fis a dir, voste ve 
aquí i diu: <<No sabem el que esta passank, i alhora diu: 
<<Hem estat igils i eficaqos.>> Dius: <<Home, vejam, si no po- 
den explicar el que ha passat el 91, quin nivell d’agilitat i 
eficacia és aquest?)) Perqu5, d’aquesta sessió, el que en trau- 
rem és que vo& encara no saben el que ha passat. Per tant, 
no sé si fia podien saber o no, perb, en tot cas, eficaqos i 
hgils, no, perquh avui vosth no pot contestar. Est& dient que 
est& continuant preguntant, eh? 

Per tant, primera gran qijestió: la consellera de Justícia 
avui no pot aclarir el que passa en una fundaci6 que hauria 
de ser de la seva compethcia, Voste, aqui, avui hauria de 
venir..,, després, voste -insisteixo que em sap molt de greu 
fer aquest debat amb vostk, eh? Vull dir que, evidentment, li 
demano excuses si en algun moment ..., no 6s un problema 
personal-, el Govern de Catalunya, després de tot el que ha 
passat, avui hauria de venir aqui dient: <<Ha passat aixbn, 
perque estem parlant de coses de I’any 91. I el Govern de 
Catalunya ve a aquí i diu: <<No sabem el que ha passat.>) Per 
tant, li hem de dir, al Govern de Catalunya: <<El juny, els 
suspenem. Tornin el setembre, i ens ho expliquen.)) Jo crec 
que una primera conclusi6 d’aquesta compareixeya és que, 
quan vast& shpiga el que ha passat, ha de venir aquf a expli- 
car-nos el que ha passat. Per tant, avui sortim sense saber 
que ha passat. 

Segona: la IIei. Jo no he dit res que s’hagi de canviar la 
Llei, i ,  fins i tot, no  he dit que V Q S ~ ~ S  ho hagin fet i dit, i 
m’ha semblat que li donava un cert,,. He dit: <<Una excusa 
per a vostks podria ser qwe és que no controlen res>; vosth 
em diu: <<No, no, és que ho c o n t r o h  tot b b  Doncs, estu- 
pend, Vost8 em diu: ((Potser només és aquest cas.)> Na ho 
digui gaire, aixb, que nom& és aquest cas; perqub, si vost8 
diu: <<Ho controlem tot be, perb se’ns ha escapat aquest 
cas>), malament, miau, si precisament el cas de control que a 
vostk se li  ha escapat és aquest, no? 

En ei tema de la inscripció, perdoni’m, perb crec que 
vost2 fa una certa confusió, que no voldria que hi hagués 
confusió. Jo el que dic és -que puc demostrar-: quan una 
fundació va al Registre de la Conselleria i diu: <<Faig la 
sol-licitud perquk vull que vost&s m’inscriguinn, entre que la 

fundació fa aixb i vostks diuen <<si>>, pel mig poden haver 
passat moltes coses, eh?, perb entre que hi han aquests dos 
actes la mitjana 6s de set mesos; la Fundaci6 QuaiI, vint 
dies, cap altra. Podem treure una conclusió, com vostk molt 
bé ha dit: que els patrons de la Fundaci6 Quail eren tan lles- 
tos que s’han equivocat poc. També és possible aixb; ho han 
fet tot molt b& Aixb 6s una interpretació: com que són molt 
Slestos, amb vint dies ho han solucionat. Ara vosth tampoc 
m’ha pogut contestar unes dades que vostk ha donat al co- 
menqament, senyora consellera. No és normal ni creible que 
si jo entro, jo, una funda&, entra en el Registre avui una 
solmlicitud d’ inscripció, demh passat hi ha I’informe fet. Aixb 
no s’ho creu ningú; perdoni, no és crei’ble aixb. I, per tant, el 
que estic dient és que en el terna de la inscripció -en el tema 
de la inscripcib hi ha hagut una celeritat no normal. Foqa- 
da o no, perque calia ingressar els diners abans que acabés el 
91? Ja ho sabrem aixb; aixb ja ho sabrem. 

Vost& diu: <<És que, a rn6s a més, no podem dir...)) Diu, 
voste em diu: <<Comencem a actuar de forma rbpiáa quan sa- 
bem que passan; i aixb és el novembre, octubre, no?, de for- 
ma mds important. Senyora consellera, miri que porto 
papers, perb no he portat ets retalls de diari del mes de gener 
i febrer del 94. Es a dir, el cas de possibles irregularitats en 
el tema de la Fundació fa vuit o nou mesos, Voste em pot 
dir: <<Si hem de fer cas de tot el que surt en els diaris, no fa- 
rem resn; li ho puc admetre, perb actuen tard. 

Segona, diu: <<És que no podem dir que han fet coses ma- 
lament...>> Home, si en la escriptura fundacima1 diu que han 
de transferir 400 milions de pessetes i el senyor hac, el dia 8 
de novembre, ens diu pes escrit que el 8 de novembre ... Ho 
llegeixo literalment; parhgraf cinquk, diu: <<Malgrat la dili- 
gencia precedent,) q u e  és on diu que s’han de transferir els 
400-, <<la dotació inicial continua essent d’ 1 milió de pesse- 
tes, perqui: no consta en el Registre del protectorat de funda- 
cions l’acreditació de l’esmentada transferkncia. >> Segons la 
informació que el conseller tenia ..., que jo crec que 6s equi- 
vocada, perque jo dic que si que van passar els 4Q0 milions 
de pessetes, i ,  per tant, quan el senyor conseller diu aixb, de 
Justícia -li ho deia abans-, fa un cert ridícul polític en 
aquesta agilitat i efichcia, perque no sap que han passat els 
400 milions de pessetes, Per6 en el cas que aixi, fos veritat, 
home, aquí s’ha incomplert una cosa, que és que en aquesta 
Fundació hi hauria hagut de constar una transferkncia de 
400 milions de pessetes. Jo crec que nom& per aixb vost2s 
podien haver demanat responsabilitats; quk ha passat amb 
aquests 400 milions de pessetes? 1 esta per escrit del senyor 
conseller. I vostks diuen que encara no en poden demanar, 
de responsabilitats. Jo crec que aixb vostks ho podrien dir. 

Segona, dues tíltimes qiiestions: el tema dels beneficis 
fiscals i el terna de Nueva Madrugada. Jo no ..., avui no he 
llegit aquesta informació que voste diu que ha sortit en un 
diari, avui no I’he llegida, eh?, i ,  per tant, no sé ni a quin 
mitja de comunicació. Ara bk, una part de les mateixes de- 
claracions dels implicats en el terna Grand Tibidabo és co- 
neguda per moltes persones -és coneguda per moltes 
persones. En aquestes declaracions, en part, també s’expl ica 
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quk ha passat: la compra d’accions, quantes accions són, 
aixb s’explica. Jo s6 que el Govern, evidentment, pot dir: 
c<Escolti, i a mi quk rn’expliguen vostbs? Aixh no ho sabem 
oficialment.>>. Vostk em pot dir aixb avui: {{Aixb no ho sa- 
bem oficialment, i aqui hi ha un judici que esta pendent.)) 
Perb des de les afirmacions dei senyor Javier de la Rosa que 
els 400 milions de pessetes van passar, abans de la Funda& 
Quail, a una altra fundaci6 per beneficis fiscals -ho diu el 
mateix senyor Javier de la Rosa-, fins que va retirar préstecs 
per a les seves empreses i que desprks també es diu que es 
va, en definitiva, vendre accions de Nueva Madrugada, aixb 
ho diuen els protagonistes de la histbria. Per tant, quan han 
dit tot aixb -i aixb, d’alguna manera, no dic que és absoluta- 
ment p6blic, perb 6s bastant p~blic-,  em sembla -i amb aixb 
si que voldria acabar- que les seves accions haurien de ser 
mks decidides que no ho han estat; perb sobretot una cosa 
que aquest Govern no ha fet mai i que ha fet el Govern so- 
cialista. El Govern socialista, en determinats moments, va 
negar possibles irregularitats, perb en determinats moments 
va acceptar que persones del seu Govern o properes al seu 
Govern havien fet cases malament, i va sortir el ministre 
Soichaga i vat dir: <<Escolti, el senyor Rubio M I  ha enganyat, 
i ho ha fet molt malament, i ens ha pres el p&l.>> El senyor 
Rubio no te sentencia; aquí hem tingut algun cas amb sen- 
tkncia: el senyor Planasdemunt, per exemple. Encara no he 
sentit ningú del Govern que digui: ccEscotti, aquest senyor 
ho va fer malament>>, i a mi m’agradaria sentir de boca 
d’aquest Govern que algú digui que el senyor De la Rosa 
tarnb6 ha utilitzat la Fundaci6 que depkn del Govern catal$ 
que ho digui; perque, si no ho diu, no entenc per que no ho 
diu. La Fundació ha estat un instrument mbs, corn tants d’al- 
tres, d’un senyor que en el millor dels casos ens ha enredat a 
tots. Per& admetent aquesta hipbtesi benevofent, diguin que 
ens ha enredat i que aquest senyor no ha fet a la Fundaci6 el 
que havia d’haver fet. Simplement els demano aixb, que ho 
diguin, que ho diguin, i que siguin rn6s rhpids i més actius 
en la demanda de responsabilitats. 

Grkies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grkies, senyor diputat. Per 

contestar, té la paraula l’honorable conseilera. 
La Sra. CONSELLERA: Intentaré ser breu, perquk pensa 

que em repetiré. Jo intentaré, senyor Saura, ser eficag. Penso 
que, des del 8 de novembre o des de mitjans d’octubre, s’hi 
ha sigut, en aquesta Fundació; pensa que 6s un cas, un cas 
entre molt pocs i que potser tingui vostk ra6 que, potser, fa 
vuit IWSQS, quan ja van cornenpr a sortir notes a la premsa, 
haviem d’haver estat mes efectius. Potser si -potser si- i 
potser ens vam equivocar, i ho admeto. Fer6 ja esta fet, ja no 
hem pogut fer aixb i, per tant, estern on estern, és el 15 o el 
dia 16 de marq i, per tant, jo crec que en aquest mes i mig 
s’estk actuant amb la rnhxima diligkncia, malgrat tots els 
malgrats que vast5 ha volgut dir i que, en part, té ra6. Si, 
realment, dels requeriments que hem fet al patronat, en sur- 
ten responsabilitats, ja estem en el carni de demanar-les, Ja 
estem en aquest camí i, per tant, serem forts i serem durs en 
el que sigui, a partir d’ara. No li puc dir res més, no li puc 

’parlar del passat. Jo crec que es va actuar com s’actuava, i 
no crec que s’actués malament; en la Fundació potser si, en 
aquesta Fundaci6; perb jo crec que I’experiencla ha demos- 
trat que no s’hha actuat malament, en aquest sentit. I no ho 
dic per defensar el meu antecessor, sin6 que tarnbk ho dic 
per les meves actuacions anteriors en la Conselleria de Justi- 
cia, Sense ser consellera, he estat secrethia general durant 
molts anys i,  per tant, també me n’he sentit responsable. I, 
per tant, en aquest sentit no defenso nom& l’actuació del 
meu antecessor, sinó dels altres antecessors. I, per tant, crec 
que I’actuació de la Conselleria, en  materia de fundacions, 
no ha estat negativa. Segur que ens hem equivocat en moltes 
ocasions -és segur-, perb no ha estat negativa. 

Respecte a totes les informacions que han sortit a la 
premsa, de Nueva Madrugada i del Blue Legend i de tot 
aixb, s6n informacions que han sortit que, potser, el mateix 
senyor De la Rosa les ha dit o les han posat en la seva boca, 
que les ha dit. Moltes vegades ens hem trobat declaracions a 
la premsa que no hem dit i que ens han posat i ens han dit 
que les hem dit, I, per tant, 6s molt difícil de creure o d’ini- 
ciar accions de responsabilitat nom& pel que ha sortit a la 
premsa. El que si que li puc assegurar és que, a partir d’ara, 
tot aixb es far&, perb es farh a través de documentacions i de 
tot el que ens falta per rebre, i que ho farem amb la rnhxima 
diligknci a. 

Respecte a Ia inscripció, torno -torno, a pesar de tot- a 
repetir que vostc tindrh rad, segur, que la mitjana s6n sis, set 
mesos, perb tamb6 li puc dir que hi ha cinquanta-tres funda- 
cions l’any 91, que la mitjana ha estat inferior a un mes. I li 
he dit uns quants noms. I estic disposada a ensenyar-li 
aquests noms. I esta convidat a la meva Conselleria quan 
vingui a veure’ls, perque és així i li ho ensenyaré. I li ho en- 
senyaré, i si resulta que m’equivoco, doncs, aleshores l i  ho 
diré. I li diré phblicament: dWhe equivocab; perb en 
aquest moment la documentació que jo tinc 6s aquesta i, per 
tant, he de contestar4 dient que 6s així. 

Ja esth. 
Et Sr, PRESIDENT: Moltes grhcies, honorable conselle- 

ra. Per Esquerra Republicana de Catalunya, t6 la paraula 
I’ilhstre diputat senyor Jaume Rodri, 

El Sr. RODRI: Moltes gricies, senyor president. Agrair 
la compareixeqa de la senyora consellera i que ella recone- 
gui la incomoditat en qu8 ens trobem tots els diputats d’ha- 
ver de parlar d’un tema que vostk no ha gestionat i que s’ha 
trobat al fipal; un tema que té, jo diria, dos greus interro- 
gants i que se’l planteja la ciutadania. Hi ha hagut tracte de 
favar, per part del Govern de la Generalitat, en aquesta Fun- 
da&? S’ha fet tot d’acord amb la legalitat? La Generalitat 
ha actuat amb desídia volunthria i programada, davant 
d’aixb, per interessos? Aixb és el que es demana la gent, i 
aixb és e1 que ens demanem tots i volíem avui tenir algun 
punt de reflexió, algun punt documental, per sortir, diguem- 
ne, amb menys interrogants. 

Repassant una mica Ia histbria d’aquesta histbria, hi han 
unes quantes COSBS que, de la informació que vosti? n’ha do- 
nat, a nosaltres no ens resulten, diguem-ne, exactament 
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iguals. I, per no descuidar-me’n cap, repassar6 breument una 
mica com nosaltres hem vist en el temps aquesta histbria. 

Per escriptura púbiica, el 10 de desembre del 92, es cons- 
titueix aquesta Fundaci6 privada, amb un patronat inicial, 
compost per un president, el senyor Javier de la Rosa, per 
Arturo PiAana i Narciso de Mir -els tres han passat un temps 
preventivament fora de circulaciú- i uns vocals, el senyor 
Juan José Fokhi i, V h i c  que s’inscriu en catal&, el senyor 
Joan Francesc Pont Clemente, com a secretari. Amb diligen- 
cia del 18 de desembre de1 91, el senyor Arturo Piñana de- 
clara que Quail España, SA t6 un fons de 433 milions, dels 
quals 400 seran transmesos a la Fundació <<en el moment>> 
d i u  el text- <<del reconeixement per la Generalitat)>; i la 
resta, 6s a dir els 33 milions i escaig, ho seran a l’any 1922, 
<<<si fos 0p0rtú~ -diu. Aquesta dilighcia -i no ens ho ha 
aclarit encara ta senyora consellera-, amb aquesta diligkncia 
no sabem qui: passa, si té raó, en resposta al senyor Saura, 
l’antic conseller, si no té raó i fa el ridícul ..., el cas és que, el 
novembre de  1994, quan Justícia decideix d’intervenir, la 
dotació, segons consta, no ha passat mai d’un mili6 de 
pessetes; 6s a dir, la dotaci6 inicial. D’aquests 400 milions, 
on hi ha consthncia que han passat? Com és que el conseller 
no en t6 consthncia? 

Amb resolució del 31 de desembre del 91, el conseller de 
Justícia formula Ia inscripci6 d’aquesta Fundació privada. 
Han passat vint dies. Fundació Quail España no va fer mai, 
ni per a l’any 91 ni per a I’any 92 ni per a l’any 93, el que la 
llei li reclamava de fer. El Departament de Justícia, per tant, 
no tenia ni Ia documentaci6 anual ni coneixia Ia seva situa- 
ció patrimonial ni havia exercit, fora d’uns requeriments que 
vostk ha assenyalat, perb que val a dir -s’ha de dir tot- de 
pur t r h i t  i rituals, mai executius, la Fundaci6 no havia 
exercit mai, per tant, cap tutela i control, corn li confereix i 
li dóna, jo diria que per obligaci6, l’article 15 de la Llei de 
fundacions. 

No és fins al 27 d’octubre del 94, i voldria assenyalar un 
detall que no s’ha dit, que 6s posterior el debat de política 
general del Parlament, i no s’havia dit que el Departament 
de Justicia no exerceix les funcions que li  confereix la Llei 
de fundacions privades. I 6s el 8 de novembre de1 94 que el 
Departament de Justicia amenap la Fundaci6 &iniciar 
d’iniciar;  vostk ka citat bé el text- les accions de responsa- 
bilitat que corresponguin davant els tribunals ordinaris per 
al 93, i demana que va passar en e1 91 i en el 92. 

Bé, senyora consellera, nosaltres voldríem s~rtir d’aques- 
ta cornpareixenGa sabent aquesta qiiesti6 que dhiem inicial- 
ment, que vost5, com ha dit ai comenpment, ha dit: <<No és 
agradable, no m’6s cbrnode, que la meva primera presenta- 
ció a la Comissió sigui en aquestes circumsthcies, perque 
6s un tema que jo he gestionat i no estava sota Pa meva 
responsabilitat>), malgrat aixb els ciutadans són eis mateixos 
i el govern on vostk en aquest moment té una responsabilitat 
és el mateix. Per tant, aquesta cosa accidental no ens evita 
pas de poder ser prou clars per dir, per exemple: vosths te- 
nen constincia d’ma fundació que fa quatre anys que fun- 
ciona, ens pogués dir ara quines accions de benefickncia, de 

cultura O de dochcia, ha fet a Catalunya o a Somhlia? O 
que va fer aquesta Fundaci6 durant aquest temps? 

Deixem els diners a part, nom& I’activitat fundacional 
per la qual es declara <<fundació)>. Per tant, la nostra pregun- 
ta seria una mica aqui, per quk el Departament de Justícia no 
va exercir per voluntat prbpia les facultats de tutela que la 
llei li confereix?, per una banda. Per que, o és que -i seria la 
segona pregunta, que tambk s’ha fet, d’alguna manera- la 
Fundació Quail España va tenir un tracte de favor o és que 
aquest país, Catalunya, i amb aquest Govern quatsevol fum 
dació pot tenir el desordre que calgui i a qualsevol nivell, 
perquk no hi ha cap mena de control? Li ho dic així en brut, 
perque s’entengui i perque una mica jo em penso que aques- 
ta compareixenGa no és de sa16, no és de trhmit, no és de ri- 
tual, no 6s versallesca. Hi ha a la nostra societat una greu 
alarma social sobre corn han funcionat determinades coses, i 
aquesta era una per la qual semblava, i tot ho portava a creu- 
re, que s’havia volgut burIar la llei en una cosa tan seriosa 
com és un país que té poques fundacions i que calia activar 
que n’hi haguessin. i3s aixi?, no és aixi? La seva paraula és 
I’única paraula que tenim en aquest moment, senyora conse- 
llera, 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor diputat. Té la 
parada la senyora consellera. 

La Sra. CONSELLERA: A veure, jo, senyor diputat, no 
he volgut eludir, en  la meva presentaci6 inicial, la responsa- 
bilitat; al contrari, he dit que hauria estat mes agradable 
comparkixer en un altre moment, perb aixb no vol dir que 
no comparec amb tats els deures i tota la responsabilitat que 
em pertoca corn it consellera de Justícia, i ho far6 sempre. 
Per tant, em sento responsable del que pugui passar i penso 
que ha de ser així. 

Contestant a aixb primer que vost2: ha dit, que en I’escrit 
que el conseller de Justicia, el meu antecessor, va enviar al 
Parlament en data 8 de novembre i en el qual només consta- 
va la dotació d’un mili6 de pessetes i, per tant, no podia par- 
Ix, ni parlava, dels 400 milions, 6s per@ el requeriment, el 
primer requeriment que es va fer, a posteriori d’aquest 8 de 
novembre, a la Fundaci6, va ser amb data 9 de novembre, i 
la resposta va ser el 14. Corn que l’escrit trames al ParIa- 
ment és dei 8 de novembre, en aquell moment no hi havia 
aquesta documentaci6. Jo ara sí que Ii puc dir, i ho he dit 
abans, que a la documentació que en aquest moment tenim, 
que es va enviar sense firma en el mes de novembre, perb 
que el 16 de febrer el patronat va aprovar i va lliurar a ¡a 
Conselleria, d’aquest retiment de comptes, de l’any 91, 92, 
93, sí que ens consten aquests 400 milions; el que passa 6s 
que ens consten una shie de dubtes i de situacions no clares 
que ens fan dir i em fan dir, per f q a ,  que no puc fer un ju-  
dici clar de la situació de la Fundaci6 Quail; el que si que 
ens fa pensar és que si, del requeriment que els hem fet i del 
qual els hem demanat un termini, crec que de deu dies, i que 
per tant acaba molt breument, no se’ns d6na aclariment a to- 
tes les qiiestions que nosaltres hem demanat i a les quals he 
fet referhcia en la meva intervenció, hem dit que actuarem 
d’acord amb el que estableix ]’article i5 de la Llei de funda- 
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cions privades, en el sentit d’actuar a través dels tribunals. 
Que s’havia d’haver fet abans? Ja he dit que penso que la 
Fundaci6 Quail, corn nitres fundacions, ha trigat a retre els 
comptes, perb que no teníem per qu& pensar que justament 
aquesta, potser fa vuit mesos es podia haver pensar, perb no 
teniem per quk pensar que aquesta I ~ Q  complia les finalitats 
fundacional s. 

A part, vosth ha preguntat si aquesta Fundaci6 havia 
complert, en part, en poc o en res, les finalitats fundacionals. 
Si que les ha complert, Ja li dic que en una petita mesura, al- 
menys en la idea que nosaltres tenim, en aquest moment, 
amb Ies dades que tenim, que havia d’haver actuat en una 
mesura superior guant a les seves activitats benefico-assis- 
tencials, perb tenim documents per poder acreditar., , -relati- 
vament-, tenim informaci6 en els comptes firmats per la 
Fundaci6 que han destinat una part dels diners a finalitats 
assistencials. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyora consellera. 
Pot repreguntar ... Perd6 ... 

La Sra. CONSELLGRA: No sé, no sk si tenia atguna 
cosa mks. 

€36, la segona pregunta deia si va obtenir la Furidaci6 pri- 
vada un tracte de favor, respecte a la resta de fundacions ra- 
dicades a Catalunya. Jo li haig de dir que no, que des del 
meu punt de vista, des de l’actuaci6 del Departament de Jus- 
ticia, no va obtenir un tracte de favor, la Fundació Quail. 
Aixb no vol dir que, potser, després de rebre la documenta- 
ci6 incompleta que hem requerit, i després de veure ]’actua- 
ció punt per punt d’aquesta Fundació, des de la seva 
constituci6 l’any 91 fins avui, pugui resultar que no 6s que 
hagi obtingut un tracte de favor, sinó que s’hagi pogut apro- 
fitar d’aquesta Fundaci6. Perb en aquest moment jo no li 
puc assegurar aixb, Estem en aquest terna. M’estic preocu- 
pant molt personalment d’aquest tema. I realment penso que 
hem sigut eficaqos, potser nomes en els dos darrers mesos, 
perb tambk és cert que I’obligacib del protectorat, en aquest 
sentit, va encaminada més a no fiscalitzar, a no ser interven- 
cionista, sind a la voluntat fundacianal i ,  per tant, a la lliber- 
tat dels fundadors. I 6s en aquest punt on sempre hem 
treballat respecte a les fundacions privades de Catalunya. 

El Sr. RODRI: Grhcies, senyora consellera, .. 
EP Sr, PRESIDENT: Grhcies. Senyor diputat, té la parau- 

la, 
El Sr. RODRI: Perdoni, senyor president, Ia meva vehe- 

rnbncia m’havia portat a usar la paraula abans d’hora. Jo no 
vull demanar que el meu govern sigui intervencionista, sin6 
que governi, que governi. No, intervencionista, que governi. 

Aleshores jo li podria demanar: primera, jo no m’acabo 
de creure que no es pugui dir que no s’ha fet tard, en aquesta 
cosa -una. A mi em sembla moit bé que siguin eficaqos de 
dos mesos és el quilbmetre zero d’un nau Departa- 
ment de Justicia del Govern de la Generalitat, ho tindrem en 
compte. Segona cosa que jo  li voldria dir, aquesta cosa que 
ha dit que la Fundaci6 privada havia fet coses, vosth diu: 
<<segons constan; jo demano: han investigat si és veritat? Po- 
drien dir un dia la relaci6 de les activitats benkfico-culturals 

i docents que aquesta Fundaci6 privada ha fet per Catalunya 
o per Sornhlia? És aixb el que jo demano: poder-ne tenir 
una..,, perque, és clar, veste ho ha dit molt b6 i semblava 
que obviava una mica la pregunta: <<Segons ens consta en 
els papers, sí que ho han fet,>> Han investigat vostks, davant 
del dubte que hi ha en la societat catalana sobre aquesta 
Fundació, si aixb és veritat o és un tapabruts? 

Grhcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Senyora consellera. 
La Sra. CONSELLERA: JO voldria que no sigui el qui- 

Ibmetre zero. Jo torno a insistir que crec que ei meu ante- 
cessor també va actuar correctament; per tant, assumeixo el 
seu paper anterior i comenqo j o  corn a consellera de Justícia. 
Intentaré aclarir el que tenim: tenim una shrie de documen- 
tació que, per mi, no és vatida no perque no estigui signada, 
sin6 perqui? és incompleta, perb jo li puc dir que, per exem- 
ple, respecte a l’any 91, hi ha un ingrés de 421 milions -un 
ingrés de 421 milions-; I’any 92, apareixen unes inversions 
financeres temporals per valor de 446 milions -li estic do- 
nant números rodons, eh?-, i l’any 93, financeres temporals. 
Aixb 6s el que tenim, aixb 6s el que tenim. Per aixb li dic 
que s6n incompletes i per aixb l i  dic que al cap de quinze 
dies hem demanat el requeriment d’aclarirnents a aquesta 
documentacid. I I’any 93 hi ha un immobilitzat financer de 
543 milions. Estern esperant la resposta a tots aquests aciari- 
ments i a tots aquests requeriments, resposta que hem dema- 
nat en data 8 de marc;. 

Respecte al que vost2 ha tornat a dir, si havien destinat 
part del 80% que l’artide 6 -crec- de la Llei de fundacions 
privades estableix respecte a finalitats ben&fico-assisten- 
cials; dels seus documents en surt que si, fins i tot quantitats 
i fundacions a les quals han estat destinades. Jo li puc expli- 
car quines s6n. El que no sabem és si és veritat, i hem dema- 
nat aclariments sobre aixb, perd, per exemple, li puc dir que, 
l’any 92, 12.680.000 pessetes van ser destinats a assigna- 
cions fundacionals. Quines fundacions? Per exemple: Ce- 
faes, que és el Centre d’Educaci6 Familiar Especial, de 
Pamplona; a la Fundaci6 privada Chtedra de Cardiologia de 
la Universitat Autbnoma de Barcelona - Hospital de Sant 
Pau, també se li va destinar una part dels &dits o dels di- 
ners que estaven a la Fundaci6; a Special Oiyrnpics, amb 
motiu de la cehebracid dels Jocs Olímpics de Barcelona; a la 
Fundaci6 Institucional Espanyola, de Madrid, que no sé qui- 
na és -tinc dades sobre aquestes fundacions, perb no,..-, i 
n’hi ha d’altres que, si ho vol, tarnbd les hi puc dir -les tinc 
en un altre document, Perb vull dir que surten, en els estats 
comptables surten les quantitats i les fundacions; el que no 
surt és la documentaci6 que respon realment que aixb s’hhagi 
fet, i per tant, també, en el nostre requeriment ho hem dema- 
nat. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies. Pel Grup Parlamen- 
tari Socialista de Catalunya, té la paraula el senyor Joan Ma- 
ria Abel16. 

El. Sr. ABELL6 I ALFONSQ: Moltes gricies, senyor 
president. Senyora consellera, en nom del Grup Socialista 
tamb6 li voídriem donar la benvinguda en aquesta primera 
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compareixenga, perb de totes maneres hem de ser conscients 
que estem davant d’una compareixenga important; no estern 
davant de cap tema menor, i 6s un tema que afecta directa- 
ment tot e1 Govern, més enllh d’una conselleria. 

Avui venim a parlar de la Fundació Quail. El nostre Grup 
no parlar& d’altres fundacions: creiem que no 6s correcte 
convertir una compareixenqa al voltant d’una fundaci6 par- 
lant d’altres fundacions, no és el motiu, perb aquesta Funda- 
ci6 s’ha de situar en un context moIt més ampli, que és el 
context de tot I’afer del senyor De la Rosa, un afer que, com 
els senyors i senyores diputats recordaran, va esclatar al vol- 
tant del debat d’orientaci6 politica general del Consell Exe- 
cutiu i que va posar damunt la taula algunes qüestions 
importants, algunes qüestions que afecten les relacions entre 
la politica i certs grups empresarials de Catalunya; va posar 
tambd damunt de la taula quina és la divisbria entre el pdblic 
i el privat, i també, segurament, va incidir en una reflexi6 
més general entre els camps de 1’2tica i de la política, Preci- 
sament en aquest debat el president del Grup parlamentari 
Socialista, el senyor Raimon Obioh, va assenyalar tres te- 
mes que en aquell moment tenien molta irnporthncia: dos te- 
mes els veurem -el de la dínica New Teknon i la compra de 
l’edifici del Consorci Nacional del Leasing-, els veurem en 
altres comissions d’ aquest Parlament, i avui, evidentment, 
hem de parlar de la Fundacia QuaiI. 

El nostre Grup Parlamentari va ser I’únic grup que, preci- 
sament en aquest debat d’orientaci6 politica general, va 
treure aquesta qiiesti6, i no la va treure per cap interh espe- 
cial, sin6 precisament perquk ja feia moltes setmanes que Ia 
qüestió de la Fundació estava a tots eIs mitjans de cornuni- 
caci6 d’aqwest país. Per tant, quan el president del Grup par- 
lamentari va parlar en aquest debat d’orientació politica 
general no vam acabar d’entendre ... O en tot cas, si que ho 
vam entendre: fins i tot era entenedora la sorpresa del presi- 
dent de Ia Generalitat, era lbgic que no conegut% aquesta 
qüestid de la Fuundaci6, per6 el que ja no vam entendre és la 
cara de perplexitat de l’anterior conseller de Justicia. 

Jo crec que tots els senyors i senyores diputats que van 
estar en aquella sessió van veure que realment el conseller 
de Justicia no sabia, en  aquelIs moments, de que se li estava 
parlant. I pel nostre Grup aquest és un tema important, i fins 
i tot, diriern, un terna greu, per& no es tracta que en aquest 
pais hi hagin moltes fundacions -una ilista molt llarga-, pre- 
cisament es tracta d’una fundaci6 que durant aquells dies 
sortia a tots els mitjans de comunicació i afectava aspectes 
realment importants, que tenien a veure amb l’ktica, tenien a 
veure amb relacions amb la politica i, indubtablement, n’es- 
tava ..., des del nostre punt de vista, n’havia d’estar en 
aquells moments el conseller informat. 

És cert que en aquests moments el conseller de Justícia 
no esta a la conselleria, i jo crec -i el nostre Grup ho diu 
sense cap tipus de recansa- que I’actitud del conseller en 
aquest afer segurament explica el canvi en la conselleria; 
evidentment, no és l’únic element, per6 explica clarament 
per qu5 vostk, senyora consellera, avui esta aquí i el senyor 
conseller no esta a la Conselleria. 

El Parlament, en aquella sessió del debat d’orientacid po- 
lítica general va aprovar diferents resolucions, i 6s evident 
que en aquelles resolucions hi havia uns compromisos per 
part de la Conselleria, uns compromisos importants, que 
eren enviar una documentaci6 al Parlament de Catalunya, i 
és evident que la primera pregunta que vol fer el Grup So- 
cialista, perquk 6s indubtable que al llarg d’aquest debat han 
sortit moltes qüestions, és si la senyora consellera creu que 
al Parlament se li ha donat tota la informació, des que es va 
donar Sa primera documentació, des d’aquella data de 9 de 
novembre, fins a la data d’avui. Perque el que queda clar de 
la seva cornpmeixenga 6s que hi ha molts elements nous -hi 
ha hagut dimissions de persones, de patrons que estaven a la 
Fundació- i, sens dubte, tots aquests elements estaven al 
compromís que hi havia en aquella resoIuci6 que va aprovar 
el Parlament, estaven que el Parlament pogués tenir aquesta 
documentaci6. 

Perqub aquí han sortit alguns elements. I no estem par- 
Iant d’una fundació com n’hi ha centenars en aquest pais: 
estem parlant d’una fundaci6 que és cert que el capital fun- 
dacional inicial parla d’un miIi6, pcrb a la mateixa escriptu- 
ra es manifesta que al Ilarg dels darrers anys Quail España 
constitueix unes reserves de 433 milions i escaig que seran 
destinades a aquesta Fundaci6. Posteriorment, aquesta Fun- 
dació transfereix aquesta quantitat reservada a la Fundaci6 
4 s  cert que, si no ho feia, segurament hauria tingut o pogut 
tenir alguns problemes fiscals-, perb en el moment que 
Quail España te problemes de tresoreria, precisament la 
Funda& li fa un préstec per import semblant a l’entregat; 
aquest préstec, és cert, esth formalitzat, i la Fundaci6 percep 
els interessos corresponents amb retenci6 fiscal, 

Per garantir aquest prestec, el senyor Javier de la Rasa 
entrega a la Fundaci6 la seva participació a I’ernpresa Nuem 
Madrugada; Nueva Madrugada participa en un 30% en 
Grand Tibidabo i un 70% en Diagonal Investment -un dels 
actius, precisament, de Diagonal Tnvestment és el famós 
vaixell que ja ha sortit en aquest debat. I és cert que tambk 
en aquest exercici del 93 es parla de 560.000 accions de 
Nueva Madrugada, amb un import global de 526 milions, 
que la Fundació precisament té a prop del 67% en aquesta 
entitat de Nueva Madrugada, Per tant, és evident que no es- 
tem davant de qüestions menors, sin6 de qiiestions impor- 
tants. 

Ai voltant d’aixb -ha sortit en el debat-, és si la Conse- 
lleria havia complert les seves obligacions de protectorat, el 
que fixa la legislació de fundacions de Catalunya. És cert 
que s’ha analitzat, jo crec que a bastament, el que fixen l’ar- 
ticle 13 i l’article 15, perb tmb6 és cert que a la documenta- 
ció que vostks envien al Parlament de Catalunya hi ha 
fotocbpia de les dues primeres cartes que s’envien n la Fun- 
dació, cartes que semblen mks una circular -SUPOSO que 
s’envia a totes les fundacions que no reuneixen les condi- 
cions a final d’any; per tant, des d’aquest punt de vista té 
una Ibgica-, perb és cert, i vost& ens cornprendrh a nosal- 
tres ..., que precisament no 6s fins que el Parlament de Cata- 
lunya aprova la resoEuci6 en que hi havia el compromis 
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d’enviar la documentació, al cap d’uns quants dies, quan 
s’envia directament, precisament, una carta on realment hi 
ha un exercici molt més directe del que són realment les ac- 
tituds que ha de tenir la Conselleria amb una fundació 
d’aquest tipus. I per tant, l’aplicaci6 de diferents parts que té 
l’article 15 s’aplica, precisament, a partir d’aquest moment. 

Jo crec que des d’aquest punt de vista no hi ha dubte -i, 
ahenys,  així ho veu el nostre Grup- que hi ha hagut una 
clara neglighcia per part de la Conselleria de Justícia, per- 
quk si bé és cert que a partir d’aquella data se li comencen a 
requerir tots els documents, s’aplicarh l’article 15, etehtem, 
també és en eI moment que la situaci6 de la Fundació és in- 
sostenible: wna fundació que en aqueIl moment tk tres perso- 
nes que estan a la presó i dues persones que han dimitit 6s 
indubtable que requereix, evidentment, una actuaci6 directa 
de la Conselleria. 

Per tant, des d’aquest punt de vista, nosaltres hem fet 
tamb6 aquesta segona pregunta en aquesta direcci6; no hi ha 
dubte que, evidentment, en aquest punt, segurament, amb 
tota probabilitat, tindrem diferkncies, perb nosaltres consi- 
derem que i’actuació de la Conselleria hauria hagut d’estar 
feta molts mesos abans, perquk, com jo ja he dit al comenqa- 
ment, al voltant de la Fundaci6 Quail hi havia ja bastants 
phgines de diaris i de mitjans de comunicació, i per tant, 
l’obligació de la Conselleria era precisament informar-se. 

Avui hem escoltat l’actuaci6 que ha tingut en aquestes 
darreres setmanes Ia Conselleria. Jo crec que, des d’aquest 
punt de vista, dificilment podem aportar elements nous: des 
del punt de vista del nostre Grup, globalment estaria d’acord 
amb aquestes darreres actuacions que s’han pres, perb nosal- 
tres sí que voldrlem acabar la nostra intervenci6 fixant tres 
qüestions. La primera I’he dita abans: no ens agradaria que, 
al voltant de parlar d’aquesta Fundaci6 Quail, acabéssim 
parlant de totes les fundacions del país, si entreguen o no 
entreguen els documents, etcktera; creiem que, precisament, 
cal parlar estrictament d’aquesta Fundaci6, i per nosaltres, 
mentre no es demostri el contrari, totes les altres fundacions 
compleixen aquestes condicions, perquk, si no, realment es- 
tarkm fent un debat que seria bastant insostenible des 
d’aquest punt de vista. La segona qüestió: jo crec que del 
debat i de la informaci6, fins a la data no j a  del 9 de novem- 
bre o del 14 de novembre, sin6 fins que va tenir lloc el debat 
de politica general, creiem que ens demostra com no s’han 
de fer les coses; segurament, des del punt de vista dei Grup 
Socialista, mes que fer una critica a la Conselleria per les ac- 
tuacions, seria -i posem-ho entre cornetes- pels <<pecats>> 
d’omissi6, perqu5 no va cornenFar a exercir les funcions que 
indubtablement li d6na la Llei de fundacions privades que, 
precisament, ha aprovat aquest Parlament. 

Per tant, des del nostre punt de vista, aquest seria el posi- 
cionament i les preguntes del Grup Socialista. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor diputat. Se- 
nyora consellera, té la paraula. 

La Sra. CONSELLERA: Senyor Abelló, jo vull reiterar 
el meu suport al meu antecessor i penso que ell va actuar 
conec t amen t. 

Estic d’acord amb el que vostb ha dit al final de tot: 
potser la Conselleria, a la millor es demostrar& amb el 
temps, ha pecat d’omissi6, perb no de negligkncia, jo crec 
que no. Jo crec que hem actuat correctament amb totes les 
fundacions i estic d’acord amb vostk que potser el tema no- 
rnks avui hauria de ser la Fundació Quail, perb és una funda- 
ci6 entre vuit-centes seixanta-tres, 

Vostb pregunta si crec, si creu Is consellera, que s’ha in- 
format suficientment el Parlament des del 9 de novembre 
del 94 fins al dia d’avui. JO crec que sí, potser el problema 
ha estat abans del 9 de novembre, perb també és cert que 
l’actuació de la Conselleria amb totes les fundacions ha estat 
requerir el retiment de comptes al cap d’un any i mig; 6s a 
dir, tai com la llei estableix, Hi ha un termini voluntari, que 
són els sis mesos posteriors a l’any natural, i després ei ter- 
mini obligatori, que són els sis mesos posteriors. Per tant, en 
aquest sentit, respecte a la Fundació Quail varn requerir a fi- 
nals del 92, a finals del 93 i a finals del 94, just despres del 8 
de novembre, i despres d’aquest 8 de novembre varn rebre la 
primera informació; per aixb el 8 de novembre, com a con- 
seqiigncia de la resolució del Parlament del debat de politica 
general, el meu antecessor va contestar i va contestar en uns 
termes que podia explicar la vida de la Fundaci6 fins aquell 
moment, perb no podia donar més dades, perquk no s’ha- 
vien rebut els comptes ni del 91, ni de1 92, ni del 93. A par- 
tir de1 14 de novembre o del 15 de novembre es van rebre 
sense firmar. A partir d’aquell moment tamb8, o del 8 de no- 
vembre, la Conselleria va anar actuant, i si no va informar el 
Parlament en aquell moment, va ser perquk immediatament 
es va demanar aquesta compareixenp -crec que es va de- 
manar el 24 de novembre, si no m’equivoco- i, per tant, 
d’alguna manera tampoc es podia informar molt més, per- 
qu6 el que es va rebre va ser una informaci6 encara amb mds 
inexactituds que les que tenim ara, perb, a mes, amb una 
puntualitzaci6 molt clara, i 6s que no venia firmada, i, per 
tant, si no venia firmada, podia ser un acte de manifestació 
d’uns patrons, perb res més. Per tant, nosaltres no podíem 
donar credibilitat a allb; l’únic que si que va fer la Conselle- 
ria 6s veure aquells papers i estudiar-los, i per tant d’alguna 
manera anar-se preparant per quines serien les actuacions 
futures, 

I en aquest sentit jo he explicat en la meva compa- 
reixenqa que des d’aquell moment, pas a pas, es van anar se- 
guint totes les actuacions que la Conselleria de Justicia va 
anar duent ,a terme per aconseguir tota la inforrnaci6 que fal- 
tava, que era tota la informaci6, perquk, de fet, la que ens 
venia venia sense firmar, i per tant, per nosaltres, sense cre- 
dibilitat. 

Quan parla de si crec que hi ha hagut una clara negligkn- 
cia per part del Departament de Justicia en les seves obliga- 
cions com a protectorat, jo crec que no, jo sincerament 
penso que no; del resultat de les investigacions es veurh. Jo 
no puc en aquest moment, sincerament, fer un judici dei que 
esta passant; podem pensar que les C Q S ~ S  no van bé, per6 
aixb no significa negligkncia; 6s possible que signifiqui 
omissió i que, per tant, aixb ens plantegi de futur pensar que 
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la modificació de la Llei de fundacions pugui anar mes enlllr 
dei que jo pretenia o del que el meu antecessor pretenia, que 
era mantenir-nos en la facuhat de no fiscalitzar i de no ser 
intervencionista. Potser haurem de repensar-nos aquest plan- 
tejament, encara que jo, personalment, no hi estigui d’acord. 

En aquest sentit li vull dir que la Llei 30, de mesures fis- 
cals, aprovada per les Corts fa molt poc, en aquest punt van 
ser molt forts i van mantenir-se precisament en no acceptar 
aquestes facultats intervencionistes. Per tant, d’alguna ma- 
nera esth avalant en aquest sentit la posici6 de ia Conselle- 
ria. 

Jo penso que ja he dit tot el que havia de dir. No sé si 
haig de repetir que d’acord amb els documents que hem re- 
but ens falten molts aclariments. La Conselleria esta dispo- 
sada a lliurar part d’aquesta docurnentaci6 o la 
documentació que tenim al Pariarnent. Jo penso que no es- 
tem en aquest moment en disposició de dir si la Fundaci6 ha 
complert o no ha complert, ni estem en disposici6 de dir si 
realment va comprar o no va comprar les accions de Nueva 
Madrugada, i s i  va concedir un prestec, i si desprks el va 
cancelhr. Tot s6n suposicions d’acord amb la documentació 
que ens han donat. 

Jo espero que en pocs dies tinguem aquesta inforrnaci6 
de que els he parlat i que si no la tenim estem disposats a ac- 
tuar d’acord amb i’article 15, i així ho hem dit als membres 
de la Fundació. 

EI Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, consellera. Senyor 
Abell& te la paraula. 

El Sr. ABELL6 I ALFONSO: 3, senyor president. Se- 
nyora consellera, és cert que aquesta Fundaci6 a mesura que 
anem coneixent coses ens va sorprenent a tots i, per tant, des 
del punt de vista del Grup Socialista no hi ha dubte que ad- 
met que estern davant d’un tema complicat. 

Ara b6, nosaltres discrepem quant a la qüestild de la docu- 
mentaci6. És cert que s’havia demanat una compareixenqa, 
perb precisament -miri, ho sento- va ser el seu antecessor, 
en la documentació que ens va enviar a aquest Parlament, 
que parlava que, en relació amb aquest darrer terna -est& 
parlant del protectorat-, <<el protectorat de fundacions infor- 
mar& aquest Parlament de les noves actuacions que es pro- 
dueixin a partir de la dataw, esta paríant del 9 de novembre. 

I 6s evident que hi ha qüestions que poden portar o no 
poden portar la signatura, perb, sens dubte, la dirnissi6 de 
dos patrons en un patronat on en aquell moment hi havia 
tres persones que, evidentment, no estaven en condicions 
d’exercir les seves funcions i amb totes les qüestions que 
acompanyaven aquella docurnentaci6 quant a dades dels 
anys 9 I ,  92 i 93, era una informació important, perque pre- 
cisament aquelia resolució va ser aprovada per unanimitat 
del Parlament. I no hi ha dubte que segurament no tota la in- 
formaci6 podia arribar al Parlament, perb sens dubte una 
part important, perquh no hi ha dubte que, quan hi ha una 
compareixenqa al Parlament, és normal que els grups parla- 
mentaris puguin tenir tota la seva docurnentacid a l’abast. 
Fins al moment, la documentació que tenien tots els grups 
parlamentaris respecte a aquesta Fundació, evidentment, era 

molt minsa; amb la meitat &aquesta carpeteta hi cabia tota. 
Per tant, des d’aquest punt de vista, sí que nosaltres tornem 
a reclamar precisament aquesta documentació. 

Quant a Ia segona qüesti6, sens dubte no ens posarem 
d’acord. Vostk vol fer un judici al cap del temps; nosaltres 
és evident que el farem de la seva actuaci6 al cap del temps, 
perb no hi ha dubte que fins al moment que aprova la reso- 
lució el Parlament, que, per tant, durant més de dos anys 
aquesta Fundació -tres anys feia que funcionava-, indubta- 
blement hi va haver clara neglighncia per part dei Departa- 
ment. I m6s -ho torno a repetir- en un cas que indub- 
tablement no era un cas ni secret ni clandestí, sinó que for- 
mava part del que qualsevol persona podia entendre, perqu2 
havia sortit a bastament a qualsevol mitja de comunicació 
del país. 

Res més, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor diputat. Se- 

nyora consellera, té la paraula. 
La Sra. CONSELLERA: Senyor diputat, respecte al com- 

promís que va adquirir el meu antecessor, que va adquirir el 
Govern a partir del 8 de novembre per anar informant el 
Parlament sobre les actuacions, vostk ha fet el comentari que 
prou important va ser una de les notícies, que dos dels pa- 
trons van presentar la dimissió. fis cert que és important 
aquesta noticia, per6 pensi que la van presentar sense reunir- 
se el patronat; possiblement no es podien reunir, perque tres 
membres estaven a la presó. 

Perb, d’acord amb la llei, no podien presentar la dimissió 
sense aquest acord; no ho podien fer. Van presentar-lo a la 
Conselleria després del nostre requeriment del 9 o del 10 de 
novembre, i van presentar-lo amb data 14 de novembre, van 
presentar-lo en una acta de rnanifestaci6 davant del notari i 
amb una skrie de manifestacions d’aquests dos senyors i van 
dir que, a més, presentaven la seva dimissió. 

En aquesta acta de rnanifestaci6 ells van presentar també 
uns comptes, que nosaltres el que vam fer va ser natural- 
ment veure-ho, no tenir-ho en compte en el sentit que ni ha- 
vien estat aprovats pel patronat ni la seva dirnissi6 havia 
estat acceptada pel patronat, i per tant no podíem tenir en 
compte aquell document com un document correctament 
presen tat. 

Per aixb és possible que el meu antecessor considerks 
que no era una informaci6 adequada donar-la al Parrarnent. 
Aixb per una banda, i per I’aaItra, tenint en compte que esta- 
va prevista una compareixenqa que, per les raons que fossin, 
ha sigut avui era possible que ell pensés que seria abans 
aquesta compareixenqa i que, per tant, tindria temps per po- 
der obtenir informaci6 mes acurada i mds adequada respecte 
a la Fundaci6 Quail. 

Només 6s tornar a repetir el que ja he dit. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyora consellera. 

Per Convergkncia i Unió, té la paraula l’ilhstre diputat se- 
nyor Orriols. 

El Sr, ORRIOLS: Gricies, senyor president. Senyores i 
senyors diputats, molt breument, per manifestar la satisfac- 
ció del Grup de Convergkncia i Unió per aquesta compa- 
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reixenqa i també pel seu contingut; és a dir, per les explica- 
cions que I’honorable consellera ha fet en relaci6 amb els te- 
mes, amb el tema bhsic que avui es tracta, i per les 
preguntes, en concret, que se li han formulat, 

Jo penso que aquesta satisfacci6 la sent més d’algun grup 
dels que han intervingut fins ara, el que passa 6s que és lbgic 
que no ho expressin així, perquk I’expiieaci6 ha sigut clara, 
perquk es d6na conformitat que el Departament ha actuat 
d’acord -entenem- amb el que recull l’eesperit de Ia Llei de 
fundacions, és a dir que avui s’ha tractat a bastament, un es- 
perit poc fiscalitzador, poc controlador, una mica en el ta- 
rannh propi de l’associacionisrne d’aquest pais, no? 

Aquesta és una discussió que tamb6 6s molt vigent avui; 
s’hi ha referit l’honorable consellera tractant de la Llei de 
mecenatge de 1’Estat espanyol, en la qual, a part del PP, tots 
els altres grups la van votar favorablement i que també man- 
té un cert esperit nu intervencionista, a no ser que es pfo- 
dueixin situacions realment que ho facin absoíutament 
necessari, no? 

Per tant, pensem que amb els requeriments fets, com ha 
quedat provat que estan fets i que a partir d’aqui es podrh 
deduir, com ha dit l’honorable consellera, si s’han d’instar 
responsabilitats O no des del Departament, pensem que 
aquest és un bon camí, és una línia correcta i coherent i que 
ens portar& a la clarificació total de la qiiesti6, Fins i tot 
l’honorable consellera s’ha referit que potser sí  que ens vam 
equivocar o el Govern es va equivocar amb l’acceleració de 
la qüesti6, perb aquesta serh una qüestió que, en qualsevol 
cas, es veurh quan s’hagi acabat tota la instrumentalització 
del cas. 

Nosaltres no compartim criteris que s’han dit aquí sobre 
la greu alarma social O sobre casos que no tenen res a veure 
amb el que afecta la Fundaei6 Quail i, per tant, creiem que 
les explicacions que s’han fet se cenyeixen perfectament a 
aquesta qiiesti6. 

Jo mateix, senyor president, s6c president d’uuna fundaci6 
benefico-privada, corn a alcalde, d’un hospital, i entenc que 
seria molt dificultós, que un control de 1’Adrninistració so- 
bre els afers quotidians de la gesti6 podria set problemhtic, i 
fins i tot dificultós, perqu2 hi ha fundacions d’aquestes, se- 
nyor president, que moltes vegades voregen la supervivh- 
cia. 

Per tant, ens sembla que si, que quan es produeixen ac- 
tuacions realment d’uun contingut molt greu és necesshria 
aquesta intervenci6, perb per la resta no faria falta, 

Ara, en qualsevol cas, si es despren d’aquesta discussi6 
la necessitat d’una modificaci6 de l’actual Llei de funda- 
cions, la nostra única pregunta, senyor president, seria, en 
qualsevol cas, quines línies mestres haurien de configurar 
aquesta nova Llei de modificació de la Llei 1/82, de1 3 de 
mar$, de fundacions privades. 

Moltes grhcies, senyor president, 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gricies, senyor diputat. Té la 

paraula la senyora consellera, 
La Sra. CONSELLERA: Miri, senyor diputat, ja  en la 

meva intervenci6 he esbossat la possibilitat o els treballs que 

la Conselleria que regento estava preparant des de 1’any 92 
respecte a una modificació de la Llei de fundacions priva- 
des. 

El que no he dit és que ja l’any 85 va haver-hi una modi- 
ficaci6 petita, quant a la modificació, perquk nom& es va fer 
sobre un article o un article i mig, en la qual un dels articles 
modificats va ser el tema del retiment de comptes, perquk en 
aquell moment encara la Llei de fundacions de l’any 82 era 
molt més suau del que és ara. 

En aquest sentit, l’any 92 -jo en aquell moment estava a 
la Conselleria com a secrethria general- ja es plantejava Ia 
possibilitat de modificar aquesta Llei. Ja tambd en aquell 
moment es plantejava a nivell de 1’EEstat espanyol l’elaboca- 
ció de la Liei 30, actualment aprovada. 

Quan jo he tornat a la Conselleria m’he trobat sobre la 
taula un esborrany, un esborrany -per no dir un avantprojec- 
te, perquk j o  el considero encara un esborrany-, un esbor- 
rany important i elaborat en profunditat respecte a la 
modificaci6 de la nostra Llei de fundacions privades. Da- 
vant del terna de la Emdaci6 Quail vaig ser jo la primera a 
plantejar als meus tkcnics i a assessors externs entesos en la 
rnatkria si calia pensar en la possibilitat de ser quelcom més 
intervencionista. No és el meu parer i jo crec que no hauria 
de ser aixi, perb no ha de ser només el meu criteri, sinó que 
penso que haig de comptar precisament amb els tkcnics que 
han estat treballant a la Conselleria i amb els entesos en la 
matkria, CQIII els anteriors directors generals d’aquesta Di- 
recci6 General. 

Aquest és un tema a plantejar que no est& en I’esborrany 
que jo tinc sobre la taula per6 que me l’he plantejat perque 
penso que, potser no d’una manera massa exagerada, potser 
si que hauríem de pensar en un tipus de sancions administra- 
tives que permetessin almenys no tenir com a i h i t  únic 
l’acci6 judicial. En el moment actual, la Llei de fundacions 
només et permet arribar a aixb; si aquella fundació no COM- 
pleix, ens en podem assabentar, corn a molt aviat, al cap 
d’un any i mig, perquk durant un any i mig, per rad de I’hrn- 
plia llibertat que tenen els fundadors, tu no pots saber si es- 
tan actuant o no correctament. Per tant, aquest és un 
plantejament que, avui per avui, jo personalment me l’estic 
fent, que no vol dir que la meva gent hi estigui d’acord, perb 
que crec que els diputats ho han de saber. 

D’una altra banda, aquest esborrany ha tingut molt en 
compte la Llei 30, l’ha tingut molt en compte. I, en aquest 
sentit, Ia Llei 30 el que fa és donar més forqa a la societat ci- 
vil; considera que les fundacions són entitats que donen ri- 
quesa a la societat civil i que, per tant, hem d’ajudar-les, 
hem de donar-los mes suport, i el que planteja, precisament, 
en aquest cas, 6s menys intervencionisme per donar-los mes 
ajut en el sentit de més creativitat i que hi puguin haver més 
fundacions que coadjuvin als poders públics en la riquesa 
de1 pais. 

Un tercer aspecte que ens plantegem nosaltres és si no ser 
més intervencionistes, donar més suport als fundadors en el 
sentit de professionalitzar-los mes. En la practica habitual 
del Departament de Justícia el que s’ha fet des de fa jo diria 
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que cinc anys atmenys, o mks, a través del Centre d’Estudis 
Jurídics i de Formació Especialitzada, s6n cursos de forma- 
ci6 als fundadors i als assessors de les fundacions; CUTSOS 

que sobretot han estat destinats a ensenyades, d’alguna ma- 
nera, com s’havien de retre els comptes i poder complir cor- 
rectament amb el Pla de comptabiIitat de 1’Estat. En aquest 
sentit, el percentatge d’assisthcia i d’kxit en aquests cursos 
és molt positiu: les dades que em donen 6s que és més del 
90% i que realment ha servit perque els fundadors i els as- 
sessors de les fundacions puguin retre els comptes més cor- 
rectament. Jo crec que el problema de retiment de comptes 
no esth per no voler-los retre, sinó perque els falta en gran 

mesura una certa professionalitzaci6. I una de les vies de 
I’esborrany que tenim de projecte de llei és intentar crear la 
figura d’una mena de comissionat -no comissari-, comissio- 
nat que ajudi des de la Conselleria els patronats a veure com 
retre els comptes i que puguin ser rnks hgils en el retiment 
de comptes. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, 
Agrdim, senyora consellera, la seva preskncia en aquesta 

Moltes grhcies. 
cornpareixenqa, i s’aixeca la sessió. 

(S6n les set de la tarda i vuit minuts.) 

DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 
Edició i subscripcions: Servei de Publicacions dei Parlament de Catalunya, 
Palau del Parlament, Parc de la Ciutadella, O8003 Barcelona. TeBfon 221 20 00. 
Subscripci6 anual (edició impresa o edici6 en microfitxa): 6.000 pessetes. 
Subscripci6 anual conjunta amb el Butlleti Oficiai del Parlameni 
de Catalunya (edició impresa O edici6 en microfitxa): 13.000 pessetes. 
Número solt (edició impresa O edici6 en microfitxa): 120 pessetes (preus amb IVA inclbs) 
Dip. Lcg. B-3468-82. ISSN 021 3-7976 (general) ISSN 021 3-7942 (skrie C> 
Itnprks a Mullitcxt, SL, Barcclona. 


