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Ordre del dia 

El Sr. PKESIIXNT: Corncnqa Pa scssi6. 
El Sr. AiAVEDRA: Senyor President, pcr a uila qiiestió 

d’ordrc. 
El Sr, I’IZESIDENT: El scnyor Navcdra, per a una qiiestib 

d’ordre. 
El Sr. ALAVEDIIA: Senyor President, el nostre Grup 

volclriu soblicitar, si la Iliputacih Permanent així ho acordks, 
quc el Consellcr dc Govcrnacih poguks assistir a la sessili. 

El Sr. PRESIDENT: 6 s  que hi ha alguna objeccib d’algun 
membre de la Diputació llerrnancnt? do voldria fer observar 
q w  sobre aquest punt el Reglament no es pronuncia, el Regla- 
ment no diu que els membres del Conscll Executiu puguin as- 
sistir ii Ics scssions ni diu tampoc que no puguin assistir-hi. 
O’arm. Reulior* ík v(:us). 

S’enten, em pcnso, que la liroposta del scnyor Alaveclra no 
ks que pugui mis t i r  ii I r i  sessió en silenci, sinó cluc hi pugui 
i nt e r ve 11 i r, no ? 

EI Sr. ALAVEI)R A: Senyor President, nosaltres conside- 
rem que, com cluc la Diputacih represcnta el Ple en el períodc 
rf’entre sessions i ,  a M ~ S ,  té I’atribucib de vetllar pels poders 
de la C‘amhra, i com quc qualsevol Comissi0 --i a mks a mbs 
en el Ple ja assisicixen els Cunsdlcrs- pot demanar ;i un Con- 
seller d’assistir-hi i cl’informar-hi, i tenen dret de parlar tant en 
el Ple corn en les Comissions, nosaltres considercm q ~ i e  és per- 
feclument licit que el Consellcr cle Chvernació pugui assistir il 
aquesta reunib i intervenir-hi, i ,  a més a mks, crec que 6s bo 
pcr a tots plegats, 1x1- 8 poder prendrc: la dccisi6 quc haurem 
dc prendre o que hwrem de votar. Pcr tant, nosdtres creiem 
quc, a mbs ii més, si aixb ho decideix la Iliputació Permanent, 
estern peri‘cctamcnt dins del I<cglarnent. 
i3 Sr. PRESIDENT: 136. I-li ha alguna obsetvacib? (El SK 

Martin i Towl ikmanlr p w p u r l d  El senyor Martín? 
El SI: MARTÍN I TOVAL: Senyor President, nosaltres en- 

tenem, c l  nostre Grup entén que aquesta 6s ~ina decisih que 
correspon il la Mesa, perque es tractia d’una qiieslib d’ordre 
proposada pec un Grup en relaci6 amb l’apiicacib dcl Regla- 
ment, Rcglamcnt quc, en tot cas, si té un buit o té una llacuna 
ha cie ser omplert. /\rd bé, e! que volícin deixar ben chc 6s que 

aquesta Diputació Permanent, pel que nosdtrcs sabcm, té 
corn a h i c  punt de I’ordre del dia si es convoca Pte o no es 
COIIVOCI~,  no tractem cap altre tema. Llavors, no sé un Con- 
seller que ha de dir a si es convoca Ple o no, perqui: no cs 
tracta de cap terna de contingut, sinó d’un tema reglamentari. 

(El si. Aiuvedra d m m a  Iu paraula.) 
El Sr. PIIESIDENI’: Scnyor Aliwedra? 
El Sr. ALAVEIIRA: Suposo quc es convoca Ple per a 

alguna cosa, i que aleshores s’haurh d’argumentar el pcrquk es 
fil el Ple. 

El Sr. PRESIDENT: ks a dir, la Diputacih Permanent ha 
estat convocada il demanda de cinc dels seus membres, és a 
dir, d’una cinquena part, en virtut d’un escrit que acompanya- 
va la convocatbria, si no m’equivoco. (Puusa.) L’escrit s’acom- 
panyava en  la convocatoria, en el qual, en efecte, es Fa rcfercn- 
cia a l’objectiu que hauria de tcnir aquest Ple extraordinari. I 
suposo que es aixb el quc ha motivat la intervenció del senyor 
Alavcdra. 

El Sr. hLAVI<DKA: També es tracta -tinc l’escrit ni 
davant- de la cscació, dc la constitució d’una comissió d’in- 
vestigació sobrc els recents incendis forestals a Catalunya. 

El Sr. PRRSIUENT: L3c tota manera, de tota mimera crn f i l  
I’cfecte que, per al senyor Mnrtín iiquesta era una yiiestih se- 
cundBria en la seva intcrvcncih. El senyor Martin ha fet una 
proposta, quc és que sigui la Mesa la que decideixi. En1 scmbla 
que la liroposta és enraonuda, de manera que, si els sembla, 
interromprem uns pocs minuls la sessió, la Mesa es rcuncix ... 
aquí mateix. No, no cal qiie es moguin, si volen. 

(La sessih se susp?n a h s  yuaris i nou minuts de sis de IQ [ardu i 
PS r e p h  un minut després.) 

131 Sr. PRESIDENT: Es repren la sessib. Scnyors Diputats, 
la Mesa ha dccidit interpretar el Rcglarncnt en el scntit scgü- 
cnt. Des del moment que els membccs del Consell Executiu 
p ~ d e n  assistir i prendre la paraula, siguin o no siguin Diputats, 
a les rcunions del Ple i a Ics reunions de les Comissions, la 
Mesa crcu cluc aquest criteri es pol fer extensiu a la 13putaciÓ 
Permanent, sempre respectant l’artick 5 1 , que diu que els 
membres del Consell Executili no podcn ser mernbrcs de la 
Diputacib Permanent, de manera quc CII cap cas no es podria 
fer una substitucib -encara clue nom& fos per a una sessib, 
malgrat quc fos un nomcnamcnt en deguda forma- d’un 
membre del Consell Executiu i, per tant, doncs, no es pot 
donar el cas que un membre dcl Consell Executiu voli. 

I k  mancra que no hi ha inconvenient ? 
(iil St: A la wdra derncincr pet purlat: 
E1 SI-. AIAVEIIKA: Senyor President, quc quedi molt clar 

que clemancm la seva prcsencii-1 aquí con1 a Conseller, no corn 
a membre cic la Diputacib Permanent, que no n ’ k  

LI Sr. PRESIDENT: Com a Conseller. i s’entén, també, és 
clar, que qualsevol Diputat pot assistir a la reunib scnse dret ii 

Fa paraula. Pero el scnyor Conseller té dret il la paraula, sigui o 
no sigui Diputat. O‘uusa.) 

I%, encara que tampoc no és obligatori d’acord iimb cl Re- 
glament, potser cs bo, en aquest CGS,  coneixer si tots els mem- 
bres de la Diputació Permanent hi sbn presents, de manera 
quc el senyor Oficial Major farh una crida per saber si tothom 
és present ... o cl Secretari. 

F I  Sr. SECRETARI PRIMER: Hi són presents, per la Mesa, 
cl President, Mot t I lonorable senyor Heri bcrt Harrcra, el Vice- 
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presideni Primer, Iilustre scnyor Isidre Molas, la Vice- 
presidenta Segona, 1I.lustre senyora Concepcih Ferrer, el Se- 
crelari Primer, que els parla, el Secretari Segon, Honorable 
senyor Ramon F3qmsa. 

Són membres dels Grups parlamentaris: pel Grup parlamen- 
tari de Convergencia i Unió, IMuslre senyor Josep Maria 
Ainaud de Lasarte, Iklustre senyor MaciA Alavcdm i Moner, 
Illustre senyor Ramon Camp i 13atalla, IMustrc senyor Jaume 
Camps i Rovira, IElustre senyor Raimon Escudé i Pladello- 
rens, 1l.lustre senyor Joaquim Pibernat i Lleixi; pel Grup Soci- 
alista, Illustre senyor I-Iigini Clotas i Cierco, Ihstre senyor 
Lluís Andrés Garcia Shz ,  Itlustre senyor Felip Lorda i AIáiz, 
Il4ustre senyor Eduard Martin i Toval, Iblustre senyor Anio- 
nio Santiburcio Moreno; pel Grup parlarnentari del Partit Soci- 
alista Unificat de Catalunya, IElustre senyor Rafael RibÓ i 
Masó, lilustre senyor Luis Valentin Fernindez de VC~WQ, 
11-lustre scnyor Lluís Medir; pel Grup parlamentari de Centris- 
tes, 11-lustre senyor Viccnq Capdevila ¡ Cardona, 11-lustre 
senyor Francesc Xavier Puig i Andreu; pel Grup parlamentari 
d’Esquerra Republicana, Iklustre scnyor Albert Alay i Serret, 
Il-lustrc senyor Josep Fornas i Marthez. 

El Sr. PRESIDENT: Tots son presents? 
El Sr. ALAVEDRA: Falta cl Diputat senyor Jaume Camps, 

que és per aqui, perb ha sortit en aquest moment. 
El Sr, PIIESIUENT: BB, aleshores, jo proposaria que el 

debat prosseguís dc la forma següent: que un representant 
dels Diputats que han demanat la reuni6 de la Diputació Per- 
manent prengués la paraula, i ,  com si fos un debat de totalitat, 
pogués fer una intervencih d’un rnixim de quinze minuts per 
a defensar la seva proposta. Aleshores, si hi ha un torn en 
contra, es donara el mateix temps, i després els Grups que no 
haguessin participat en el debat podran fixar 151 seva posicib per 
ordre de rncnm a major. L‘Honorable senyor Conseller, si des- 
itja intervenir, demanarh la paraula. I,  finalment, aleshores, 
pamriem a votacib la proposta. 

@I SK hdurth i Toval demana la p a r d u . )  
Senyor Martiri:' 
EI Sr. MARTiN I TOVAL: Una qüestió d’ordre. El nostre 

Grup entén que la qüestió sotmesa a votacib és justament, de 
manera malt estricta, una qüestió reglamentiria. El senyor 
President tk ra6 en el sentit que una reunió concreta d’aquesta 
Cambra cn sessió plcnhria es demana amb un objectiu concret, 
pero aquest objectiu concret és el punt de I’ordre dei dia que es 
demana per a aquella sessió, de manera que nosaltres, en prin- 
cipi, cntenem que no k s  -perque no és contingut tampoc del 
conjunt de competencies que l’article 52 Rel Reglament 
preveu per a la Diputació Permanent- contingut d’aquest 
debal, senyor President, justament el tema que, en tot cas, pot 
ser -si és que en el seu moment la Diputació Permanent 
votés favorablement la proposta d’aquests cinc Diputats de la 
Diputxib Perrnament- l’abjectiu i, per tant, et contingut de 
l’ordre del dia de la sessió plenisia corresponent, si es que 
aquesta -ho torno a dir- s’aprovés. 

Llavors, és en aquest sentit que ja avanr;o en aquesta qüestió 
d’ordre -i ho dic, sobretot, perqul: el senyor President i els 
Diputats aqui presents tinguem la garantia de si es far4 així o 
no -saber quan el senyor President fari 6s de l’article 63 en el 
seu apartat tercer, en el sentit de demanar als senyors Diputats 
que se’n surtin que tornin a la qiiesti6, ja que podria donar-,% 

el cas que entréssim en un debat sobre els incendis, cosa que, 
evidentment, no és el punt de t’ordre del dia --al nostre en- 
tendre-, llevat que la Mesa i el senyor President entenguin 
que si, que hem de fer aquj el debat sobre els incendis, amb la 
qual cosa nosaltres no tindríem cap problema a fer-ho, i fins i 
tot a*.. 

í.1 SenyDr Aluvedro demana la puruutu.) 
El Sr. PRESIDENT: Senyor Alaveclra, per qüestió d’ordre? 
El Sr. ALAVEDRA: Questió d’ordre, tarnbk. I% que al 

nostre Grup, senyor President, per a decidir si es convoca un 
Ple per  a designar una comissió d’investigació sobre els recents 
incendis forestals r? Catalunya, li agradaria de poder prendre 
aquesta decisió amb informaci6, i que se l’informcs sobre la si- 
tuacib dels incendis, i que el Grup proposant també en pogubs 
parlar i entrar una mica en el fons per a poder votar en consi-  
encia, en virtut de la informació obtinguda. I és per aquest 
motiu que nnsaitres hem demanat, a i’inici d’aquesta sessió, a 
Wonorable Conseller de Governació que hi assistís i que hi 
pogués informar. 

El Sr. PRESIDENT: %, .¡o cccc que ens hem d’atenir als 
termes de la convocathria, que diu: (< La convocatoria d’un Ple 
del Pariamcnt, per tal que, d’acord amb l’article 48, acordi, si 
CSCBU, la creació d’una comissi6 d’investigacib sobre els re- 
cents incendis forestals a Catalunya i l’iictuació dels podcrs pú- 
blics competents cn la materia. )> De manera que la convocato- 
ria de la Diputacib Permanent precisa que la convocatbria del 
Ple del Parlament i& una finalitat detcrminada. Ara, evi- 
dentment, em sembla que no caldria tampoc que el debat 
sortís d’un marc raonable; ks a dir, centrar el tema dels incen- 
dis sobrc la conveniencia de nomenar la comissi6 ct’inves- 
tigació a travi% d’un Ple extraordinari, perb no anar més enlli 
d’iiixb. Ja sé que la frontera pot ser dificil d’establir, perb em 
sembla que hem dc mirar entre tots ... D’altra banda, tambk hi 
ha uns terminis de temps que sbn estrictament fixats i que, 
respectant-ios, em sembla que podem evitar d’al largar inne- 
cessariument els debats. 

Bé, en nom dels proposants, té la paraula el Diputat senyor 
Martin. 

El Sr. MARTiN I TOVAL: I, sens dubte, senyor President, 
senyories, sense fer llrs dels quinze minuts que e1 senyor Presi- 
dent ens atorga, ja que entenem que, practicament, el nostre 
escrit, l’escrit que signem jo mateix i altres quatre Diputats 
d’aquesta Diputaci6 Permanent, 6s prou clar sabre la peticib 
que fem, la petició, en definitiva, que, d’acord amb l’article 54 
del nostre Reglament, la Diputacii, Permanent --ara ja reuni- 
da- acordi o no la celebraci6 d’un Ple. La celebraciú d’un Ple 
que, com .ja s’hi diu, té el sentit, justament, quc el Parlament 
de Calalunya pugui assabentar-se de la gestib portada pels 
poders públics i molt concretament pels poders piiblics que in- 
tegren la’ nostra Generalitat, i molt particularment, bbvia- 
ment, pet Consell Executiu de la Generalitat, de manera que 
el Parlament de Catalunya tingui una informaci6 completa, in- 
formació que creiem necessiria, ja que, per primcra vegada, la 
Generalitat de Catalunya té una competencia en serveis tras- 
passats prou important, prhcticament de responsabilitat Única 
quant a la coordinacib en relació amb el tema dels incendis fo- 
restals, ja que el Parlament de Catalunya també, a través de la 
Comissió d’Agricultura, i abans d’obrir-se el pcriode d’entre 
sessions, va tenir ocasió -encara que no va ser possible de 



fel- de tcnir un dcbat previ, previ ii Z’cstiu, prcvi als incendis, 
sobre la situacib de la política forestal a Catalunya i de les pre- 
visioiis CIC possihles inccndis. I aixi, nn va ser possitile ai scii 
rnorncnl perquk cleterniiriats Grups d’acluesta Cambra varcn 
negar la possibilitat d’aqucst debat inlbrmatiu, ci’aquella 
sessió iniorniativa del Conscll Execut íu cle la Generalitat, 
pcrcluk cl Consell J’xecutiu de la Cieneralitat in fbrmbs sobre 

Ilonacla la gravetat -sens clubte, gravetat -, no solament 
cxplicitacla pels mitjans dc cornunicacib, sinb sens dubte conc- 
guda per tots i cadkiscun dc nosaltres a través de les nostres re- 
Ixions amb ciutadans de Catalunya -amb chrrec o sense- 
que han patit o que hiln intervingut cn tot aquest afcr dels in- 
ccndis últimament esdevinguts a Cutalunya, donada la grave- 
tat tiiqucsts fels, enlenem que ks bo que ei Parlament ( ~ e  ~ n -  
talunya pugui fer iis del que prcveu I’articlc 48, i ncmeniir, per 
tant, una comissi0 d’investigació que analitzi amb deteniment 
les circumsthncies que s’han donat en aquests incendis, les 
circutnsthncics que s’han donat en el procés d’extincib o 
d’atac a aquests inccndis, i ,  per tant, les circumstincies que 
s’han donat en I’accib dels lioders piiblics cle Catalunya, en 
I’scciO dels poclers públics B Catalunya. Perqui: no 6s només, 
cvidentmcnl, la Generditat qui hi ha actuat: són tiimbti els 
ajuntaments, s6n també els ens locals, ks també Proteccib 
Civil. ln clefinftiva, es trxta de poder fer una aceib parlamcn- 
thrizl que suposi la possibilitat que no tornin a produir-se si- 
tuacions com I’ocorregucla fa uns dies, no ja aquest cstiu 
--amb la qual CO,M seri molt ditkil que aquesta comissi6 d’in- 
vestigxib pugui donar-hi sortida-, pcrb si que el I’arlment 
de Calalunya pugui, iirnb mks coneixement, prendre mesures 
adicnts per tal que l’accio dc tots els poders públics de tots els 
ciutadans de Catalunya, solidh-ia en iiyucst tema, sigui al més 
cficac; pussi ble en moments de futur. 

Aquesta és la rab de ser, i j a  cluc estem en període intersessi- 
ons enteníem que, donat quc I’articlc 48 del nostre Reglament 
preveu que ~ i n a  comissi6 d’aquest tipus nomes pot ser nome- 
mida liel Ple dci Parlnment , era necesshia la convocatbria d’a- 
qiiesta Diputacih Permanent pcrque aquesta, fcnt ús d’allb 
cluc es preveu en I’articlc 52, apartat quart, poguks convociw el 
Parlamcni perclub aquest Plenari del Parlament decidís, sí o 
no, al scii marncnt, la formacib d’aqucsta comissió d’inves- 
tigaci6. Coniissici d’investigiicih, per tant, que, encaru que 
torno ii dir que el nostre Grup c n t h  qiie no és el terna rlc 
l’ordrc del dia, I’iinic sentit quc té, justament, 6s que el Parla- 
nient lingui 121 inf’ormacih més complcta possible, mes plural 
possible sobre et lema, i, per tant, al scu niomelit, el Parla- 
ment, bc a través de mesures, d’accions Icgislatives, bé A 

travks de mesures d’acci6 no legislaii va, pugui prendre 
ac~uclles accions més iciicnts, més escaients per tai que en el 
futur  no  puguin produir-se sitiiacions COM les quc s’han pro- 
dui’t cls darrcrs dies ii Ciitalunya. Aquest és cl sentit, per tant, 
dcl nostre cscrit, i demimem tols cinc Diputats - i  el nostrc 
G r u p  s’ai’egeix ii aqucsta petició- que la Diputacih Permanent 
acordi, en l‘uncib cl’allo cluc prevcu -ho torno a dir- !’article 
52, apartat quart, deli nostre Rcghment, la convocatbria d’un 
PIC per tal que en el tciiips m8s ritpid possible pugui clccidir la 
consti t uci i, d’aq uest i-i com i ssi ó cl’i nvcst i gacih. 

>l~LleStii JlJCViSih. 

C; rkics, senyor I’rcsiden t. 
E1 Sr. PREISII)ENT: El senyor C‘onscller te la paraula. 

E1 Sr. CONSEIALl31l: Scnynr President, senyores i scnyors 
Diputats, clemano la parada  per tal d’infbrmar la Dipuiaci6 
Permancnt sobre cls incendis csdcvinguts la setmana clcl 5 ii 

1’1 I de juliol (!’enguany, amb la intenci6 de facililar a tots els 
Diputats la informacih necessiria pcr tal dc, desprks d’escolta- 
da, poder manifestar-se amb ni& coneixemcnt sobre !a neces- 
sitat o no de convocar el Ple extraordinari que scmbla que se 
sol-licitu cn el trmscurs rl’aqucsta UiputiiciO Permancnt, d’a- 
cord amb el mateix plankjament que ha fet el Grup parlamen- 
tari cfc Convergencia i Unib. 

La IJirccciri General de Prevcnci6 i Extinció d’Inccndis i 
Salvaments es creh tot just iniciada la lasca del Consell Exccu- 
tiu de la Generalitat, cl27 de juny dc 1980. Cobjecliu i el pro- 
grama d’aqucsta Direcci6 General és el desenvolupament i 
p ~ ~ i ~ l a  en niarxa de l’cshdi de plani ficaci0 anomenat ((Servei 
contra incendis dc Catalunya)), realitzat per la Generalital pro- 
visio~al, i que havia estat conclbs el mes de mart; del maleix 
any. Ei punt dc partida era la reaiitiit del monicnt dels serveis 
d’extincih d’irecenclis i sdvamcnts existents al nostre país, ca- 
racteritzats per, primcr, cos de bombers professionals en lcs 
principals ciutats de Catalunya: Bnrcclona, Tmagotiii, RCLES, 
Lleida i Girona; segon, Servei provincial de prevenci6 i extin- 
cib d’incendis de la 13iputaciO de Barcelona; tercer, inici d’un 
servei provincid ii la 1)iputacih de Gironu, i, quart, diversos 
parcs de bombers voluntaris amb diverses caracterjstiques en 
d’dtrcs indrets cle Catulunya. 

EI marc legal del Servei d’cxtincib d’iiicendis i salvamcnts 
esti contingut en la vigent legislació sobre regim local com ii 

compcthcia municipal i servei obligatori per als municipis de 
mks de cinc mil habitants, i corn a compctcncia subsidiiria de 
les Diputacions. D’aqucsta forma, la in tcgraci6 dels scrveis ex- 
istents en una organitz;.icih jeriirquica iinica, dirigida des CIC la 
Gcneralitat, tal i corn erd lilantcjat en I’estudi de planificacib, 
requeria la transferkncia dels serveis de fes Diputacions i la fbr- 
malitmió de convenis CIC col.iaborwi6 entre la Generiililat 1 
els aj un t ~ m e i t  t s de Catal unya. 

Els acords inicials suposaren la transferencia ii la Generalitat 
de la gcstih dels scrvcis provincials de Rarcclonii i Girona, a la 
vegada que s’iniciiivu un progrma d’inversions d’urgencia dc 
Ics quatre Diputxions a sol.licitud del Consell Exccutiu de la 
Ge ne rd  i ta t. 

Les negociacions iniciades cl novembre del 1980 amb cfs 
ajuntarncnts f‘ructificavcn R I  llarg del I98 I fins ii I u  prirnwera 
del I982 en que foren signlits els darrers convenis de co).l;iho- 
raci6 amb la xiirxa del Parc CIC Hombers -iictualment cn funci- 
onament- i que: representa el 90% dels parcs previstos en la 
planificació general. 

k s  de I’inici de la gestiú es pogué comprovar que la direcció 
dels serveis provincials per la Generalitat i I’exccució dels pres- 
supostos corresponents per cadascuna de les Diputacions su- 
posaven dificultats importants que no permetien una actuació 
energica de millora i perl‘eccionamcnt de la situaci6 cxistent. 
A tall d’exemple, cal csmentar la greu situacih de la planli!la 
dcl Servei provincial dc prevenció i extincib d’incendis dc la 
Diputació de Ihrcelona que, aprovada cl 20 de juliol de 1963, 
sofri tina única ampliació el 7 rl’ocíubrc de 1971, i dcs de lla- 
vors ha rcstai establc amb un lotal dc 4 1 1 funcionaris, malgrat 
l’increment dcl risc provincial i I’oberlura de nous parcs. 

Les diverses peticions d ’ arn pi iac¡ G cl ’aclucsta 131 ant i11 a, feies 
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cn els anys 73,74 i 77, no foren ateses per la Diputació de Bar- 
celona; I’increment del treball a portar a terme obliga a un in- 
crement d’horari laboral dels bombers -encara avui vigent- 
i que suposa, per a més de 200 funcionaris, un horari de treball 
continuat de vint-i-quatre hores de lleure per vint-i-quatre 
hores de feina. Aquesta situacib, a la vegada de ser socialment 
i humanament incorrecta, genera un cansament excessiu en 
els bombers, una convivencia dificil en els parcs, i la imposi- 
bilitat, en un moment greu, de reforpr els efectius de torn 
sobre la base d’un increment de I’horari de treball. 

Per aquesía raó, el juny del 1980, el Servei provincial de pre- 
venci6 i extincib d’incendis solliciti un increment de plantilla 
que, un cop transferida la gesti6 del servei a la Generalitat, fou 
ratificat per aquesta corn a abdutament necessari per a cobrir 
degudament el risc de la demarcació territorial de la província 
de Barcelona. 

La Diputació dc I3arcelona no arriba a aprovar l’esmentat in- 
crement de plantilla; d’altra past, des de I’any 1973 no s’havia 
procedit a cap concurs de selecció per al provelment de les va- 
cants que s’anaven produint, arribant-se al punt que, a I’any 
1981, dels 411 funcionaris de plantilla n’existien 75 de va- 
cants, 11 de les quals eren cobertes amb personal contractat 
administrat ivarnen t. 

EI concurs per a proveir aquestes vacants, sol-licitat per la 
Generalitat, fou aprovat per la Diputació de Barcelona I’abril 
del 1981; la convucatbria fou publicada el novembre del 
mateix any, i la llista d’admesos i exclosos el 14 de juliol de 
1982. 

Tots aquests fets portaren a la conclusió que s’havia de pro- 
cedir a la hnsferkncia completa del Scrvei per a poder actuar 
pressuposthriament de forma deguda. Iniciats els t rhi ts  d’a- 
questa transferkncia el setembre del 1981, pogué ser realitza- 
da, pel que fa al Servei provincial de Barcelona, el primer d’a- 
bri1 de 1982. Ei Consell Executiu de la Generalitat proposari 
al Parlament de Catalunya, en el pressupost del 1983, un incre- 
ment de plantilla i im forta renovació de matcrial per a la 
brigada de Barcelona dels serveis d’extinci6 cl’incendis i 
salvarnen ts. 

Els incendis forestals constitueixen un greu fenomen de 
destrucció del patrimoni de tots els catalans; el seguit d’anys 
de sequera i l’increment de les activitats d’esplai al camp, a 
part d’altres possibles causes, ha fet que aquest fenomen s’in- 
crementés notablement. La probiematica dels grans incendis 
forestals és regulada per la Llei d’lncendis Forestals de 1968, i 
el seu reglament aprovat el 1972. i incideix, d’altra banda, en 
el concepte ampli de la protecci6 civil, Aixo suposa que, 
mentre no s’hagi regulat la proteccid, civil a Catalunya, la Ce- 
neralitiat no podri actuar amb plena independhcia en la plani- 
ficaci6 global de les grans emergkncies derivades del foc de 
bosc. Per aquest motiu, el Departament de Governaci6 s’adre- 

el dia 12 de febrer d’cnguany ii la Delegació general del 
Govern a Catalunya, amb la intenció de planificiir conjunta- 
ment les actuacions a realitmr en els previsibles grans incendis 
forestals de la temporada estival del 1982. 

Després de diverses reunions i a proposta conjunta del De- 
partament de Governació i del d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca de la Generalitat, va ser aprovat pels quatre Governa- 
dors civils de Catalunya, que són qui en tenen actualment la 
cornpetkncia, d’acord amb f’xticle 19.1 del Reglament sobre 

incendis forestals, de publicar una circular que cstablis les me- 
sures reguladores de prevenció i d’actuacib en l’extinció dels 
incendis, coherents amb l’cxistkncia de la Direwid, general de 
prevencih i extinció d’incendis i salvaments, i fixant les re- 
sponsabilitats de tots i cada un dels estaments de I’Administra- 
ciÓ catalana i de I’Administracib pcriferica de Estat a 
Catalunya. 

En aquests aspectes s’acordh, i així es publici en el Rurllcií 
Oficiui de la Provincia nimero 142, del 15 de juny de 1982, 
que, primes: la dircccib tecnica dels treballs d’extincib corres- 
pon al Servei d’extinció d’incendis i de &&aments de Catalu- 
nya, amb la seva propia organitzacib i comandament. 

Segon, a cadascun dels incendis es constituhi un lloc de co- 
mandament local que estari constantment enllaqat amb el 
centre de comunicacions i control cle la brigada dels serveis 
d’extinció d’incendis corresponent. La missió d’aquest centre 
local es la d’organitzar, coordinar i dirigir ]’acci6 conjunta 
contra l’incend i. 

Tercer, cadascun dels ajuntaments afectats per l’incendi es- 
tablirh un servei permanent de recepció de trucades i suports, i 
d’informacib sobre el sinistre, per la qual cosa s’hauri d’enlla- 
qar adequadament amb ei lloc de comandament local de 
I ‘incendi. 

Quart, correspon als alcaldes dels termes municipals afectats 
el reclutament del personal civil neccssari, el subministrament 
de begudes i queviures que facin falta per a totes aquelles per- 
sones que prenguin part en lkxtincio, I’assistencia sanitiria de 
primera emergencia, l’establiment i manteniment de les 
guhrdies de personal que el tiicnic que dirigeix l’extinció 
cregui necessari imposar per a cobrir la vigilincia sobre tot el 
perimetre de la zona sinistrada, i evitar així que el foc pugui 
revi sco I a r, 

Els acords amb la Delegacib del Govern suposcn, doncs, 
que la Direccib General de prevenció i extinció d’incendis i de 
mlvamenls dirigeix la totalitat dels treballs d’extincib, coordi- 
nant des del lloc de comandament local les actuacions, tant 
dels bombers corn -en cas de necessitat- de l’exercit, hidro- 
avions del Ministeri d’Agricultura, grups de vdunlaris de les 
poblacions i d’altrcs recursos que, en qualsevol cas, sigui ne- 
cessari de mobilitzar. 

A part de tot aixb, es crea, per cada incendi important, un 
lloc de comandament directiu amb participaci6 de represen- 
tants del Departament de Gavernacib de la Generalitat i del 
Govern Civil afectat, i que en Ict setmana del 5 a 1’1 I d’aquest 
mes s’amplih amb un cap de ]’Estat major de Capitania general, 
per tal de coordinar la mobilització de totes les ajudes que 
fossin necessaries a criteri de la direcció dels trebaIls 
d ’ex t i ncih 

El marc fins aquí descrit correspon, en la totalitat de la seva 
estructura, a les actuacions a rea1iti.r en cas de grans incendis 
forestals; evidentment, en el moment d’aparició de la primera 
alarma de E’existkncia d’un incendi de petites dimensions o de 
baix risc no es constitueixen els llocs de comandament en Ea 
forma descrita, sinó que, d’una manera molt més simple, l’ac- 
tuació dels bombers amb I’ajuda habitual dels voluntaris de la 
població afectada es suficient per 21 i’extincib de I’incendi. 

Si aquest no 6s ei cas, i el foc agafa majors proporcions, és 
quan es desencadenen els mecanismes de sol-licitud d’ajuda a 
les Forces Armades i de constitució de I’estructura directiva 



prevista. Jks del mcs CIC j uny  d’engumy, dcixant cte hmda 
els inccnclis dc vegctacib propi;imcnl no í‘orestals, I’cvolucib 
dcls focs dc bosc a Ca&alunya ha estat la segiicnl. 

Del dia 1 LI! 6 de juny, I foc; dcl 7 al 13 dc juny, I O rocs; del 
14 211 20 CIC juny, 24 Lbcs; dcl 2 1 U I  27 clejuny, 70 fous; del 28 :i1 
4 de jiiliol, 74 focs; del 5 a 1’1 I cle juliol, 195 Ibcs; clcl 12 al 18 
dc+juliol, 1 I6 focs. 

Amb aqucstes xifres es pol constalar I x n  clarament la in- 
I l u h c i a  de I’kpoca de I’any en la qud CIIS troben? amb el perill 
tlc sinistre ibrcstal. 
i<! 2 1 rlc juny  s’incorporarcn prop dc BO0 auxiliars hcxtals 

com A rctbrq dels parcs dc bombers, pcr tul de fer cara a lu prc- 
visi6 cluc cs k n i a  sobre nqiiest l’enonicn. Gf.iicics ii aixb, 
durunt Ics hores diürnes, cn qui: s’originen la major part d’in- 
ccndis cle vegetiici6, cl r*efbr.t; de guiirdia de bombcrs iils psrcs 
cs cl tlohlc de 1’habilu;il en epoques cl’hivcl-n. 

ikrb, mdgrat lol el clwe iicabem C I ’ C X ~ ~ O S ~ ~ ,  I’intet’ks c h -  
questzi 13ipuiaci6 I)ermmcnl del Parlamcnl 6s de conbixcr 
quina fou I’evolucih dels rcts durani  la setrnarla LICI 5 i1 1’1 1 dcl 
tncs qite soni, cn  la qual,  malauradament, es crcmarm al vol- 
tant  de 16 O00 ha als nostrcs boscos. 

[.,es xifres mrcriors stihrc el nonibrc d’inccndis ja poseii cia- 
rament cle mmif’cst la gran rnagnitud de h i  tasca encornan:icla 
aquests clics al Servei d’extinci6 d’incendis i de snlvatnent. 

Dels 195 focs registrats, 6 cl’ells assoliren superficie crctiia- 
des supcriors ;i ics 1 O 0  I la i prr‘lctict-lrneni cancenlrcn el total de 
Ics 15 o I h O00 Ha ii les quals hc fet rcferkncia abans. 1 aixb 
exigí, com es poden suposar, un clesplegainent de recursos im- 
portilnts que no sempre han cstat els necessaris. peri, val pena 
de dcstiioar, pcr ii comprendre I’act ivitat i la dcdicaci6 del 
Servei, que cls altres 189 focs suposen nomks 500 th; per 
tant, unii niiijana de 2’6 I la pcr IOC, la qual cosa vol dir que cl 
funcionament dcl servei ha estat molt eficar; en 189 dels 195 
focs ocorreguts durani la sctmana del 5 a 1’1 1 CIC juny cluc 
estem comeniant. 

Com a il-lust racii, dc I’csfbrt; reaiiQat pel Servei cl’exti nció 
d’inccndis, i tenint en cornpic Ics situacions de j4antilla de Ics 
quals abans hem parlut, podem csrnentar que tan sols H la 
Hrigiida de Bxcclma, en Ics puntes dc treball en  Ibc els dies 
en consicler;icib, les aportacions Ibren Ics següents: el dia 5 par- 
ticip;ircn en els incendis 4 I vehiclcs amb i 29 bombers prof‘cs- 
sionals; el rlia 6, 98 vehicles amb 274 hornbcrs --s’hi incorpo- 
nircn en aquests casos harnbcrs de les brigades de Titrnigona, 
Lleich i Gironii i ,  sense comptar en lii xifra quc he donat, els 
efectius de i’cxkrcit, dc I’Ajuntameni de Barcelona i de Ics do- 
tucions d’hicIr(wions--; cl diii  7 de juliol intervingucren cn 
els inccnclis 5 5  vehicles i 162 bombers, procccicnts de Ics 
brigades de llarcelona i alguns d’clls de ics dc Tmagona, 
I,lcid;.i i Girona, altres efectius no cornpii tats en aquest cilcul 
de I’cxcrcit , Ajuntament de llarcelona, hidrowiaons, bombers 
de SmgosSa, C:wtelliJ i Vaiencia; el dia 8 intervingueren 64 
vehicles amb 2 I7 bombers i amb les mHtcixcs aiLides del dia 
¿interior; cl dia 9, 48 vehicles amb E 94 bombcrs i suport de I’e- 
xkrcit i hidroavions; el dia 10, 53 vchicles anib 219 bombers i 
suport de I’exercit i dc I’A-iuntmcnt de Uarcclma, i el dia 1 I , 
SE vehiclcs, 221 bombers i suporl de I’exercit. S’han indicat 
cn el yuadrc anterior els efectius cle voluntaris dels diversos 
miinicipis, que col-lahoniren molt intensament en els lreballs 
cl’extincib, .ja que no cs disposa cl’una xii‘ra precisa sobre el seu 

nombre. EI prirncr avís  rei^ i11 Centre cle Comunicacions i 
Control CIC la Brigada cle Barcclona sobre el foc originat :i1 
Garraf es rebé el dilluns dia 5 ,  a les 12,40 hores clcl mati, El 
lbc s’liaviil iniciat prop del pic de I’Avena i rlc la casii que hi 16: 
la Cornpunyia Iklcf’bnicii NaciimF, cti el tcrmc de 13cgucs. 
Coneixcnt el pcrill que el massís del Garraf reprcscntava, s’eii- 
v h r m  i mmedit-itarnent 6 vchicles autobnrnbcs per ii procedir a 
I’cxlinció cle l’incendi. En veure quc el foc no era possibic de 
dominar, s’maren incrementant Ics dotacions de vehicles al 
llarg de 121 nit tlcl 5 al 6 dc juliol, i [oren requerits successiva- 
incnt els avions del Ministeri d’Agricultiirii, I’a.juda ric Ics 
Forces A~IIXK~CS, dcl Clos dc Bombers de Barcelona i l’i!ju(l;i de 
hombers i brigades dc ]’ICONA de fora de Catalunya, així co~n 
la mobilitzaui6 de cubcs i voiuiitaris de diverses poblacions. 

AI migdia del rlia 6 s’cstahlí CIC forma permanent cl lloc dc 
comandarnent local ii I’Ajuntiimenl de Regucs, tal con1 eslavil 
previst en la plani ficaci6 de grans ernergbncies forestals, ii la 
vcguda cluc es rcl’orqava cl Centre de Coniuiiicacions i Control 
del Pnrc de Sdxidcli per a poder coordinar la mobilitzaci6 d’a- 
juclcs en  els nombrosos incendis que el mateix dia li s’hwicn 
anat originant A diverses comarques. Només a la provilicia dc 
Barcelona, arribaren ii crcmiir siniuI timianient 27 incendis el 
dia O, alguns d’clls, com ja 1x1 quedut explicat, de grans 
proporcions. 

La cronologia del dcsciivdupiirncnl de tots els esdeveni- 
nicrits clcl dia Ci IIO pol ser cstabiesli-1 dc forma cietallada, :I 
causa de la situacih d’emargencia gcncralitzada, que exigiu 
una quantitat de recursos de tota mena, superiors ii ics dipiini- 
bilitats actuals a Gatdunya. Per aixA crec quc 6s ii t i l  ccninir el 
quc resta d’aqucsta exposici6 no en cl detall de cada informa- 
cib concreta, sinó CII els problcmes mcs significatius que al 
llnrg d’aquesis clics cs prescn turen i que requereixcn iin inicta- 
ment immediat. 

En primer lloc, volem afirmar senw cap mena cl’íimbigüitat 
que el treball dc planificaciú previa que iihans s’ha presental va 
donar bons íruits des del primer moment clc les actuacions. 
13esprks de la primera mobilitxacib de bcmibcrs, els hidroavi- 
ons estacionats ii Reus, cridats a travbs del Comandament Pro- 
vincial d’lCONA, actuaren amb promptitud i,  ii mesura que es 
constatava la gravctai de la situació, cs rcforpven progressi va- 
ment amb noves unitals provinents d’altres indrels dc I’Estat, 
fins a tetalitxar a Catalunya vuit hidroavions dels noli x- 
t ualment operatius. 

Esta dariiment comprovat que ci bombardeig cf ’aigua des de 
I’airc 6s necessari per II una actuacib eficaq en l’cxtinci6 d’iin- 
cendis de gran magnitud, peri, sempre com H lijut dels cquips 
dc terra, que sbn els que realment apaguen el foc. 

[-:I trasllat rl’hidroavions dcs de Calicia o Andalusia ii Catalu- 
nya és una opcraci6 cosfosa, que no es fa en poyucs hores, i 
suposa una  certa rigidesa cn 1ti conccntració de tots ells en un 
punt  determinat. Aixb fku que el dia 6 es disposes de 2 hidroa- 
vions, el dia 7 dc 4, i cl dia 8, des de les 8 iicl mati, actuessin 
els 8 que hem esmentat abans, dels 9 que  actualment es ciíspo- 
scn arreu de I’Estat esprtnyol. CaldrA, en un futur irnrncdiat, 
cstudiar cmjuntilnient nmb cl Ministeri d’AgricuItura i 1’1her- 
cit de I’Aire, quc ks qui opera aquests aparells, la possibilitat 
cl’agilitzar liquesta opcracib cn possiblcs situacions corn 
I’ocorregucia. 

La participaci6 de les forces de I’Exkrcit cic Terra en i’extin- 
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ciÓ de l’incendi ha suposat un exemple de col.laboraci6 i com- 
dinació. En tots els casos de mobilitzaci6 de les unitats mili- 
tars, aquesta mobilització ha estat rapida, i ei seu cornanda- 
ment en el lloc de comandament local de I’incendi ha participat 
activament en I’elaboracib dels plans d’atac concrets, que 
s’han hagut de realitzar en cada moment& Aquest ks un aspecte 
que, en els clos anys de gest% del Servei d’incendis per la Ge- 
neralitat de Catalunya, ha aportat iina miliora moit considera- 
ble de relació i de coordinacib. 

Un programa concret que fins al moment present no s’ha 
pogut dur a terme és el de la creació de diposits de materials 
d’extinció d’incendis a les casernes militars previstes com a 
unitat d’acluitci6 contra incendis i la formaci6 especifica en 
aqucst tema del comandaments intermedis d’aquestes unitats. 
Aquesta actuació es dura a terme de forma immediata, i ja es 
tB I’acord de la Capitania General de la Quarta Regi6 Militar. 

Cal fer uila menció molt especial del terna de la coordinaeib 
i dirccció dels recursos aportats pels ajuntaments en els treballs 
cl’extinci6 d’incendis. Cal fer ressaltar especialment dos fets 
en aquest aspecte. Primer, existeix una reglamentació prou 
clara de quines s6n les obligacions dels municipis i les seves 
tasques, drcts i responsabilitats, tal com ha estat anunciat 
abans. Aquesta reglamentacib no ha estat acomplerta en la ma- 
joria dels casos pels municipis afcctals pels recents incendis. 
Segon, l’extinció d’un incendi de grans proporcions, com el 
del Garraf, es una tasca supramunicipal que no pot ser contem- 
plada des d’un njuntarnent en particular sinl, que, ben al 
contrari, ha de ser vist en la seva globalitat i repartint els recur- 
sos existents de forma que donin la m i x h a  efichcia en la seva 
utilització. 

La manca de recursos suficients en els moments mbs con- 
trovertits dels trebulls d’extincih féu que les decisions del tloc 
de comandament operatiu mesin aricntades totalment a 
reduir al mhxim els estralls del sinistre, sense tenir en compte 
si aquesta estratkgia podia ser compresa per les auloritats mu- 
nicipals, que, veient una petita part de I’incendi, desitjaven 
tenir-hi la mateixa quantitat d’cfectius que haurien tingut si 
no hagués estat una situació d’emerghcia generalitzada corn 
la que hi havia. Aixo quedi especialment pales en la situació 
de Castelldefels, el dimarts dia 6 al vespre, on la proximitat del 
foc feia témer I’incendi de la pobla&, quan el risc objectiu 
que aquesta poblacid, corria era molt petit i ,  de fet, els efectius 
disponibles per a protegir els habitatges més proxims al bosc 
eren suficients: 2 camions del Servei d’extinci6 d’incendis de 
la Generalitat I 5 de I’Ajuntament de Barcelona. 

En qualsevol cas, i corn a constatac6 de I’objectivitat tecnica 
del raonament anterior, cal assenyalar que els danys materials, 
1x1 que fa referhncia a Castelldefels, constatats per la inspeccih 
objectiva realitzada el passat dia 13, no superen els 2 milions 
de pessetes i no hi ha ni un sol habitatge que hagi estat inutilit- 
zat a causa del foc. 

La inspecci6 aeria de l’avanc del foc doni seguretat a la di- 
reccii, thcnica de I’extinció sobre quina era la situaci6 real en 
tot moment, especialment en hores diürnes en les quals els 
vols eren possibles. I aixb també permet& que els recursos es- 
tiguessin més concentrats sobre les irees realment perilloses. 
En qualsevol cas, si I’Ajwntament de Castelldefels, en lloc de 
limitar-se a unes trucades per tekfon, hagués constitui’t un 
enElaG persona1 equipat amb rhdiotelhfon en el lloc de cornan- 

Qarnent 8 I’Ajuntament de Begues, on sabia positivament que 
estava la direcci6 operativa dels treballs d’extincib, hauria 
pogut comprendre molt més clarament quina era Pa situmi6 de 
conjunt i, a la vegada, hauria pogut donar més clara informaci6 
sobre quin era el sentiment de la població i quines les acluaci- 
ons necessaries per tal de carnpensar-ho. 

Fer acabar, senyores i senyors Diputats, la situació a Cas- 
telldefels fou clarament drarnatica, no per la realitat del risc 
sin6 per la subjectivitat del perill que la poblacib veia damunt 
seu. Una bona part d’aquesta situaciii fou deguda a la mancd 
de serenitat del mateix Consistori, que, en lloc d’intentar 
situar el risc en els seus veritables termes, es deixi portar per 
I’ambicnt d’angoixa que es vivia en aquell. moment. 

Res més, senyor President, senyares i senyors Diputats. 
EI Sr. PRESIDENT: Bé, aquesta intervencib del senyor 

Conseller em sembla que és prou exhaustiva perque ara 
puguem demanar als Grups que se cenyeixin exactament als 
termes de la convocatbria. 

Algun senyor Diputat vol parlar per a un torn en contra de 
la proposta que ha defensat el senyor Martín? 

El Sr. ALAVEDRA: Si, senyor President, molt breument. 
El nostre Grup creu que la Diputaci6 Permanent efectiva- 
ment, corn acaba de dir el senyor President, ha rebut una ex- 
haustiva i amplissima informaci6. Creiem que la Diputació 
Permanent, a més, si així ho considerks i li  semblés que 
aquesta informació no és suficient, pot perfectament demanar- 
ne mbs, Corn que ia Diputacib Permanent ha de vetllar pels 
poders de la Cambra, creiem que, si la realitat així ho exigís, 
podria exercir també funcions de control i d’impuls. 

La comissió d’investigacib que se’ns proposa en l’escrit soci- 
alista no pot fer res més que buscar i rebre informacib. El 
mateix Diputat socialista que ha defensat aquesta proposta de 
constitucib d’una comissió d’investigació així ho ha dit; ha dit 
que es traclava hicament de buscar i rebre informacib. I, a 
més, ha dit una cosa que ja tots sabem: que és molt dificil que 
durant aquest estiu la comissi6 d’investigacib pugui donar sor- 
tida al tema dels incendis; entre altres coses, no pot per& 
aquesta no és ja seva missió. D’aixb, n’estem segurs perque 
aquesta @s una tasca ben típica de I’Executiu, i corn en totes 
les tasques de I’Executiu, en període de sessions o en periode 
d’enlresessions, com el que ens trobem en aquest moment, el 
Parlament pot controlar i impulsar l’acció de 1’Executiu sense 
la necessitat d’una comissió especifica d’investigacib. ks a dir, 
creiem que aquesta Diputaci6 Permanent ha rebut informaci6, 
en pot rebre més i pot excercir una kr ie  d’accions, i que la co- 
missió d’investigdcib no aportaria, al nostre entendre, absolu- 
tament res. 

Per aquests motius, el nostre Grup votari en contra de la 
proposta socialista. 

Et Sr. PRESIDENT: B6. Ara eis altres Grups poden fixar la 
seva posició. En primer terme, el Grup d’Esquerra Repu blica- 
na. Té la paraula el Diputat senyor Alay. 

El Sr. ALAY: Senyor President, senyores i senyors Dipu- 
tats, a nosaltres sempre ens ha preocupat extraordiniriament 
la problemhtica dei Servei d’extinci6 d’incendis a Catalunya, i 
he de recordar que ja fa m&s d’un any varem presentar una 
interpeMaci6 en aquest punt demanant el perquk encara no 
s’hhavia constitdit el Servei d’extincib d’incendis i salvament 
de Catalunya, d’acord amb els programes que s’havien esta- 
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hlert. Aixb ctcrnostra que és una preoculmi6 quc, per 1.1 nos- 
altres, vc dc bastant lluny, i aixb refort;a, potser, una mica els 
arguments que pugucni donar. 

Nosaltres cstcrn, naturalment, r? favor que en aquesta ocasi6 
s’investiguin les causes cleis inccndis i que també sc n’invcs- 
tiguin les responsabilitats. Aquesta és una tasca que natural- 
ment han de portur a tcrmc cl Conscll Executu i cl Parlament, 
en certa manera, ja que ha d’impulsar i ha de controlar I’acci6 
cic govern del Ciovern de IR Gcneralitat. 

Per aixh també vhrem presentar, abans que cap a h  partit, 
concrctamcnt el dia 12, utia interpeUaci6 al Govern, i ,  com a 
conseqükncia Ct’aqucsta, exigirem que cs doni tohi la informa- 
cih nccesdriiz per a podcr presentar al seu moment la moció 
que correspongui. 

Nosaltres clubtem de la utilitat que pugui tenir una comissi6 
d’invesiigacib o d’enquesta, ja que la major part dels serveis i 
forces que han intervingut en les operacions depenen de I’Es- 
tat i no creiem yuc sigui possible sotmetre-les a una invcs- 
tigacib. Per aixb voldria recordar el que va passar ainh la Co- 
mis46 de la Central Nuclear d’Asc6, en la qual el Governador 
Civil de Tarragona, concretament, no va venir a informar la 
Comissib que ad hoc s’havia constituit, perquk no tenia pcr 
quk, perqui: nosaltres no tenicm atribucions cl’exigir-li-ho. I ,  
aleshores, no voldríem que ens trobéssim en un cas similar. 

I lem de recordar que en aquest cas hi ha un Servci d’cxtin- 
ci6 d’incendis quc ctepen de la Cieneralital, hi ha uns altres ser- 
veis municipals, pero també hi han intervingut, en aquestes 
tasques, la Psotecci6 Civil, la Guardia Civil, forces dc scgurc- 
tat de I’lstat i l’exkrcil. També hi han intcsvingut cI Govern 
Civil i a h e s  organismes de t’Administraci6 central. Aixb fa 
que nosalires no puguem pas imaginar cn cap moment que tin- 
guem atribucions per a demanar als caps de serveis que depe- 
nen de I’Estat pcrqu2: compareguin davant ci’una cornissib 
d’invcstigacih. En tot cas, polser cs podria pretendre que nas- 
altres anéssim demanant informacions oficioses i de caire per- 
sonal a tots clls per a reconstruir una tcoria del que ha passat, 
del quc pugui haver passat, i aixh sempre que clls la vulguin 
donar, i ,  per tant, I’efichcia en pot ser molt petita. 

Només podicm fer-nos una lleugera composició de lloc per 
a poder íirribar ii cshblir les responsabilitats. i penso que val la 
pena rellegir prou bé I’Estatut d’hutonomia i veure que bs el 
quc podem fer i que 6s el que no podem fer. De tota manera, 
amb aixo voldria deixar clar que no ens oposarem que es con- 
stitueixi aqiiesta Comissió, pcrb cntenem que el cluc no cal és 
fer-ho ii travi% cl’un Ple cxtraordinari i que es pot decidir en el 
proxim pcríodc de sessions, en la primera sessió del mes de se- 
tembre si cal, iimb 1’;ivant;itge quc haurk passat la tcrnporadii 
d’alt risc i es podri fcr unii valoracih mes objcctivt? CIC les ac- 
tuacions de la Generalilat, del Consdl Executiu dc la Genera- 
litat i també de la seva efichcia. 

Estem, evidentment, en la temporada d’ah risc, i creiem 
quc al incs cl’agost, malauradament, hi hr-luri altres incedis, 
pcnscm que I’activitat que lrugui fer aquesta Comissi6 d’lnves- 
tigacih serii molt minsa durani tot el mes d’agost, fins el setem- 
bre no cs pciclria fcr res, i en tot ciis, a partir del nics de setcrn- 
bre, amb totes Ics dadcs disponibles, 6s quan poclcni fer una 
valoracib de totes aquestes actuacions que penso que it fi tlc ca- 
rnptcs és el que a nosaltrcs ens interessa. 

I,a urgkncia tampoc no cs justifica en aqucst cas, pcrcluk no 

podem reviure la persona que vit morir en la sufocacib $’a- 
qucsts incendis, com ~ N I I ~ Q C  podem reviure fer ara els arbres 
quc van cremar, ni es poden resoldre els danys que es van 
produir. 

Ens oposem que se celebri aquest Ple extraordinari amb el 
pretext dcls incendis, perqul: scnsc fer judici d’intencions 
sembla que hi hagi una voluntat de treure la solemnitat que li  
correspon al Ple que s’ha de celcbcar per acordar la presentació 
dcl rccurs previ d’inconstitucionalitat R la LOAPA. Aquest Ple 
cs justifica per la importincia dcl terna i no volem que es di- 
lueixi amb temes també molt importants corn aquest, pcrb 
que rcs no hi tenen a veure. Es podri dir que poden ser Plcns 
diferents, naturalment cluc ho han de ser, pcrb el que és cvi- 
dent és qui hi hauri una proximitat d’un Ple a un altre i que, 
es vulgui o 110, cs scduirii la importincia pública dcl Ple que ha 
d’eenlendre sobrc el recurs d’inconstjtucionalitat de la 
LOAPA. ks per aixb que noskiitres votarem en contra CIC la 
Proposicib presentada pel Grup Social isla. 

Moltes griicies, senyor President. 
El Sr. PRES1 UENT: Senyor Martín. 
El Sr. MARTiN (& Iéscb ~smnt.): QijcstiÓ d’ordrc, senyor 

President. L’articlc 63.5 del Reglament diu que ~ c l s  membres 
del Govern podran parlar sempre que ho sol-licitaran, sense 
minva de les facultats, per a ordenar els debats, del Prcsident 
de la Cambra o de la Comissió, els quals procuraran que cls Ui- 
putats que intervinguin utilitzin un temps proporcional a l’cm- 
prat pels membres dcl Govern. H 

Senyor President, el nostre Grup i jo mateix voldriem fer hs 
de la paraula amb un temps proporcional r? l’cmprat pel senyor 
Conseilcr en la seva intervenció anterior, perqui= ho tingui en 
coinptc a f’horr? d’ordenar el debal. 

E1 Sr. PKESIDENT: Crec que el senyor Martín aixb hauria 
hagut de fer-nos- ho conkixer abans, imtnediat;irncnt després 
que hagués parlat el senyor Conseller, no obstant, no per aixb 
l i  nego la paraula i li dono la paraula ara mateix. 

El Sr. M ARTÍN: tirhcics, senyor President. 1 Ec dit en nom 
del meu Grup, i en nom dels cinc que signaven aquest escrit, 
que enteníem que l’ordre del dia i el punt de I’ordrc dei diir era 
purament reglamentari. Certament, no obstant, s’ha volgut 
entrar en el fons de I’assumpte donant una vcrsib sobre el 
terna, la donada pel senyor Conseller, que agrsim lotslment. 
Hauriem ugriiiiit més que el Govern i d Grup que l i  dóna suport 
mks directament haguessin possibilitat ~ i n  debat sobre aqucst 
terna abans de I’estiu corn nosaltres proposhem, perquk lla- 
vors si qiie el Parlament, cn la Comissió d’Agricultura i sobre 
política forestal, en aqLjcll moment hauria pogut entrar amb 
mks profunditat en aquest temu. 

En tot cas, estem absolutament d’acord en que els boscos 
són patrimoni de tots, patrimoni de Catdunya. El 13arlamcnt 
de Catalunya sens dubte 6s qui rnks representa aqucst patrimo- 
ni, la necessitat d’informacib scmbla constatada, podricrn con- 
siatar fins i tot que hi ha un cert nivell d’excuses, prcvi, del 
Consell klxeculiu. Fins i tot plantcjant e1 terna semblii que 
d’un ajuntamcnt només, quan hi ha molls ajunlamcnts afcc- 
tats per aqucst tcma, perb en tot cas el Grup Socialista crcu 
que el I’arlarncnt ha d’entrar en aquest tema com ho diu cn el 
seu escrit, per esbrinar I’accib dels poders públics, de tots C ~ S  

que han intervingut cn aquest tema, siguin de I’esfera local, 
siguin de l’hmbit de I’mtogovern catal& siguin cl’allrcs Arnbits. 



I jo llavors, no només pcr posar kirnbt5 sobre la tuda alguns 
clemcnts no escrits en informe preparat i no llegits, sinó sim- 
plement que em surten com a ciutada que ha tingui aquests 
dies del 5 ii 1’1 1 i després un conjunt cí’informacib que l i  veniu 
de comentaris, dels mitjans de comunicació, posar uns inkrro- 
a n t s  sobre el conjunt d’infosmaci6 donada en aquest cas pel 
senyor Conseller. Que passa amb la unificacib de freqiiencies 
de rhdio‘? Per qui: no es van poder unificar les freqüencies de 
riidio quan Protecció Civil té mitjans per a fer-ho? Per que no 
podien connectar els diferents ambits, Wr rhdio, que funciona- 
ven a l’extinció d’aquests incendis? Sembla que aixb és re- 
sponsabilitat del comandament unificat. Qui tenia el comanda- 
ment unificat? La Generalitat de Catalunya, segons el Regla- 
ment, funcionant o no funcionant. Per que? per que? si 6s que 
existi el retard en la tramesa de mitjans d’extinció H Sant Pere 
de Ribes, que no van arribar mai, a Sitges, a Igualada. Sembla 
que hi ha certificats de reunions de Comissi6 Permanent i Ple 
de I’Ajuntarnent d’lgualilda en el qual I’Alcalde crida i protes- 
ta, i no és del Grup en nom del qual jo parlo, crida i protesta 
per les dificultats d’accedir als mitjans d’extinci6 d’inccndis de 
la Generalitat. 

Li que passa amb la peticib d’itjuts a ajuntaments, tant de 
l’iirnbit de Catalunya, Barcelona per exemple, on fins i tot s’ha- 
vien d’adrecar des de I’Ajuntament de Barcelona --sembla, 
interrogant torno a dir, no ho &, vull que s’investigui- a la 
Generalitat de Catalunya, per demanar permis per enviar mit- 
jans en virtut que CE comandament unificat 6s a la Generalitat, 
a llocs concrets d’incendi i aquesta ordre mai no arribava? 
Torno a dir: interrogant. i1 per qui: la primera comunicació 
que es fa amb un dels ajuntaments extra-catalans, de for¿\ de 
Catalunya, que presta ajut, Valencia per exemple, no es fa fins 
a deu hores d’haver comencat l’incendi i no per  la Generalitat, 
no pel comandament unilicat? ¿I  per que  era impossible arri- 
bar a tenir comunicació directa amb el centre de Degues? Per 
la manca d’unficació de freqihcies pero a més perque les 
hies  telefbniques no anaven o estaven absolutament ofegades 
pel conjunt de trucades que hi havia. I el tema de la preven- 
ció? I d tema de la neteja dels boscos? Segurament aixh 
lligaria amb la Conselleria cle Treball. I les torres de vigilin- 
cia? I l’organit7~1cib dc voluntaris és arreglada? Qui I’arregla? 

1;h;k de fcr cada Ajuntament? iks  la Generalitat, corn 11 pre- 
visió inkgnil cl’incendis, qui ho ha dc fer? 1 els avions d’lCO- 
NA, per quk la primera comunicacib d’aquests avions ... que 
sembla que no serveixen per I? massa, perb bé, sembla que 
tiren aigua sobre cls boscos, jo no en sé, del tema, perb en tot 
a s ,  convé que s’invcstigui. Els aviaris d’lCONA, per que, qui 
s’aclrqa a demanar iquests avions perquk vinguin finalment 
tols els efectius de I’Estat espanyol sabre aquest tema d’avi- 
ans, d’hgricuttura no es la Generalitat, i aqui vénen els avions 
i tenim vuit avions pcrb no demanats r>er la Generalitat de Ca- 
talunya, per quk, torno R dir, si és cl comandament unificat 
qui ho porta, Gcneraiitat de Catatunya? I el tema de la provo- 
cació, si o no, dels incendis. J el tema de la protecció corn B 
espai natural, sí o no, del massís del Garraf. ¿Té alguna cosa a 
veure amb aquests incendis? IJh o no cornpetencia del Parla- 
ment de Catalunya esbrinar aqucsts temes? Amb aquesta in- 
forrnaci6 del senyor Conseller, amb molta més que sens dubte 
ens donarii cn qualsevol aitrc moment que el Parlament li 
demani, si cs que el Parlament l i  demana, i a més amb la infor- 

mac% cluc pugui sortir ct’aquesta Comissió d’Investigaci6, que 
creiem que ei i%rlarnent ha de [ormar. 

Gracies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Senyor Consellcr. 
El Sr. CONSELLER: Senyor President, per completar la jn- 

forrnacib, o si més no per intentar contestar els interrogants 
que acaba de formulrir el Diputat senyor Martin Toval. 

En primer iloc, em sembla que es prou f‘hcilment comprensi- 
ble per totes les senyores i cls senyors Diputais que la situació 
que es va produir la setmana del 5 a 1’11, i concretament els 
dies 5 , G  i 7 del mes de juliol, és una situacih absolutament cx- 
traordinaria i catast rofica, que supera qualsevol tipus de passi- 
bilitat de ~ u ~ I s ~ v Q I  tipus de servei &extinció d’incendis i de 
salvaments de qualsevol lloc de 1’Estat espanyol en aquests 
moments. 

Evidentment, no cal ncgar-ho, i no ks per cap excusa, la si- 
tuacib, ho repeteixo, excepcional i catastrbfica prduiüa, 
supera, ja ho he dit abans, totalment la situacib i les poscibili- 
lats dels serveis d’extincib d’incendis i salvaments de la Gene- 
ralitat de Catalunya, pas tant per mana de mitjans, COM 

per I’cxcepcienalitat dels fets que es yrmhiiren. Si alguna de 
les senyores i senyors Diputats, que algun n’hi deu hwer, esta 
acostumat a seguir, veure i actuar en incendis forestals, sabrA 
que 27 incendis siniultanis, de les proporcions dels que 
teníem el dia 5 i el dia 6 de juliol, superen qualsevol tipus de 
possibilitat dels efectius que es puguin disposar. Aleshores, a 
partir d’aqui es poden entendre moltes coses. 

En primer lloc, es pot entendre que en determinats mo- 
ments tot el servei estigues tan saturat, el lloc de comanda- 
ment estiguks tan saturat, els teiefons de I’Ajuntament de 
Regues no poguessin contestar les trucades només perque no 
paraven de contestar-les. Ningú no podia preveure que a I’A- 
juntament de Begues justament s’hauria d’anar a instaMar el 
centre de comandament d’unes operacions d’ex tinció d’a- 
quella magnitud i que, per tant, podrien caldre moltes mks 
línies de les que hi havia iristailades. Bé, la situacib superava 
Ampliament, i no es pot acusar per aixo de manca d’efectivitat 
ni de negligkncia el servei, les possibilitats d’actuació. 

Els bombers varen acudir i varen actuar a Sant Pere de 
Ribes, i vitren acudir i varen actuar a Igualada. Jo també he 
llegit, senyores i senyors Diputats, els camentaris dels mitjans 
d’informaeió. Concretament els mitjans d’informació deien 
per exemple yue, i perdonin que em refereixi a aquest cas 
perque ha estai el més aircjat per la premsa, que a Castelldcfcls 
s’l?avien cremat 60 cases. A Castelldefels no hi hu cap casa cre- 
mada, entre altres coses perqub les cases que cs cremen, es 
cremen per incendis produ’its a I’interior. Mai els focs de bosc, 
si les portes i les finestres d’una casa s6n ben tancades. han 
cremat cap casa. Vostes passin per la zona cremada i observa- 
ran la quantitat d’cdificis que hi ha, on el foc ha passat, i que 
poden ser ocup;its immediatament, I’cndema matcix, al cap 
de molt poques hores d’haver passal !‘incendi, entre altres 
coses perque els rajols són incombustibles. A casa meva i a 
casa cle rnoites de les senyores i senyors Diputats hi ha una !lar 
de foc, i la llar de foc en molts casos, algunes vegades és de 
pedra, d’altres 6s de ntjol, hi fem el foc, les torrades, i no sc 
n’ha cremat mai cap, de llar de foc. Les parets, senyores i seny- 
ors Diputats, són incombustibles. De la inspecció fcta sobre 
aqueSt incendi pcr tal de donar tranquillitat a I’opinih pública, 

javier



--__- 
DIAKI DE SFSSIONS J P-Núm. 105 / DIPUT’ACI6 PERMANENT / 22 juliol 1982 

- . - . - ~ 

3172 
-- ._ -. 

cn rcsulta quc 17 cases han estat afectades per I’inccndi, en el 
sentit que les pcrsianes de plastic situades a I’exterior han 
rebut els efectcs de la calor i s’han arrugat. Comentaris dels 
niitjans d’informacib, senyores i scnyors Diputats, n’hcm vist 
tots, i no crec que es pugui acusar de ncgligencia o dc manca 
d’cfectivitat els Serveis d’cxtincih d’inccntlis que vim actuar 
aquesia setmana, ii causa de les noticies itparegudcs en els mit- 
jans d’informacih. 

A tall d’exemple diré que jo mateix vaig fer una rada de 
prcrnsa, vaig explicar aquests fels i u11 periodista d’un diari 
prcstigihs de Harcclona em vil dir que es negava a admetre el 
fet que no hi hagués 60 C ~ S C S  cremades en el termc municipal 
de Chtelldefels, perque el seu mitjA informatiu era prcstigicis i 
ell no creia que el seu rnitjh informatiu pogucs havcr dit una 
c o s  que IIQ era. 

L‘Ajunianient de I3arcelona. L’actuacih dels born bers de 
I’Ajuntamcnt de Barcelona vil ser denianada en primer lloc pel 
Servei d’extincib d’incenclis de la Gcnernlitat des dei centre de 
control i de comunicacib de In I3rigada dc Barcelona situat li Sa- 
bilckll. La primera resposta que se’ns va donar va ser que de 
moment no ens podien enviar cap carni6 perquk podia quedar 
desprotegida la ciutat de Rrircelona. 1 compte quc jo no ho criti- 
co, perquk conec la problemitica de la ciuk7t de Barcelona, 
conec la fornia com csti orgmitzat el servei de 1~ ciutat de Dar- 
celona, i penso quc era pcrfectarnent possible que itixb pogués 
passcir en aquell moment. Poques horcs més cndwmt,  ens 
van filcilitar dos camions que cs van incorporar a I’exlinció del 
foc a Begues, perquk era on cn aquell moment feia mks falta, i 
més cndavant hi va haver contactes teiefbnics ciircctes entre 
I’Ajuntarnent de Barcelona, en aquest CNS sí que per ta seva 
banda, i la Generalitat i cs varen enviar cinc camions m6s a la 
zona del sinistre, que vami ser de gran utilitat i que nosaltres 
agriiim, i que consti que no menysvaloro els cinc camions en- 
viats per [’Ajuntament de Barcelona a Castelldefels ¡ cls dos 
cnviats a Begues, pcrquk, ho repeteixo, concc I’organitzacil, 
dels bombers de Barcelona i se que aixo representava un 
esforq. 

Les peticions a fora de Cataiunya es varen fer també des de 
la Generalitat, és a dir, totes Ics peticions de mitjans que feien 
falta per a intcrvenir en I’incendi es van fer sempre des del co- 
mandament de I’incendi, que corresponia a la Gcneralitat. E3 
que passa és que la utilització de determinats dements 6s’ 
encara avui, kgislaci6 cornpetencia de 1’Esht i s’havia de fer ii 
través de I’Estiit. 

L’organitzacib de voluntaris. Bé, no només I’orgiinitzacib 
de voluntaris, sinó la neteja de les zones de bosc properes n les 
localitats, la nettja de les cunetes dels camins que donen entra- 
da ii les localitats, 1;i neteja de les urbanitzacions que estan si- 
tuades en un terme municipai són carnpetkncia, quan són ur- 
banitzacions privades dels propietaris, quan han passat al 
domini dels ajuntaments, i val la pena d’aclarir que no es 
tracta d’eludir responsabilitats, pero quc s’ha d’cxplicar clara- 
ment que no només la Generalitat t& responsabilitats en 
aquesta rnathria, que hi ha respunsabilitats importants dels 
ajuntaments, i hi ha hagut de tot, com sempre, pero hi ha 
hagut de tot, evidentment, tambk en els altres mitjans que 
han lluitat contra E’incendi, perb val a dir quc hi ha una bona 
proporci6 dels ajuntaments afectats que no varen complir amb 
la seva obligació. 

I he de dir també que les dificultats de comunicació sbn, 
&al tra banda, comprensibles, amb el centre que comandava 
l’incendi del GarraT; pcrquk, senyores i senyors Diputats, no 
s’hil de parlar de I’incendi de Begues ni s’ha dc parlar de l’in- 
cendi de Castclldefels, s’ha de parlar de I’incendi del GarraI’, 
que era un de sol, únic, gran, que tenia diversos fronts i avan- 
qiw cap a diversos llocs: va arribar a Sitges, i no parlem de l’in- 
cendi dc Sitges, per exemple. Va arribar a Sant Pere de Ribes, i 
no parlen1 de I’incendi de Sant Pere de Ribes; I’inccndi era 
h i c .  Les dificultials de comunicació sbn ben comprensibles i 
no es pot donar I’cxcus~i de no haver intervingut amb més efi- 
chcia, pcrquk no cs podia connectar amb el tdcfon dc l’AjLinta- 
ment dc Regues. Quan els telefons no funcioncn, quan els te- 
Ikfons es cremen pcrquk el foc talla les línies, quan les línies 
estan ocupades, quan hi ha problemes per a poder utilitzar dc- 
terminades freqiikncies radiofbniques, hi ha una solució molt 
ficil, quc es agafar un vehicle, pujar-hi una persona, presentar- 
se en el lloc de comandament, explicar quina és la situacib, 
oferir eis mitjans que es tenen I’abasl, i s’organitza rhpida- 
nient, tan rapidnment com és possible, I’actuacih. Aixh no cs 
va fer, no sé si per comoditat, no se si pcr manca de responsa- 
bilitat, perb el que no es pot fer és excusar les responmbiliiats 
sobre tln determinat fet intentant carregar-ho als serveis de la 
Generalitat pcrquk no hi ha hagut manera de comunicar I&- 
f‘onicamcnt, qwtn es tracta d’un sinistre de les proporcions que 
estem comentant. 

La neteja dels boscos. Efectivament, en uquest sentit fii1cJt-A 
prendre algunes mesures, perb hauran de ser, evidentment, 
de carActer legislatiu. I espero que no caldri la iniciatiw parla- 
mentiria, dels Grups parlamentaris, perque el Consell Execu- 
tiu presentari, lot just quan es torni a obrir cl Parlament, les 
mesures que csth estudiant en aquest moment sobre aquest 
terna. L‘ocganitzacib de voluntaris és dels ajuntaments, els 
ajuntaments tenen E’obligacib per llei de tenir grups de volun- 
taris preparats per a acudir a qualsevol sinistrc que es produeixi 
derivat d’incendis forestals. Eis avions d’1CON A sbn de 1’Estat 
-ho he dit anteriorment -, pertanyen al Ministeri d’Agricul- 
tura i són piIotats per pilots de I’Exkrcit cle l’hise. Els avions 
d’ICONA, corn tats els altres efectius que han intervingut en 
l’incendi, els ha demanat la Generalitat, pcrb els ha demanat 
respectuosa amb la IcgislaciQ vigent, a travks dels canals legals 
establerts en aquest cas. 

Les causes dels incendis ens prcoeupen a tots i preocupen 
molt cspecidment als qui tenim la responsabilitat de contribuir 
d’una forma primordial a I’extincib dels incendis. Avui el diari 
diu que han estat detinguts quatre presumptes incendiaris a la 
província de Barcelona i dos més, em sembía, si no m’equivo- 
co, a la província de Tarragona, O a I’inrevks. ks evident que 
cns alguns casos ens preguntem si els incendis han estat provo- 
cats iniencionadarnent. hs molt dificil d’escatir, un cop l’in- 
cendi ha pres i ha estat gran i important, pero el que si que 6s 
cert, perqui: hi ha altres experikncics, és que hi ha piromans 
-en ocasions han estat detinguts; ara només són presumptes 
pirbmans i 1l.i justícia ja aclarirh si realment en tenen la respon- 
sabilitat-, pcrb en altres ocasions, repeteixo, han estat detin- 
guts i ha estai comprovada la seva intervenció, que han fet foc 
als boscos. Perb hi ha moltes causes més. Hi ha la deixadesa de 
moltes persones que visiten els boscos durant 1’8poca estival i 
abandonen tota mena de deixalles que dcsprks poden fer passi- 
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blc que el bosc s’cncengui. i li ha, il més rlc la brutícia, 6s a dir, 
a nies del sotabosc que no es neteja, la pinassa, per cxeniple, 
que s’iiciinida en els boscos com a conscqiiencis de la tallada 
d’arbres, perquk s’emporten els socs i, en canvi, deixen la pi- 
nassa en cl matcix lloc on han cstat tallats cls arbres i que és 
un perill potencial molt important. k l i  ha causcs, evidentment, 
de tota mena. 1 l i  ha molts incendis que comencen prop deis 
ilocs on la gcnt va a fer els bcreixtrs. Nomes cal recordtir l’enor- 
nic incendi --no de tanía proporcib, pcrh gaircbé de tantíi pro-. 
porcib com I’incendi clel Garrd- que es va produir a r a  fii dw 
anys a 121 zona de Riijadell, on  I’inccncli va podcr ser comprovat 
i determinat i clclinguts els responstibles, i va ser iniciat perque 
uns excursionistes I‘eien cl dinar dintre d’tina ermita ahando- 
nada i pcrqui: havien posiit en el fbc un tiiulb dc consíruccih 
que lirmejava i cls niolcstava 1.1 I’interior i ei varen tirar al 
carrer, quan feia un fort vent, i va scr justanient aqucll tauli, a 
mig cremar el que vit iniciar I’incendi i vil provocar una gran 
devustacih. Podríem citar exemples d’aquest:i mena, de provo- 
caci0 intencionada o de provocaci0 no i nlenoionacla, pcrh jrr 
penso que en iiqucst uiis, en els casos dels incendis ii  Cahlu- 
nya, deixant de banda la qualifieacib d’intenció o no, la iixtjoria 
dels inccndis són provocats. 

Nosaltres intentem esclarir Ics causes, pcrseguint les c;iiiscs 
cl’aquests incendis. El niatcix Servei cl’ext incib cl’incendis té ii 

la vcgacla un servei dinire cl’cli que, quan I’incendi es detecta, 
1k per única I’trnoib intcntiir investigar i aclarir les cii~ises quc el 
poden hilver prod uit. De tota manera, eniengu i n, scnyores i 
senyors LXp~itats, cluc les C ~ L I S ~ S  per les quals es produeix un 
incendi sbn, sobretot clcspces quc I’inccncli ks ja avanqut, molt 
difcils de conkixcr. 

Res més, senyor Presidcnt. 
EI Sr.  M A R l í N  I TOVAL: Senyor I)residen~.. 
Ei Sr. IJHESIL)ENT: No, senyor Martin, ho liirncnto, perb 

aixb 110 es pot convertir en un diideg inintcrromput, JO crec 
que, invocant I’article 63, CE scnyor Martín ha demmat lu pa- 
raula, c ~ i i  clirbtbs que jo hagucs de donar-li, perquc aquest art i- 
clc es tracta quan hi ha uniz rbplica i~ iina intervcncib d’un 
Grup, i el senyor Conseller el que havia J‘ct era unti inl’ormiicib 
gencriil, sense replicar per res la intcrvenci6 que haviu fct el 
scnyor Martin. No obslant aixb, pcrque no cs pogu@s dir que 
el senyor Martin no havia dit tot el que creia necessari de dir 
en aqucst dcbat, l i  he donat la paraula, perb ara em sembla que 
no es lirooedcnt cortucdir de nou la paraulii. 

El Sr. MARTÍN 1 TOVAL: Senyor President, si em permet, 
de tota manera, com a qiicstib d’ordrc. 

El Sr. PRESIDENT: Si, digui, senyar Martiri. 
El Sr. MARTiN 1 TOVAL: la Constitució, senyor President 

--i no ks cn el meu hnirn allarg;ir aquest debat, tota vcgacla 
que he estat cl primer ii demsnar quc quedés molt clirr el con- 
tingut de I’ordre del dia i, pcr tant, que es cridés a la qiiesti6 
aquell que se’n surtis-, I’article 63,  ap;irtat cinquk -ho torno 
i.) dir-, diu que els niernbres del Govcrn poden intervenir, no 
diu anib quin caricter, amb quina natura, si corn a replica o 
no; poden intervenir en qualsevol morticnt. I diu que cl Presi- 
den1 de la Cambra, de la Comissib, i  al dir en aquest moment 
el President, que ho és de !;i Cumbra i també de la IXliutuui6 
Permaneiit, p rocurd  cluc els Diputats que intcrvinguin, tots, 
no nomes el senyor Mslrtín Tovid, iots els que intcrvencn en 
aquest debat puguin fes ús ci’un temps proporcional LI I’emprat 

pels membres del Govern. Torno ii dir, pcr tant, que cl senyor 
Prcsiclent crec cluc esti interpretant i m ,  segurament en ús cle 
Ics seves fiicultats, aqucst articlc, pcrque aquest article no diu 
que la natura CIC la intervcnció hagi de ser dc rkplica, primcra 
qUesti6; segona qüesti6, que només afccti el Grup  dcsprés dcl 
qual parla cl Conseller de torn, sin6 tots els G r u p s  que intcrve- 
nen cn cl debat. Tots els iliputars que intervcncn en aquest 
debat, un cop ha intervingut iin incnibre del Govern, tcncn 
dret 1.1 un temps proporciond, Aixh diu, al nostrc enlcndrc, 
que naluralmcnt sotmetem al més competent i ,  seguramcnt, 
més decisiu del senyor President sobre la qiiestici. 

I ,  per tant ,  msaltres reiterem, senyor President, la possibili- 
tat de tornar II parlar, sobretot percluc mi si qire entenem qirc 
hem cstat rcplicats, CI més, cn aquesta interpretacib del scnyor 
I’rcsiclcnt . 

El Sr, PRESIISF,NI‘: Jo em temo, scnyor Martín, que no  
liai; eslat replicats, sinb que han estat contestats. En la sevil 
intcrvencib vastc ha fet unes prcguntcs, el scnyor- ConscEler 
ha tingut I’atencib cle contestar-Ics. LA jntcrpretució cxtensiva 
quc el senyor Miirtin lbria de I’article 63, aparlat S, no es la 
in\crprctxiÓ que ha estat feta al llarg de tots els clehts d’a- 
qucsts dos anys i que, a més ii més, ha estat objeclc moltcs ve- 
gacics d’uixi ordcnncib previa de la Mcsa cn deb;its gencríils, 
etc. I aleshores ;ira seria voler-hi donar una interprctacib nova, 
potser plausible, d’acord amb el text literal de E’article, pero 
no, jo crec, d’acard amb el seu esperit, fias a dir, I’arliclc garan- 
teix cl fet que hi ha una possibilitat de resposta a les intervcnci- 
ons clcl Govern, perb no garanteix que hi hagi un cliklcg inin- 
terromput, i cm sembla que ei que ha fet el senyor Conseller 
1x1 estat contestar unes prcguntes. 

De nicinera que jo crec quc no és proceclent una nova inter- 
vcnci6 i dono la paraula.. . &I senyor Murvin i Toval úemunu la 
pumilu.) Senyor Martin? 

EI Sr. M A R T ~ N  I TOVAL: EI nostre Grup nombs vol, 
senyor Presidcnt, que consti en eis apmils,  diguem-ne, cl”cn- 
registrumenl i ii les actes la nostra protesta, tota vcgada quc el 
senyor Conseller ha tingut ocasió de parlar clucs vegades i cl 
riost re Grup només unn. 

El Sr. PRESIDENT: Senyor Martin, que consti en acta, na- 
t Lrriilment hi constarh, i penso que la 13rcsiclencia és totalnicnt 
objectiva en aixb, almenys cn la mevil interpretacib, i no is dc 
cap manera voler limitsr les intervencions del senyor Mitrtín i 
del seu Grup, com n’he doniit prova concedint-li la p m u l a  an- 
teriorment, lot i que creia que no era procedent Iitenilmeni. 

Bé, lé la paraula cl representant del Grup Celimisia, el üipu- 
ta t  senyor Capdeviiti. 

El Sr. CAPDEVILA: Grkics, senyor President, nasallres 
no esicm aqui ni per a acusar ni per a defensar, cstcni pura- 
nient i siniplement, atenent la convocatoria feta pel senyor 
President, per veure si en ús dc Ics seves conipetkneics, cluc l i  
confereix I’article 52 dcl Reglament a la iliputiiaió I’crmancnt, 
es convuca c) no un Ple extraordinari per trxtar, si s’cscziu, de 
la crewib d’una Comissi6 d’investigacib sobre els recents in- 
cendis forcsttds R Catalunya, etc., corn diu la convocatbria l’eta 
pel senyor Prcsiclent . 

Aleshores, cntendriem que una a h  c w  - i ,  si’ sc’m 
l~crmct jo diria que d’dguna manera ja s’ha fct, s’ha clesvirtuat 
üalguna miinera (’objecte de la convomtbrk- és avanqar el 
debat, debat que ha de tenir lloc, en iot cas, al Ple, que és el 
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PIC que ha de jutjar si realment existeixen condicions objecti- 
ves, i s¡ rn’apuren, objectives i subjectives, per a convocar o 
pcr a crear una Cornissih d’aquesta naturalesa. Aleshores, atc- 
ncnt aixh i ccnyint-nos exclusivament a la convocatbria, el 
que hem d’zinalitzar i veurc és, primer, si realment la Comissió 
Pcrmancnt té competcncia per a acordar aquesta convocatoria 
de Pic. En segon terme, si realment I’objectc dc quk es triicta 
mereix aquesta convocatbria dcl Ple, i veiem que, redlmcnt, el 
Parlament pot acordar la crewcih d’una Comissi6 ct’investigació 
sobre qualsevol ass~irnptc d’interes públic, segons I’article 48 
i, d’alguna r n a n m ,  si se’m permet, ratificat o, dmcnys, tornat 
a dir a la Lici del President del I’arlament i dcl Consell Exccu- 
t iu  en el seu article 26, cluc tarnbk cstableix que cl I%rlament 
pot nomenar comissions d’invcstigació sobre qualsevol as- 
sumpte d’interes públic que sigui cornpctkncia de la Gcneraii- 
tat. Enlenem, aleshores, que la Comissi6 t’ermianent 6s co- 
mpetent realment pcr fer la convocatbria del PIC, de part del 
Ple també 1 ; ~  convocatbria cle la crcnció d’una Coniissió d’in- 
vcstigacib, i creiem que hi ha circumsthncies q w  concorren o 
s6n suficients, de suficient itnportincia, pecryuk realment el 
tema que s’cesti debatent --i la prova esth, em remeto fins i tot 
il tes intcrvcncions anteriors del P Q ~ ~ v ~ u  socialista i del 
mateix Conseller de Governacih, que estan posant cl’una 
miinera palesi I’interes i la irnporthncia que el tcma, evi- 
dentmcnt, tk-, aleshores, ii la vista d’aquestes alkgacians 
fetes, entendre que realment, bk per la importincia objectiva 
del tema dels incendis forestals, bk, d’altra banda, per tots 
aquests scntimcnts de cert pinic i temur cluc ocasiont-l ii la po- 
blacib, creiem que, si tantes vegades el Pclrlaincnt de Catalu- 
nya s’ha fet ressb d’assumples que afecten n han afectat d’una 
manera viva IN ciuladania d’aqucst pais -i em ve ii la merno- 
ria, per cxemplc, la Comissi6 d’invesiigacib que es vi) crcar 
sobre E’assalt al Banc Central-, en aquest c~ is  concret hi ha 
t m b b  circumsthncies, repeteixo, de tota i ndolc que fan acon- 
sellable, ei1 primer ierrnc -i MI rn’estcnclré ja sobre la creació 
dc la Comissih, Iicrqui: aixh serA objcctc del PIC- ~ que es con- 
voqui aquest Ple. 

Evidentment, tota Comissió d’investigacii> tk unes limilaci- 
ons quant a Ilt seva opcrativitat, limitacions dc caricter objec- 
tiu, en primer terme fins i tot el matcix article 263, a que he fet 
esment, cfc la Llei del President del Parlament i del Consell 
Executiu, parla de qunlsevol assumpte d’interks piihlic que 
sigui competencia cle la Gencnilitat, pcr tant ja hi ha un iimbit 
clelimitador objectiu, és a dir, de competencia de la Gcnerali- 
tat, Generalitat que, d’altni bmdii, evidentment, no es limita 
al seu Consell Executiu, sinó que hi ha cl’altres cns i poders pÚ- 
blics compresos dintre de la institució de la Generalitat. 

I ,  en scgon terme, com per via negativa i a SCHSU contrario, 
diria que estaria R I  marge d’aaltres tipus d’actuacions que no 
siguin dintre d’aqucsta competkncia de la Generalitat. 

I per acabar només - i  per cenyir-me exclusivament, com 
he intentat fcr-ho des clcl comenc;arnení, a l’objccte de la con- 
vocatbria-, dir  que per part nostre, almenys, no hi ha cn el 
nostre suport a la convocatbria del Ple cap intencib soterrada ... 
He coment;at dieni que no esthem ni per acusar ni per defen- 
sar, simplement per conkixcr i investigar, corn il part de la Co- 
missiri que es crci, si s’escau, les C ~ U S C S  de les circumsthncics 
que concorren o que han concorregut sobre els recents incen- 
dis forestals ii Catalunya. I ,  per tant, 110 crec, i r m  creicm de 

cap de les mancres, que un Ple d’aquesta naturalesa, parlant 
d’aquest terna concrct, pugui distreure gens ni mica I’opiniO 
pública sobre altrcs ternes. Jo diria, fins i tot, que poden haver- 
hi ternes i cs pot ser fins i tot mks hhhil en el plantejament de 
ternes que puguin treure la irnportincia, que evidcntrnent pot 
tenir, en el ciis, la seva convocathria del Ple sobre la LOAPA, 
o del recurs prcvi d’inconstitucionalitat sabre aquest terna. 
Crec que sbn dos tcmcs subjectivament tan diferenciats, tan 
clarament scprirnbles i separats que no crec que es pugui afir- 
mar que un clau intenta treure un altrc clau. 

Gricics, senyor President. 
E1 SI-. PRESIDENT’: Senyor Alavcdra? 
i3 Sr. ALAVEDRA: Sí, senyor President, si se’m permet, 

voldria demanar im aclariment pcrquk ens sembla que el Dipu- 
tat socialista que ha fet la defensa de la proposta ha parlat de 
I’oblenciQ d’informacib plurd dc tots ets poders phblics. Nos- 
altres cntcnem que no ks només el poder públic representat 
pel Consell Executiu de la Generalitat, sinó Proteccih civil, 
Govern civil, Excrcit, Ajuntaments. I em sembla, que de la 
intervencib del senyor Gapdcvila, que en fa una interpretnció 
totalment diferent, i que el poder públic únic és el dc la Gcne- 
ralitat i exclou tots els altres. 

M’agradaria demanar un ~clarirnent.. . 
El Sr. PRESIUENT: Senyor Alavedra, crec quc aquesta és 

una qüestió que ja cs veuri, al seli moment, que no procedeix 
ara aclarir-la. 

El senyor Ri b6, en nom ,del Grup comunistii, del Partit Soci- 
al ista Un i fica t. 

El Sr. RIBÓ: Senyor President, nosaltres lamentem quc en 
la sessici de la üiputacih Permanent d’avui s’estigui cntrant en 
una seric dc rnatkries que scrien prbpies cle debat en el Ple del 
l%rlarnent, i amb un cfccte de distracci6 sobre la propasta cluc 
s’havia cl’havcr votat avui. 

El senyor Conseller de Governacib ens ha informat de Ics 
competkncies que tb ell sobre el terna. Agriiim la informació 
perb, com tantcs vegades hem dit, sabem llegir i tenim diver- 
sos textos, entre ells una Membria de I’any XO distribu’icla pcr 
la maieixa Conselleria de Ciovcrnació sobre el Servei contra in- 
cendis dc la Generalitat dc Catalunya. Ens ha informat d’uncs 
xtuacions concretes i dc les dimensions d’uns incendis, i ens 
ha donat, creiem, rriajors elemenis per a v ~ u r c  I’oportunitat 
de la crcaci6 d’una Comissió d’investigació. 

EI senyor Consellcr no ens ha parlat en absolut CIC quina és 
la política preventiva ci’iricenclis que té la Generalilat clc Cata- 
lunya. No es pot amagar un darrera el cr-lricter extraordinari 
dels incendis dc la sctrn;ina que estem analitzant, pcrquk uns 
incendis extraordinaris podcn succeir i poden tenir unes di- 
mensions, unes o altres, si hi ha una prevencih també cxtrmr- 
dinhria a uns determinats nivelIs davant una emergencia com 
la que es va donar. 

No se’ns ha parlat en absolut d’aquest tema i esperem que 
hi entrarem ti fons, tant en el Ple com en la Comissid, d’inves- 
tigaci6. I entrarem, per exemple, en dades tan absurdes corn la 
noticia clonada pel mateix Conseller, que d’aquí a unes setma- 
nes, o ii uns mcsos, cs comenCarh I ~ L  ciirnpanya de prevcncii, 
contra els incendis a Catalunya. S’invertiran uns milions a dir- 
nos que no tircm mistos encesos al bosc, quan el bosc ja ha 
cremat. 

En aquest sentit voldríem dir que la Generalitat dc Catalu- 
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nya avui estil donant un  servei cf’exlinció d’inccndis a m b  una 
cfickia molt infcrhr a la que havicn donat fins a un determi- 
nat momcnt Ics Iliputacions o In mateixa Gencralitat provisio- 
nal, i parlarem cl’csiadísíiques concrcies, scnyor Conseller, 

No s’hi val ii atacar els mitjans de comunfcacib perque creen 
confusionisme sobre el tcmti. N o  s’hi val quim han cstat g:aslats 
clincrs públics per pagar planes sencercs dels diaris, dels mit- 
jans de comunicació, pel Ciovcrn de la Cieneralitat, donant no- 
tícies confuscs i inexactes sobrc els serveis d’cxtincib 
cl’inccndis. 

El dia 18 de juliol, ii tota pigina, en els mitjans de comunica- 
cib de Ikircclona, hi havia una plsna sencera informiitiva dc  li^ 
Cicncralilat de Catalunya sobre els incendis forestals. Una 
plani1 que nosal tres considerem propagandf stica i que hil servit 
per i\ crear major confusib. Pcr exemple, sc”ns diu que s’han 
comprat uns materials i no sc’ns diu que cf 70% d’aqucsts ma- 
terials, aproximadament, no cstan en ús ni servei. Per tant, es 
crca la conIusi6 de fer veure que es té un material, pero que re- 
sultii qiie no esth disponible. Iii entrarem, espercm, en  la co- 
missi6 d’invcstigacib i cn el Ple. 

Sc’ns diu que cls incendis sbn uns fenbmcns tipiaiment me- 
cliterratiis. Senyor President, j a  atbem que els climes cdids, 
si& el mediterrimi o dtrcs z t m s  del globus terraqüi poden 
portar mcs escalfor per a provocar incendis. krb7 senyor Presi- 
dent, no s’hi val que cs doni con1 a argumentació per ii parlar 
d’aqizcst carkter extraordinari que som al Mediterrani, quan 
-estadisticlucs en mi- al Mediterrmi, R 13arcelonii provincia, 
poscni per ciis, per cenyir-nos i t l  que ens donen Ics estadisti- 
ques, tenim u n  volum, un ntsnibre cl’inccndis molt important, 
i fitis it I’iiny 80 tenicm els índexs tnés baixos d’hecthees crc- 
nxides. S6n cldcs inapeClithles que dernastrcn li1 ir?efickia dcl 
Servei d’cxtincib d’inccntlis, 

I, per itltim, senyor Prcsident, no s’hi val ii passar la pilota 
als ;!iuntmwnts, LA mhximii responsabititiit en aquesta temhti- 
ca la tc el Ciovern de Csiafunya i no, fins i tot, el niatcix Con- 
seller clc Gavernacib -que de nou sembla que ens amagucnz 
rlarrcrii 121 inuperAnci;i dc la Conscllcria-, la té C E  Ciovern de 
Catalunya cuni ii colkctiu. H Els ajjuntanients -es diu en unii 

nota difosa per la Conselleriii de Ciovernacib ii la premsa el dia 
I Y cle juliol - han donat iina resposta diversa, CIC vegides han 
ignorat tntalnicnt les consignes o clircctrius dei Govcrn. ,. rr 
Scnyor Conseller i scnyoss memhres de la 13iputiici6 Perma- 
nent, shpiguen yiie en aquesta Meniuria ían rnacii, elaborada 
dizrant la Generalitat pmvisionai, recollida i publicada només 
que canvimi-hi unes quinze phgines per ta C.kneralitat actual, 
en aquesta Memhria es parlu, per cxsmple, d’um organs de co- 
orclinuciti d’aiuntamcnts que no han existit mai, i fa clos anys 
que aquestn Mcmbria estil publicada. En aquesta Mernbria, 
per exemple, es pwla d’una comissi6 naciond polit ica on han 
de píirticipar unit scrie ci’hrguns representatius, que fil un any 
quc no es reuneix. En questa Membria es parla d’un tipus de 
coordinacib cntre ajuntamcnls i Genenilitat amb transferhcia 
d’alribucions que no s’h:i donat, i s’ha tiriit per la política de 
convenis d’un any, que han d’csscr renovats f i idu  ¿tny per a fer 
liincionar els serveis cl’cxtinció d’inccndis. 

Per tot aixc‘), perquc cm sembla yuc el tetiiii tis tiiassit gros 
pcrquc es vulgui amagar en iina sessió rkpiria de la Diputacii) 
Permanent a m b  la prcskncia del Conseller, doncm total 
suport ;i la creació cl’aqties~a Comissi6 d’invesligxib. (E/ 

smyor 5 iinscJtlLJr ckmana p ~ t  ~~urlíir.) 
E1 Sr, I’RESIDJ~NT: Senyor Cansellcr? ... Si el scnyor Con- 

scllcr parla hi hatiri] possi hilitai cl’una a l t n i  intcrvcnoib, aixb 6s 
evident. (EI srwyor Mnrtín i 7bwI ckmmnu j w  puthr . )  Senyor 
Martín? 

EI SI-. M A R T Í N  I TOVAL: NO, senyor i’rcsicicnt, cie nou 
pcrqiic cs pugui determinar quin és el punt clc I’ordre del dia 
d’iiquesta Diputació I’ermancnt i la inlerprctacih quc el senyor 
Presidcnt f i ir i  de l’article 63.5, en cl supbsit qiiu torni ii dr)n:il- 
-com sembla quc donark- I n  paniula al senyor Consellcr. 
I’erquc el mcu Grup tornah  a dcmanar llossi hilitat dc parlar si 
el senyor Conseller intervk, en runcl6 i en 11s del dret C ~ L I C  

crciem quc ens acull per i’articlc 63.5 d’uqucst I<cglanicnt, 
senyor Prcsident . 

EI Sr. PRESIIIENT: Sí el senyor Conseller es limita ii con- 
testar les intervencions del senyor RihO, crec quc cl que tindrii 
dret a denxmar intervencih novarncnt scri ct scnyor Rib6, i 
qLicsta és la interpretació que heni donat scmprc nl 
Regfamen t. 

Si el senyor Conseller potser entra cn d’attrcs qiiestions 
novcs, etc,, no excloc que no pugui clonar la p m u l a  ii d jpn  rc- 
presentant r3’dgun altre Grup, el del Grup Socidista si la dc- 
mim i l .  (Ei s~nyor. Capdcvih cfemmilr pe t -1wkv: )  

EI Sr. CAPIIEVILA: Senyor Prcsident ... 
El Sr. PRES1DENT: Scnyor Capdevila? 
El SI: CAP1)E:VILA: Senyor President, per una qLiesti6 

d’ordre. Amb tot el respcctc al senyor President, pcrb 15s cluc 
jo crec quc s’hii dcsvirtuiit I’objcctc ric la convocatbria, vull dir  
que realnicnt cstcm anticipant el debat, i el debat 6s en el Ple.,* 

El Sr. PRI-SIIENT: Jo hi estic cl’acord, senyor Capclevih.. , 
131 Sr. CAPIIIYIIdA: Jo encsniat, encanlai cluc cl senyor 

Conseller parli, el nostre Grup tincirii nids argunients per a es- 
tudi;ir i a tenir en comptc quan vingui ei debat dcl Ple, i CIC 
I’rtltra niiinerii, nids hhbilment, si no sc’ni diuen dlii estarem 
niks en í‘;ils. 

Aleshores, per tant, persmalment no  hi tinc incclnvciiicnt, 
perb jo em permeto, amb tot el respecte, scnyor President, 
pregar-li cluc ens cenyim a I’objcctc de la convoc‘atbrta i ii si es 
c o n v ~ ~ c ~ i  ir no es convocu el Ple, i el Ple ja clecidirii i ,  deshores, 
per ii tlccidir la Comissi0 hi haurA dchiit, evidentment. I%rh 
ara, en  aqucsts mornenis.. . 

G riicies, senyor President. 
El Sr. PKESIDI~NT: I)*acorcl, senyor C‘apclevilw. 111 senyor 

ConselIcr, tiinmnteix, demuna la paraula. 
EI Sr. CONSE1,LER: Senyor President, nomcs per dir yiic 

corn que veig quc els Grups que proposen la uonvoaitbria del 
Ple cxtraordinari tcnen tant cle temor que f x i  iis cie la p m u l u  
-sseguramcnt perqub no tenen arguments per a rqdic:ir-, 
iztiro li1 peticih que havia fet de parlar. (Kialies i rc‘tiior d~ W L ~ J  

EI Sr. M A R T Í N  I TOVAL: Senyor Presicient, ~ ~ c n i ; i ~ i o  que 
faci iis del Kegiamcnt i cridi a I’nrdrc el senyor C’onscller. 
Scnyor PI &dent, ho demano forrnalmcnt . 

El Sr. PRESIDENT: El scnyor Miirtín té rai). 1’1 seiiyor Con- 
seller ha l’ct aquí unes hiphtesis que no estan justificiidcs pcls 
fets, dc manera que jo 11 dcniaiir) cle retirar les scvcs paraules. 

El SI-. C‘ONSEiAtllK: Les rctiro, senyor I’rcsidkni, i 
m ’e xcu so. 

El Sr. ALAVEDRA: Nosaltres voldriem fer constar iambk 
li1 nostra protesta, cluc no fem constar mai, liel fct que l’artiulc 



63 5, tan tes vegades invocat pel Portaveu social is1 a, scnyor 
Martín i ‘roval, que diu que cls rncrnhres del Govern podran 
parlar scmprc que ha sdlicitanin, I quan cl senyor Clonscller 
de Govcmxib Ira solkitat la pamula -cosa 21 la qual té dret 
en funci6 del lkg lment -  hi hu hagut protcstcs, sense ni 
demanar la ~ x t r i i ~ l i i ,  per pnrt del scnyor Martín i Toval, i hi ha 
hagut ~ i n a  intcrvcncib del senyor Cipclcvi la tallant la Imiula 
al scnyor C:onseller qiie ja havia oomcnqat ii parlar. Per tant, 
scnyor Presitfcnt, nosaltres clcmanarícm qiic cridés a I’ordre a 
tots cls que han infringit ei E<ej:lamcnt. 

I:I Sr. PRES1 13k;N‘I’: Senyor Alaveclra, les sevm piirades ja 
constanin cn la transcripcii, i ,  per tant, quecla constiinciii de la 
prolcsta. 

Em sembli1 quc, j a  que cl senyor Conscller ha rcniinciat ii 
fer Ús de la paraula n o v m e n t ,  quecla acabat cl debat i liodcrn 
procedir a la votiicii). 

Rccordare que eis tcrmcs cxactes del que s’ha de votar és si 
la Dipulació Permaiien1 entkn o no procedcnt convociir un Plc 
ex t rnord i na r i. 

131s scnyors Diputats quc estiguin d’acord amb la convocat& 
ria del Plc extraordinari, quc es posin dempeus. 

Els senyors IXputals cluc hi estiguin cn contni? 
Com cluc els que han votat a fiivor i els que lim votat en 

contra s~irnen la lot;ilitat dels mcmbrcs de la 1)iputaciO Perm:t- 
nen t, no cal q tre prcgun tem si iilgú s’ahsté. 

t,n crmvocatbria dc Ple cxtraorclinnri hki estat aprovada pcr 
I3 vots ii favor i 1 O vots en contra. 

Aleshores, cl’acorcl amb la decisió prcsíi per la 13ipulaciÓ 
Permanent, aquest Ple extraordinari serA convocat. 

S’aixcca la sessib. 
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