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SES SI^ NÚM. 4 

La sessib s’ohre u les sis de la tarda i catorze minuts. 
Presideix el president del Parlament, acompanyat de tots eis 
membres de la Mesa de la Diputacib Permanent, la qual és 
assistida per i’oficial major. 

Hi assisteixen les diputades i els diputats, membres de la 
Diputacid Permanent, Sr. Aymerich, Sr, BQU&S, Sp: Camps i 
Rovira, Sr. Castellnuu, Sr. Escudé, Sra. Neuus, Sr. Pont, Sr. 
Renau i Sr, Sesmiio, pel G. P. de Cunvergt3ncia i Unió; Sr. 
Armet i Sr, Sala, pel 6. Socialistu; Sr. Carod-Rovira i Sr. 
Colom, pel  G. Y. d’Esquerra Republicana: de Catalunya; Sr. 
Saura, pel C. P. d’iniciutiva per Cutulunyu, i Sr. Vidal- 
Quudrus, pel C.  P .  Pupular. 

També hi s h  presents les diputades i els diputats Sr. 
Riera i Oliv&, del G. Socialista; Sr. Portahella, del G. P. 
d’ Esquerm Republicana de Catalunya; Sra. Mayol, del G. 
P. d’lniciativa per  Catalunya, i Sp: Curtu i Casadó, del G. 
P. Popular. 

Ordre del dia 

Punt dnic: Dehat i votucid de la sotlicitud de Cunvacar 
un p le  extraordinari per tractar de ia creacid d’una camis- 
sid d’ivwestigacid en reiacid amb bes confractucions rea- 
litzades per E’Institut CutalIh de la Salut i ei Servei Catald de 
la Salut (Reg, 28774). 

Sr. PRESIDENT: Comenga la sessió. 
Aquesta sessió de la Diputaci6 Permanent ha estat con- 

vocada a petició dels grups parlamentaris Popular, d’hicia- 
tiva per Catalunya i d’Esquerra Republicana de Catalunya. 

Poden intervenir els grups que han formulat la peticib. 
En primer Iloc, el Grup Parlamentari Popular. 

El Sr. VIDAL-QUADRAS: SE, gracies, senyer presi- 
dent ... 

EI Sr. PRESIDENT: El senyor Vidal-Quadras tE la pa- 
raula. 

EI SI.. VIDAL-QUADRAS: Griicies, senyor president. 
Senyores i senyors diputats, donat que la majoria que ddna 
suport al Govern en aquesta cambra manifesta habitualment 
un  temor irracional a les comissions d’investigaciti, que pro- 
voca a les seves files un espasme retrktil quasi instintiu 
cada cop que ets grups de l’oposició sol4iciten Ia posada en 
marxa d’aquest instrument de control parlamentari, voldria 
recordar-los d’entrada que per al Grup Popular no represen- 
ta cap plaer la presentaci6 d’aquesta proposta i que si ens 
veiem obligats a fer-ho 6s per la. gravetat dels fets, per 
I’abast de les seves implicacions i per I’actitud tancada i 
opaca del Consell Executiu a I’hora de subministrar infor- 
maci6, quan no per la inversemblanga o la pobresa de les se- 
ves explicacions. Lluny de satisfer-nus o de tranquilalitzar- 
nas, les Compareixences dels senyors Roma i Trias no han 
fet sin6 obrir noves incbgnites i despertar inquietuds addi- 

cionals que nom& una comissió d’investigació pot aclarir i 
resoldre. 

Repassem breument els fets. Entre 1991 i 1994, Antonio 
Sánchez Albero, antic director de manteniment de I’Hospital 
de la Vall d’Hebron, es val de tres empreses successiva- 
ment, Prats Haro, societat anbni ma, Tradsa i Repf an teigrup, 
societat limitada, per aconseguir contractes d’obres de di- 
versos departaments de la Generalitat, i molt especialment 
del Servei Catali de la Salut, amb un import total de l’ordre 
de 4.000 milions de pessetes. Prhcticament totes les adjudi- 
cacions es fan de forma directa, fraccionant les obres en 
molts casos amb la presumible finalitat de no ultrapassar els 
llmits fixats per la legislació catalana vigent aleshores per a 
aquest tipus d’ adjudicacions. 

En el període esmentat, Tradsa, propietat de Sánchez Al- 
bero, obté del Servei CataIh de la Salut un percentatge inusi- 
tat de la seva contractacid d’obres per adjudicació directa, 
aproximadament el 22%, molt per sobre d’empreses de re- 
coneguda solvencia i d’envergadura financera, humana i 
tccnica aclaparadorament superior. 

Tant Prats HWQ corn Tradsa i Replanteigrup tenen una 
dotzena d’empleats i capitals socials insignificants, absolu- 
tament desproporcionats respecte al volum de contractaci6 
que reben de l’Adrninistraci6 autonbrnica. La seva reduyda 
dimensió els obliga a subcontractar la major part dels tre- 
balls que realitzen, i superen, freqiientrnent, el 50% permks 
per la normativa estatal aplicable. Tant Prats Haro com Tra- 
dsa fan fallida, i deixen rere seu un reguitzell de subcontrac- 
tistes greurnert perjudicats. 

L’operaci6 de creaci6 d’unst microempresa pantalla, que 
6s utilitzaáa per rebre els enchecs de 1’AdrninistraciÓ cata- 
lana, a continuaci6 ser buidada, declarada en falIida i segui- 
da per l’aparjci6 d’una altra de similar, es realitza dues vegades 
consecutives, tenint sempre, tan edificant procedir, com a pro- 
tagonista central l’esmentat Antonio Sánchez Albero. 

L’ernpresa Tradsa rep de l’ex-conseller Roma, aleshores 
director del Servei Catalli de la Salut i, per tant, responsable 
directe de les adjudicacions al seu favor, l’enchrrec de cons- 
truir-li un xalet a Canovelles, amb jardí, piscina, altell per a 
la meditació creadora i 250 metres quadrats litils. El projec- 
te, visat i certificat, presentat pel senyor Roma a I’Ajunta- 
ment de Canovelles a efectes de L’oportuna Elicbncia, xifra el 
cost de I’obra en 19 milions; I’ex-conseller afirma que li 
n’ha costat 39, i cinc perjudicats per Ia fallida de Tradsa es 
querellen contra els senyors Roma i Shchez Albero i apar- 
ten evidencia documental que el preu dels materials i de mh 
d’obra ascendeix a la respectable suma de 89 milions. 

Fins ara, i malgrat haver-se cornpromks a fer-ho, el se- 
nyor Roma no ha aportat cap prova documental que demos- 
tri quin va ser el cost del xalet, corn el va pagar i quin era 
I’origen dels fons que l i  van permetre sufragar-lo. Ni les re- 
tribucions rebudes pel senyor Roma en  les diverses respon- 
sabilitats desenvolupades en la seva rnetebrica, renovadora i 
fecunda trajectbria pública ni el seu patrimoni familiar cone- 
gut s6n cornpatibres amb la compra d’un xalet de 39 mi- 
lions, i molt menys de 89. 
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El Grup Popular segueix esperant amb viva curiositat que 
el senyor Roma expliquí tan interessant fenomen, nomes 
comparable a la multiplicació deis pans i els peixos, exem- 
ple que resultarh entenedor per a un catblic fervent corn es 
va declarar l’ex-conseller en la seva compareixenqa davant 
lat Comissió de Politica Social. Entre el senyor Roma i el se- 
nyor Shnchez Albero existia amistat personal i relaci6 social 
extralaboral freqüent, tal corn correspon a dos bons camara- 
des que comparteixen una mateixa concepci6 morai de la 
societat i anilegs punts de vista sobre la conveniencia d’agi- 
litar les relacions entre el sector pdblic i el sector privat. 

El conseller de Sanitat, en la seva compareixenia davant 
la Comissi6 de Politica Social d’aquesta cambra el passat 20 
de juny, ens va proporcionar la clau de tot el pro&. Les se- 
ves paraules textuals varen ser, referint-se al fixatge d’ Anto- 
nio Sánchez Albero per Prats HXQ -cito textualment-: <<Si 
que és evident que aquesta empresa un dia contracta un ge- 
rent que esta ben relacionat amb el sector sanitari, perb amb 
tot en general, i, per tant, aquesta empresa contracta aquesta 
persona amb la voluntat d’incidir sobre el sector sanitari.>> 
Una vegada recuperats de tan sincera canfessi6, cal pregun- 
tar-se: es pot arribar a tal grau d’impwdor que es manifesti 
en una sessió parlamentbia que el trhfic d’influkncies és una 
practica generalitzada en el sector sanitari públic catalh? El 
conseller Trias no era conscient del que deia? Es tractava 
d’una pertorbaci6 transitbria provocada per l’estrks derivat 
del cas Roma, o d’una condici6 permanent? 

Jo he de confessar-los, senyores i senyors diputats, que 
en els set anys que porto representant els ciutadans de Cata- 
lunya en aquesta cambra mai no havia assistit a una declara- 
ci6 tan sorprenent. I, si algú pretkn que la malaurada frase 
va ser fruit de la ingenui‘tat, aleshores no hi ha cap dubte que 
es tracta de la mateixa mena d’ingenuytat que va portar el se- 
nyor Roma a encarregar la construcci6 d’un xalet a ]’empre- 
sa que estava rebent de la seva m& adjudicacions directes a 
dojo. 

Aquesta és la pelkula dels fets a grans trets, una pellicu- 
la que es pot classificar sense vacillacions en el gknere ne- 
gre, Perb, amb independkncia de les m6s que sospitoses 
conductes del senyor Roma i del seu amic i antic col.labora- 
dor senyor Sánchez Albero, existeix un problema de fons 
que afecta el sistema de contractació del Servei Catali de la 
Salut en la seva mateixa base legal. Examinem les principals 
deficikncies que presenta l’eesmentat sistema, 

Primera. D’acord amb 1’ article 14 1.1.18 de la Constitució 
espanyola i l’article 10.2 de 1’Estatut d’autonomia de Cata- 
lunya, les compethcies de desenvolupament legislatiu de la 
Generalitat en materia de contractes administratius estan 
subjectes a la legislació bhsica de 1’Estat. En el temps que es 
van adjudicar els contractes a Tradsa estava vigent la legis- 
lació bhsica de contractes de I’EEstat, modificada pels reials 
decrets 931 i 2528/86 per adaptada a les directives de la 
Comunitat Europea. L’article 97 de Ea Llei de contractes de 
1’Estat del 8 d’abril del 65 estableix inequivocament que les 
persones naturals o jurídiques que contractin amb 1’Admi- 
nistraci6 han d’estar degudament classificades d’acord amb 

a l b  que es disposa en la mateixa Llei o acreditar la suficient 
solvkncia financera i ti%nica. En el seu article 98, la Llei de 
contractes de I’Estat assenyala que per a contractar amb 
l’Administraci6 l’execuci6 d’una obra de pressupost supe- 
rior a vint milions 6s requisit indispensable haver obtingut la 
corresponent classificacid. La disposici6 final del Reial de- 
cret 931186 declara legislació bbica als efectes previstos en 
I’article 149.1.18 de la Constitució tots els articles modifi- 
cats de la Llei de contractes de 1’Estat. S’ha de recordar que 
a m b  motiu d’un recurs i d’un conflicte positiu de competkn- 
cia presentats pel Govern basc, el Tribunal Constitucional, 
en les seves sentencies 179192 i 141/93 va mantenir el ca- 
rhcter bhsic del requisit de classificació, tot i que declarava 
no bhsies alguns parhgrafs de dotze articles del reglament de 
contractes de 1 ’Estat, En conseqihcia, tots els contractes 
d’obra del Servei Catal& de la Salut amb empreses que no 
reuneixin la classificació de contractistes de l’Estat, corn era 
el cas de Tradsa, sbn nuls de ple dret; 6s a dir, les adjudica- 
cions del senyor Roma al seu amic senyor Sánchez Albero 
no nom& eren eticament impresentables, sinó, per a major 
inri, nulales de ple dret. 

Segona. El Decret 2619, del 18 de febrer, del Consell 
Executiu és ilkgal, en vulnerar l’article 21 de la Llei 4/85, 
dei 29 de mart;, de 1’Estatut de l’empresa pública catalana, 
que diu textualment: <<La cremi6 de les entitats de dret pa- 
blic, que han d’ajustar llur activitat al dret privat, ha de ser 
autoritzada per llei del Parlament>>; autoritzada per llei i no 
per decret. La Llei d’ordenaci6 sanithria defineix el Servei 
Catalh de la Salut C Q ~  a ens públic de carhcter institucional, 
6s a dir, dels inclosos en el capítol I1 de ía Llei, i no en el ca- 
pítol III. Per aixb el Govern est& preparant <<sigilosament>) 
un projecte de llei que esmena aquest nyap, A més a més, i 
per contribuir a la pau espiritual de la majoria, em compiau 
recomanar-los que donin una ullada inghnua a l’article 377 
del Codi penal, que obre, entre d’altres, interessants pers- 
pectives de futur en relaci6 amb aquest cas. EE Decret 
26/1991, del 18 de febrer, pel qual s’estableixen els rkgims 
juridics i es desplega l’estructura i l’organitzaci6 centrai del 
Servei Catal$ de la Salut, va ser declarat nul pel Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, per no haver-ho posat a 
informaci6 de la Comissi6 Jurídica Assessora i per 1’omissi6 
del trhrnit regulat a I’mticle 130.4 de la Llei de procediment 
administratiu, que van ser declarats pel Tribunal Superior 
ccvicis “insubsanables’h a la Senthcia 607193, del 3 de no- 
vembre. Na devia tenir el Govern la conscikncia molt tran- 
quilla pel que fa a I’esmentat Decret quan va intentar 
saltar-se la preceptiva consulta a la Comissi6 Jurídica As- 
sessora i als sindicats. Van estar bé de reflexos, perb, i dili- 
gentment varen publicar novament el mateix Decret, que 
s’ha convertit en el 131194, el 30 de maig, havent complert 
aquesta vegada els requisits preceptius a la seva tramitació. 
EI mateix Decret fa esment que aquesta vegada s’ha vist el 
Dictamen de la Comissi6 Jurfdica Assessora; per cert, erts 
agradaria molt que el conseller ens expliqués que li deia del 
famós Decret la Comissi6, perqub les nostres noticies són 
que l’informe va ser negatiu. En definitiva, si el Decret 6s 
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ilkgal, tot el que dimana d’ell 6s nul tarnbC, incIbs el regia- 
ment de contractació del Servei Catab de la Salut i els actes 
administratius realitzats a la seva empara. 

Tercera. El reglament de contractació del Servei Catal& 
de la Salut, publicat en el DOGC 1751, mitjayant Resoiu- 
ció de data 17 de maig dei 93, signada pel senyor Jaume 
Roma, és illegal, pequi5 les disposicions de carhcter general 
han de ser dictades mitjangant ordre i no mitjanqant una re- 
soluci6, mecanisme propi dels actes administratius singu- 
lars, tal corn determina la Llei 13/89, d’organització, 
procediment i regim juridic de la Generalitat en el seu arti- 
cle 62. 

En volen més? Doncs, encara n’hi ha m6s. 
Quarta. El reglament de contractació del Servei Catalh de 

la Salut no va ser publicat fins al 28 de maig del 93, i, per 
tant, tota adjudicaci6 feta a la seva empara amb anterioritat a 
aquesta data és nulla, entre elles les decidides a favor de 
Tr ad s a. 

Sembla increi’ble que es pugui acumular un nombre tal 
d’il.legalitats, i ,  m i s  que d’il-legalitats, de bunyols legals, per 
part d’una Administració, i la pregunta que es planteja d’im- 
mediat és la següent: aquestes flagrants i barroeres concul- 
cacions de la legalitat vigent, tant estatal com autonbmica, 
eren fruit de la ignorhncia i de la incompetkncia o eren por- 
tades a terme deliberadament per tenir les mans lliures i PO- 

der practicar l’amiguisrne, el trhfic d’influkncies, l’enriqui- 
ment i l k i t  i l’arbitrarietat amb major comoditat? La disjun- 
tiva és terrible: una administraci6 incapq o una administra- 
ció corrupta? Francament, n o  se sap quk és pitjor. 

Si hi ha un pilar bh ic  en les democrhcies parlamenthries 
és l’imperi de la llei. El menyspreu a la llei per part dels 
aliats socialistes de la majoria d’aquesta cambra al Govern 
central ha portat Espanya, d’escindol en eschndol, a la cris- 
paci6, la indignaci6 i la vergonya. Sembla que Convergen- 
cia i Unió no es VOI quedar curta en la seva contribuci6 
constructiva a la política estatal. Quan el responsable de la 
principal institució financera pública del pais és condemnat 
per estafa; quan medits pdblics a empreses de dirigents de la 
majoria, avui consellers de Govern, van ser pagats per em- 
presaris amics a canvi de possibles favors que actualment 
s6n objecte d’investigaci6 pel Tribunal Superior de Justicia 
de Catalunya; quan una presumpta xarxa de finanqament 
ilqlegal del principal partit del Govern, recolzada amb un 
monopoli encobert del joc, repta pels jutjats; quan es conce- 
deixen els crkdits i avals públics a empreses privades lliga- 
des clientelarment al Govern amb criteris d’arniguisme, 
favoritisme i nepotisme, i a més a mes, segons acabem de 
demostrar, es munta un sistema d’adjudicacions d* obres per 
contractaci6 directa per al profit personal d’alts chrrecs de 
l’Administraci6 autonbmica, que és ilkgal, a rnbs a més de 
moralment inacceptable, aleshores, senyores i senyors dipu- 
tats, nom& es pot establir una conclusió: la tapa del sepulcre 
blanquejat que és aquest Govern i aquesta majoria ha de ser 
aixecada perquh els ciutadans sipiguen en qui van dipositar 
la seva confianga i com aquesta confiarqa ha estat i és 
trdida. 

El Sr. PRESIDENT: Vagi acabant ... 
El Sr. VIDAL-QUADRAS: Per aixb demanem.. a 

El Sr. PRESIDENT: Vagi acabant, senyor Vidal-Qua- 

EE Sr. VIDAL-QUADRAS: Estic acabant, senyor president. 
Per aixb demanem una comissi6 d’investigació. T aquells 

diputats i diputades de la majoria que es puguin permetre 
obeir la seva conscikncia, haurien de votar a favor de la nos- 
tra proposta. 

Resten molts aspectes per aclarir. Si el director general 
del Servei Catal5 de la Salut actuava de forma tan desapren- 
siva, que feien la resta dels chrrecs? Consentien, participa- 
ven, callaven per por o per coacci6? S’ha d’esbrinar. I qui: 
succeeix amb Ia responsabilitat del conseller Trias? S ’ ha dit 
que era el mentor polític del senyor Roma, que aquest havia 
crescut políticament a la seva ombra, que la seva designaci6 
com conseller d’Obres Ptibliques va ser la gran victbria del 
senyor Xavier Trias ... Victbria pírrica! Com podia ignorar el 
conseller Trias que el seu immediat inferior actuava en con- 
nivhcia amb una persona de les caracteristiques del senyor 
Sánchez Albero, que 1’any 91 va encarregar el 40% de les 
obres per adjudieaci6 directa a una empresa minúscula que 
subcontractava tot el que feia i que era propietat d’un antic 
alt chrrec de I’ICS? AlgLi pot creure que el conseller Trias es 
va assabentar per la premsa d’aquest afer, que tocava de ple 
un dels homes de la seva confianp i que era el resultat de 
tres anys d’estreta relaci6 entre el Servei Catali de la Salut i 
les empreses del senyor Shnchez Albero? Ningú ho creu. 
Ningú. Per aixb demanem la creació d’una comissi6 d’in- 
vestigaci6. Perquk aixi no es pot seguis. Ni a Madrid ni a 
casa nostra. 

No es pot seguir violant Ea llei des del poder, no ja en el 
sentit jurídic, sinó quasi en el sentit fisic del terme; no es pot 
continuar subvertint el llenguatge; no es pot dir interpretaci6 
jurídica a la il-legalitat, ingenuitat a la corrupció, normalitza- 
ció a I’intervencionisrne coactiu, governabilitat al caos i ba- 
lanq positiu al desprestigi i a la degradació. 

dras. 

Acabo, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Ja Ii  toca. 
El Sr. VIDAL-QUADRAS: En sdici tar  la creaci6 

d’aquesta comissió d’investigació desitgem retornar a les 
paraules el seu authntic significat. I, d’entre totes Ies parau- 
les, malt especialment a la paraula Catalunya, que ha de ser 
sinhnim de convivencia, de respecte a la llei, de progrés i de 
llibertat, i deixar de representar una coartada per a aquells 
que la invoquen mentre viuen indignament del pressupost, 
fruit del treball i de I’esforl; de molts ciutadans que ells si 
que creuen de veritat que així no podem seguir. 

Moltes grhcies, senyor president. 
EI Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyor Vidal-Quadras. Pel 

Grup Parlamentari d’hiciativa per Catalunya, té Ea paraula 
el diputat senyor Saura. 

El Sr. SAURA: Grhcies, senyor president, Senyores di- 
putades i senyors diputats, aquesta sessi6 de la Diputació 
Permanent és possiblement una de les darreres sessions par- 
lamenthies de la quarta legislatura del Parlament de Catalu- 
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nya: una legislatura marcada per l’aparici6 continuada de 
greus irregularitats, d’eschnáols, de presumptes casos de 
corrupcid, relacionats sempre, directament o indirectament, 
amb el funcionament i l’activitat del Govern catalh, Senyo- 
res diputades i senyors diputats, si vostb fan membria, com- 
provaran que tots aquests casos han esclatat inicialment com 
a conseqühncia. -, , no de dendncies dels grups parlamentaris 
de I’ oposició, han esclatat com a conseqiihncia de denúncies 
que han formulat particulars, persones que diuen que han es- 
tat, que han sortit perjudicades. La llista és moit llarga: el 
cas Planasdemunt, el cas De la Rosa, el terna Casinos, Sant 
Pere de Torelló, el cas que ens ocupa, molts altres casos, 

Val a dir que els efectes i les repercussions de tots 
aquests afers han estat prou evidents. A nivell del Govern, 
aquests escandols han bloquejat durant llargs períodes l’ac- 
ciB del Govern: recordin simplement eis efectes del cas De 
la Rosa, o el fet que una de fes conselleries més importants 
del Govern catalh, una conselleria clau com és la Conselleria 
de Política Territorial i Obres Públiques, hagi tingut quatre 
consellers diferents en els darrers tres anys. Per tant, primera 
conseqükncia clara; bloqueig de parts importants de I ’acció 
dei Govern. 

A nivell parlamentari ha significat que una part prou im- 
portant de I’activitat paslarnenthria de la quarta legislatura 
ha girat al voltant d’aquests casos. La demanda de cornis- 
sians d’ investigació ha estat necessariament molt freqüent, 
malauradament massa freqüent. Perb que ningú no s’equivo- 
qui: les peticions de creaci6 de comissions d’investigaci6 
durant aquesta legislatura del Parlament de Catalunya no 
han estat pas un exc& de zel dels grups de 1’0posici6; han 
estat una resposta democrhtica dels grups de l’oposició da- 
vant dels abusos repetits de I’acci6 del Govern de Conver- 
gencia i Unió, No deixa de ser sirnptomhtic, o paradigmhtic, 
que a la primera sessió d’aquesta legislatura, després de la 
sessió d’investidura, discutissirn la creaci6 de la Comissi6 
d’investigaci6 de  Casinos, i que possiblement en una de les 
darreres sessions de la mateixa legislatura discutim Sa co- 
missi6 d’investigaci6 amb relació a les contractacions del 
Servei Catali de la Salut, 

Avui, doncs, debatem, a petici6 de tres grups parlarnenta- 
ris, la creaci6 d’una comissi6 d’investigació, en aqwest cas 
una comissi6 d’investigaci6 amb relaci6 a les contractacions 
realitzades per 1’Institut Catal& de la Salut i el Servei Catal& 
de la Salut. Penso sincerament que ha petici6 d’aquesta co- 
missió d’ investigaci6 es fonamenta en evidkncies tan clares 
que no es poden de cap de les maneres defugir. Estem par- 
lant d’un tracte de favor a l’ernpresa Tradsa per I’ex-conse- 
Iler senyor Roma: hi han evidhcies suficients per pensar 
que Tradsa ha rebut -de manera incomprensible, donada la 
seva experikncia i la seva histbria- el 22% de les adjudica- 
cions directes del Servei Catal& de la Salut durant els anys 
9 1, 92 i 93; aquest fet, combinat amb Ia construccili per la 
mateixa empresa dei xalet del senyor Roma, situa automhti- 
cament sota sospita tot el sistema de contractacib del Servei 
CatalB de la Salut, i motivaria per si sol la creaci6 de la co- 
missi6 d’investigaci6 que salkitern. 

Perb, a mds a més, e1 nostre Grup Parlamentari va denun- 
ciar, en la compareixenqa que va efectuar el conseller de Sa- 
nitat, que era tot el sistema de contractacions del Servei 
Catal& de la Salut, el sistema que es va desenvolupar arran 
del Decret 26/91’ que és illegal, que era i és il.legal. I que va 
ser la mateixa Comissió Jurídica Assessora, organisme con- 
sultiu del Govern, que aixf ho va dictaminar. Vilrem explica 
amb detall en qu5 consistien, aquestes illegalitats: recordin 
que varn denunciar que el conseller de Sanitat va aprovar un 
reglament de contractació sense tenir compethcies per fer- 
ho; que la segona illegalitat era que ei Servei Catalh s’havia 
de regir pel. dret p6blic i que només ho podia deixar de fer 
rnitjanqant una llei; una tercera il-legalitat consistia que el re- 
glament no va ser públic fins dos anys desprks de la seva 
aprovaci6; que es van adjudicar obres a empreses que no te- 
nien la classificació preceptiva de contractistes de I’Estat; o 
que es van adjudicar obres pel sistema de contractaci6 direc- 
ta per valor superior als 75 milions, quan el mltxim que mar- 
ca la Llei de pressupostos de la Generalitat s6n 75 milions 
de pessetes; o també es va incomplir la normativa de 1’Estat 
que determina que cap adjudicathria pot subcontractar obres 
per valor superior al 50% del pressupost inicial, 

I també en la compareixenqa del conseller de Sanitat 
v h r m  comprovar que el mateix conseller, que normalment 
és un conseller que contesta, que respon les preguntes que se 
li fan, no va poder contestar preguntes que demanaven 
-perb que continuen demanant- contestació. El senyor con- 
seller de Sanitat ha de poder contestar, i els diputats i les di- 
putades hem de poder escoltar, la resposta de preguntes tan 
elementals com si les empreses que van gaudir d’adjudica- 
cions tenien la irnprescindibie classificacj6 de contractistes 
de I’Estat; el senyor conseller de Sanitat ha de poder contes- 
tar, i l’opinib pública ha de poder saber, si Tradsa va sub- 
contractar obres pel valor superior al 50% del pressupost 
inicial; el senyor conseller de Sanitat ha de contestar de for- 
ma clara quk en pensa d’un reglament que ell ha decidit amb 
clara ildegalitat ... I el senyor conseller de Sanitat, davant de 
totes aquestes preguntes, va dir el següent: <<Escolti, miri, te- 
nim punts de vista diferents, segur, punts de vista diferents, i 
vosth ho deia bé, des del punt de vista o aspecte polltic, 
no?>> Aquesta 6s una resposta trista, jo diria que vergonyant, 
i que aquesta no pot ser la resposta d’un govern que es re- 
clama de la transpabncia i de la legalitat, 

Perb, a més a mks, hem de dir que quan aprofundim en- 
cara mks, encara mks, en el reglament de contractaci6 del 
Servei Catalh de la Salut les sorpreses cada cop són mis  
grans, i els interrogants, molt m6s grans. Hem vist en 
aquests darrers dies corn un reglament que rebaixa els meca- 
nismes de concurrkncia o de transparhcia que marca la Llei 
de contractes de 1’Estat arriba en ei seu apartat 5.4 a deter- 
minar excepcions al principi de lliure concurr&ncia. Aques- 
tes excepcions estan referides a contractacions de serveis de 
consultaria o d’assisthncia t imica, a contractes d’estudis, a 
dicthmens ... I, senyores i senyors diputats, he de dir que, en 
aquests tres anys, la quantitat d’aquests serveis que s’han 
adjudicat ha estat superior a I .6OQ milions de pessetes. I fins 
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i tot s’ha adjudicat un estudi que -nom& un estudi- ha estat 
superior a IOD milions de pessetes. 6s a dir que no estem j a  
parlant de les obres, o de la construcció del xalet, sin6 que 
t m b 6  en la partida dels dicthmens i dels estudis els interro- 
gants s6n molt grans. 

La pregunta seria, senyores i senyors diputats, si algti de 
vostks pot creure que tot aixb no mereix la comissi6 d’in- 
vestigaci6. Qui  pot creure que tot aixb no  mereix una cornis- 
si6 d’investigacib? L’aEtre dia, un professor catedrhtic de 
teoria de I’Estat em deia que estivem davant d’una comissi6 
d’investigacid, em deia, <<de manual>>. Deia: <<Si he d’expli- 
car el funcionament del sistema parlamentari i he d’explicar 
que,.., en quins casos caldria fer comissions d’investigació, 
aquesta seria una comissi6 de manual>). Doncs, bé, senyores 
i senyors diputats, perqui3 estern en una comissi6 d’investi- 
gaci6 de manual, només podem entendre la negativa del 
Grup de la majoria corn una negativa ..., corn un intent de ta- 
par les irregularitats. 

Vull acabar dient, senyores i senyors diputats, com els he 
recordat abans, que vhrem cornenqar aquesta legislatura de- 
batent una comissió d’investigacib d’un terna que avui enca- 
ra s’arrossega pels jutjats i que passibkment tancarem 
aquesta legislatura discutint també la creaci6 d’una comissi6 
d’investigacici que fa referhcia a tot el sistema de contracta- 
cions del Servei CataIh de la Salut: permetin-me que digui 
que estic convenpt que l’opinió pljblica catalana no 6s in- 
sensible al que ha passat aquesta legislatura -hi insisteixo, 
una legislatura marcada fonamentalment pels eschndols i per 
ies irregularitats, perb també marcada per una resposta poli- 
tica insuficient que el Govern I que la majoria que li dona 
suport han fet-, i que estic convenqut també que aquesta 
sensibilització de i’opini6 pública catalana amb relaci6 a Pes 
irregularitats, als presumptes casos de corrupci6 relacionats 
amb el Govern, estic convenqut -dic- que far2 passible, que 
far& possible, que al proper Parlament de Catalunya, que a la 
composició del proper Parlament de Catalunya, cap majoria 
absoluta podrh barrar el pas a la creaci6 de comissions d’in- 
vestigació en casos tan evidents i greus corn el que avui de- 
batem. 

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

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Saura. Pel 
Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya, té la paraula el 
diputat senyor Carod-Rovira. 

El Sr. CAROD-ROVIRA: Moltes grhcies, senyor presi- 
dent. L’origen de la petició d’aquesta Comissió, de la qual 
el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
és un dels tres grups que en demanen la seva constitució, cal 
cercar-lo, corn ja s’ha exposat aqui de manera reiterada, en 
]’afer que va motivar la construcció d’un xalet propietat 
d’un antic membre del Govern de Catalunya, En realitat, 
aquest conseller havia succei’t en el c h e c  un altre conseller, 
el conseller de Polftica Territorial i Obres Plibliques, el se- 
nyor Cullell, el qual en el seu moment va haver de dimitir 
també per presumptes irregularitats en I’exercici ..., no pas 
del seu c2rrec de membre del Govern de Catalunya, sin6 

fent Ús, probablement, del que era una situaci6 privilegiada 
pel lloc poiitic que ell ocupava. 

En nomenar el president de la Generalitat eI conseller 
Roma, va ser presentat, aquest nomenament, COM un intent 
real de rejoveniment, de renovaci6 de l’etica i també de can- 
vi ganeracional en l’accés al Govern de Catalunya de perso- 
nes d’arigen diferent. Cal dir que, passat aquest afer, podem 
parlar clarament d’un fracis evident del president de la Ge- 
neralitat en el seu intent de canvi &tic i renovació generacio- 
nat en el Govern de Catalunya. 

Existeix entre la ciutadania del nostre país, pot existir pe- 
rillosament la progressiva sensaci6 d’un deshnim polític 
clar, d’un divorci institucional entre les institucions del pais 
i els problemes de la gent, d’una manca de confianGa en les 
seves institucions. Al llarg d’aquests anys s’ha anat 
avanqant en la construcci6 d’una cultura de la forga, d’una 
cultura de la impunitat politica, d’una cultura del m o  n’hi 
ha un pam de net>) o bd <<tots els polítics són iguals)), i 
aquesta bs, bbviarnent, una afiirmacid injusta. És una afirma- 
ci6 fruit d’un context on, corn dkiem en Ja resolució del cas 
Cu?lell en la Comissi6 de Politica Territorial, més que no 
pas avanqar aquests anys cap a una Catalunya lliure s’han 
fet passos de gegant cap a una Catalunya barra lliure. Una 
Catalunya amb la impunitat que pot donar a segons qui  
una confortable i indiscutible i acrítica majoria parlarnen- 
thria. 

L’objectiu d’aquesta comissió que soldicitem 6s investi- 
gar tot el sisterna, tot el procediment de contractació externa 
del Servei Catab de la Salut aquests darrers quatre anys, i 
aquest objectiu, en bona part, ja ve fonamentat en dos prece- 
dents parlamentaris importants, dos membres del Govern de 
Catalunya, primer el conseller Roma, després el conseller 
Trias, ja van cornparkixer davant aquest mateix Parlament 
per exposar alguns dels seus criteris al respecte. 

L’empresa Trad, a la quaf tan reiteradament s’han referit 
attres portaveus i a la qual, bbviament, tamb6 previsible- 
ment s’hi fari referhncia en intervencions posteriors, I ’em- 
presa constructora del xalet propietat del senyor Roma a 
Canovelles i també l’ernpresa vinculada a algunes obres 
atorgades pel Servei Catalh de la Salut, 6s una empresa que 
en el moment de la seva fallida va afectar, va arrossegar la 
seva fallida 139 creditors, amb una quantitat total que vare- 
java eIs 500 milions de pessetes. 

Els mateixos accionistes d’aquella empresa van crear 
posteriorment una nova empresa, Replanteigrup, amb un ca- 
pital social de mig milió, i el Servei Catal& de la Salut va 
atorgar a aquesta nova empresa, nom nou perb gent Ia ma- 
teixa, obres per prop de 90 milions de pessetes, 178 vegades 
més, doncs, que et seu capital social. L’ernpresa, amb impa- 
gats, amb morositat més que evident, amb tot un seguit 
d’executius successius i amb un retorn reiterat de lletres, 
continuava treballant per al Servei CatalB de la Salut i per a 
altres departaments de la Generali tat i empreses públiques. 
Fins i tot amb obres adjudicades i deixades així sense aca- 
bar, En el moment que fa fallida empresarial ..., es produeix 
aquesta mentre realitza ]‘obra del Centre d’Atenci6 PrirnBria 
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a Granotlers. DeI 91 al 93, prop d’una, gairebe una de cada 
quatre obres adjudicades directament pel Servei Catala de la 
Salut ho han estat a Vernpresa en qüestió. 

Hi ha, doncs, sospites, hi ha temences clares d’irreguhri- 
tats possibles; hi ha, doncs, la certesa que estem a prop de 
terrenys pantanosos, La licitaci6 d’obres de manera separada 
en un 6nic immoble, la publicació d’un decret atorgant per- 
sonalitat d’empresa pliblica al Servei Catalh de la Salut, im- 
pugnat per un sindicat, decret, com ja ha estat dit, no sotrnks 
a consulta i sobre el qual la Comissió Jurídica Assessora, en 
teoria se suposa que imparcial i objectiva, va informar al seu 
moment de manera desfavorable. Al Decret cal afegir un re- 
glament relatiu al rhgim de contractacid, malgrat que el Ser- 
vei Catah de la Salut no ha accedit a la condici6 d’empresa 
pública a través del procediment legislatiu ordinari. 

Aquesta nova normativa encaixa amb i’ardenaci6 sani- 
taris en vigencia? Cal aclarir si hi ha o no hi ha adjudicaci6 
directa d’obres per valor superior als 75 milions de pessetes, 
a quines empreses han estat adjudicades, a quins projectes i 
en quines circumsthncies. Cal saber si J’empresa Trad sub- 
contractava al seu torn les obres adjudicades, quines, quan- 
tes, i si la Generalitat ha de restar impassible o no davant 
aquest sistema habitual de procediment que frega, evi- 
dentment, l’anomalia reiterada. Cal esbrinar si s’han conce- 
dit obres a empreses que no reunien els requisits legals per 
treballar per a l’Adrninistraci6 pública. EI Servei Catali de 
la Salut té al seu carrec més d’una tercera part del Pressu- 
post de la Generalitat; parlem, doncs, d’un organisme se- 
cundari o amb una influkncia banal. Et conseller Trias deia 
en comparkixer fa poc davant aquest Parlament: <<Vinc per 
obligaciú, per respecte als membres del Parlament i per res- 
pecte als ciutadans de Catalunya.>> fis precisament per 
aquesta obligaci6 i per aquest respecte que el nostre Grup 
soldicita la creaci6 d’aquesta comissi6 d’investigaci6. 

És aquesta, la comissió d’investigaci6, un procediment 
parlamentari previst en el nostre Reglament. Simplement, 
doncs, en demanem l’exercici. Els ciutadans de Catalunya 
no poden tenir per més temps cap mena de dubte, cap ombra 
de dubte sobre l’impecabilitat del procediment de contracta- 
ció del Servei Catalh de la Salut. Els ciutadans i ciutadanes 
de Catalunya han de tenir la certesa que !’Administració pú- 
blica catalana, la Generalitat, es guia en tot moment pels cri- 
teris d’objectivitat, imparcialitat, efichcia i austeritat en el 
diner públic. 

Hem de tenir la certesa que no hi ha per part nostra cap 
interks, perb, a presentar una imatge apocaliptica de l’entorn 
politic que es viu avui al nostre país, per6 tamb6 hem de te- 
nir la certesa que si et Govern té, com esperem i desitgem, 
les mans absolutament netes i lliures, si la seva actitud ha 
estat absolutament adequada, no ha de témer en  absolut 
aquesta comissió; al contrari, l’ha d’agrair per poder expli- 
car quina ha estat la seva actuació, I el Grup que li dóna su- 
port ha de votar-la de manera afirmativa per facilitar al 
Govern l’expressió pública de la justesa de la seva actuaci6. 
Per higiene democrhtica, per contribuir a retornar la con- 
f i a n p  de la gent en  les seves institucions, els seus gover- 

nants i els seus representants, la comissi6 és, al nostre enten- 
dre, absolutament necesshia. 

Ara decidirem la creació o no d’una comissió. F6ra bo 
que el Grup de Converghcia i Uni6 a I’hora de decidir fes 
un ús més encertat de la seva capacitat de decisi6 que aque- 
lla que fins ara ha demostrat en altres imbits; no es tracta, 
doncs, de tapar aqui cap vergonya, es tracta de destapar les 
veritats, i en democrhcia la veritat no ha de fer por a ningú. 

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

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

El Sr. GUITART I DOMENECH: Moltes grhcies, senyor 
president. Senyores diputades, senyors diputats, les inter- 
vencions que hem tingut fins ara han sigut unes interven- 
cions dirigides a defensar la virtut de la creació d’una 
comissi6 d’investigaci6 entorn d’uns determinats fets amb 
relació al sistema de contractaci6 externa del Servei Catal& 
de la Salut, Malgrat aixb jo voldria precisar -i no 6s una 
qüestió purament de forma- que ]’objecte de la reunió 
d’avui no és tant debatre si es crea o no es crea una comissi6 
d’investigaci6 com si se celebra un ple extraordinari per tal 
de debatre si es crea O no es crea una comissi6 d’investiga- 
ci6. (Veu,r de fons.) Disculpin que aquesta formalitat pugui 
aparkixer com el fet de no voler entrar en la qüestió, perque 
hi entrar&, perb em sembla important, en qualsevol cas, de 
deixar-Is clara. Jo penso que convé centrar els fets i ho far6 
d’una manera molt breu i procurant ajustar-me al temps que 
ens assigna el president. 

En un determinat moment hi ha uns empresaris de Cata- 
lunya que denuncien una altra empresa i que denuncien si- 
multiniament un conseller de la Generalitat, en aquest cas el 
conseller de Politica Territorial i Obres Públiques. Aquest 6s 
un tema que en aquests moments esta sub judice i 6s un 
terna que, per se, des del nostre punt de vista aquí, esta ven- 
tilat amb la responsabilitat presa per l’ex-conseller de Políti- 
ca Territorial amb la seva dirnissi6 

6 s  un fet que ens preocupa, perb no és e1 fet que ens 
preocupa més. Coincidint amb els altres grups que han par- 
lat fins ara, el terna que realment ens preocupa més és el 
terna de fons, que 6s el sistema de contractaci6 ordinhria del 
Servei Catali de la Salut, entorn del qual, certament, hi ha 
hagut, per part de molts grups alaquesta cambra -del nostre 
també-, doncs, indicis d’opacitat, a vegades indicis d’illega- 
titat O de dubtositat de la legalitat aplicable, i de manca de 
transparkncia. Aixb ho hem dit, ho hem repetit a la reunió de 
Política Social que es va celebrar en la cornpareixenga de 
1’ aleshores honorable conseller senyor Roma i també des- 
prés, amb posterioritat, amb la cornpareixenqa del senyor 
Trias, conseller de Sanitat. 

legatitat del sistema de 
contractaci6 nosaltres no voldriem fer ara frases ni solemnes 
ni altisonants que contradiguessin O que estiguessin en con- 
tra de les frases -altrament respectables, també- que vit dir 
I’honorable conseller de Sanitat en la seva compareixenqa. 

Bé. Entorn de la legalitat o 
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Quan van succeir aquests fets nosaltres podiem reaccionar 
de maneres diferents. Jo crec que a tats els grups de la cam- 
bra els va preocupar per igual el fet que fets d’aquesta natu- 
ralesa, presumptes fets, poguessin succeir. Uns grups van 
reaccionar d’una determinada manera; el nostre Grup va 
reaccionar sota eis criteris de garantir amb el rnhxim de rapi- 
desa tota la transparkncia de la qual f6ssim capacos i de ga- 
rantir amb la mhxima rapidesa l’establiment d’aquells 
mecanismes necessaris per tal que fets com aquests, pe- 
sumptes fets com aquests, no es tornessin a produir. I ho 
varn fer per un criteri estrictament prhctic. Entenem que una 
administració pública no pot estar temps, ni molt ni poc, en 
estat de dubte; per tant, cal adoptar aquelles mesures imme- 
diates que puguin donat la seguretat a la poblaci6 que 1’Ad- 
ministració est& actuant correctament i que el ciutadh esta 
degudament protegit. 

Per aixb i per garantir aquesta agilitat, aquesta trampa- 
rhcia,  nosaltres varn demanar ai seu moment -com els al- 
tres grups tamb6, Ibgicament- la cornpareixenqa de1 
conseller de Sanitat. Va venir el conseller de Sanitat: des del 
nostre punt de vista va donar una informaci6 important, la 
valoraci6 de la qual, des del nostre punt de vista, és opina- 
ble, i -hi insisteixo- més que opinable, per part de2 nostre 
Grup, en alguns punts, potser insuficient, Perb varn proposar 
tamb6, perquk l’objectiu nostre, del nostre Grup, quan vam 
valorar quk Giern, era no nomes censurar un fet possible- 
ment erroni, si és que va succeir, sin6 realment aclarir-Io i 
posar les mesures perqu2 no torn& a succeir mai més, varn 
proposar, el mateix dia 20 de juny, diverses proposicions no 
de llei que recordaré, que marquen clarissimament la nostra 
posici6. 

Nosaltres tenim dubtes de si les empreses que van ser 
concessionhries d’obra pública per part del Departament de 
Sanitat reunien o reunien tates les garanties legals esta- 
blertes per Ia Llei. Per tant, varn pensar que un element ter- 
cer, un element neutral fora de la Conselleria -i tampoc 
nosaltres- fos qui en fes un dictamen. Vam presentar una 
proposició no de Ilei que diu literalment que <cel Parlament 
de Catalunya insta la Sindicatura de Comptes a realitzar un 
informe de fiscalització dei rhgim de contractació d’obres 
del Servei Catal& de la SaIut.>r 

Varn presentar una proposici6 no de Elei que tractes de 
garantir, en el seu compliment, la legalitat o no legalitat del 
sistema actual de contractacid del Servei Catal& de la Salut i 
que esta en entredit i hi ha opinions divergents, En aquest 
sentit varn proposar que el Parlament de Catalunya instés cE 
Govern de la Generalitat per tal que la Comissió Jurídica 
Assessora emetés un informe sobre l’adequació de la legali- 
tat del Decret 26/9 1 -que ja ha estat suficientment esmentat 
avui-, del I 8  de febrer, pel qual s’estabreix el rbgim juridic i 
es despleguen l’estructura i organització centrals del Servei 
Catalh de la Salut i del reglament de contractació del Servei 
Catala de la Salut, publicat per resolució del 17 de maig de 
1993 ‘ 

Ens va semblar que aixb no era suficient i que, a més a 
mes, havíem d’establir noves garanties de tramparencia per 

al futur en el sistema de contractació, i així vam proposar 
encara una tercera proposició no de llei que volia establir 
noves garanties. Aquestes garanties consisteixen, exacta- 
ment, a tractar d’introduir en el regim de contractació 
d’obres, compra, bens i serveis i concertació de serveis de 
1’ Administració de la Generalitat -a vegades ens n’oblidem, 
d’aquest últim punt-, dels seus organismes autbnoms i de 
les empreses púbiiques dependents de la Generalitat i de les 
societats mercantils majori& iamen t participades, 1 ’ aplicació 
dels principis de lliure concurrkncia d’ofertes, redacció de 
resohcions motivades i corresponsabilitat de les decisions, 
sigui quin sigui el rbgim juridic aplicable, públic O privat. 
En segon lloc, que en qualsevol contractació de les modali- 
tats esmentades es respectés la transparhcia, igualtat i segu- 
retat jurfdica, especialment pel que fa a la capacitat de les 
empreses contractistes, la publicitat, procediment i forma 
d’adjudicaci6 de les contractacions. I finalment, ens va sem- 
bIar que era obIigaci6 del Parlament exercir una tasca de 
control seri6s respecte a les adjudicacions fetes, que 6s del 
que estern parlant fins ara, amb diversos tons i amb diverses 
modalitats. Vam demanar que se’ns trametés, en virtut de 
1’articEe 13.2 del Reglament, el llistat de Fes contractacions 
&obra adjudicades a I’empresa Trad, Sacietat Anbnima, pel 
Servei Catal& de Ia Salut i corresponent documentació anne- 

Si varn fer tot aixh, senyores diputades i senyors diputats, 
va ser perqub, des del nostre punt de vista, davant la situaci6 
creada, davant el problema, aquesta era Ia millor manera de 
garantir que en poc temps -aquestes proposicions no de llei 
poden ser aprovades en molt poc temps, a primers de setem- 
bre perfectament es poden aprovar- podíem donar passos 
endavant per aclarir i per instar, amb noves mesures, que no 
es tornin a reproduir fets, si és que s’han produ’it anterior- 
ment, de manera no correcta. 

Per tant, aquest va ser el nostre capteniment; en podia ha- 
ver sigut un altre: demanar una comissió d’ investigaci6, per 
exemple -no hi estem tancats-, perb si l’hagukssim derna- 
nat, senyors diputats i senyores diputades, nosaltres, proba- 
blement, i perqu2 el nostre objectiu és l’agilitat, ho hauriem 
fet tot demanant una ampliaci6 de l’ordre del dia de I’últirn 
Ple que vam celebrar, el Ple del Parlament, i hauriem 
guanyat uns quants dies respecte al que estem fent en 
aquests moments. I encara més, nosaltres entenem que amb 
els mecanismes que nosaltres introdui’m i que no pretenem 
que siguin millors ni pitjors que cap altres -són els nostres-, 
entenem que a primers de setembre, amb diligencia, poden 
estar realment acomplerts, Una comissió d’investigaci6 
aprovada ara, que no l’aprovem ara -aprovem, en tot cas, 
una altra cosa-, ens porta uns treballs de mesos, com sabem 
-n’hem tingut alguna experihcia-, i tenim un calendari po- 
litic incert. 

A nosaltres, per sobre del discurs que respectem de tot- 
hom, ens importa molt l’efichcia i per aixb insistim un cop 
mks que puguin ser aprovades en el seu moment aquestes 
iniciatives, aquestes iniciatives legislatives que poden afron- 
tar el problema. 

xa 1 
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Insisteixo que avui, ara, el nostre vot no serb de si es crea 
o no es crea la comissi6 d’investigaci6; he procurat centrar 
el problema i la posici6 del Grup Socialista. Respecte a la 
necessitat o no de crear, d’establir un nou ple per debatre 
aquesta posició, nosaltres no ens hi posarem pas en contra, 
perd tampoc ens hi posarem a favor. Per quk? Perque consi- 
derem que els arguments han estat suficientment dits, els ar- 
guments han estat suficientment dits en les dues comissions 
anteriorment celebrades i avui mateix. 

Nosaltres no ens hi oposarem pas, perb no votarem a fa- 
vor perquk tenim una posició prbpia, que 6s la que acabo 
d’esrnentar i que demano que sigui tinguda en compte per 
tots vostks a primers de setembre, a ser possible en els pri- 
mers dies, per tal que puguin ser aprovades en comissió, o 
en el Ple si escau, i puguin ser dutes a terme. 

Moltes grkies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Guitart. Pel 

Grup Parlamentari de Converghcia i Unió, té la paraula el 
diputat senyor Escudé. 

El Sr. ESCUDÉ: Grhcies, senyor president. Senyores i 
senyors diputats, quan m’he adonat que el senyor Xavier 
Guitart parlaria davant meu, m’he preocupat. M’he preocu- 
pat perquk una certa originalitat ens agrada a tots i jo sabia 
que, si parlava davant meu el senyor Guitart, I’otiginalitat 
que jo pretenia no reeixiria, perqu2 el senyor Guitart, ens 
consta a tots, és un diputat que, al marge de la seva lbgica 
adscripció política, és una persona amb una llarga exper ih  
cia parIamenthria, una persona ponderada -per aixb vam 
coincidir tots a fer-lo president de I’última comissi6 d’inves- 
tigaci6- i, per damunt de tot, és una persona que coneix a 
fons el Reglament de la cambra. 

I efectivament no m’he equivocat. EI senyor Guitart ha 
dit el que jo pensava dir i que diré de totes maneres perquk 
quedi clara la posici6 del Grup de Converg5ncia i Uni6. 
Aqui, senyores i senyors diputats, des de la ingenu’itat que 
predicava algun orador, rn’atreveixo a dir que vostks, la res- 
ta d’oradors, han parlat -és legitim- de tot el que han volgut 
i els ha deixat parlar la presidkncia, per6 no han parlat en 
absolut del tema que ens porta avui aqui. 

Perquk vostks, sí, senyors, vost2s, han parlat d’un escrit, 
que 6s el nihero  de registre 28774, i aqui, per al que hem 
estat convocats a discutir i a parlar és un altre escrit, 6s f’es- 
crit nfirnero de registre 29149; per aixb el senyor Guitart i el 
Reglament tenen tota la ra6 quan diuen: (<tot aixb que s’ha 
dit políticament pot ser interessant o no interessant, explicar 
o expressar un estat d’hnim O unes frustracions o uns desit- 
jos, per6 als efectes estrictament parlamentaris, a efectes de 
decidir qui: votem ara, no hi tenen res a veure, no hi  tenen 
cap relaci6n. (Veus defons.) Perqui? aqui, senyores i senyors 
dels grups parlamentaris ... 

El Sr. PRESIDENT: Silenci. 
EI Sr. ESCUDÉ: . . .p resents, no estem discutint si creem 

o no creem una comissió d’investigaci6, i tots vostks, amb 
I’excepci6 parcial del senyor Xavier Guitart, tots vostks han 
injustificat a la seva manera la necessitat perernptbria 
-deien- de crear una comissi6 d’investigació. 

En canvi, vostes del que no han parlat en absoíut -perquk 
no saben quk dir-- es de l’eescrit que vosths han presentat se- 
gon, I’escrit registre 29149, perquk el que ens porta avui 
aquesta tarda a tots nosaltres aquí és discutir si hi ha raons 
d’urghcia o no hi ha rams d’urghcia per convocar un ple 
extraordinari del Parlament en plenes vacances parlamen- 
thies perque en aquest ple discutíssim aixb que vostbs ara, 
posant els bous després del carro, volen portar-nos a discutir 
en aquests moments. 

I és mds, vostks saben perfectament, perque en són els 
autors, que aquest escrit que vostks ara de manera totalment 
incorrecta pretenen introduir i discutir és un escrit que la 
Mesa del Parlament va admetre a trhmit el dia 20 i, com 
m’ha semblat que apuntava el senyor Guitart, vostks saben 
perfectament -article 62,4 del Reglament- que l’endemh 
d’aquesta admissi6 a trimit hi havia un ple del ParIament 
que va durar dos dies i vostks, d’acorci amb aquest article 
que els he esmentat del Reglament, podien dos grups sols, i 
més essent tres, podien demanar una amplia& de I’ordre 
del dia a la qual nosaltres ja els varn dir que no ens oposa- 
rfem -recordin la Junta de Portaveus del dia 13 de juny, al- 
menys els que hi eren presents- i, per tant, tota aquesta 
discussi6 que vostes pretenen entrar per la porta falsa avui, 
ara, aqui, I’hauriem feta en el Ple, amb plena solemnitat, en 
el Ple del 21 i 22 de juny, 

Ara, b6, aleshores vostes que han fet? Políticament és le- 
gítim, no ho critico, perb no ho comparteixo. Vosths han 
cregut que podria tenir més ressb en certa opini6 pública de 
manera monogrifica discutir aquest terna amb posterioritat; 
vostks han esperat que arribéssim al 30 de juny, que acabés 
el període de sessions ordinari i aleshores vast& entren E’es- 
crit que avui ens porta aqui a discutir, el 29149, que dema- 
nen reunió de la Diputaci6 Permanent per valorar la 
necessitat de fer un ple extraordinari i, hi  insisteixo, d’aixb, 
vostks no n’han dit res, perque no existeix cap necessitat. 

Si vostes tinguessin desitjos de discutir, podíem haver-ho 
fet fa una setmana, amb molta m6s celeritat encara, i aixb 
crec que també ho ha apuntat e1 senyor Guitart. 

Per tant, en definitiva, aquí no hi ha hagut cap argument 
a favor de la urgencia; vostks saben perfectament -i, si no, 
els ho explico- que, a partir de 1 ’ 1  de setembre, el primer 
ple ordinari que hi hagi vosti3s podran plantejar aquest terna; 
si més no, suposo que recordaran ..., i nosaltres ho discuti- 
rem, i si els arguments que donen són els que han donat avui 
tornarem a repetir la nostra posició negativa, perb aixb ja ho 
veurem ei mes de setembre. 

Pel cas que algú de vostes no coneguEs suficientment el 
Reglament, els recordo que aixb exactament, fil per randa, 
es el que va passar l’any passat amb el tema d’incendis fo- 
restals (el Sr, Curto i Casadú i la Sra. Muyol li adrecen uns 
mots), vam fer exactament el mateix. Vostks el setembre ... 

El Sr, PRESIDENT: Silenci. No té la paraula, senyora 
Mayol; senyor Curto, tampoc té Ia paraula. 

El Sr. ESCUDI?: Si em permet continuar, senyor presi- 
dent, jo els recordo que varn fer exactament el mateix: nos- 
altres ens varn oposar a Ia celebració d’un ple extraordinari a 
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Vestiu, i e1 setembre, amb tota naturalitat, tots v a n  estar 
d’acord a fer el debat de la comissi6 d’investigació, 

Perb bC, en definitiva, aquesta és la posici6 i aqui po- 
drkm acabar, senyor president. Ara, com que evidentment 
s’han fet tota una sbrie d’afirmacions que, tot i que no tenen 
res a veure amb l’objecte que hi ha en el moment, em sem- 
bla que, mínimament, sense entrar a fons en el tema q u e  
aixb 6s el que haurem de fer quan realment PlBgirn de discu- I 

tir si creem o no creem una comissió d’investigaci&, sem- 
bla que algun comentari haig de fer sobre el que s’ha dit, si 
més no per cortesia parlamenthria. 

En ordre invers -perquk potser és m6s acil recordar les 
intervencions a mesura que s’han fet-, el senyor Guitart més 
que del contingut de la comissi6 ha fet referencia a unes ini- 
ciatives parlamenthies que, segons ell, ha fet el seu Grup 
Parlamentari d’ordres diversos; be, quan arribi ei seu mo- 
ment, les analitzarem i ja obrarem en conseqükncia; no hi 
podem dir pas res mbs. 

El senyor Carod-Rovira em sembla que ha estat m6s en 
una línia de fer unes reflexions de sociologia electoral, polí- 
tica o nacional; em sembla que no ha aprofundit massa... (EI 
Sr. Carod-Roviru puntualitza: dtico-cultural, M), potser sí, 
potser si que 6s &o-cultural, no li dic pas el contrari, i per 
tant poca cosa més hi puc afegir. 

Quant al senyor Saura, del Grup d’hiciativa per Catalu- 
nya, bé? de fet, més que del tema en si, ha parlat, des de la 
seva perspectiva, df un reph a l’activitat parlamenthia de la 
legislatura. Em sembla que tot el que diu és cert, hi ha hagut 
unes peticions, en  alguns casos s’han atks -de creaci6 de co- 
missions d’investigaci&, en altres casos no s’hhan ates, els 
diaris de sessions expliquen perfectament i reprodueixen 
l’argumentaci6 que en cada cas varn donar per dir d>> o 

Perb hi ha un element que m’ha semblat observar -potser 
estic equivocat-, que una part de la intervencib del senyor 
Saura ha consistit a llegir la transcripció de la sessi6 infut- 
mativa que va fer no fa gaires dies el conseller de Sanitat. 
La intervenci6 va ser molt llarga. Jo, com saben, no tinc pas, 
pretenc no ser sectari o excessivament sectari (remor de 
veus) i reconec que, a diferencia del que potser &una mane- 
ra així molt resumida i abreujada ha €et el senyor Saura, en 
aquesta Comissió el representant del Grup de vost&s, la se- 
nyora Mayol, va fer una magnífica intervenci6 (Alga diu: 
ircarai?B) des del punt de vista juridic, explicant unes doctri- 
nes perfectament defensables i defensables per juristes emi- 
nents d’aquest país imputant unes insuficihncies o uns errors 
en el procediment administratiu de contractació. 

Perb, ja que no s’ha dit, j o  sí que voldria recordar als que 
no haguessin estat presents -com per exemple, vostk, senyor 
Saura- en aquella sessi6, que el senyor conselíer de Sani- 
tat, el senyor Trias, va explicar tots i cada un dels punts, 
una contrargumentació explicant uns altres criteris jurí- 
dics. 

<<<no>>. 

En definitiva, senyor Saura, si en el fons del fons, des- 
prés d’aaquesta enumeració més o menys partidista de l’acti- 
vitat parlamenthria, tot ei seu problema, quant a aquesta 
comissi6 d’investigacib, 6s dilucidar quin criteri jurídic 6s el 
bo, (se sent una campaneta) quina és la interpretació jurídi- 
ca correcta, si la que fa la Conselleria o la que fa el Grup 
d’hiciativa per Catalunya, aquest 6s un tema que no és tema 
que es dilucida, que es discuteix en  una comissi6 d’investi- 
gació, que el que analitza són fets. 

Bé, m’ha semblat sentir un timbre d’advertkncia, no sé si 
6s algun avis telefbnic d’algú o és que s’acaben els deu mi- 
nuts,,., i per acabar, senyor president, j o  el que voldria dir de 
cara al Grup Popular és que, tot i que he arribat Ileugera- 
ment tard -i me n’excuso, senyor Vidal-Quadras-, jo també 
he fet l’esforg d’eescoltar-le amb Ia mhxirna equanimitat. 

Jo el que li voldria dir a vostk, senyor Vidal-Quadras, o 
al Grup Parlamentari Popular, perquk em sembla que 6s un 
estil general, que, per més vehemencia que es posi en les 
afirmacions, no s’hi suma ni una engruna, ni un mi1digram 
més de raó ai posicionament, perqub vost&,, amb la molta 
vehemencia i teatralitat que ha utilitzat, no ha demostrat ab- 
solutament res. Vostk ha fet unes afirmacions tremendes, 
fins i tot insultants, per6 ja hi estem acostumats, i per tant, 
en aixb, no hi podem entrar. Vast& ha dit, hi ha hagut un 
moment que ha dit: <<Bé, es tracta d’un trastorn mental tran- 
sitori>>, bé, doncs si 6s aixf, no hi tinc res a afegir, 

En definitiva, doncs, senyor president, senyores i senyors 
diputats, per Ies raons que concretament ens porten avui 
aqui, que és judicar si hi  ha urgkncia o no que no esperem el 
nou periode de sessions per fer un ple on es debati -perqu2 
al ple, com saben vost$s, 6s 1’Únic lloc on es pot discutir la 
creació R’una comissi6 d’investigacid, on es debati la crea- 
ci6 d’una comissió d’investigació, ja que no s’ha donat cap 
argumentació en aquest sentit i el nostre criteri és que no 
existeix aquesta urgencia, nosaltres votarem ara en contra de 
celebrar un ple extraordinari per a aquest motiu, a diferkncia 
de la nostra posici6 positiva a altres plens per raons d’urgh- 
cia, que en el seu lloc i en el seu hrnbit ja hem argumentat. 

Moltes grhcies, senyor president, 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Escud6. 
Procedirem a la votaci6 sobre si procedeix la convoca- 

tbria $’un ple extraordinari per tractar la creaci6 d’una co- 
missió d’investigació en relació amb les contractacions 
realitzades per I’Institut Catal& de la Salut i el Servei Catal& 
de la Salut. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
La petició de convocatbria d’un ple extraordinari ha que- 

dat rebutjada per 3 vots a favor, 12 en contra i 4 absten- 
cions, 

S’aixeca la sessió. 
(i!?$ un quart de vuit del vespre.) 
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