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El SI. PRESIDENT : Corncnqi la sessi0. 
i,n Prcsidh5a IB avinent qite, d’i-1~01d amb el iieglanicnt, 

acyucsla scssib iinddi un únic plint dc I’ardrc clcl dia, que és : 
IJroposla de la Junta de Portaveus i, si s’esciiu, tratnitxici en 
lcct~ira itnica dmmt el Ple, d’acurd unib l’arliclc 1 18 del Regla- 
ment, clcE l’rojectc de Llei dc Modificaci0 dc la Llei 12/1983, 
del 14 cle juliol, d’kiministracih Institucional de In Sailitat, i 
de I’hssisthcia i cls Serveis Socials CIE: Catalunya. 

Algun membrc del Govern vol prcscntar el l’rojccle de 
Llei? U ’ m L w , ~ ‘ ~ k  la parriula ei Conseller senyor Comas. 

El Sr. CONSELLI% 13E BENESTAR SOC1 A L  (Antoni 
Cornas) : Senyor President, ilhistrcs senyores dipiiladcs ... 
( L  7. si: sLhiri/ .s icixcun per /IU rhr.  1 

EI SI: PRESIDENT : Pcrclb, senyor Comas. Senyor 
Portaveu.. . 

GI SI-. SUHRA (L/LI IésLd esicriit) : 13cr ii Limi qiiestii) regia- 
mentAria. Tinc la impressió, scnyor Presiclcnt, que  cul l luc el 
Ple de la Cambra prengui una decisi0 respecte R si cs procedeix 
R I  triirnit de lectura h i c a  o no. 

El SI.. PRESIDENT : L)’~icorcI, i ,  en iiix0, .ja hi ha pensat ln  
Presidencia, pcrb enlkn quc la Cambra, thans de pronunciar-se- 
sobre aixb, ha d’escoltar els arguments dcl Govern. 

Senyor Coimas, te 121 paraula. 
El Sr. CONSELLER DE BENESTAR SOCML : Molt 110- 

norable senyor Prcsideni. .. (L’!. 5‘1: Cloiiis s’uixtrcr pi*rpri.iur: 
Ei S r a .  PRmIm’N’ r  : Perd6, scnyos Coinas ... (/<iiiiIm) Ui 

senyor Clotas. .. 
El SI: CLO’TAS (d~ lkstJb csioni) : Senyor President, acatant, 

naluralment, la dccisii, que prengui la Presidkncia, poiser seria 
més aclariclor que abans es prengués la dccisih sohre la manera 
de Iiarnitar-lo, Iicrquk, el tiovcrn, cl que demana és que es t r a -  
miti pel proccdi nient cl’urgcncia, no de IectLiw tjnica. Per tant, 
potser 6s cl Goverii el quc cns hauria de dir ara : i< No, no>), 
ratificar-se que vol proccdiment d’urgrhcia, senyor Prcsident. 

El Sr. PICESIDENT : M, aquesta Presidencia havia pensat 
cn aixo i ha prcs la decisi6 quc, abans que es pronunci’in les 
seves senyories, doncs, cl Conseller de la Gcncralitat f‘aci la 
prescntació ciel Projecte de Llei. 

Senyor Cornas, té la paraula. 
El Sr. CONSELLER BE BENESTAR SOCIAL : M, doncs, 

Molt I Yonarahle senyor Presiclent, il.lustrus senyores diputa- 
des, ihstres scnyors diputats, pcrmetin-mc qiic Ics meves 
pi*irnci*ees parautcs que pronuncio cntn a conscllcr en uqucst 
Parlamcnt siguin per mostrar el tncu rcspecte i veneixcih ii la 
institucii) dipositiirta de hi voluntat del polile dc Cntaitlnya, el 
qual rcprescnta. Tarn b6 per mostrar el mcu desig cic cooperauib 
ei] les tasques tic la instituciii. EI nieu Ilcpurtnment i .jo mutcix 
f i m i m  tots els esl’urCos perquk aixA sigui així, en intcrbs clcl 
poble cluc l o t s  servim. 

El 29 de j u n y  de i983 ei I’itrtament clc Catalutiya aprovi hi  

Lici cl!Adtniiiistr¿icii,) Institucional de la Sanitul, i tlc I’Assistcn- 
cia i els Serveis Snciaís cie ~ a t a ~ u n y a .  ks L I I I ~  liei impol-t:int qiic 
ha servit pcr fcr utii i  orgaiiitzacib rncional i cticaq dc I’assistcn- 
cia sanitiiria i s o c i u ~  ai nostre país; ks  iinii l ici  que faciiiin i C C ~ C R  

la participncib (lcniocshliun cti cl control i vigilrincia de les cnti- 
tats gest orcs i LI iia acl m i n is raci 6 i-1 m 111 i ii mt: n t pa I’ i i ci p u  t i v1-i; és 
una !lci que articula un model de gcstib m b  visib de l‘tifur. 
Aquests sbn alguns dels aspccks priricip;ils de la Llei riprovoda 
per aquest Parlamcnt el 29 CIC juny  de 198.3 i ptrhlicndn el nies 
denjuliol en el 13iiit-i Clfiriui dt> li] ~;mwíiti /t ,  i ,  per tunt, (Ics d’it- 

Icshorcs vigent. 
hi ,  en noin del Govern de Cutalunya, prescnio tiri lmjeclc 

de llei a aqircsta Canibra quc modiíica Ics disposicions clc la 
1 .lei ubim descritii, que assignaven compcicnoies i funcions u1 
Dcpariamctit dc Sanitat i Scguretat Sociiil en matcria dc servcis 
socials i íissistkncia social, i tnmhé Ics quc fiin rckrkncia a 
I’aclscripcib al mencionat Ikpartarnent tlc l’lns~il~it Catalii 
d’hsistcncia i Serveis Socials. 

Aqucsh moclifJcaci6 qiie iivui es presenta i i  l’aprovacih d’a- 
questa Cambra cerca un encoix CIC les compehcies i fiincions 
en matkria de serveis i assistknciu social en cl Departumcnt cle 
nc n es t ii r Soci a 1 I Aq Lies t De pa r l  ii me ti t ha d’auo  nsegu i I’ ii I‘ro n t ;i r 
situacions socials cluc requereixen respostcs diverses, esl‘orqos 
importants CIC coordinacib, estirnulaci6 de la societat civil i ca- 
na titzacib dels scus esforqos. Per aixb, no solament hem dc 
mi llorur i potenciar cls recu Isos cxisten ts i iicrcnicn tant-nc la 
seva racionalilzxii, i la gestih, sinb que hem d’ohtenir, ii més, 
de niimcrii objectiva, apraftinrlida i correct‘ti, un millor concixc- 
ment de la reillitat pel- t a l  d’elahorar-ne un cliagnbstic i una rc- 
sposta que alhora sigui al iiiks ajustada possible ii ella i sigui, a 
més, igi1 CII cl temps i actiiicoin H resolutiva i Imvent iva.  

El 13epartment de Hencstar Social tinclrh un carhcter multi- 
discipIinari, i perrnetrii, aixi, agrupar diferents mitjans dii*igits, 
segons els criteris quc inspiren CE programa de govern de la Gc- 
nernlitat -que, ho rccatco, 6s el programa aprovat liel poblc cle 
C;itdLmya--, que, 21 mks de cercar i i t i t i  milloro global dc la po- 
blació, sigui  capa^: d’mi bar, de manera tlespcrson~~litjl.acl;i, ii 

cada ciutadi’i, ;i.justat ;I les seves atracteristiclues i en el terinini 
dc temps mds breii possible. 

QLterIaria, doncs, corn Linn de Ics f i n a l i h t s  mcs suhstancirrls 
d’aqiiest Departament I’aproximacib de recursos a I’iisLiari, la 
lipificacirj de les iiccessitnts, I’ugiIitacib i mcc;initzacih u1 
mhxiin dc reciirsos humans i inaterialsja existents, i tarnbd els 
dc ~iovii crc:icih qiic es fixin. Aquestn uctuacih no Cs nova a 
Europa. PTc fet, cls ministeris ctiropeus de bcncslar social tcn- 
deixen a actuar segons cts aspectcs i principis quc he descrit, i 
en el seu si tenen els serveis socials corn no podria scr d’itltru 
manera; II vegadcs, uns amb la Segurctat Social i en altrcs per 
separat. Aixi succeeix a I)inarnarca, Belgic;i, Suecia, Franqa, a 
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Anglaterra, cn cl primer cas, o i i  1t;ilia i Pa‘isos Baixos, cn el 
segon. 

Perb, a més d’aquestes explicacions, cluc han intcntal 
ht-eumcnl just i f i a i r  cnncepluulmen t I’adscri pcib al Dcpurta- 
incnt dc tkncstar Social dc Ics competeticics i funcions en ma- 
lkria cle sei*vejs social!; i assistkncis social, hi ha una iiltra r;16 
qcrc pcr it mi em scmhla molt important i clclinitiva : el pohlc 
CIC Catalunya acaba de cloiiar la scva confianva majoritiiria 11 un 
programa ylolitic concret, qire és el de la milici6 que sustenta 
cl Govern de Catalunya. Aq ucst prograina niamvii  amb clare- 
cht el cornpi*omis de crciir el I)cpartament de Beizestar Social, i 
com una de Ics compet6ncics i fLrncions d’tzquesl Dcpartaincnt 
hi íigutavn les que reien rcfcreiicia als serveis socials i ;I I’assis- 
t hi cia socia I ,  

No és només, pet* tanl, u11 projecte de llei quc es prcscnta en 
Funció d’una estructura de govern determinada, sinó yuc ks un 
prqjcctc publicut amb vista a complir un cornpromis amb el 
poble de Catalunya, i en haver obtingui ei suport inipliarncnt 
m a j o r h i  seu, aquest projecte d6na compliment a un mandat 
que hem rebut del mateix poble. 

ks, per tant, en funció d’aixb, cn funcib d’aquest aspccte, 
qtic espero que aquesta Llei que presentem sigui Ampliamcnt 
aprovada, ja que no 15s una llei que pot cstiir en legitinies dife- 
rkncies d’opinió dels diferents grups, sini, que 6s una llei que 
prctkn únicament crimplir quelcoin que CFR molt clar en un 
pr*ograma dc govern de la coulicib que avui governa, per 
mandat i per voluntat del poble de Catalunya. 

Per tant, jo espero --ho reitero- que aquesta sigui una llei 
que mereixi el suport majoritari d’aquesta Cimbra. 

Res mbs, senyor President, senyores i senyors cliputais. 
El Sr. PKRSITSLNT : Gracies, Ilonorable Conseller. U’a- 

cord amb l’articic 118 del Reglament, la Junta de Portaveus ha  
acordat, tal corn s’ha publicat en el 13u//kJtE Qficid, número 8, 
pigina 186, de proposar ai Ple del Parlament que I’esmentat 
Prqjcctc de Llei sigui tramitat directament i en lectura zjnica 
davant ci Ple. 

Els senyors diputats quc hi estiguin d’iicord, cpie es posin 
circls. 

Les scnyores diputades i cls senyors diputats que hi estiguin 
en contra, que es posin drets. 

Ecs senyores diputades i els senyors diputats que 
s’abstinguin? 

La proposta de lectura h i c a  ha estat aprovada per 77 vots a 
favor, 47 en contra i cap abstencio. 

Aquesta Presidkncia anuncia que, d’acord amb I’aarticle 
118.2 del Regiament, es passa al debat de I’esmcntat Prqjecte. 
Hi pot haver un torn a favor i possibilitat d’un torn en contra. 

Cap grup parlamentari vol fer ús cl’aquest dret ‘? ~ f m s a . ~  Bé, 
aleshores, els grups parlamentiiris podran intervenir fixant la 
scva posició per espai de deu minuts, per ordre de menor a 
major. Pel Grup parlamentari Mixt ié la paraula cl Diputat 
senyor Joan Martín i Toribio. 

El SI.. MAIZTIN : Molt Ilonoruble senyor President, 
itlustríssirns scnyors i senyorcs diputats, la meva cxposicib, 
quc anticipo molt breu, 6s mks unli explicucih de vot quc una 
intervencih propiament dita. No descobreixo res de nou en 
atirmar que ci partit polític dc Centre Dcmocrhtic i Social, cn 
nom del qual els parlo, tk cn el seu manifest polític i en el seu 
prbgratna electoral IJ les recents eleccions al Parlament úe Cata- 

lunya explicitada unr-1 grm pr’cocupacib per les qücstians socials 
com a servci determinat de les nostres actmcions i fiixilitals 
pol ítiques. 

Pensem que Ics qiiestions socials com ri scrvci han de ser prc- 
ocupacih dc totes i cadnscuna de Ics conscllcries dcl Gnvern CIC 
la Generalitat i ,  per tant, 110 cali;i al nostre entendre una Con- 
sclleria especifica dei Bcnestnr Social. La rnoclificacib de la I k i  
I2/1983 que se’ns pi’oposii, si bi: no explicita q ~ i e  I’ICASS serii 
adscrit a la Consellcria de Rcnesíar Social, mosfrii, sens dubtc, 
que iiixí ser$, i així ens ha ha fet explícit 1’1 Ionorable Conseller. 

N o  obstant aixh, el Centre DcrnocrAtic i Social, en la sevil 
voluntat CIC ser una upnsicib responsable, dóna sqinrt al tnispiis 
de I’ICASS a l a  Conscllerja de Benestar Social amb el bcnentks 
que donar continguts i rcsporisabilitats a I’esmentacla Conselle- 
ria sigui quclcom més qire una simple operació cosrnktica. En 
posar de manifccst que seguirem de prop les seves nctu;icions, 
anunciem el nostre vot afirmatiu. 

C; ricics. 
EI Sr. PRESIDENT : Grhcics, senyor Martin ‘T‘orihio. Pel 

Grup parlamentari d’Esquerra Itepublicanii de Catalunya té la 
paraula el Diputat senyor Colom. 

El Sr. COLOM : Senyor Presidcnt, senyores i senyors dipu- 
tats, cn primcr lloc permetin-me expressar la meva satisfaccib 
per aclrepr-me pcr primer cop a aquesta Cambra, satisl‘slcció 
doble per I’honor que tinc de ser diputat del Grup parlamentari 
d’llsquerrii licpubkanc? dc Catalunya, cl partit dels T’rcsidents 
Macih i Companys i el partit que va tenir la dignitat de fer el 
primer acte independentista des dc l’ouupacib cspanyofa de 
171 4, quan va proclainar la Rcphblica Catalana. El Diputat que 
us parla reconeix, corn un més dels ciutadans i ciutadanes, que 
volem la independkncia nucional dels Piisisos Catalans. 

Dit iiixo, haig de reconcixer que --ai, las!- no estic pas es- 
pecialmenl satisfet d’haver d’intervcnir en un tema, el Projecte 
de Lici de Modificacib de la Llei 12/1983, de\ 14 de juliol, 
rl’kiiministracib institucional de la Sanitat, i de I’Assist&ncia i 
els Serveis Socials de Catalunya, un terna que, si hi: és social- 
ment important, donat que afecta Ics cornpeihcies i les funci- 
ons en rnatbrii.1 de serveis socials i d’assistkncia social, 15s un 
tema yuc ens arriba al Parlament de manera i forma no espera- 
da des CIC la nostra visió del debat democritic. 

Anem per pams : el passat 7 de juliol el President de la Ge- 
neralitat de Cntalunya V R  enviar un escrit a! President del Parla- 
ment on demanava que aquest Prqiectc de Llei de Modificaci6 
de la Llei 12/1983 entrés al Pt-lrlamcnt pel procediment d’ur- 
gencia. E1 mateix dia, 1’11-lustre portaveu dc la majoria enduria 
encara més aquesta urgencia -urgencia per quk i cap a on?, 
ens preguntem- i demaniiva quc es Irclrnitks pel procediment 
de lectura Única. En el tramit previ a aquest Pic, l’nltra dreta 
beneia aquestri urgcncia dient-nos que tot 6s pac quan cs parla 
del benestar social : oh, i tant que sí!, pero em sembla que 
primer hauríem de saber quk ks urgent i cap a on és urgent. 

El Grup parlamcntari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
es mostrli i es mostra avui en contra del procediment de lectura 
únicu quan no s’ha buscat per res el consens amb els altres 
grups pariamentaris, i que impedeix I R  presentació d’esmcnes, 
que, almenys, csl rcconbixer que sempre tenen la pretcnsió de 
millorar les lieis presentades. Entenem que una llei no la fa el 
President, sinb que figura que la ik el poble de Catalunya a 
través dc la scva plural expressió. 
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llri cl Projccte de Llei que estcin disculint SC’I~S diu, literal- 
rncnt, que queden derogudcs totcs les disposicions dc la Llei 
cn vigot‘ csIneritadu al conicnCmcnt quc assigncti compctcnci- 
cs al ilcpartament de Sanitat i Scgur*ctat Social en rnaikria de 
scrvcis socials i tl’assistimcia social i les cluc cs t‘efcrcixcn R 

I ’adsc r i lici b ii acl ucs t De pa ria me n 1 dc. 1 ’ 1 n sl i t LI t Cala l i  ci ’Assi s- 
lkncia i Scrvcis Socials. Aixo quecla clnr, perb en Ics llisposiei- 
oiis Finals I’rimera i Segonn dcl I’rt!iccte CIC Llci cluc SC’IIS 

sotmct en lcctura única no se’iis in lbrma d’on van a parar 
nquestes compethcies i funcions ni I’adscripcih dels brgans i 
les cn t i t at s q L i  e correspongir i 11 - a tx aca hem cf ’;issa ben tn i*- 

nos-en per les piirades del Cnnscllcr clcl 13eparlanicnt de Ben- 
estar Soci~il-, ¡, ¿E mcs, sc’ns cletnana, en aquestes Ilisposici- 
oiis Prirneríi i Segona, se’ns ilciiiana quc firmem un xec en 
131 a nc . 

En clcfinitiva, cluc no s’aimgui més 11 aqucstu Cambra objec- 
tius i procediments govcrnamcntals i se’ns digui, en tot cas, 
quc aquesks competkncics i í‘iiiicions, pressupostos i clisposici- 
ons oportunes en matkria dc scrvcis socials i ci’rissistencia 
social van, cloncs, a la novissimn Consellcria dc iknestar 
Social i clcixin quc hi puguem aportar Ics nosires propostes i les 
nostres esmenes, perquk, entre dtres raons, c n c m  no sabem 
quines competkncies tindrh el Dcpartamcnt de Benestar So- 
cial. 

Com poden suposar, Esc1ucrt-a Republicana de Cat al unyn té 
corn a objectiu prioritari cl bcncstar social clcl nosti*c país i la 
lluita solidiiria pel benesttir social arrcu del plancla, per<> d’ayiii 
;i quedur cmbadalits pet‘ la paratila tnlgic;i dcl <( benestar social 
>), paixul i i  iniigica, per altrn banda, que ens teincin inks d’apa- 
rador i buida dc contingut que no  pas fruit d’una voluntat pro- 
gressista de í‘irtur, doncs, d’ayui hi va un bon tros. 

En el discurs cl’iiivestidurri, el  Prcsidcnt dc la tiencrnlitot 
ens v1-l dir algunes t’r-ascs del que cntenia el Govcrri dc Convcr- 
g h c i a  i UnE6 pcr bencstar social : etis vil dir que hn cf’ohostar 
l ~ i a  la societat i els qui dins cf’aquesta socictat corrcn cl risc rfc 
cl u eda I’- ne al marge - 11 o:i bl e o hject i LI ! C h  ni ii rc prcsc 11 tan i s  
cl’un segment d’ayuestki societat i cl’un scgtncnt de pcrsoncs 
quc corren el risc de quedar-nc al rnargc, ens plaitriri, peri), 
poclcr uol.laborar a l’hora dc dcl‘lnir per llei orientacions, co- 
mpetkncics, t’mcions, pressupostos, ctckicra, ci’itquest Depiu- 
lament, que -hi insisteixo- ens interpc1.h corn a pcrsones 
d’esqucrres que sorn; pcrb ens sembla que cotnencern 
rnalaincn t. 

Pel corr6 de la majoria absoltila ens in tenkn fer de compar- 
ses en un joc qtre no hi volem entrar. Mirin, Escpierra i<cp~iMi- 
c imi  de Cata!Ltnya no  té, cap inconvenienl, ho repctcixo : no tc 
cap inconvcnicnt yuc els scrvcis socials i I’assistcncia social de- 
penguin del Deparlarnen t de Iknestar Social, que és, segons 
les nostres eslieculacims - i  repeleixo que iiixi) no s’espccilica 
en el Projecte de Llei, si bé s’ha dit aqui--, d’on dependran. 1 
ks mbs 1 Esquerra Republicana de Catalunya veu b6 I’cxistcn- 
cia mateixa de la Conselleria de Benesiar Socid; potser n o  
scricrn tan arn biciosos, vistes Ics cornpetkncies cluc tcnim cn 
aquest terreny, i l’anornenaríeim amb un liom sense tarites pre- 
tensions, perb, vaja, veiem bé cl Dcpartamcnt i tm tenim in-  
convenient que els serveis socials en depenguin. SOn dues 
raons dc pcs, diran, per estar d’word í m b  el Prt!jecte CIC Llci CIC 
Modificació de la Llci 12/1983, clcl 14 de juliol, d’Adrninistra- 
cih Institucional de la Sanitat, i de I’Assistkncia i dels Serveis 

Socids rlc Cutulunya; en principi, raons de pes per estar-hi d’a- 
cord, per0 no  hi estem d’word : ens sembla - - i  rm hi esicm 
d’iicorcl per 1111 lema de procccliment-, ens sembla, ta l  corn ja 
hc expressat en l’inici de la Inevii intervcncih, quc 6s tina greu 
dcsconsideraci6 cap R aquesta Culnhra el fet yiic aclucsl Projec- 
tc de Llei  cs tramiti en lectuni única, cotli un ret consuniat, 
alkgant, a i x h  sí, la noble finalitat - - i  aixti ho diu c! tcxl de lu 
Proposta-, la noble finulitat i ,  cn ctcfitiitiva, la naturaiesn d’a- 
quest Projecte CIC Llei, 

Senyor President, senyores i scnynrs diputats, cstctii tan en 
conlra cf’aquest proccdimcn t prepotent cle la inrijoriu cluc pcr. 
exprcssar la nostra protesfa dc mancra alhsolu(amen t  clar:^ :I 

I’hora de les votacions ni t i m  sols votarcm. Quan se’iis re- 
quereixi als diputats que votem que si o que votem cluc no o 
que ens abstinguem, en les tres ocasions restarem asscguis si- 
lenciosament, respectuosament, FIO cooperant, per?), i com 1-1 

signe aciiu dcl nostre compromis amb un vcrihble procés CIC 
vertebracih del benestar social de la societnt cntalann. 

M 01 t cs gricics. 
1’1 Sr, PRESIDENT : GrAcics, senyor Colom. Pel G r u p  pur- 

lumentari d’lniciati va per Catalunya, té ln pwiula  cl Dipulst 
senyor.. , ([.a I. Sra. Fahiú,n s ‘aixoro per adrr~ur - s~  II lr trihiitw 
d brrJdcJrs ) 

Ikrdb, senyora I)iputacla, si no li  rnolcstii, h a  tingut un error 
la Presidkncia E l i  corrcspon parlar- cn primer lloc ~ i l  ( i rup Papu- 
lar, que tk la paraula el seli I l ipu tu t  senyor I3a~izlj. 

EI Sr. OAUZA : c;sicics, senyor  resident. ~cnyores i seny- 
ors diputats, en  presenlar-tnc pcr primcra vcgadn en iquestu 
Cambra vull manirestar la rncvit satisfaccib i I’honor qile expe- 
rimento CII aqucsla circumstlincia, al mateix temps quc 
demano la seva benevol&ncia vers les possi hlcs f‘allidcs quc 
aquest iliputat pugui f’cr cn el dccurs dc la sevil actuacih, h e m  
volkncia que  no  duhto cluc cm conccdiran. 

Tot entrant cn el tema de dcbal, i en nom del C h i p  parla- 
mentari d’AIianc;;i Popular, vull, com a qüestih pt-evia, dcstucar 
cluc scgons cl nostre parer  cs donen cn  ei Piniecte de Llci de 
Modilicacii, CIC la Llei 12/1983, del I4 dejiilid, quc sc sntmct 
a aquesta Cambra, Ics circumsthcies prcvistcs a I’articlc 1 18.1 
del seu Reglamenl. AExh fB, senyores i senyors diputats, que el 
meu grup eiitengui conformc a clrct cl proccdimeni de trtirnita- 
ci6, com ja hem manifestat clavant d’aquest PEe, ja cluc la seva 
í‘inalitat n o  6s altra que reorganitzar udministrativamcnt depar- 
taments per I‘ornir del necessari contingut la nnva Consellcrin 
d e  Ikncstat- Social, per clcscornptat amb Ics cotnpctcncics de 
l”ICASS, que se scpara. 

Altrament, nosaltres prelcnem que ayucst Parlament tingui 
un paper preponderant, com j u  hem clcixut palcs cn nom hroscs 
ocasions clins i fora d’aquesta Cambra, i clarrerament cn  el 
dctiut ct’invcstic1iira del Prcsidcnt de In Generulitat, paper q ~ i c  
ha cxercit ucluest 13iirluinen t cn prof’undital i sense negligir cn 
aquelles circumstiincics quc h o  ~-cqucreixen, quc nc) ks aquest 
el  cas. Siiura, el I’rqiectc de Llci quc hom sotmct ii iuqucsta 
Cambra, per la scva simplicitat de í‘ormulaciii i l’ohjecte que 
peisegcreix, yuc n o  ks altrc, COM ja hem dit, de rccstruclurar 
dcpartaments per dotar-ne ~ i n  dc nou de cornpetkncies, cnte- 
nen1 que 6s absolutrimcnt corrcctc, corn ja hc dit abans. 
Qualstfvoi altre plantejament, al nostsc en tendre, conclueix a 
transfnrmas una oposicii, constructi vil en obstruccionisrnc 
pa r t ame n tari . 



-- .- 
DIARI DE SESSIONS / P-Niirn. 5 / 26 juliol 1988 / SESSIONS PLENARIES Núms. 5, 6 , 7  i 8 

- - ~ .I.I-- 

1 o2 
_ _  

13 nostrc Grup ha ciiiat l’atcncib d’aquesta Carnbru cn nom- 
broses ocasions, ct i  cl decurs dc la proppassuda legisla1 LIIX, rc- 
specte d s  problemes de murginaci6 social i hosscs de pobressn 
en que es troben immcrsos milcrs tlc ciutadans cle Catdunya. 
La crcuci6 d’aquestn nova Cmsclleria de 12cncstar SociaI fil 

quc ens relicitcrn i fclicitcm el Consell Executiu per i~quest ret, 
al rnatcix temps que ens crmipla~i cl I‘ct que Chtitlunyil sigui 
una vegada tnh capdavantera a demostrar les seves inquietuds 
socials, cxcmple aquest de la ti~wa Conselleria que en tcnein 
que ha estat seguit ripirlament, i sortosament emulat, nmb cn- 
corniablc prccipitacib, pel Govern socialista. 

Conscqijentrncnl, pel que els acabo dc dir, puc ;Iniicipar-los 
que cl vot del meu G r u p  serh favorablc iiI Projecte dc I k i  clue 
liom tramita, amb I’esperanpi quc la nnva Conselleria, senyor 
Cnn~as, no  significurii un  nou excmple d’incrcrncnt innecessari 
de biirocratitzacii) o dc dcspesa no rcndiblc per a la finalitat 
quc pcrscgucix; iimb 1’espermGi tarnhb, ccrtament, quc, anib 
el contingut que aqiiesta Llei indircctament l’esth dotant, 
d e m i  mateix comenq:irA u desenvolupar Ics tasqrics que li sbn 
prbpics; demi rnatcix comenGarA a pzEliar els greus desequili- 
bris i deficikncies que existeixen en la societat catdana. El que 
em sap greu, senyor Comas, seri que potser aquest any vostk 
no gaudiril dc les sevcs vitcances. 

En darrer lloc, vull dir-li que aquest Grup seguir4 m b  molta 
ctirii el fiincionament CIC la seva Conselleria, tot aplaudint a l b  
yuc ii la nostra tnanci-a d’entcndrc es faci cn cornpliincni de 
l’espcrit pel qual ha nasctrt i tot C ~ H S L I ~ I ~ I I ~ ,  S C ~ S C  dilacib, nllb 
cluc csdcvingui forani ;i aq~icst csperi t. 

Griicics, scnyorcs i sciiyors dipu lats; gricicu, senyor 
President. 

171 Sr. PKI~,SII)ENT : Gricies, senyor 13uuzh. Arri sí, i w i  16 Iu 
par:iula, en nom del G [‘up parlamentari d’Iniciativ;i pcr Catalu- 
nya, la Llipitada scnycra l<osa t Miiín. 

LLI Sra. b‘AJ3IÁN : Senyor Presidenl, senyors dip~it~ils, seny- 
I ~ S  diI)utades, cstcm davmt cl’un projcctc CIC llci molt c o n f h ,  
cl qual, en el scii articlc únic, ens diu cpic cluecleii cicrogarles les 
clisposicioiis dc la I ,lei 1 21 1983 .I dcl 14 de juliol, cluc iwiignen 
cornpctcncics i funcions al Ikpartamcnl dc Sanilut CII rnaikria 
de scrvcis socials, i les yuc cs rei‘creixcn a I’1idsci-ipci6 1-1 aquest 
De pa r tame ti i cle I ’ I ns t i t ut Cala l i  d ’As si s t c n  ci a i Se r ve i s 
Soci al s. 

Derogar iiorines en abstracte, entenem qiic 6s una tccnicib 
lcgislativa molt dolcnta, reitenidarnent discutida pcr la rloctri- 
na, perqui: cntrern MI I’kmbit de la interpretacib : quines 
normes, quins iirticic!; es derogucn, cl’aquesta I h i  ? Entrar en 
el joc de la intcrprctacib ens col.Ioca molt a prop dc I’arbitrarie- 
tat. Creiem que el correcte hagués estat dir : {cQueden dero- 
gats els articles tal i tal de la Llei del 14 de juliol H. Ilerogucn 
vostks només I’articlc 13; tindran temptacions dc derogar 
ultres articles‘? No ho snbcm. 

En la DisposiciO Finul I’rirncra eiis diuen qtic (( 171 Conscll 
r’xccutiu de la Gcncralitat clctcrminarii el Departament al qiial 
corrcspondrrin les cornpetencies i les lirncions en inatkria de 
serveis socials i rl’assist&ncia social, i I’adscipcih cicls brgatis i 
Ics entitats que corresponguin. )> lJns acaberii d’assabentiir pcl 
senyor Cninas yuc aquest department seri la Conselleria de 
I3encstar Social; cns h o  deia tainhk cl scnlit coiiiit i cns ho dcia 
In prcmsa, per0 no (XS ho cliiz aqucst Projcctc dc Llci q ~ i e  
cstcm aquí discutint, i creiem qiic aixh és LIII :~ mancra dc 

minvar aquesta Camhni dc Ics seves compethcics. Nosidires 
volem discutir el concepte que icneii vostks del benestar social 
. En el discurs d9i nvcsticlura de Z’aleshores senyor Prcsident dc 
la Generalitat vani insistir rcitcradament cluc ens parlessin ~ i ’ i i -  

qucsla Conselleria, SC’IW vil negar la rcsposia i aIa, per Iln 
tri‘lmit cl’urgkncia i clc lectura única, no pacicni tornar ii pidar 
clcl que ciis intercssa parlar, del cluc cntemn que hi1 de íkr 
aquesta Ca ni bra. 

Senyor Comas, no demunem vciieracib; dcrnaticm tan sols 
respecte a la nostra activitat. 

l%iclcritrncnt, cn aqucst terreny hem de dir que, a mds, 
quan diu que (<áeterrnjnarii cl Dcpartameni H, ens diuen : 
<( Ics comliehcies H. Quines compctkncics mirati a la Con- 
selleria de Hencstar Social? Ics que ;m clerogucn‘!, altres?, 
serizn mds Bmplics?, seriin m@s minses? ’Trimpoc iio ho sabem. 

Adscripcicj d’hrgans i d’cniitats --i estem parlant cl’un 
plural, quan i’adscripcili yue ~-li*;i es clerogu k s  d’una sola entitat, 
E’ICASS. Hi haurh d’altres entitats a la Conscllcria de Rencstar 
Social? I-ii lznirA l’lnstitul de la .loventut? Els brgans ... Ens hi 
dit voste yuc una dc Ics compctkncies d’aquesta Conselleria 
serien els servcis socials : esperem que hi hagi altres cotnpe- 
tkncies. 1 li  unirun uyui altres brgans?, per cxernple, la Cornis- 
si0 Interdcpurtumenti-il de la Dona‘! No 110 sabem. I no ho 
sabern perquk insistim quc rcitcradarnent sc’ns ha negat la dis- 
cussib dc la norma cssencial yue suposo, senyor Comas, que té 
vostk cn cl seu calaix i quc és el Dccrct que entrarli en vigor el 
mnte ix  dia que aquest Projcclc dc Llci, si 6s quc s’izprova -cl 
conlrari seria u n  hui1 lcgislatiii intolcrable-, i que vostk t& al 
scu calaix i que aquí no estern discutint, i 6s precisnment la clis- 
clissi0 aquesta Iu que cns intcrcssu. 

Per@ no estern c1’;icorci amb l’arbitrurictnt, pcrclu& n o  
estcin d’iic0111 amb I’ocultisme, percluk no estcm d’auord yiie 
ayucsta Cambra cs vegi minvada de tes seves campetkncies, 
pcrqui: creiem que cn políhi s’ha de ser clar, Irerqu2: creietn 
en la dignilat dc Ics institucions, pcrqui: crcicm, cn dcíi nitiva, 
en les fhrmes clcmocriitiques, IIO estem cl’~tcord amb Iu iniineia 
rlc i‘cr cluc sc’tis i tiipcisa, inicniani aprovar aquest Projecte de 
I,lei en  lrhrnit d’urgkncia i en Iccturn Única clavani el PIC. N o  hi 
esfeni d’xo~-d.  

I k 6  cl confLtsionisrnc jo crcc que encara pot aniir rnks enllii 
si tenim en compte que en  la Llei 2G/ 1985, del 27 de desembre, 
la Ilisposicib A2ddiciotial Primera diu que < 4  les irees d’actuaci0 
descrites per aquesta Lici)) -6s la Llei dc Servcis Socids- 
C< no qiicstioncn l’assignacib actual de funcions als tieparta- 
ments de la Generalitat, ni l’adscripcih departamental d’orga- 
nismcs i entitats autbnornes. El Govcrn Ics pot modificar si ho 
aconselleti les necessitats d’organilzacih de I’Adminislraci6 >>. 
Per tant, si vostes cl que volicn era I’adscripci6 d’iayucsts 
hrgans i d’aqucsics entitats a la Conscl Icria de Ilcnestur Social, 
tenien vostbs aprovada ja una norma quc CES pcnnctia fcr exac- 
tament el que volen Ter. Per tant, enteniein que també era 
iniiti l ,  absolutamcnt inlit i l  aquesta scssib que, cn lloc de discu- 
t ir  temes concrcts, podrícrn qualificar de tcatral. 

Llavors no  cnteneni per qu6 se’iis proposa aquest Projeck 
CIC Lici. ks ~ L I C  no se’n rccorciavcn, qiie existia acluesta 
iiorinu? ks que V O S I ~ S  potser voiien pubticitat o, millor dit, 
volicn propagancla - perque liti hlicilat dc les coses concretes, 
110 en ~ a n -  ’! I s  que volien actualitzar una icgitimitacib que ja 
tenien? No ho sabein. i llizvors, cn lloc d’estar fent en iiyucsta 

... . ., ~ . . . .... . .  



Cmbra el cluc cal fer, q w  6s clisc~~lir du coscs co1Ict’ctcs, hem 
cl’csiar especulant. 1 no ens ugrada especulat-. 

Per l a n t ,  cl nostre Gr~ip  e n t h  cluc, davant d’;iqLiesis feis, 
I’iinicu sitiiaci6 cligun que hi cal) k,  cn priimet- tloc, votar en 
contra de I’aptnvxii) del Prqjccic de Llei  qLlc SC’HS proposa; e11 
el cas cluc cl Girup tnajorituri l’aprovi, SCI‘ nioit cstrtctc amh el 
ikcrei cluc puhlicarm, aqucst D~-(~rei que deu tcnir V O S ~ C  i11 

cdaix, per controlar q ~ i c  In lcgitlitat no s~rrti mulparad;l pcr l’ar- 
bit rarietat cyuc poclriii produir-se i tenir L ~ I I ~  uctilud de deiiirixiii 
davant ctels ci~rtadans i de l’opinib pi1 blica cl’aqucsta iiimera dc 
fer les coses. 

Moltcs griicies. 
El Sr. PKESlDENT : Griicies, senyora I4abiiii. Pel G r ~ i p  

parlatnentari Sncialista, té la parnu la la ili pu tacla senyora 
I h m y s ,  

La Sra. BAKENYS : Senyor Prwiclcnt, senyores i senyors 
diputats, el nos2 re tirup parlamentari també s’oposarl~ ;-i Fa vo- 
t x i b  d’aquest Projecte que tnodificu o deroga, no  ho sabcrii, la 
Llei I2/2983, d’Administraci6 lnstitiiciotial cle la Sanitat, i tlc 
I’Assisteiicia i els Serveis Socials, i el nostre Grup parlamciitari 
s’hi opnsr-irh pcr ires raons qiic vaig ii cxplicitur. 

Una primera rab  de procccliment -ho han dii . j i i  els diptriats 
cluc tn’han preccdit CII la paruuh- : el ’7 dcjiiiiol, en d H ~ r í l l ~ t i  
d ~ l  i’m*latmitii, el Consell Executiu, i CII GI scii notn el Presiclent 
cle 121 Gencrnlitat, demanava a l  I’resiclcnt del Pnrlniwnt que la 
Llei cs present& per t r h i  t d’urgencia, la qual cosa suposava, 
corn s’ha dit ,;a, qiie els terminis de procedimcnt parlamentari 
es redliicn a la rncital, perb que els grups parlamentaris hi 
podien pnrticipur amb esmcncs. El mateix dia cl Grup parla- 
riicntari de Convcrgkncia i Uni6 proposa ;I la Mesa clc1 I’arla- 
ment qrie el procediment sigtii en lectura bnica, és a dir, ciis 
dcixa sense cap possibilitat d’cxercir la iniciativa legislaliva ii la 
qual tenim drct. A C ~ L I C S ~ ~ ~  es kina fi16 fonaiiienlal de procccli- 
ment per la qual cl Chup parlamentari Socidista S ’ O ~ O S B  al 
t r h i i t  d’aquesta Proposla. 

IJn:i segnn:l roh és una rahjuríciicn 1 cl Prqjcctc rlc Ltci es de- 
nomina < ( C I C  moclificacib)>, qiwn el seu article {inic EmpEicu ~ m i i  

derogació, L i i x i  dcrogació de totes aqricl Ics inesurcs que fan rc- 
fcrcncia 1-1 I’udscripció de cornpeti:ncies al í)cpartament CIC Sa- 
nitat i Segiirctat Social. Derogocih o moclificaci6:‘ Aquesta és 
una contradicci6 que conté aquest Prqjcctc de Llc i  que vostks 
ens presenten. 

Una d t r a  ra6 : tnentre nn hi hagi titiii nova definicii) cfc 
I’nclscri pci0 clc I’ICASS, I’ICASS quecla nclscrit al Conscll Exe- 
cutiu, perl, clucclu fora de la iiormalitat jurídica per podcr w- 
tuai.. Aquesta ks L I I I I ~  situacib qLie p o d r h ~  considerat- de clcsgo- 
vcm. fis possible que vostbs tinguin sin dccret a la taula, al 
calaix cle la taula del senyor Conscllcr -com deiu la diputada 
quc m’lia ~~rccedi t en I’k CIC la paraula- iiclscrivint ja I’ICASS 
ii la seva C:onsclleria --ell ho i in ma nifcstal--; pcrb nosaltres 
no crciem que ks un procccfimcní rcglamenh-i noI-rniiI q ~ i c  
una llei vagi íi lcgilimnr LIII clccrct que encara no hem vist; ks 
corn comenpr ~ i n a  ensa per In teulada! Aixh és Icgislar UI rcvds, 
senyores i scnyors diputats. 

Una altw qüestii, per la qual ens hi oposem es quc amb ! ’u- 
provncib cl’aquesla Llei donem aqucskt habilitaci0 en blanc al 
Consell Executiu. Nosriltres creiem q~ ic  aqucsta 6s Linit clesle- 
galitzacib de la 1,lei aprovada el 1983 i ,  ii hi vegada, per cluk 
no‘!, 6s tiri f’rau cn rehcih amb el que preveu Iu L!c! 3/l982, 

dita de E’llstiitut Interior. Aquesta Llei cshblcix yuc ~<s’aciuat-:j 
pcr rlelegxib legislativa )>, i qirc uqzicst;i ha cie scr C X ~ ~ C S S : I ,  

que hi liu d’ixivcr Ltiia concrcci6 amb la matbria clclcgad;l, cluc 
hi ha d’hiivet- un cstabliment de terminis i que cl proccdimcnt 
IcgisI¿itiu hu CIC scr CIC bases i no ordinuri. I<epiissin, en tot cas, 
senyors cliputals clcE Govern, I’Estiitut Interior. 

Corn u conscqücncia, cl G r u p  ~iarlarncntari Sociulistu qiicst i- 
o t i  a E a cons t ii LI ci onal i ta t i 1 ’adeq LI aci 0 est i1 t LI tiiria d’aq Lies t a L 1 c i 
qiie avui s’cstB clcbatent D Iu Cambra. 

1 li  hu tmibc, senyores i scnyors dipututc;, mi lercera ru6, 
una rah política, ~ i n a  r a h  política. Nosaltres hcm actlsnt ja dcs 
cl’aywsta tribuna, en tot  cl procés del dchai d’investidura, ~ina  
manca dc clmdut CII la coníiguracib d’aqucsta novu C:oiisclIe- 
ria de 13encstar Social. Sotu el noslrc criteri, aquesta Conselle- 
ria -perdoni, senyor Consellcr, és 1;i primera vegada que 
vnsti: és a la Cambra-, per nosaltrcs, ticix dcst:aE‘e’inad;i. 
PerqLik jo l i  preguntaria : ha renuncirtt vostc t m b é  :I Ics co- 
mpeteiicics CIC 121 proteccih dc tneiiors‘?, l i a  renuncial vostb 
tambk a les coiiipctkncies clcjovcntut? IAI compaiiy;i d’lniciuti- 
va per Cutalunya fcia una relacib de cornpetkncics qiie sota cl 
SCH criteri i tarnbk el nostrc haurien d’iinar ;I fbrmw p ~ i  cl’u- 
quest contingut de la Conselleriii de I3encstar Social. 

E1 que trosallres lamentem 6s cluc lo ts  paIlcm ric hcneslar en 
aquesta Caiwbl-a, perb sernbia ser yuc parlctn sota otjectius i 
conceptes totalmcnt direreilts, i cns agradaria porlcr f‘cr aywst 
dcbal aqui  H la Cambra. Nosaltres crciern que una política dc 
benestar sociid -i permetin cluc aprofiti nqucsla opor~unilni 
que tinc: en aqiiest dchat pcr dir-110- ha tlc c‘rciir, inuentivar i 
reclistribuir d’una m;incra rncs igiialitiria els bdns i els serveis, 
en definitiva, la riquesi; ha de ser ~ina  polÍtii:a que vagi a l lu i ta r  
contra Ics desigualtats, coiitrii les situucions rl’atur; ha d’invcr- 
tir més en aqucllcs tcrriloris qiic inks h o  necessitin; ha C I C  pro- 
c i m r  -i aixh el senyor C:onseller, evidentment, ho ha dit- 
fer una politica d’intcgracib -ha parliit voslb de ..., tro,  n o  sé si 
ho ha dit, el scnyor Clonscller, perh s’hu dc fcr una politica d’in- 
tcgracih de Ics clif‘crctits actuacions dels clil‘crenis rlcpart;iinents 
quc porkn programes de bencstar social. 
Ih definitiva, nosaltres creiem que el que s’ha dc procurur 

és tina política imiplia dc bcncsiar social i no Lini1 política - - i  
aix<i ens prencLrparia- assistenciat , que ancs iinicament a una 
aet uacib pul+liativa d d s  problemes, seiisc mirar tnds enllri. 

No sabem tatnpoc si aquesta Conscllcri;) scrA Iu geslora de 
Ics oficines de Imicstar social -:iqucstes sí yuc  cstan 
traspassidcs- ; nosaltres hem dchatut cii iiiriltcs ocasions les 
finalilats (I’aqLicstes oficincs de Iiencstar social, cluc haurien cle 
scr inlcgrxies :I I n  X ~ I I ’ X ~  piihlica de sClvCi!< des de les udmi- 
nistracions locals. N o  sabciii quin 6s I’otjectiu i el que es pcnsa 
fer amb ;uquest;i X B I ’ X U  de scrvcis ~ L I C  hi 1x1 en clil‘crcnts pohluci- 
ons del cinturh. No sabcm, II la vcgada, si I:S liirh iina pcilitica 
de potencinci6 i :implinciS, tlcl scrvei públic - I ~ C )  ho saí~cm-, 
o bé cs portar;:2 ii cap una política tendenl aili H t;i privrttilzacih 
dcis scrvcis -no ho sabein. Dcscorici xcin aqucstcs qiiest ions 
bAsiques; sc’ns hun avanpt unes C ~ U B I I ~ C S ,  pcrh shn inol t 
poqucs, respccit: al qiic ha dc cornporiar un debat sobre el 
terna de benestar social, i per aclLicsts motius tambc, pcrqui: 
encara no hcm pogut lenir aquest dcbal sobre la poljtica dc 
benestar i no s d x m  el quc comportririi aclticst traspiis CIC 1’1- 
C A S  a la nova Consellcria, nosattrcs cns oposarcm tambk ;I 

aqucst Projecte de Llei. 
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Creicni, CIC veritat, qiic cstcni o:irregats de rair : el Pul-111- 

irrcnt 6s pcr. dcba~rc, conf‘ron tnr i dialogar; en  uqucsta circurn- 
sl;‘lnciu se’iis ha ucgut el drct fonamental a proccdii- amh csme- 
fies ii la millorii d’aquest Projcclc qiic sc’ns h;i prcscntat. Nos- 
allres arn sí que els clcrnanc~~i, i cn cl iiicLi ciis pcr primerri 
vcgucla en  uquesta Iegislntura, cluc cls senyors diput;its que 
rloncn suport al Govcrn s’esforcin dc veritat :I transformar cis 
inonblegs d’aqLiest Pc?iIatneni en diilegs, perquk cl bon govcrn 
tEel poble de Cotaltinya aixi  ho ncccssitii. 

Griicies, senyor Presideiit. 
FI Sr. P1-2ESlT)EN’I’ : Grlicies, senyoru 13arcnys. I%t C;rup 

píirlamcnlari de Cotivergbiicia i Uni6, té la p a r n ~ l a  el Diputat 
senyor Su bi ria. 

EI  Sr. s u m A  : Scnyor President, senyores i senyors c i ipu-  
tats, per fer cl posicionament del Grup pnrtatnenLari de Con- 
vergcncia i Uni6 en relaci0 amb el text que ens ociipa. 

llurant els dies que han precedit aquest dchat, i especial- 
ment a la di-irrera reuni6 (fe la Juntki de l’ortavcus, s’han susci- 
lat divcrsos iispeclcs, icspcctc a aqucst Projjcctc dc Llci, que 
avui han imiat a sec tocats aquí. .Jo c m  referiré a tats aquests 
pimis,  que sbn fbnnmentalrnent l’aspectc reglamcntari 
- cpi an t al t r i m  i t - . . . i ’as pcc te d ’ hali  I i tac i 6 I cgal pc r pocl c I’ 
presciitur i ~ q ~ r o v ~ ,  si ~ ’ ~ S C B L I ,  aquest Projecte; el contingut del 
Prqjeck, i finalmetit, molt breument, cl contingui dc la Con- 
selleria, yuc 6s Lin tcma quc també s’ha tocat. 

Rcspccte al t r h i t ,  u mi m’agraclariu fer iivineiit quc, cfwt i- 
viiment, cl dia 5 dc juliol, amb rcgistrc d’eiitracla en uquest PaI- 
lamcnt dc 6 c k  juliol, hi 1x1 LIIXI certificacili del Govern quc ciiii 
que s’;1I>rova 1 ’Avantprojecte de 1,lei modi ficani la ILlei 
1211083, del 4 dejuliol -la qve 6s rnodiíkxla- i detnmia -cl 
Consdl Executiu - , dcniana cl triimit pel procctliincnt d’ur- 
gcncia. El Govei*ti i10 16 a l t ra  TOrinula al S C L ~  abast pcr accclernr 
Iu tramitacih tl’un yrclicctc cluc dcmanar el triimib cl’uigencia; 
cl <;ovcI~i no pot d~iiianar, tat corn prevc~i  cl Itcglaincnl i la1 
com j~rcveu el imateix F,slat~it Interior, cl trlirnll de lccturit 
i inica. Pccr tant, cl Govern fil alli, que est:! al seu abas1 pcr iicoii- 

scguir q ~ i c  el l’n?jecte cs tramili amb la mixima cclcrilat 
liossi ble. 

El dia 7 de juliol entra al Parlament~Lina carta dcl Mot1 1 Iono- 
rable Presidcnl quc té dos parigrafs. l;n el prirncr pxiigrid’, que 
en podríem dir parBgraf expositiu, diu : <( L1 Conscll Kxecutiu, 
en la sessi6 celebrada el passat dia tal, vil acorclar rcinctre al 
kirlamcnt ei Projectc, aqucst, i sol-licitar la scva tramitacib pel 
procediment d’urgcnciu. H Exposa un fct passat i ,  llavors, en el 
segon plicAgrafdiu : << Atesa la naturalesa de l’csmeniat Projec- 
tc dc Llei, i fent (IS dc Ics fmiltats que em recorieix I’articlc 
56.2 del Reglarnen t del Parlament, demano que sigui con vocii- 
cia sessii, extraordiniria del Ple, als efccctcs de la seva considera- 
cii, i iiprovacih, si s’escíiu. )) Aixb ks cl cluc 16 a l’abr-lst cl Presi- 
dent de Iu Gcncrditat; uixh estil reconcgut pel lieglarncnt i 
estil reconcgut tambk en  l’I=,stiilut Interior cspecíficiitnent. Per 
tanl, cl President dc la <;cneralitat l‘a all0 cluc pol pcr ~icoiise- 
guir qiic aqucst Prqjccte sigui Iramitat en aqucsla C:ambriz al 
mbs t-lipiclament possihlc, i aleshores, amh posieriorital -el 
inatcix dia, pcrb amb ciitruda clc rcgistre umh un niimero 
posterior-, el Grup par*lmwilari de Convcrgcncia i Unih 
cnvia un alire document, en cl qual tomb6 hi 1x1 clos parAgrat‘s, 
tin parrligrd expositiu cluc diu : (<El Govern de la Gcncralitat 
ho tnlmcs al Pm+lment amb data tal el Projeotc at qual ens 

cstem referint )>, i cl scgon pariigrd 6s el quc sol-licita unii casa 
now, cliu : (<Tcnitii cn compte la íinaliiai i ,  cn clefinitivr-1, In 
naturalesa d’íiquest Projccte dc Lici, cl Grup piirlamcntari de 
Convcrghcia i UniO creu que seria oportú que, de coní’ormilat 
amh el cluc disposa I’arlicle I 18, es proposés a1 i91e de la 
Cambra el SCLI triimit CII 1cctur:i iinicah), i u i x h  ho pot Ter el 
C; ru p 1x1 rl n me II t :i ri . 

A mi em semhla que aqui no hi ha cup contrxliccib. t l i  I x i  
una cxpr’cssi0 CIC voluntat dcl Ciovcrn, quani  a 13 ccleriiat de 
t ramitacih; hi IM un iis, pcr part clcl Presidcnt dc la C‘rencralital 
de la sevn filcultat de denianar una convncathiki de Ple cxlraor- 
dinari E ,  llavors, cl Grup parlamentari, intcrprctant aqucstcs 
voluntlits i la finalitat i c l  contingiri dcl Projcctc, quc ds ci’arti- 
cle iinic -és cfcls contemplats en I’articlc I18-, deinanii cl 
1-7 ro ce di MC n t de I cc t LI r a ii  i1 i ca. 

rcnt i quc no implica cap contraciicciii cn ciip momcn~ .  ks tiics, 
nosdtres penscm quc si hi ha u n  prqjectc CIC Ilci que sigui para- 
cligrniitic per poder-li aplicar cl triimil de lcctura única és 
aquest; és un projcctc CIC llei cluc quim parlcm del seu contingut 
tornaré a insistir sobrc aquesla qüestib. 

Habilitació legai. Evidentment tots els govcrns, i nrrericimt 
;I ni b aq LIC I I :I t rad i ci O cl cmoc 14 t ica dc la se pa rac¡ h cle pocicrs, 
tenen tina arnlilissima i reconegucln kicutlat d’aulorganitzacib, 
n ut LI r t i  I me 11 1 - a y ues f ii í‘ac u 1 t ;i 1 d ’ :i LI Iorga 11 i t mi b - 3 i rn it ada 
per Ics lleis, i nosaltres ens trobcm cpic la Ilci que CII tot cas 
~niirca cls limits cl’ncluestir facultat del Govci-ii ks I’Estatut 
Interior. Llíivors, I’klstatut Interior ens cl iu  divcrses coses cluc 
s h  pcrtincnts al text que ens ocupa. Coucretment, n’hi ha 
~ i n ,  cl’articlt: de l ’ í - k ~ ~ i t  Interior, que a ini cin sembla cluc 6s 
espccialmcnt escaient ii aquest a situacih; 6s coiicretanient I’ar- 
l iclc 5 1 , cluc diu : {< 14 ciindidat ... )> Ls rcfcrcix al procediIneiit 
d’clcccib dcl Prcsident, diu 1 (( El culldiclat prcscntiu’~~ cl SCLl 

programu de govcrn i desprcs tl’un dchal sobrc aqucst progra- 
mn es proccrlirh a la votiicih. Perque resulti invcstit haurh cl’ob- 
ienis els vots de la tnqjoria ubsolu~a. )> I alcshorcs ve la frase 
que H mi ctn semhla crucial aqui, que diu : (<  Ayuesh eleccib 
comportari alhora I’aprovació dcl programa de govern, M I nos- 
alt  res cns tro hem, repussnn 1 el !)¡ur¡ do L S ~ ~ s s i t ~ t ~ s ,  quc dcsprks de 
quatre pigines dc I1iiii.i ik S ~ , s ~ s i o ~ ~ , s  rcfcrint-sc al tema del ben- 
estar social, ei Prcsident de la Gcnernlitat, en cl debat cl’inves- 
t ¡dura, afismu taxativament davant cl’aqucsta Cambi*a ; ((Com 
els deia, no esgotare tot cl quc sobrc aquests t ems  H, aquestes 
quatre pigines de benestar social, <<els podria dir, pcrb, CII 

canvi crec -i crcc cluc aixb dcixa molt d a r  el meu intcrks i cl 
de Convergcncia i [Jnib- qiic vull nitifkar el nieu proposit de 
crear la Conscllcria de Bcncstar Social, que cobrirh alguns dels 
ciirnps qtie he estnentat. )> Pcr tant, donada l’eleccih clcE Prcsi- 
dcnt per miijoria absolLtta en 121 primera volacih, s’hn de consi- 
clerur que el President de la Generalitat no només tb i’aprova- 
c ih  d’uqucsia Cambra per crear la Conselleria dc Reneslar 
Social, sin0 que a i  maieix temps li: el mandat cl’aqucsla 
Cambra per fcr- ho. 

1, I lwc)~*s,  cntrcm cn cl contingui exacte jti d’ayucst Projecte 
cle Llei. Í<s evidcnl, a nosaltres cns sembla, que la Coiiscllcrh 
de Benestar Social hauria dc poclcr dirigir les activitats de 
I’lnstitut Catali CIC Serveis Socials, i ens trobem al niatcix 
temps que, a causa dc lu Llei cl’Adminisiracib Institucional de 
I u  Sunitat, L i m i  cusa quc habii tialincnt seria estricta competen- 

A IIIE CIM sct~~bla que >iqucSik  LI^ IJI*OCCS ¿lbsolütiimeIIt cohc- 



cia clel Govern, i a més a mks per dccrct --concrciament el 
mateix Estiitut lntcrior diu, el tnittcix S;,siatut Interior, que 
s’ha dc llegir I’Eshtiit Interior de iant en tant, d i u  : <rArticlc 
81 . L‘cstructunl orginica de catln department cs fixa per un 
decret del Govern. H-,  ens trobem qiie excepcionalment la 
i, lei cl ’ Adm i n i s t mi 6 Insti 1 LI ci o n al de I a San ilal 1 egril i tza 
l’adscrfpció de I’ICASS :i la Consellcrio de Sanitat. Ré, si tenim 
un text legal que fa una excepció respecte al que seria la fixació 
de l’esiructuru orginica de cada clepartamcnt, ks evidcnt quc 
l’hica rnanerii de resoldre el problema seria. #., ti’hi hauria 
ducs, de mancres : una scria fer iiiia llei cluc cldscrivis I’ICASS 
a una nova Conscllcria, i una altra scria simplement dcslegalit- 
zar la qüestib, és a d i r  deixar-!a rcdLiida a la m i e i x a  situació 
que qualscvol altra direcci6 general o qualsevol altrc institut 
del Govern de la Gcncralitnl. 

Naturalment, fer deduccions d’aixh i dir : (<cscolfi, si vostks 
passen I’ICASS vol dir que no pensen donar4 res més ii 

aquesta Conselleiiu‘! n,  no, es farii per decret, naturalment per 
un dccrct posterior a la Llei. L)éu nos cn girarcl dc fer decrets 
abans dc les lleis que possibilitin fes aquelis decrets, perque 
vostks ens clirieii moltes coses i tindrien tota la ra6 del m6n. 
(Rrmrw Ikfj veus.) Seria la primera vegncia, senyor Iiibb. 
(RiUIkJSJ 

Respccte al contingut de la Conselleria, he dit qtrc en parlaria 
brevissimament, i ho faré, hrcvíssimament : ctn remeto ii les 
quatre piigincs dcl cliscws d’investiciura que sobrc el contingut 

CIC la Coiiselleria de Beneslar Sticial consten cti cl Ilicrri dc 
Sessit )ris. 

Per tots aquests motius, senyor President, nosaltres ente- 
nem que el Prqjecte 6s cormte ,  que la deslegalEtjl.aciS, cle 
I’aclscripció d’un institut a una conselicria concreta 6s prudent, 
i ,  per tant, correcte, prudcnt, adequat, compliment del progra- 
ma, compliment del nianilat d’nqucst Parlament en &gir el 
President de la Gcneralilat, per totes aquestes rauns, bbvia- 
mcnt, votarem a favor del text. 

Mol tes grhcies, senyor President , scnyorcs i senyors 
d i put at s. 

El Sr. PRESIDENT : Griicics, senyor Stihira. 
Després d’havcr intervingut tots els grups, es passa a in 

Lcs senyores diputades i els senyors diputais que hi estiguin 

Les senyores cliputades i els senyors diputats que hi estiguin 

Les senyores diputadcs i els senyors dipulats que 

VQttiCih. 

d’acord, que es posin drets. 

en contra? 

s’abstinguin? 

ires rridex a vo in I hih. 1 

vots en con t rii i cap abslenci O. 

( J .  S F S .  dipllfcrls íEim SrJrtOr dP I0 Ccrmhl~cl no s irkrr1 C I I  I ‘ f lp  rlr) IPS 

El Projecte de Llci ha estat aprovat per 77 vots a favor, 30  

S’aixecii la sessih. 
(13 i i r i  yirtxt~ C / ~ J  drn/ztl M ml i i  i iwtzt’ rniwt.?. I 



Ordre dcl rii a 

El Sr. PRTSIDEN’r : Scnyores diputades i senyors diputats, 
es fi avinent que, d’acord amb el Kcglnmcnt, aqucsta sessib 
tindrii un únic punt dc, I’ordre del dia, I n  scqükncia del q w l  es 
clescabricllarii d’acord amb I’article i 39 del Rcglamenl. O sigui, 
dcsignacih clels Senadors que rcprcsentaran la Generalitat al 
Senal, d’acord amb l’articlc 34.1 de I’Eslatut d’Aiilonomia i 
I’tirticíe 139 del Kcglamcnt. 

Prego ;I un senyor’ secretari yiie doni lcclura iils candirials :I 

scnadors presentats pe Is g r ~ t  ps par laincn la r i s. 

13 Si-. SECRETARI Pt.IIMI.‘,R : El Grup pai*lumenlari clc 
Convcrgeiicia i ünih praposa I’I lonorable senyor Joaquim 
Ferrer i lioca, 1I.lListrc scnyor Enric Vendi~cll i 13~iIiin i 
l’lldustre senyor Jorge I~ci*nhcle~, E)iaz; el Grrip Socidista pro- 
posa 1’11-iuslrc senyor 1;clip Lorda ¡ Alhiz i 1’11-lustre senyor 
Jordi Sol@ i Tura, i el G r u p  piir’l:lIi~entai*i ci’lniciativa per Cata- 
lunya, 1’11-luslre senyor Roc I;irentes i Nzvat-ro. 

F,l Sr. PRES[ l.)fiNT : Moltes grkies. Aquesta Presirlcncia 
proposa a la Cambra la rati ticacih dels canditats prescntats pro- 
posuts pcls grups prirlainentaris, pcrquc rcprescnlin l u  Gencra- 
litai al Senat. 

Vots :1 fwor :I 
Vots enconlra? 
A hst enc i on s :j 
Aquesta Presicikncia anunciu y ~ i e  pcr 104 vols II lavor, cap 

cn contra i 9 ihstencions queclen designats Scnndors per repre- 
sentar la Genet’alitat de CalalLinya al Senat cls 11-lustres senyors 
Koc Fuentcs i Navarro, Felip Lorcla i Aliiz, Jordi Sol6 i ‘Tura, 
Joaquim 1:errer i Roca, Enric Vcndrell i !)liran i Jordi I ’ k c t i i h -  
clez I_)ía;7,. 

S’adverteix quc la Presiclencia i nformnrA la Prcsidkncia del 
Senat dcEs Senadors clcsignats, als quals cs lliurar8 la crcrlencial 
corrcspunenl. 

S’uixeca ln  scssi6. 
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Ordre dcl dia 

El Sr. PRESIDENT : Comenca la sessib. 
D’acorcI anih cl Reglamcnt, nqucsta sessib tinc1r.A tiri únic 

punt de S’orclrc dcl dia, que és cl de debat i votnció de la Propos- 
ta CIC Resolució presentada per més d’unii cinquena part dels di- 
putats, del grtip parlnmentari de Cnnvcrgencia i llnió, per tal 
que el hr lament  interposi recurs d’inconsti t uciondi tat contra 
l’arlictc 5.1, en relació amb cl 5-2 c )  i el 4.2, i I’urticlc: I4 de la 
Llci 10/1988, ric1 3 de maig, de Telcvisih Privada, d’liicord amb 
els articles 14 1 i 142 del Rcglurnenta 

S’informa els mcinbres dc la Cíimhra que I’esmentada pro- 
posta ha estat publicada en el I3Eftlli>fi O/k*iul niimero 5, de data 
7 dc juliol de 1988. Per al debat se soguirii el que determinen 
els articlcs 141 i 142 del Reglament, sobre el proccdiment pcr 
interposíir I’CCLITS d’inconslftucionalitat. 

Es concccieix la paraula al Diputat senyor Codina, quc 6s re- 
prcscnlant cl’una cinquena part dels cliputals proposants. Te un 
tcmps de quinze minuts, milxim. 

1 3  Sr. CODINA I CASTILI.0 : C~i*Acies, scnyor President. 
Senyorcs diputades, senyors diputats, pujo ii la tribuna en nom 
d’una cinquena part dels diputais, del Grup de Convergbncia i 
Unib, per demanar-los ei vot íi-lvorable pcrqut: aquesta Cambra 
inlerposi reciirs d’inconsliltrcionalilal a Ia Llei que jo diria mal 
mometiaclii ({Llei de Televisió IJt-ivada >) --no ¿i1 conjunt CIC Fa 
h i ,  sin6 a uns articles d’nyuesta Llei -, i dic ((mal momena- 
cia>> perque nomes cal llegir I’artide I d’aquesta Llci per vetirc 
com es defineix corn una liei cle tituiaritat estalal, i quc, cn 
canvi, sembla quc la voluntat dcl legislador wi ser dcs del 
primer moment que fos una televisi0 t (  privada >> en el sentit 
mks ampli de la paraula. 

Malgrat tot, la mcva Intervcnci6, lbgicamcnt, no s’ha dc re- 
ferir I I  ia crítica dc ia Llei, aqucsta no és la Cambra, aixb ja va 
succcir en cl Congrés de Diputats i en cl mateix Scnat, on les 
diverses forccs polítiques van mantenir les seves posicions, i 
on, finalment, la majoria -en aquest cas el Grup Socialista al 
Congrés de Diputats- va fer que la IJci prosperés. 

En dernocrkia s’ha de ser itbsolutamcn t rcspeciiiOs amb alli> 
yuc a les Cnmbres --al Congrks o al Parlament - Ics seves ma- 
jories ctecideixen, S’ha de ser respectubs fins al punt que cies 
d’alguna altra insthncia es pugiii considcrar que alguns d’u- 
qiiests articles de la llei o de la prbpia Llei pugtiin ser lesius, 
puguin ser, diríem ..., pocien modificar aspectes, o bé dels esta- 

tuts de les diferents comunitats autonomes, o, en dctiniliva, 
CIC terceres persones. 

La ddctisa que fare de 10 interposicib del rcciirs m i r i ,  hiisica- 
inenl, en dos blocs; es a dir, pel que fa a I‘article 4.2, cl 5.1 i el 
5.2.c), que, com ics senyorcs i eis scnyars dipuiats coneixen, 
tenen una intcrrelació que fa indestriable quc la s e w  discussii, 
es produeixi de inancra separada, i ,  dcsprks, 110 faré pcl qiie fa 
rererbncia a I’article 14 dc l’esmcntada Llei. 

Pd que fa als articles 4.2, el 5.1 i el 5.2.c), fa referencia que 
la Llei p w c u  la creacib d’un (<plan tecnico nacional )> quc, en 
el si dc la Llei, 110 quecla gcns definit ni el seu inibit ni CIC quinu 
forma i de quina manera s’aplicnrh en el conjunt, hb de 1’Estat 
o cn el conjunt, si n’es cl cas, de les difercnts cornunilats 
autbnomcs. 

L’esmentat pla, des de la nostra perslicctiva, d’entrada, ja 
ofereix un dubte, i ofcreix un dubte d’inconstitiicionnlitat - - i  
aquest és un dels motius pels quals nosaltres demonem el vot 
kivorablc a la interposició clcl rcciirs-, perque, segons l’article 
4.2, fh ref‘erkncia que i’csmentat pla ser& es crearii per decret 
dcl Govern. 

Nosaltres pensem qirc un pla de la transcenclkncia ian impor- 
tant com aquest no hauria - - i  n o  podria- cl’cstar decrclal. 
Pensem que una norma de. t’ang superior -concretament, 
liauri:! de tenir e3 rang dc llei- hauria ci’cstar ctmtemplat en  el 
si de la Llei, cosa que no  nomh no passa, sin6 quc, cI’Linii 

manera explícita, queda clar cl~ie aqucsla rcscrva la fil al 
Chvcrn central, a l  Govcrn de 1’Estat. 

No és només ~ i n  posicionament o una opiiiib del nostre 
Grup i d’aquest Diputat que els parln, que aixb sigui així, sinh 
que la jurispruclknciíi que cl Tri buna1 Coiistitucional ha anal 
clabonmt durant tot aqucst temps, i molt reccntemcnt cn una 
scntencia del mes d’abril cl’cnguany, que d’una manera clara 
cxplicita que el que fti rel‘crkncia a lleis cie bases ha ci”estar 
-tot el que fa rel’ercncia a Ixi~cs-~ ha dc tcnir el rang dc llei, i 
no el dc decret. 

Aquest és cl motiu guc en uquest punt nosatires pensem que 
es comet, o que hi ha la possibilitnt qiie es comcti, una En- 
constitiicionalitnt. 131 rang CIC decret, eviclcntrnent innlt itilcr-ior 
a l  rang de Ilci, fa que la decisió que pren el Govcrn csciitimi ii la 
Cambra -en aqucsl cas itl Congres clc Dipuhts- ta interven- 
ció del legisladoi-, i’opinib, en dcíinit iw, dels representants, 
en aquesi cas, del poblc espanyol, 

Nosultrcs pensem, ii mes, qiie aquest pla, que enlloc d i u  
quina serii la Lona en quk intcrvinciii ... ks a ciir que, per úccrct, 
el Govern matisarh, dirA quin és I’espai geogrlii’ic en  y u c  cl p h  
intcrvindrh. En aquest supbsit podricn donar-se dues sortides 
: una, que sigui coincident amh el mapa autanomic actual, i 
I’altra, que 110 ho sigui, I analitzem que passario en I’un i en 
I’altre cas. 

Si és coincident amb cl mapa autonhmic, cns scrnbla del lot 
nccessari i irnprescindiblc que fossin les cornunilats autOno- 
mes quc tinguessin 121 compctcncia exclusiva de legislul; de re- 
gular sobre aquest aspeck. Si no ícis així, si no cainciclis amb cl 
mapa autonbmic, ens  semlila que encarit scriit mcs grcu; és i\ 
dii. que  el que estaria passant és cluc, imagincm-nos pcr’ iin 
moment qiic cl Govern decideixi que l’espai en yiie ha ri’inter- 
venir en el PIim Nacionul sigui Catalunya, Múrcia, el País Vii- 
lencih i Aragó. Com qucdcn les compethicies que, per excrn- 
ple, I’articlc 16.1 dc I’Estatut reserva a les comunitats aiitbno- 
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mes i, en aquest cas, rescrva 1-1 la ~iencrii~itat‘? ks ii dir, es pro- 
duiria lina situaoi0 d’absoluta anormditat, de forma i rnancrii 
yuc interessos que podrien ser lesius pcr al poblc dc Catalunya, 
ni cl I’~larncni i i i  el Govcrn podricn dir rcs, ja qtie I’Ambit ter- 
riiorial no s’ajusturia a I’iimbit territorial CIC les cornunitals 
autonomes. I se’ns pot d i r  : (<és que la Llci no diu quc s’rijusti 
al Pla ’krritorial o que no s’ajusti ... )>; la Llei no ho diu, certa- 
ment, ho dirii cl decrct, pcro no és bcn cert que quan et Isobes 
davant d’una i nclefensió com aquesta has de rec6rrer forcosa- 
ment a la lectura de qlak és el que han dit personcs autoritzades, 
pcr exemple, cn ayucst cas, cn el Senal o en el Congrks dels I l i -  
pulats? Mi ha tinii interveiicib, cn la plana 3.417, del Cangrks 
dcls Diputats, dei senyor Martín Tova), cluc explicita, diu quc 
cap norma d’aquesta Llei ni cap aspecte d’aqucsta l lei fil refe- 
rkncia quc s’hagi d’ajustar 211 mapa geogriitk de les comunitats 
autbnomes. Per tant, fa pensar que si la lletra IIQ ho diu, I’espe- 
rit del legislador, I’esperit en aquell monicnt de qui representa- 
va la majoria absoluta en el Congrés dels Diputats, ens fa 
pensar que, amb un percentatge molt elcvat de possibilitats, el 
mapa del que afectarh aquest Plan Nacional no s’ajuustarii al 
mapa de les comunitats autonomcs. 

La defensa d’aquesta intcrreliicih, entre els articles, corn 
deia abans, el 4.2, el 5.1 i el 5.2.cl), estan absolutament en- 
trelligais, en iot  cits ..., l’article 14 és el que quecla menys jligat 
amb aquests, perb també tk una certa connotacib que .jo intcn- 
taré d’explicar-los per un  mntncnt. Aquesta 6s una llei, deia al 
principi, des dcl nostre punt de vista, vaga, poc concreta; cl le- 
gisludoi; volgudament, no ha fet matisacions, ha deixat el 
camp i el marc obert per a unes intervencions posteriors. Aixb, 
en general, a la Llei. Pero, per cxemple, a I’articlc 14 es bl-lixa 
ci’una forma moll clara i molt concreta R la casuística, a aquells 
aspcctes molt puntuals com, per cxcmple, íins i tot, quin 6s el 
percentatge que hauran de dcclicar els futurs concessionaris ii 
i a dcscuii ne x i 6 al s LI i feren I s  A rn bits te r 1.1 t ur i H 1 s, com LI 11 i tats 
autonomes o no -j, ho vcurcrn, si seran aqiicslex o seran 
unts altres-, i ,  ;t mes, diu, amb aquesla manera d’anar portant 
a la casuística m k s  cxtrema, jo diria quc cn contradicció amb el 
qiic 6s i’cspcrit de la Llei, Cs a dir, la I h i  cs molt iiinplia, la Llei 
ks poc concreta, i aquest articlc és?  COI^ cls clic, molt concrct; 
en canvi, deixa d’una forma molt vaga --i 1-1 [ni em scmbla que 
volgudarncnt molt vaga- tota la qiiesti6 que fii rckrkncia a la 
llengua. Aquest és un aspecte que m’ha agradat que sorlis en 
aquest article i en aquesta Cambra, concretament en aquesta 
discussió, perque poques cmes hi ha hagut en aquest Paria- 
ment, corn els aspectes que fm refenincia a la cultura, d’una 
forma especial ii la Ilcngua, i d’una forma especialissima, jo 
diria, ii l’impwte yuc ha pogut tenir el mitjli corn la tclevisi6, o 
l’impacte cluc ha pogut tcnir pel redrcqirncnt de la llengua, pel 
qiic cs la nostra cultura, per tot plegiit; res, mili, corn aixo lla 
portat la unanimitat d’nyuesta ~ a r n ~ m .  ks cer( que en les dis- 
cussions, per exemple, dc pressupostos, cadascun clcis grups 
de la Cambra han maniingut Ics seves posicions i Ics seves dif’e- 
rcncics, per excrnple, en el tcnia cle ‘ W 3 ;  és Iogic, aixb ha 
passat durant aqucsts quatre anys i tomari a passar aquesta Ic- 
gislatura, pcri, mai ningi ha posat en qiiestih, mai ningú ha 
posat en yiiestió la convenikncia, 111 necessitat de la Iclcvisib 
-i cn gencral, no estic parlant tampoc només de TVR en 
aquest cas, i aplaudim d’una forma clara tot l’eslbr~ qiic des de 
fa anys la Telcvisih Espanyola 1x1 fet des de Sant Cugat per tot 

aquest suport a Iu llengua, aixi, ks cvidcnt que 6s així. 
A nosaltros cns sembla quc, en  cas de no rechrrcr aquest arti-  

cle, podem tenir cl risc que aquesta voluntat mmiresia, absolu- 
taincnt clni.a i cl’una forma unhnimc que sernprc s’ha produ’it 
en el si d’uyuesta Carnhra, se’ns pugui rnalmeti*c, ks ii dir, qiic 
les tclcvisions privades, en cl moment que no es concreta ni el 
tcrrilori, ni quina llengua ha de ser, ni quina llengua ha dc ser 
-i no nomcs pcrquk podriii entrar en  contradicció amb I’articlc 
tercer dc la Constitucih-, ssin6 perqub cns sembli! quc Ea con- 
veniencia i I n  necessitut que quedés molt clar que en els imbits 
territorials de les comunitats autbnomcs Ics desconnexions, 
quan fa rcfcrkncia <<a las demis Icnguas españolas )>, diguks 
({el c a i a l i ~ ,  ens sembla que cncara yLie només fos, cwiira qire 
només fos perqui: el Tribulial Constitucioiial pogués prendre 
posició cn aquest senti[, valdria la Iiena que intcrposéssim 
aquest rccurs d’inconstit uoionalitat. 

Senyores diputades i senyors diputats, no els vull cansar 
mks. Em sembla que el terna tots el coneixien, espero que I’ex- 
posici6 que he fet en nom del meu Grup els hagi pogut, si algir 
legítimament pensa una altra cosa, en cl debat postcrior el 
pugui fer retlexionar; estic convenqut que, en aquest cas, no 

rr-lblement aquest recurs, i no puc dcixilr de dir que m’agradaria 
molt i moll, i crec quc seria moli convenient, que no fos una 
iimplia, uiia :umplíssirnri tmjoria, com espero cluc sig~ii ,  sin6 
que ros la unani initat cle la Cambra. 

Senyor Prcsiclcn t ,  senyorcs i senyors di 1x1 tats, mol tes 
grhcies. 

El Sr. PRESIDENT : Grhcics, scnyor Codina. Ara els grups 
parlamentaris tindran ocasi6 de fixar la scvii posicib, per ordre 
de imenor a major. Pel Grup parlimentari Mixt, té la paraula cl 
Diputat senyor Xavicr Latorre. 

14 Sr. IATOR RE : Senycjr President, senyorcs diputadcs, 
senyors diputats, el CDS ha dentinciat cn  nombroscs ocasions 
li1 política mutable i recclosa del Govern central clcl PSOE re- 
specte als governs autonbmics, i molt cspecialment respcctc UI 
Govern cle la Geiieraliial. El Govern socialista ha configurat 
cn la prhclica diiiria una situacib instiiucional que ha portat a 
I’assignació imprecisa de competencies, proporcionant, cn 
incllts dels casos, la coartacla perrc‘cciu per a la inactivitat o la ine- 
ficikncia. Tmmateix, i exetnplcs no en  manquen, el Govcrn 
central ha dificultat, mit.janCant la promulgació dc legislació es- 
tatal, cl desenvolupament i execució autonomic ci’algunes ma- 
terics. Els parlarncntiiris del Centrc Democritic i Social no 
crcictn, peso, cluc amb I’anomenada Llei de Televisió Privada 
estiguem davant un excrnple més del quc acabem dc denunci- 
ar. La qüestió principal, segons el judici del nostrc Grup, no ha 
dc centrar-se en si la reserva del Govern de la delimitació de 
les zoncs lerritoriais quc hauran de cobrir les futures societats 
concessionhies i mpcdi ran a la Generalitat l’excrcici de Ics 
seves competencies. Tampoc en 1 ’omissió en I’article I4 de Ics 
modali tats lingüístiques i cul t uruls. 

Itcspccte del prirncr d’aquests punts, creicm que no ha dc 
ses la Llei, ja dc per si prou reglarnentista, que ho ha d’abordar, 
sinó el seu dcscnvolupament posterior reglamentari. Cas de 
vulnerar aquest les conipct&ncies dc la Generalitat, serri cl 
moment d’aqucsta d’assegurar de defensar ~ r n b  els instru- 
ments juridics i politics adients. Itespccte del segon punt, 18 rc- 
iiiissii, quc la prbpia Llei fa ii I’articlc 4 de la Llei 4/1980, de 

sedi només el grup que dhna suport al Govern qui votar’ rl f. dVQ- 
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I’Eskitut de lhdio i Tclcvisib, on  es contempla el I-espcctc a la 
pluralitat pol ilica, religiosa, social, cultural i I i ngüística, seria 
suficient per tal de descartar la incorzstittiuionalitat de I’article 
14esmentat. 

Altres sbn, per ii nosaltres, els problemes d’inconstituciona- 
litat que podria presentar aquesta Llei. Primer, caldria saber si 
ens trobcm realmcnt davant cl’una t Ici dc la televisi6 privada, O 

bé, al contrari, davant d’una llei que  regula només el rkgim de 
concessi6 de tres canals d c  televisió per a I’exercici d’un servei 
phblic. No és la nostra intenció reproduir cn aquesta Cambra 
un debat que el nostre Grup parlamentari a Madrid ja ha defen- 
sat cn les Corts Generals, i on arsibhvem a la conclusió que ens 
trobivern davant el segon suposit. Dcl que es tracta aquí és 
d’una altra cosa. Tot i estar d’acord amb lu declaració de I’article 
primer sobrc el carhcter de servei públic de la televisi6 en gene- 
ral, aquesta deelaraci6 resultaria absolutaiment desvirtuada si 
no recoliis, seguidainent i intrínsecament lligat, el carircter del 
dret pre-existent i reconegut a I’articlc 20 de la Constitució, de 
tot ciutadi a ser informat, instrLl’il i ,  per que no?, divertit mit- 
j anpn t  iniciatives privades quc utilitzin 13 televisió. Esscnt 
així, hauria estat més noble emparar aquesta Llei  corn a dcsen- 
volupmcnt CIC I’article 20 de li1 Constitucih, i, conseqii- 
entrnent, ti*arnitada com a llei orginica. Trí1ctant-se, per& 
d’una llei que regula un regim concessionari d’un servei públic 
mitjonqan1 ones hcrtziancs, el quc ens queda es deplorar quc 
es limiti a tres canals, que es miu-ginin altres sistemes, com el 
de cable o satkl-lits dc comunicacib, i ,  el que és més greu, que 
no reguli la coexistencia anih la tclevisió pública, strit?t/ .S~W.SII, 

que cs limiti tan sols s? la televisib de titularititt estalal, sense 
i‘er rcferbncia a la tclcvisih autonhmica, i que, linalment, con- 
siilueixi tiiia font d’inscgwrctat jurídica respecte a les einissores 
municipals, tcma aquest sobrc cl qual la Generalitat si que 
tindria quelcom, no tan sols a dir, sinb hmbk B fct-. 
Es aquí precisament on pol riwrc la inconstitucionalitat d’a- 

qwsta IJei, en la possibililar que iktorgo dc limitació fits drets 
rcconcguts i i  I’arlicle 20 de la Ccmstitucib, i e11 pariicular cl dret 
a la lliberlal cl’infclcmacib. Aquest és I’eix fonainciitnl de la qü- 
estili, no  tali sols el dret o no it Li lliberlat d’cxpressib, sinh 
també et drel de tots els ciLitaduns u scr infbrinats, instru’its i di- 
vcrtits; no tan sols cl dret de qui cmcorri, mit.janqant etnprcses 
econhmiyues, ii un cxcrcici, sinó cl dc lots els ciiihdans li 
rebre aquesta itií‘ormació. Mentre no s’cnlengui que el dret 51 la 
inIbrrnaci6 és la p e p  clau, I’eix, el pivot d’una llei de tclevisii, 
privada, est iirem davunt cl’una altra cosa, no cxxtament 
ciavant una llei de klevisió privndn. 

’F’racmt-se, com cs tracta, d’unii llei yuc tan sols Iegula un 
skgim C I C  coiiccssici de trcs canals de tclcvisib, cls parlnmentaris 
del Centre llcrnocrl‘llic i Social no veiem raG siilicient quejListi- 
fiqui la inconstiliicionalitat de I’rirticlc 5 .  1 en rclacih umb cl 
5 . 2 . ~ ) ~  4.2 i I4 dc la Llei. 

Mot t es grhc i es. 
El Sr. PRESIDENT : Grkcies, senyor Latorre. Pcl Grup par- 

lamentari d’hquerra Republicana, t& la paraula 1’11-lustre ili- 
putat scnyor Pueyo. 

EI Sr. PUEYO : Senyor President, scnyores diputaclcs, seny- 
ors diputats, en el prchmbul de la Llei dc 3 clc maig de 1988, de 
Televisió Privada, el legislador determina la conclició de scrvci 
públic de la tclcvisió, i l i  assigna tres fjnalitats : la satisfaccj6 
de l’interks dels ciutadans, la contri buci6 al pluralisnie infor- 

matiu i l’extcnsi6 dc la cultura, i és bo que aqucsla definici6 es- 
tigui arnaracla d’un cert optimisme i cl’un to tan positiu. Pero ai 
mateix lemps convé no otilidiir qiiincs són les autentiques mi- 
&rics i les autkntiques grandeses d’un initjii tan poderós que 
ha capgirat -con.juntarnent iimb cl’altres fxtors, és evident - 
molts aspectes de la vida quotidiana i de la vida piiblica dels 
ciutadans del m6n occidental. 

Ara per ara, I’impacte de la televisió és poderós, és molt po- 
derbs, molt més poderós que el que pugui arribar a tenir el sis- 
lema educatiu, I’activitat dels partits polítics o, fins i tot, la in- 
f l u h c i a  de la premsa escrita. Per tant, en principi, ha de sem- 
blar adequat que el legislador, com a representant dels interes- 
sos cte la societat, rlctu‘i a fi d’nssegurar que Iu llibertat de la ma- 
joria no cs pugui veure compromesa per I’actuació d’uquells 
grups quc disposen d’un major poder econhic.  AI mateix 
temps, per& convé assegurar que aquest rcspecte a la llibertat 
dels individus es concreti efectivament i que s’estengui, aix í  
mateix, cl les llibertats i als drets dels poblcs. El panorania de 10 
televisi6 piíblica a Catalunya no ens permet, de cap rnmera, 
d’dsser optimistes, i es per aixo que encara hem de cnntcmplar 
amb major prccaucih i amb mds reserves la forma com 1’Estat 
vol regular el dcscnvoluparneni de la tclcvisib privada o, 
m i i 1 or d i t , cl ‘aq ucst a tel evisi 6 pú hl ica gest i on ada pe r part i c u  - 
lars, tal i com es clespren de la Llci a la qual ens estem referint. 
Altrament, correm el risc qiie el saldo dest’iivorablc a una tclc- 
visi6 catalana, lingüísticament i des del punt de vista dels con- 
lingiits i dels objedus,  s’agrcugi encnra miis. ks L I I I ~  Ilktirna 
quc no sigui ara el momeni de: decidir sobrc les limitacions tcr- 
ritoriuls i d’horaris de ‘I’V3, 6s una Iliistirmi quc no  sigui a ra  el 
moment CIC decidir snbrc la nccessitat CIC catalanitzar, d’accird 
amb una voluntat lins i tot manifest& pels mateixos prdessi- 
onals del rnitjii, la segona ciidcna dc Li ‘k levis ib EspanyoIu ii 
Catalunya, sobrc la qual I’Estatiit ritorga a la Gcncralitat ccrtcs 
competkncies, o sohrc la urgcncia, cl’acord utnh I’article 16.3 
de I’l3tatui, CIC crear una tclcvisih dc t i tuhri ta t  prbpia7 q ~ i c  es- 
cievindriii u n  scgon cmal de la televisi0 ric C’atuIuny:~ N o  
poclcm decidir ikra sohre tot  aixb, perh podem i hem de valorar 
amb exaclitud l’aiitkntic abast i Ics implicacions dc la posad;~ 
cn marxa a I’IWit dc la televisi0 privada, d’~coi*d amb les pre- 
visions CIC la Llci dcl 3 dc maig. 

I , a  Generalitat de Catulunya, d’acortl amh I’articlc I6 de 1’1;s- 
latut d’ALitoiiornia, i timbé amh l’article 2.3 dc I’EstatLit CIC 
R k l i o  i Tclcvisib, 16 un ccrt niarge de compctkncies Icgislati- 
vcs i cxccutivcs pel que fa ii l’orgnnitxacii) i al control parl:i- 
tncnhri CIC Ics nclivitats del scrvci piihlic dc tclevisi6 dc titula- 
rital cstataí en el seu iimhit territoriai. 

Per tant,  si queden recoiiegudcs una seric de ci,mpelhcies 
dc la Generiilitxt en d a c i 6  limb la tclcvisih CIC tituliiritnt piilili- 
ca -cescasses, insuficicnts, per0 que s0n rcconcgudcs-, scria 
un contrasentit molt greu acccptar que la ktev is i6  privada, tul 
corn queda rcgulada cn la Llei del 3 de maig, escapes 11 l’iiinbit 
coinpctencial dc la Gencralitai de Ualalmya. 

Per que cntcnem aixb, quines s6n les raons rl’índole jurídica 
que ens indueixen B pensar-ho? En primcr lloc, cl contingut 
de I’article 4.2, de I’article 5.1 i dc l’apartat c) de I’article 5.2; C E  
fet que deixen sense cap argumenl de pes, a l’arbitri clcl 
Govern de I’Estat, lu dclimitaci6 de les zones territorials en 
que pot t’ragmcntar-se cadascuna de les concessions que la Llei 
preveu. Aquesta cessi0 íi nosaltres cns sembla gratu’ita, ens 



sem b h  innccessiriii, C I ~ S  p r c o o u ~ ~  cnot‘tiictmit oerquk es IB 
scnsc cap mcncii) dc l ~ i  tieccssiiat y ~ i e  In 1’Liiw-a divisi0 s’adapli 
211 tmrc aLitonbmic i pcrquk, per imt, en coiwqiibncia, pot cs- 
dcvcnir molt bé LIII niiljli pcr cscamotc.jrir :i les comunitats 
au t  Onomes qualsevol com pet encia sobrc cl clescnvolupament 
de les tclevisioiis privades. 

t’ntcnem y ~ i c  la clclimitacit CIC les zones terriiorids ks uria 
qücstib dc hase i que, pcr tant, no hauria d’ésscr sostrct del 
poder legislatiu i I l imda, sense cap tiiotiu cl’excepcionalita( c) 
urgkneia yuc ho justifiqui, ii la potestat rcglarncnth-ia del 
Govern de i’listat. f i¡ ha unii :ibunclarzt jurispl-udbncia qiie coti-- 
firtnw que l’instruinent xlcquat pcr eslablir hascs amt-, posterio- 
ritsi i i  la Constitucib 6s la llei, i irixo confirmi\, ciicim mks, cl 
nostrc convcncimcnt de la inconslitucionr-llilat de I’csmentnt 
article i dc la sevu acci6 poteiiciairncnt vulncnidora cie I’articlc 
1 6 de I’Estalut d’htonomia de Catalunya. 

I tenim eiicafa un altre motiu, un altre greu motiu d’oposici6 
z1 la Llei de Tclcvisih I’rivaúa, i de dubtes sobre It-1 scva consti- 
tucionalitat, que 6s ei terna que estem debatent en aquests mo- 
ments, i aquest motiu ens ve donat pel contingut cic l’arlielc 14 
de I’csmcntada Llei dc ’klevisib Privada. Aquest article 14 en-  
umera dc manera exhaustiva les caracicrístiqucs yue ha de 
reunir la prograrnució de les lclcvisions jiri vades i fi XR clctal la- 
dament Ics quolcs cluc ha cle cobrir pel que fa a la proccdkncia i 
pei yiic fa a l’cxlrressib cie 1;i programacib. 

PCI. una banda, lierb, cns Irohem amb i’cxpressici, amb cl 
concepte <( cxpresión originiiria española H ,  i, per I’altra, arnb 
l’;-ihskncia ii-lbsoluta cle quulsevol rncnoih als imperatius CIC pra- 
teccib i especial icspeutc que 1’;irtide 3 cle I A  Constitucib espa- 
nyoh detcrrnina pel cluc Ta a Ics difcrenls inoclaliistr; lingiiísti- 
C)UCS cle I’ljstat. 

Un cop m k ,  cls milions CIC ciiltaclans d’aqucst Fhtat qiic no 
tcnim com 21 primcra Iicngua I’cspanynl, cns les tiavcm dc 
veure amb qucst article de la ConsliluciO, amb l’articlc 3 ,  un 
article quc sembla rel ¿i ia pribctica, i una vegada mes, pcr ser t-c- 
cordal namk a mitgcs, 6s :I dir, cn el SCU apartai primci; quuti 
diu : I( I 3  castellli 6s la Ilengua olicin! de I’ l3kit;  tots els cspany- 
O I S  tenen el ~CLII ‘C de conkixer-la i UI dret ~J’~tsar-h H ,  pcrb mai, 
o gairebi: mai, en el seu i ipilrtat iercer, jusiiimcnt aquell quc 
diu ({la riquesa de Ics r1iI;crcnts modalitats lingüístiques d’Espa- 
nya és un patrimoni cultural que scrii otjcctc cl’especial rcspee- 
tc i protccci6. )> 1 nosliltrcs ens preguniem, cns hem dc prcgim- 
tar neccxsiuiament si eis dcu milions clc concixcclors, actius c) 
passius del catdh, gairel3é cinii ter~cra part dcls presumptes 
hcncticiuris de la ielevisih priv~ida, IIO cs mei.eixicii iilrncnys 
iinii d’aqucstcs tres conccssions c;ipriciosaineri1 aturgades pcr 
la Llei. 

1 % ~  tant, ciri sembla cada cop m&s prcocupant aquesla 
m;inca sislcmiiicil de ciesenvolupamcnt Icgal dc l’upartat 
tercer dc l’article 3 de la Constitucib, i ens ho sembla tainbk 
-6s cvident, per la transcendcnciu del tema-- en el cas de la 
Llci de Televisió Privada. 

En ei cas dc la Llei de Tclevisib Privada, la siniplc remissi0 a 
I’article 3 dei text constitucional ens seinbla inscrficicnt i man- 
cada de garanties. i1’altr.a bimdii, en cl ciis de i a  televisi6 priva- 
da 6s evident que el legislador fixa una quotu cl’~in 55% dc pro- 
graimcii) cniesa CII expressió originiiria espanyola, preocupat 
co.m esii, en coincitlkncia amb rnaniícstacions i conductes ex- 
presses cl’alt rcs estuts europeus com el fiances, per la penct ra- 

ció dc la llengua ;mglesa, i licr li\  recessib dc I’cqxinyol i dei 
linncCs en els arnbits internacionals. I3ns sembln comprensible 
I\ i la I p reoc pacib, I i i  emei x e m b& pe I’ c x pe ri nc i i1 1) rti p i 11, pc ri, 
c n c m  cns scinhla més Icgítiim la preocupacib per la sort dcl 
catalii, clcl busc, dcl gallec, clavant I’ahsolutu imprccisib d’u- 
qucst article I4 de la Llei CIC la Telcvisib Privada. 

‘ren i rn 11 osa I t res, c 1 s cl i put a ts d ’ Esquerra Ik p u 13 1 ica na (I c Cu - 
talunya, nibs motius eiiciiix per posar cn cjiiostib la constitucio- 
nalit>il do la Llei sobrc la qual cstcin discuiini. Pensem, pcr cx- 
emplc, cn la clcclaracih de I’articie primer de I’esmcntacta I k i ,  
quan diu : H ks objcto de la presentc Ley regular la gcstihn indi- 
recta del servicio piiblico csencial de la teievisiim, cuya t i i d a r i -  
dad cnrrcspondc 211 Estado, )) Una cieciaracih que compromet la 
titulariint de les competencies que en  m:it&ria CIC telcvisih rcco- 
ticix 1’Estatui d’Autononiia de Catalunya, i reconeixen altres 
estatuts de les cornunilats autbnomes, especiaiment el dcl I%ís 
JJiisc en el seii article 19. Il’altrti banda, ens sorprim la IirnitaciO 
del nombre de concessions, limitacih quc nn sembla pas conrli- 
cionitda per i ni pera ti LIS timics insalva bícs. 

Firialmeni, i en síntesi, considerem que la 1,lci de la ‘Tcievi- 
si6 Privada no garanteix, no garanteix en absolut el reconcixe- 
ment i la proteccih de Iu realitat plurilingüc de l ’htat ,  n o  orc- 
reix ctip possibililat de ccunificacici, diguem-nc televisiva, clcls 
diferents territoris dc Li comunitat lingüística catdana, ni obrc 
c:\p via rcspcctizosa per n situacions tim cspecífiqws, pcrb tan 
carrcgrldes de ra6 corn la dc la minoria iiriinesa. 1 no només no 
gamteix res de tot aixi), sini) que ens k1 tkmcr i i n 8  nom agrcs- 
si6 potcní i cxclLisivamcní controlsda pcls grups poderosos 
quc wonscgueixen les concessions cont i*n Ics Ilengiics, les cul- 
tures i cls projcctcs nacionals de les comunitats no hispanbl‘o- 
iies dc I’Estat, 1 que consti que aixo no cns ho iii dir ki passi0, 
si n6 c l  contrast, conlrast objectivamcnl cornprovabíe amb la 
lcgislaci6 q~re sobre el particular han tlescnvdupiit estats euro- 
p e ~ s  corn Bdgica c) Iiigosiiiviik, cn els quals, la dercnsn i la pro- 
rnociti ctc totes i m1ascun:i clc Ics varictiits lingiiísticpes quc hi 
s6n parlades, corren i1 cirrcc del mateix M a t  i n o  només, com 
6s el ~iosirc cas, clc Ics cornunilats implicades, 

En síntesi, i per Ics raons que acabem d’exposar, cl Grup par- 
lam en tari d’ ISsqu e rm Tic pu bl i c~ina vot a r i  fiivora bl em cnt I a 
interposicib dcl rccurs cl’inconstitucicinslit~~t contra l i 1  Llei del 
3 de niaig de 1988, dc Televisih Privacia, pcrh ho farli amb la rc- 
c a n p  de no haver-hi pogut incloure tots cls altres motius d’in- 
constitucionalilat quc hem comenlai,, i m h  el convenciment, 
aml:, el i’crrn i sincer convcnciinenl que cadn cop resulta rncs 
urgcnt i rnbs in:ijoi*nablc -i csperem que d’altrcs diputats i di- 
putaclcs d’aqucstil Cambr’s acabin acompanyanl-nos cn aquest 
corivenciincnt -, engegar un proccs definitiu, LIII procés I’ranc 
de desenvt,luparnenl de totes -ho repetcixo, ahsolutarnetit 
clr: totcs- Ics implicacions i conseqiikncies que es clerivcn de 
I’urticlc 3 de la Constitucib. 

Grhcics, senyor President; grkcics, senyores diputades, se- 
ny o rs cli puta t s. 

El Sr. PRESIDENT : Moltes griuies, senyor P~rcyo. Pel 
Grup parliimcntnri Popular, té la paraula el Diputat senyor 
Vidal-Quadras, 

EI Sr. VIDAL-QUADRAS : Senyor President, senyorcs i 
senyors diputats, dcs que va arribar al poder --el 1982--, el 
Partit Socialista ha dut a terme unfi intensa aciivitat legislativa. 
Fruit d’aquestti activitat han estat kxtos legals que es poden 
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cnnsidmr encerts, d’altrcs quc, des de la nostra perspectiva, 
s’han de qualificar, sense mi%, com a C ~ I ’ O ~ S ,  i no han f i l t a t  ex- 
emples d’aquclls quc no mereixen -també dcs CIC la nostni 
bptica- altre qunliíicatiu que  el d’crrors grcus. 

tes denes cl’fiqucst rosari, cl’atli) que nosultres corrsidercm 
agressions, unes vcgades a la Conslilucib i altres, si m’ho per- 
meten, al sentit camil, sbn ben concgudes i la seva e11 umeracib 
té ja connotacions de lletania : la LOAPA, la reforma Lcdcs- 
mr?, I’expropiacih a RUMASA, la LODE, la jubilacih forcosa 
als 65 anys d’ensenyants, metges i jutges, la rcccnt Llei de Co- 
sies. Evidentment, no pretenem donar una ilista exhaustiva, 
per no provocar cxcessives pertorbacions tkrmiques als 
il4~1stres diputats i diputades socialistes en un niati ja CIC per si 
massa calorós. 

Avui aquesta Cambra esth reunicla en Ple pcr intcrposar 
recurs d’inconstit ucionalitat davant d’un altre d’ayucsts ccrors 
greus : la Llei de Televisil, soi-disurrt Privada. 

Dels posicionaments manifestats aquests dics pels diferents 
grups es dedueix quc cn aquesta ocasió -tal c ~ i n  succe’ia cn el 
Congres i en cl Senal durant el triniit pwlamcntari d’aquesta 
Llei-, el Partit Socialista 6s quedari pricticarnent sol, per6 no 
amb niiljestuosa soledat clcl princcp, sinó amb la desdiidorik 
soledat dei poiíticament aiiiat (rcwor d~ v r m ) ;  scmprc I i  queda- 
rk el consol cle la perspectiva fecleralisia per a dates lan imrni- 
ncnts corn I’any 2050, o el no petit pir-ler de sentir-sc incornpr&s 
per tothom. I dic pricticatnent sol pcryiih 6s cvidcnt que 
aquest matí no es quedarii cornplelamcnt sol; hi lla un grup de 
la Cambra, CI t i r u p  Mixt, que ha manifestot la scva inlcnci6 
d’oposar-se ii aqucst recurs. Aixo iambé, cviden trncnt, és 
culpa del.. ., corn quasi tot, del Partit Socialistu (riilíitd, pcrclui: 
6s ben coricgiit cluc Ics tclccomirnicacions i el correu n o  hncio- 
nen hé, i el Grup Mixt cl’aqucslu Cambra no ha eslai amti el 
dcgiit contiilctc amb els SCUS correligionaris de Madrid. 

Jo proposo qiic a les l’acultats de cicncics polítiyucs, ;i mks 
de l’especiali tat del krcmliniilcg, s’implan ti cl CIC cen Lrislblcg, 
pcrcluh 6s evident que els designis del Grup Mixt  -corn els clcl 
Senyor- s h  inescrutablcs, (Kiullm.$ 

I’crmeti n-me cls cli putat s del G r u p  Socialista mani festar-I os, 
cn tiorn dcl nicu Grup, j a  que no cl nostre siiport ii aquesta Llei 
inehble, si que la nostra simpatia, en aqiicsts moments difícils 
per íi vostes (XiulitJs.) Com a nucionalistcs c:itaIans -i molts 
de vostks h o  s h ,  i ha sbn siiicermicnt-, haver dc tlcf’cnsar 
avui aqucsta Llei de Tclcvisib I’+&:\, com E’altre dia la del 
Tribtinul de Comptes, corn al seti dia la LOAPA, i inoltes 
al tres, requercix  LI^ esperit tnoh Icmperni, ~ i n a  gran liabili tat 
dial&tica -que voslks icnen -, unii ciiscipli tm heroica i Linii 

pcii nioit trebdiitda pels vcrits ~ i c  la vida politicn (fiirtcs rif i fítd. 
Avui eiis reunim ayui pct’ rcsolclrc si proccdeix qiie aquest 

Parlament interposi L m  recurs cl’inconstitucionalitat ;I la Llei 
de TcIevisi6 Privacla, i cti píirticular al seu articlc 5.1, en rclacih 
amb el 5.2 i ei 4.2, i al seu arliclc 14, per enlcndre quc cn- 
vaeixen i wlncrcn competkncics nutonomiques rcconegudcs 
per la Constifwii), I’Estntut cl’htonomin de Catalunya i fins i 
iol 1’EstatuI dc la Rictio i la Tclcvisib. La nostra posició de 
rebuig frontal ii la Llei de TelevisiG Privada ja  vit queciar clara 
ciurmt el 1i.Arnit -que més qitc un triarnit tots sabcni que rou 
un trúgulu- en el Congrés i en el Senat. 

Un dels motius del nostre desacord fou, prccisament, la mar- 
ginacih o la vulneracici de competencies en ets imbits munici- 

pals i autonhmic; cohcreiits urnh la nostra posici6 a les Corts 
Generals -cosa que na tothom pot dir--, el noslre G r u p  es 
pronuncia avui q u i  inequívocament a favor dei recurs qLrc pro- 
posa el Grup de la majoria, en relacih amh els articles ja citats 
de la Llei de Televisih, cínicarnent batejada pels seus perpetra- 
dors COM a {( privada >). 

Aquesta Llci és, des del nostre punt de vista, quc coincideix 
amb el del Consell Consultili i amb cl dc tots cls grups dc la 
Cambra, llevat de les excepcionsja esmentaclcs, inconstitucio- 
nal en els articles esmentats, pero és quelcom de pitjor. Quan 
una persona té un cotnportament que considcrcm contrari a la 
moral, la qualifiquem d’irnmoral. Si: volem ser més durs per 
denominar una conducta, diem que 6s amoral. Aquesta Llei 
transpira tota e h ,  des del prcimhul fins ii 1’6ltima Ilispc~sició 
Transitbria, una aroma més penetrant quc el dc la simple in- 
constitucionalitat, una flaire d’aconstitucionillitat. No és quc 
contradigui la Constitució; la ignora oiimpicament. La qualifi- 
cació d’un mitji de comunicacici, i no un dc qualscvol, sin6 el 
que té, quantitativament i qualitativament, un pnder més grm 
d’incidkncin sobre I’opinih pública, com de servei públic de t i -  
tularitat estatal, negant a la societat civil la possibilitiit de crcw 
les seves prbpies cadenes de televisih; el tractament tnit.janl;ani 
llei ordiniria i no llei orgimica, malgrat regular iin dret fona- 
mental; la lirnitncib de concessions al niimero m;igic de tres, 
amb clara Icsib del dret cl’igualtat; la H implementacili )) d’un 
pla tbcnic nxional, mitLjanqant decret del Govern sense inter- 
vencib de Ics Corts C~encrals; la potestnt de clausurar instal4a- 
cions i confisctir equips, atorgant-se el Govern, cnvninl, SLI- 

plantant cornpetencies de l’Administraci6 de JkistÍcia, i ,  evi- 
dentment, les ja esment:ides vulncracici cle conipctcncics aulo- 
ribrniques i fidia de previsió en allh que fa rcfcrhciu 11 Iu protec- 
cib i foment de les llengiies prbpies de les comunitats histhri- 
qucs, demostren, clarament, qiic els rccEacto~*s cl’aquestu Llci 
vim cntrar, amb aquesta Llei, tlintrc de h Constiliicib CC~II-I un 
cavall en unli botiga dc porccllancs. 

La Lle i  ctc Televisi0 Privadn és restrictiva, macrhnica, intcr- 
vcncionista i antiiiu tonhmiciz, .la cns liern rcfcrit als sciis aspcc- 
tes resti-ictiLis i intervencirmistcs i antir\utonhrnics. Sobre el 
SCLI cariicler dc cadiivcr abans dc nkixer, 6s suflcieni r e c o r t l ~  
I’iiicrement espechcular quc esti experiincntant LI lotii Errropa 
la televisih via satellit a per cablc. LI pocs dies s’anunciava la 
possibilitat a curt termini, 21 moll curt termini, d’insial-lar peti- 
tes antenes parahbliyucs a preus inferiors al d’un vidco cornii. 
Dubtem quc les tres concessions cluc tan clolorosarnent ha 
donat ;I llutn cl Govern socialista tinguin pretcndents. I k  
aquesta ocíisih no és ytrc cl drct hagj segiiit la rcalit& sin0 cluc 
!’lla vist p;issar corn un llampec i no sc n’l-ia nssahcnht. h i x b  si, 
cl Partit Socialista continua amh la inirada fixa a I’horilzh de h 
tnoclcrnitat. Només i@ un petit problcmn, quc miro en la clil-ec- 
ci6 eqtiivocacla, (Ririilíx) 

Pel q ~ i e  f‘a referencia a les tclcvisions íocals, clcmcnl positi- 
vament clinnmitzaclor de Iu cultura tnunicipal, itixí com candit- 
zador dc vocacions juvenils cap al rnhn fascinant de tu comuni- 
caci0, voldria cridar I’akncib cic la Cambra envers un fct inqui- 
etant cluc al seu moment vaig tcnir ocasió de viure, igual cotn 
altres diputats aquí presents, i cluc cn aqucll rnorncnt no vaig 
captar amb tota la seva inquiclant i amenaFidora dimcnsib. 

Durant la campanya electoral iiutonimica, vaig ser invilal, 
j un t  amb dtres condidats, ii participar en debats organitzats per 
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telcvisions locals d ’ h  bit niunicipal. Doncs bk, en aquests 
dchnts hi havia presents candidats socialistes. U’acorcI umb I ’ x -  
ticic 26 de la Llei de ‘Tclcvisici Privncia, avui els veig soia unu 
11 um i nquictant, aquclls cordiuls, simpht ics, democrht ics candi- 
dats, qLic csperaven pacicnlment el seu lorn per csbalussar el 
grup dc la majoria; cn aquesl morncnt, prohahlcrnent, es dispo- 
sen, amb la Llci que avui analitzem a In mA, il instar la olausuru 
de les cmissores q ~ i c  tan cimdidament els van acollir, nixí com 
confiscar eis SCUS b h s ,  incloent cimcrcs,  focus, vídeos, 
mobles, calcndaris suggcrents i ,  fins i tot, retrats oficials del 
Prcsident dc la Generalitat. ( /< idfc) .T i rmwr tk  VLWS. 1 Perque, 
cvidenlment, Imcar una intcrprctacih dc I’article 20 que per- 
meti clausuriir solament Ics emissorcs deis ajuntaments no so- 
cialistes, fins i tot des d’una perspectiva nioderna i I‘cdcral, 
sembla bastant difícil. (f<iuIfm I 

Nu vull entrar en considcrucions juridiques i thcniques des- 
prés de Ics exposicions que m’han precedil i del Dictamen del 
Consell Consultiu; la seva rigorosa dissecció de la Llei poc 
permet afegir, i una dr: les formules de la cortesia parlarnentBria 
entenc que és ... Evidentment, sbc un diputat nebfit, per6 
entenc quc una de les fórmules d’aqucsta cortesia és no cmre 
en la reiteració. No em resistcixo, malgrat tot, a un breu co- 
mentari al vot particular dels dos consellers que no veuen vici 
d’inconstitucionaliia~ a la Llei Socialista dc Televisi6 Privada, 
i ,  cn particular, no ho veuen ii l’ariiclc 14. 

I.)esprés dc llegir els SWS considerands i raonaments, hem 
arribat a la concIusi6 que els clos consellers en qiiestió no han 
visi la peMcula CirsabluPrw. M’expiicinré. (Rrmor dí>  ve.r/s.$ En 
i i i ia  escena antologica d’aqucsta pel+licula, en I-lumphrey 
I3ogart parla amb un pcrsonatgc que surt 4 s  un personatge 
Imsil-lAnimc, covard, repulsiu, cic fet 6s un confident dels de- 
manys (riuIk~s~-- i aquest li diu : (CRick, ... >>, -perque, en 
liumphrey &art, en aqiicsta pel-¡icuia, es diu IX¡&- (riulktd, 
li pregunta <<TCick, tu crn menysprees? M 1 en Humphrey 
tbgart sc’l mira amb aquella mirada infiniianicnt siviii, infini- 
tamcnt distant, que estit de tornada de tot, com si el vciés per 
primera vegada i diu : {{Si alguna vegada pensés cn tu ,  cl 
menysprearia. )>  riall les. I 

Aixo, si m’ho permeten, ks el que fi1 cl Partit Socialista amb 
Ics llengües prbpies de les comunitats histbriques, el cataii 
entre elles, i\ I’article 14 de li-l Llei. Els aplica la pitjor, la més ra- 
dical forma del menyspreu : simplenicrit les ignora. 

I no voldria acabar, senyor Pcesirlent, senyores i scnyors di- 
putats, scrise ~mit última refiexici sobre el í‘rontispici d’aquesta 
Llei, el seu nom : Llei cle Tclcvisii> Privada. Aquesta dcnomi- 
naci6 ja fou objccte de t’or~n crítiqucs al Congrés i al Senat 
dunint ei trhmit parlamentari. Ei nostre Grup i altrcs grups 
--entre ells cl de la majoria d’aquesta Cambra, que avui ho  ha 
reitcrtt per boca de l’ll~lustre Diputat senyor Codina- va 
posar de manifest la contradicció profunda entre ei n a n  i el 
contingut d’aqucsta norma, i ressaltant en l’tibsurd que repre- 
senta que una llei que impossibilita, i de fet prohibeix, una te- 
levisib autenticament privada rebi precisament el nom de Llei 
de Tclevisió Privada. I el nostre Grup volclria cridar I’atenciÓ 
avui aquí, cn aqucsta ocasi6 en qul: acudim al Tribuna! Consti- 
tucional per corregir elements flagrantmcnt antiautonomics 
d’aquesta, sobre el fet que cl nom escollit p d  Partit Socialista 
per a aquesta Llei 6s quelcom rncs que una contradicció, va 
més enllh de i’absurd, és Lin sirnbol, potscr uila arnenap, en 

tot ciis un salt qualitatiu preocupant. Amb aquest cxercici ú’an- 
tiskmia, vostks, cl Partit Socialista, inauguren -potser no se 
n’han adonat -, Lina nova ctapa, Voslbs han impulsat, des de 
la nostra perspccíivii, evidentment, si m’ho pcrmeten, accions 
limitadores (te la lliberlat (~rrnov d~ v ~ i r s ) ,  des cle la tiosh*:i 
perspectiva. En el camp de I’ccononiia, de I’educaciO, dc la S:I- 

nilai, dels mitjans d e  comunicació. Pcrb mai s’havien perrnks 
la << pirueta )> de bakjar I’amputacih d’una llibertat cn nom d’a- 
questa mateixa llibertat. Aixb, per a nosaltres, és greu. Deia 
Osciir Wildc que la vida ha d’aspirar n asscmhlar-sc a la litcratu- 
ra; busquem, doncs, en la literatura una situació que s’wsernbli 
a riixb que vostks han propiciat, batejar una Ilci amb un nom 
que és oposat a la llei pel vcrtex, En CE J 984 d’Orweli se’ns pre- 
senta un món en q u e  ei Ministeri de la Veritat tb com a missi6 
prapagar la diramaci0 i la mentida, el Ministcri de la Pau fi>- 
mcntar i perpetuar la guerra, i així tots els departaments. 
Quelcom com si el Conscller Gomis propiciés el pillatge i la 
subversib (riulied, el Conseller Tries organitzbs campanyes 
d’infecció kidied i cl Conscller Mir6 recorregués els boscos 
amb una teia enccsa a la mA (.brfcJs r h i k d .  Seria un m6n cabtic, 
absurd, inacceptable. Doncs be, batejant una llei amb el IIQTII 
d’alb que aquesta mateixa Llei impossibilita, vostes han iniciat 
iina dinimica en aquesta via. 

Si hi ha una cosa que fa quc el pensament h u r n i  sigui transi- 
table 6s la concordarqu profunda entre cada cosa i el seu nom. 
La historia del pensamenl no és mcs que una lluita heroica de 
la ment per anomeniir cada vegada amb r n h  precisi6 cada frag- 
ment d’aquest trencaclosques infinit que és la realitat. No es 
pot jugar amb el nom de les coses, pcrquk quan ni el nom dc 
Ics coscs es respccta es comet el pecai més gran, la m6s gran 
pervcrsitat -i no ho dic des del punt de vista religibs, 
evidentment- : el pecat contra l’csperit. No faltant a Ea veri- 
tkit, que aixb tots ho fem més o menys i n o  hauriem de fer-ho 
(Kruns /kdltd, i no hauríem CIC fer-ho, sin6 subvertint radical- 
ment la veritat, assignant :i les coses el nom del seu contim-¡. 
Les formacions polítiques que arriben a aquest extrem consci- 
entmcnt o inconscientment es poden convertir, no dic quc ho 
facin, pcrh estan en pcrili, lleu potser, perb en perill de 
transformar-sc en maquines de conquesta, preservació i gaudi- 
ment del poder a qualsevol preu, fins i tot al més alt, al de la 
clestruccib de la vcritat. Plató ensenyava que el nom és I’ar- 
quetip dc la cosa hiullrs), hi ha una linia meravellosa dc Borges 
cn aqucst sentit : (i Esth la rosa en  la palabra rosa. >) La rosa, 
que 6s el símbol dcl Put i i  Socialista. (I<rrnnr d~ verrs.) Amb 
I’espcmnpi quc en el fet que aquesta Llei s’hagi anomenat pel 
scu contrari estcrn davant nomds d’un lapsus, d’un cpisodi 
seiise més irnportiincia, i no davant d’un presagi que anuncii’ 
una etapa obscura, i reiterant el nostre suport al r c c m  d’in- 
constitucionalitat que avui prescntn a la Cambril referent als RT- 
ticies esmentats de la Llci de Tetevisi6 Privada, res més senyor 
President, senyores i senyors diputats, sind, agrair la seva bene- 
volent atencib. 

Ei Sr. PRESiDENT : Grhcies, senyor Vidal-Quadras. Pel 
Grup parlamentari iniciativa per Catalunya té la parau fa 
I’II4ustre Diputat senyor Roc Fuentes. 

E! Sr. FUENTES : Senyor President, senyores diputades, 
senyors diputats, el nostre Grup ja ha expressat, ho ha expres- 
sat públicament, el nostre desacord amb la Llei de televisib pri- 
vada, de quk avui estem discutint IR procedkncia o no del 
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rectirs d’inconstitucionalitat que ctis plnntc,jn ~ i n  grup de Dipu- 
tats cle Convcrgcncia i UniO. De Ics intcrvencions q ~ i e  hi h;z 
liag~it fins ara eiis ha sorprks 10 dels companys dc I’Esqucrra 
lCepii blicana de Calalunya, perqui: q uiin nosal1 res vol icrn plan- 
tchiar aquest I+CCLL rs d’inconst itucional i tat poclicm haver coi nci- 
dit pcrf‘ectatncnt amb molts rlcls plantcjamcnts que han fet els 
companys i, en canvi, no vam trobar cn aquell monieiit el 
suport i to possibilitat per poclcr endegar i per poder plan tejnr 
aquest i*eciirs. Perqui: cl rectirs que nosaltrcs hagukssim plante- 
jat, hauria coincidit en alguiis aspectes amb el qiic aquí es pian- 
teja - i desprcs ho especificaré - , pui)  tenia tain b6 element s 
clifcrcncials molt importants, que tamhé in t en tar6 cxpl icar; 
pcryub, malgrat que ara no poclcrn modificar els articles contra 
els quals es recorre, sí que volcm, sí que desilgem que quedi 
consthncia ct’acluest plantejament nostre. Nosaltres, quant al 
prehmbuí de la Llei que aquí discutim, creiem quc 6s cncertat 
en tant que qualifica 1;i televisió de servei públic essencial, 
encara que discrepem de la qualificació de tilularitat estatal, so- 
brctot si enteiicm I’atat  com el ccntral. Podríem entcnclre 
que aquesta titularitat estatal es refcreix al conjunt cle Icsactmi- 
nistracions Iiúbliques i, cn liquesi sentit, seria acceptable, perb 
1x1 contingut de la llei cns tcrncni que quan es parla dc litulari- 
tat cstatal cs refereix, concretament, a 1’Estat central. 

Aleshores, en el prciirnbul tatnbc cs parla de les finalitats 
quc ha dc complir la televisi& que nosaltres també subscrivim, 
que ens scmbla quc, bbviament, ha de scrvir pcr potenciar la 
culturii, que ha de servir també per cslcncire li1 capacitat de re- 
collir e1 pluralisinc de la societat. En definitiva, aquests objec- 
tius s’ernmarquen dintre dels principis rl’igualtat, de Il i  bertat i 
dc plurnlismc que hi ha reflectits en moltes s e n t h i e s  del Tri- 
biinal Constitucional i que els cita cl prciimbul cl’aqucsta Llei. 

Per& malauradament, cn cl nioment quc cntrem cn la con- 
creció, en cls articles de la Llei, veiem que totes aquestes grans 
formulacions, amb les quals nosaltres estem d’acorri i que nos- 
altres subscrivim, tenen una traducció molt minsu, tan minsa 
com que l’article 2 diu quc aquesta concessi6 del servei públic 
dc televisió per la gestib indirecta es Pa només mitjariqant tres 
cadenes quc s’acljudiqiien li tres sociciats mercantils privades, 
amb afany de lucre i que, a més a incs, pcr i1 la seva instal.laci6 
requercixcn ~ i n a  invcrsib molt important. Per tant, aquest plii- 
ralismc quedli limitat, des del nostrc punt de vista, n aquestes 
cadenes, a aquesta iniciativa no salament privada E parlicillar 
quc nosaltrcs acccptem, sinri, a més, de cariicler iinicament co- 
mercial. Creiem que la llci bandcj:ja tvtalmcnt la possibilitat de 
Ics tclcvisions locals, que srjn ~ i n  instrument important de par- 
ticipació, d’infbrmacib, d’acostament d’nquest mitjh al ciutadi, 
d’acosiarncnt ri’aqucst mitji al poble, de descentralitzacib de la 
informació, creiem quc hi ha altres possibilitats d’institucions 
privades, corn podcn ser universitats, corn poden ser fundaci- 
ons, com poden ser, en definitiva, entitats d’altra tipus, que 
queden també bandejades de la Llei, en virtut del que prcvcu 
en l’article 2 i l’article 18 d’aquesta. 

Per tant, nomltres creiem que aquesta Llei és inconstitucio- 
nal quant a aquests dos articles, tot i que no es recullen -hi 
insisteixo- en el projecte de recurs que aquí discutim; tot i 
que no s’hi recullen, és inconstitucional I’article 2 i també ho 
ks l’articlc 18, perque estan en oposició amb el que preveu l ’ x -  
ticle 20 de la Constitució, sobretot en el scu apartat tercer, 
quan parla concretament del control parlamentari dels mitjans 

’ 

públics de comnunicaciti i dc 1’:iccés a aqucsts mitjms de comu- 
nicació, i larn é cle la televisih, per tant,  tlc Ics forccs socials i 
polítiques rcprcscntali vcs cxistenls en la socie tal, precisamen 1 
corn iiiiii via per ussegurar que aquest plur;dismc es rcllectcixi 
en aquest rni1.iA que 6s la tclcvisib. Per tant, crciein que és molt 
cmpobricloi* el canccpte quc t6 en Iri prkt ica ,  en la rediíat de 
I’articulat, la Llei, dcl pluralisme, i creiem c4uc frontalmeni 
aquest aspecte és inconstitucional. 

Alcshores, ja ccnyint-nos als arlicles cluc aquí s’han plmkjat 
: el 5 . 1 ,  el 5 . 2 . ~ )  i el 4.2, per una part, i per tina altra I’article 14 
-eiicasa que nosaltres crcicin quc hi ha tina relacib intrínseca, 
absolutarnenl necessiria, entre I’article 14 i aquests altres, liel 
que desprks dir&, cenyint-me en primer termc, per millorur, 
crec, o pcr intentar fer tn6s clara I’cxposicib de la nostra posi- 
ci6, crec que I’article 5.1, I’article 5.2 i cl 4.2 són totalment in- 
constitucionals, en primer lloc, perque iina qilresti6 tan impor- 
tant, que no té res a veure amb el plante,jnment t h k ,  umb les 
condicions tecniqucs de la televisió, com és tlxar cls hmbits 
amb quk els programes d’abast no estatal -{(nacional >>, en 
diu la Llei, nosaltres en diem (<eSti1tid n-, els programes d’a- 
bast no estatal, per tant, els quc cs limitaran a aquestes zones 
territorials que ha de definir el Pla Tkcnic Nacional de la ‘Tcle- 
visió privada, aqucsts quedcn per a un decret posterior, i no es 
reflecteixen, no  es recullen en la Llei. 1 amb aixb creiem que 
s ‘csciimc) t e-ja ja, i inmedi a t arncn t , 1 a liossi hi I i t a t cl ’ i n t c r venci O 
dels govcrns autbnorns, concretamcnt de la Gcncralitat, que 
té cornpethies en televisih, no solament en la sevii televisi6 
prbpiii, sinó fins i tot en la telcvisii) cstatal quan aqiiesta es des- 
envolupa en el marc gcogriific dc la Generalitat de Catalunya; 
per tant, cn el marc geogrhfic de Catalunya, té cornpetkncics, i 
aquí aixb ens queda absoiutamcnt cscainotc-jat . 

Pcr tant, hauria de constar cn aquesta Llei aquesta divisib, 
pcrqui: pensem que la divisió aquesta, territorial, les xones tcr- 
ritorials, que en cap cas s’ha aconseguit, ni aquí ni cn cl clclxit 
que hi va haver en el Congres, que s’arribks il definir si tindran 
l’hmbit ric les auionornies Q tindran un iirnbit més gran, tant en 
un cas com en I’altsc, estarien en ohcrta coiitradiccih amb la 
ConsiituciO i amb I’Estatut, ja que la Constitucih, en I’ariiclc 
149.1.27, cstablcix yiie s’han de fixar per llei <<les bases dc la 
tclevisii>>>, i aquí hi ha unes bascs cl’uiilitzacii) de ILI televisib 
que, no solament no es fixen per llei, sinh que es deixen pcr a 
un ciccret posterior. 

Poden passar ducs coses quant a aquestii tipificació, quant ii 
aquesta explicitacib de les zones territorials : pot passar que 
tinguin l’iimbit de les autonomies --i, en quest  cas, aixb seria 
inconstitucional perque no s’haurien tingut en cornptc Ics co- 
mpetkncics c?iitonhiques cn aqucsta tnatbria- l o pot passar 
una altra cosa, que cornpmtaria des dcl rncu punt de vista fins i 
tot un ccrt frau de llei, que 6s yuc tinguessin un altre hmbit; 
per exemple, I’irnbit dels Piisos Catalans. Ens trolxiríem amb 
la paradoxa que, tenint I’imbit deis Priisos Catalans, de llengua 
i culturii catalana, la Generalitat -i, per descomptat, la Gene- 
rditat Valenciana, i fins i tot el Consell de les Iks-  no tindria 
competencies sobre aquesta tclevisib que tindria aquest imhit 
territorial d’actuació. 

Vol dir que, tant en un cas corn en I’altrc, com crec que en 
aquest aspecte ha assenyalat molt enccrtadarnent cl Consell 
Consultiu dc la Generalitat, ens trobarit:m amb una situacih to- 
talment inacceptable ¡ que, a més a més, com he dit abans, és 

k 
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plenament inconstitucional. 

En rclació amh I’mticle 14, que certament dctalki -i  jo dic 
d’una mitnera bastant cxhaustiva- tots els requisits que ha de 
complir ---lli seva programacib, cls perccntatges, Ics h o m  ci’e- 
missih, etcktm- aquesta telcvisió, evidentment no es fa cap 
tipus cfe rcfcrcncia a la llengua catalana o a Ics llengües d’altres 
nacions de I’Estr-tt espanyol, i aquest aspecte, lligat sobretot 
amb el 4 i 5 ii qui: hem fel rcf‘erkncia abans, fa que nosaltres 
considerem que és també inconstitucional, pcrquc no ens ser- 
veix que en altres articles, i d’una manera molt gcnerica es 
digui que els requisits que hauran de complir aquestes societats 
concessionhies del Servei dc Televisi6 <<hauran de tenir en 
compte el pluralisme, hauran de tcnir en compte la diversitat 
dels pobles d’Espanyan, ctcktera. No ens serveix perque, en el 
moment en quk aixb es concreta, en el moment que aixh s’cs- 
pecifica, com 6s en I’articlc 14 de la Llei, no es parla gens, es 
bandeja totalment cl fet de les diferents llengües i cultures de 
]’Estat i ,  en concret, el que fa referkncia a la catalana. 

Un aspecte que ja he citat de passada, pero que em sembla 
quc és molt important, és el de les televisions locals. I k m  de 
recordar que ii Catalunya n’hi ha més de noranta que cstun fun- 
cionant, i que des del punt de vista d’aqucsta Lici, a partir del 
que preveu l’art icle 26 d’aquesta, poden ser clausurades irnrne- 
diatarnen t. Poden ser clausurades i rnrncdiatainen t perquk 110 

tenen cap suport legal que les autoritzi, i s6n -jo ho crcc- 
iinii cxpressi0 important d’aqucst pluralisme informatiu. 

Per tant, n.osidtrcs cntencm que la Llei, que comenp parlant 
d’uns grans objcctius --comenpi parlant del servei piiblic, CQ- 

menva parlanl de Ics funcions que ha cic complir la tetevisib, 
comenp parlant dels principis d’igualtat, dels principis cle 
plurdismc-, a l’hora de matcrialilzar-los, cle cap mancra lzo 
realitxa així, sin6 tot al contrari : &s un pluralisix molt baix dc 
sostre, que cs limita I? trcs entitats mercantils, amb UIIII inver- 
sió iniportant per poder acccdir a aquestes concessions. 1, 11 

mks ii mks, i seguint una tbiiica luriienlable cn cls iiltitns 
iernps, crciem quc pct cluc Ca refcrhncia ii ics compet encies 
aulonhmiques, s’inten ta per una via i nconstituciond, dcs del 
tiostrc punt de vista, rctallar aquestes cornpetencies, col-lcmnt 
mol 1 Imsiblement la Gencral itat davnn t de feis consumals 
quc no l i  pcrinctran iina possible intc’rvencib, corn scria el cas 
quc aqucsta distribuci0, per mncs tcrritorials, es ics cn imbits 
supcriors al de la Gcncralitat cle Catalunya, cosa cluc pot molt 
bcn ser, perqub, tal com s’ha dit anteriorrncnt -ja en el Con- 
grés dels Diputats, en nqucsta cIiscussiO-, per liart del senyor 
Martín Tova1 CY vil expressar que aixb 110 recolliria, en principi, 
t’hmbil de Ics comunitats nutonoincs. 

l’crb ks que, ciicarii C~LIC el reculli, tant si recull nqucsl hinbit 
com si recull un rimbit gcogridic territoria! superior, en c~uulse- 
vol ct’aquests casos esth envaint com pethies auionbmiqucs 
de lu  Cicncrnlitut de Caialunyn i, iambk ho enteilcm, cl’altrcs 
comunitats autbnomes, lierb molt especialment i molt concrc- 
lanient de la nostra. 

i’cr tot aixb, nosaltres donarem sosteiiiinent i suport a 
aq ucst re cu I‘S d’ i i i  cons t i t uci on  a I i t a t , t’cii t co n s lar, d e t o1 u 
manera, nioli claramcnt, qire nosaltres creiem, com hem clit,  
que hi ha inolts m&s elements d’innconstitucionalitat en la Llei i 
que I’articulat d’aqucsta no complcix el q ~ i e  en cl p r c h b u l ,  en 
general i d’una manera jo crcc que prou clara, s’explicita quant 
211s principis i als objeciius que ha de complir ~ q u c s ~ a  televisib. 

Moltes griicies, senyores i senyors diputats; inol tes gticies, 
senyor Prcsiden t. 

El Sr. PRESIDENT : GrAcies, senyor Fuentes, Pel G r u p  
parlamentari Socialista, té la paraula I’Il-tustre Diputat senyor 
G u i tort. 

El Sr. GUITART I QOMhNECIi : Molt Honorablc senyor 
President, senyores diputades, senyors diputats, CII coimcnGar 
la intervenci6 ... Més ben clit, no voldria cornenpi* aqucsta 
intervenci6 sense felicitai* l’alegria, l’cntusiasrnc i la felicitat 
del senyor Vidal-Quadras, suposo yuc per I’obtencib d’un sc- 
nador. (Rernrw & vcrus.) De tota manera, jo li voldria dir, 
senyor Vidal-Quadras, que  el seu discurs amable i sirnpiitic :I 
nosaltres no ens farA canviar de posicih, pero que és bo dc co- 
I.iocar les coses al seu lloc, i recordi --i per aixo també el 
felicito- que el seu Grup, quan s’claboriiva la Constitucib, 
s’oposavii a I’existkncia, a I’aparició de la paraula <i nacionalitat 
H .  D’aquella conducta a un discurs nacionalistti abrandat hi ha 
un camí que nosaltres felicitem. (Rpmou d[! veLis.) 

De tota mancra, aquesta intervenció crcc cluc ha estat una 
intervenció que ha centrat, que ha estat una mica cl paradigma 
del que hi ha en el rercfons d’aquest debat. El nostre Grup hil 
estudiat en profunditat, atentment, tots els articles, tots els 
conceptcs dc la Llei de la Televisió Privada, emmarcats en cl 
bloc de coiislitucionalitat, naturalment. 1 hem dc dic que no 
hem trohnt ciip precepte que ens gcncrcs dubte raonable d’in- 
constitucionalitat, i per aixb hi votarem en contm, no caldria 
sinh! Pero no nomcs per aixir, que és un motiu suficient. El 
motiu bisic i raonable és que entenem ~ L I C ,  rcce cl’aquest debat 
n’hi ha iin altre : s’esth reproduint el debat de les Corts Gene- 
cals, quan s’oferia un model de telcvisib. I Ii havia posicions di- 
ferenciades, iotcs elles molt legítimes, que avui aquí han 
tornat ii sortir : iins diucn quc la televisi6 és massa privada E 
altres diuen cluc 6s poc privada; perb no cs diu quins articles 
concrets shn inconstilucionals, ni es precisa per quines rmis  
aquesta inconstjtucioizali~at es pot tcnir cii compte. 

Quina era la situacib dc Tons? Quina era la Iiossihilitat quc 
tcnia cl lcgislndnr al Congrés CIC ISiputats? ‘l’enia ~ L I C S  opcioirs 
: fcr una televisi6 ~~rivada-pI.ivada, la que voldria vostk, proba- 
blemetil, o í’altrc rnr)rlel quc cs vit cscollir, que era fer una tcle- 
visi6 de litularitnt piiblica gestionada pcr privats, diferent, it 

t r a v k  d’una concessiri administrativa. Si aixh és així, si aixb és 
aixi, sobren ja d’cntrada, per sentit comii, tots els argunicnts 
de possible inconstilLzcionaliti~t referits a si la Llei ha de ser or- 
gimica o orcliniria, o si han de scr ducs o tres C O ~ I C C S S ~ ~ I I S .  Per 
quk? Perquc el titular es I’Estal. Podia haver eslat LIII altre 
tnodcl, més privat? Ccrtument, perb ks quc aril no discutim 
ai xb. Ara ciiscuti m uns motius d’i nconsti t Licional i tal d’umt 
Llei qiic ja estli aprovada, que ja exiskix. I quins s6n els molius 
que, l’inaimcnt, queden després d’hnvcr pnssat cl rasclet per tol 
alll, que és a 1;i supcrikie i quc no 6s motiu d’aquest clchat 
xtual‘!  Quins sbn aqucsts niotius? I-le scntit molt pocs ariiclcs. 
Li! scnyor Diputat Codina, de Convc&ncia i Unió, n’ha ex- 
pressat dos : I’urticle 4 i I’article 5 .  I’cr$l íixin-sc vostks amb 
quins argumcnts pot derensar la iiicoiisti t ucionalitat d’aquests 
dos articles, qire véncn, A dir yire aquesta tclcvisib, de titularitat 
pública, naturalment, pcr il aquesta telcvisió, s’ha dc fer un pia 
tbcnic; doncs, que aquest lila tkcnic, diu la Llei, es farzi per 
clecret, per reglnmcnt, i ens diuen : ((Per qui: no per k i ?  )), i 
aixb cs inconstitucional; perb miri el seu argument, senyor 
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Codina, que és el q ~ i e  ha parlat cl’aqucst article; m n’hc senti[ 
gaires mks, d’xiIcles, Vostb ha dit L i i i i i  l’t-nsc yiic em sembla 
que és la centra\ : <<Anem LI impugnnr l’cspcrii clcl lcgislador 
sobre cl qitc scri d pla tecnic }). ils a dir, 110 iincin ii irnpugiiar si 
s’ha CIC f c r  per llei o per dccrct, 1 1 0 ,  no, no! Anem 11 impugnar 
alIo que serli el rcglament, per si de cas, pcr si lln cas 6s in- 
constitucional. Escolti, quan tinguem el i-cglamcnt, si 6s in- 
constitucional, plantegcm et recurs, i nosaltres els primers, i al 
davant! Pcrb el que no podem fcr cs portilr íd Tri hunul Consti- 
tucionul un judici d’intencions, iiiiii expectativa, perque al Tri- 
bunal Constitucional no s’hi poricn expectatives, sinh articles. 

I vostes piirlen de l’article 14. Per qui: I’article l4? Pcryui: no 
FJ suficient esment a hi cliversitai, a la pluralitat, a la divcrsitat 
de llengües i cle cultures. Senyors diputats, B I’articie 3 
-llegeixin I’article 3 de la Llei- diu, cxmtament <(La gcsti- 
hn indirccta por parte de las sociedades concesionurias se inspi- 
rarh cn 10s principios expresados en el articulo 4 dc la Ley 4/80, 
de 10 de encro, del Estatuto de IWio  y Televisih. r) I quk diu 
aquest article? Anem a mirar qui: diu aquest article. Doncs, 
diu : <<La actividad de 10s medios de comunicación social del 
Estado sc inspirari (.JM -en una scrie de coscs- ccy en el 
rcspcto al pluralismo político, rcligioso, social, cultural y iin- 
giiistico. H Quk impugnem ai Tribunal Constitucional‘! Hi és o 
no hi Gs, aixh, en la Llei? 

Quins stin els articles, senyors diputats, rere els discursos, 
quins sbn els articles quc vostks impugnen? Jo comprenc les 
posicions dil‘crenciades de tots, com espero que cornprcnguiii 
la nnstt’d, pcrb 6s cluc aquí no cstem fent u11 &bat de televisib 
pública o privada, sinb que fem un dchat per saber si prcsentem 
al ‘rrihunol Constitucional la possible inconstitucionalitat 
d’uns determinats articles de li! Llci, que ning6 cita i que jo de- 
mostro fins a I’obvietat quc no són tal com s’han plankjat. ks a 
dir, aquesta Llei, senyors diputats, diu, cn el seu article 3, que 
hi haurii respecte a iu pluralitat cultural i lingüística. Per tant, si 
ho diu, no poclcin dir  que no 110 diu, perqui: es contradictori. 

liespcctc al pla lccnic, be, cl Consell Consultiu, certament, 
és I ’ h k  articte que el Consell Consultiu ha lrobat COM a sub- 
jecte possi blc inconstitucional; no tot el Consell Consultiu. Els 
dos catedrAtics cie dret constitiicional han Tel un vot particular i 
han dit que de cap manera; per¿) 110 ho diucn aixi per dir-ho, ni 
ho diucn en u n  llenguatge, diguem-ne, gaire suau ... Iliuen : 
{< Creiem clarament desproporcionada i in=justificada aquesta 
conclusib, ja quc si I’elaboraci6 del p l r i  té cabuda dins les co- 
mpetkncies cstaMsr> -la qiial COSB no bs posada en dubte pcr 
la rniiioria del Consell - ((6s cvidcnt que el seu carktcr tkcnic 
fa cspecialincnt necessiiria la remissi0 a la potcstat reglaimentli- 
ria govertiamentul. )> 

En lot WS, quan uqucst rcglamcnt es faci -que pot ser que 

cl rcglaiment no sigui corrcctc-, impugnem-lo, peri, no l’iiii- 
pugncm abuns de néixer, perque aixh seria una cíirrera absolu- 
tament desenfrenacla de desproposils, 

Aquesta és la nostra posici6. Nosaltres cntcneni que aquí 
s’hu tractat de reproduir el dehat de totalitat al Congres CIC Di- 
putnts. EI senyor Roca deia, com a niotiu cl’iticonstiEucionalitat 
en el Congrés cle Diputats : d k r  que és inconstitucional? 
Entre altres coscs, home!, pcr la potestat de tancament iminc- 
tliat de I’cmissora, de confiscnció dels cquips i els aparclls utilii- 
zats en I’emissi6. H Aixb, ho deia. Pcrb cs que seguim i veiem 
la norimiiva que ha fet el Consell Exccutiu de la Gciieraliiat, 
Llegim-Iu : Decrct 270, del 1985, del 19 de setembre, Iiegula- 
rior dc I’Amhit de la Televisib, determina en cl seu artictc 
tercer que <( La Sccretarit-1 General de Prcsidkncia, a través dcl 
Gabinel de Radiodifusih i Telcvisi6, arloptari les ~nesures nc- 
cessiries per interrompre tot sistema emissor-trL?nsmisst>I. de 
tclevisi6 que no gaudeixi dc concessih administraliva, amb el 
precintat dels equips corrcsponents, els quals, si s’cscau, 
quedaran dipositats a les depcndkncies cle l’organisrne phblic 
que es determini. )) 

A1IA és inconstitucional i aquí es constitucional? En quk 
quedem? 1 parlo d’aquest temri, que no ks L m  terna nbjcctc del 
recurs, perqu6 altres diputats l’han trct, i per aixb hi faig 
re fcrknci a. 

Senyors diputats, senyores diputades, jo ja he vist la posició 
de vot de cadascú; per tant, IIQ esiii en la meva prctensió canvi- 
ar el sentit de! seu vot, quc probablement esti prou ricfinit, 
perb si que esti en la rncva voluntat deixnr clar que aqui cstem 
votant iina altra cosa que 110 la que ancin a votar. 

Griicics. 
El Sr. PRES1 DENT : GrAcies, senyor Guitnrt. Pel G r u p  pw- 

lamentari de CiU, vol intervenir algun senyor diputat? 
Pali.Yu.) S’agraei x. 

136, s’hii acabizt el clchat, scnyores diputades i scnyors dipu- 
tats, i es procediri, scguidarnent, ii la votxib.  

Sc sotnict ii votacib sobrc si cl Parlament ha d’interposal- 
rccurs cl’inconstitucionalitat o no, Perqui! I’acord sigui vlilid u11 
la majoria absolutu. 

Les senyores i cls senyors diputats yuc esiiguin a favor de la 
interposicih dei recurs, facin el hvor  de posar-se drets. 

Els qui hi estiguin en contra? 
Els qui s’abstinguin? 
L‘acord ci’interposar recurs ri’inconslitucionalitat ha cstat 

Per tant, hi ha majoria absoluta. 
S’uixeca la scssib. 

CTbn i - ~ r , s  yiJut*is úe d i m  d d  mixdiu i y w í w  minrjís. 

aprovat pcr 86 vots a favor, 38 vots cn contra i crlp abstenció. 
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Ordre del dia 

El Sr. PRESIDENT : Comenqa la sessib. 
Aquesta sessid, tindrri un h i c  punt de l’ordre del dia, que 

sera : debat i votació di: les Propostes de Resolució presenta- 
des pels grups parlamentaris d’lniciativa per Catalunya i cl’Es- 
querra Republicuna de Chtalunya i liels grups par1ament;iris d’i- 
niciativa pcr Catalunya, Repirblicana de Calaliinya i Mixt, per 
tal que el Parlamcnt interposi rccurs cl’inconstitucionalitat 
contra la Llei 4/1988, (fel 25 cle maig, de Reforma de la 1.ki 
ci’hjudiciamcnt Cri mimal. 

S’informa els membres de la Cambra que les esincntades 
propostes han cstat publict?cIcs en el iYiMd Ofirinl, nrlrrncro 8, 
de diitii 22 de juíiol del 1988. 

Per al dchal se seguirh cl que dcierrnincn els ;i~-tides 141 i 
142 dcl lieglamcnt del Parlament sobre el procediment per a 
in terposiir recurs d’inconstitucionalilal. 

1)’ncor.d amb la Mcsn, ates que ambdues proposles s6n coin- 
ciclctzts iimb i’expiicitacih per a la scgurrii dc Ics motivacions 
quc porten :I proposar i:) interposicih del recurs, i atCs ei que cl 
Reglatncnt establcix ii I’article 142.2, un dels trcs grups parla- 
i i icn taris i& la psracrla per dcf‘ensur-la. Tc la paraula el scnyor 
I<¡ bo, del Grup ptirlarnentari d’Iniciali.va per Catalui-iya. 

EI ~ r .  R ~ B O  : M O I ~ G S  griicies, scnyor t’resicient. Scnyores di- 
pulacles, senyors diputats, anem, com cn la sessi0 nnterior, a 
prcndrc Lina &cisi0 política, mdgrat que, hhviamcnt, (01s re- 
correrem als argunien ts;.juríciics; perh, CC)M s ’ E I ~  dit tanles vega- 
des cn plenaris sobre cl tema clels recursos d’inconstituci~nali- 
tat, en rlcfii-litiva ;mcm a Iircnclrc ~ i i i i i  decisi0 politica : rechrcr 
c) no al ‘Tri h u n d  Constitircional una llci CIC les Corts Generals. 

Vagin per enclavant clucs qüestions pi&ies, pcr a nosaltres 
l’onumenlnls, i que voítlríem cxpressiir, no pas en la forma sin0 
en cl conti ng~il, amb contunclencia : cl rcbuig més absolut dc 
tot ei í‘cnomen terrorista, qcic empalma, per part nostra, amb 
la llarga tradici6 de lluita coiilra el terroi; en tant que suplanta 
la voluntat democritica, i per aixh també Is defensa m@s radical 
rlc les llibertats i dels drcts democri~tics. 1 la segona qücstió 
previa 6s que -i permetin-me que iiquí vagi unii mica a la Ilis- 
thria persond- jo, amb vuit anys i cscaig cle j i resh ia  cn 
aqucsta Cambra, mai havia vist una cosa similar a la q w  ha 
pogut succeir, per rmis de prncedimenl, respecte a uquest rc- 
curs. Estic encara perplex que, ii través de subterfugis regla- 
mentaris -coin es diria en termes dc facultat dc dret, coti noc- 

tlirnidudy aievosio; CII castelli, a I’cpoca de la dictadura, era així 
corn jo ho cstudiava-, es va intentar que nqiicst recurs no arri- 
bes B una sessi6 temporalment possible per scr plantejat 
clavant del Tribunal Constitucional. Es va publicar una norma 
Supletbria al BuíllcJti del Parlummt dí3 Cuíulirnyu que, al nostre 
entendre, atempta de ple contra una llci del Parlament de G i t a -  
lunya, una llei feta per tots nosaltres o pels nostres antecessors 
: la Llei del Consell Consultiu; i atempta contra una llei orghni- 
ca : la del Tribunal Constitucional. 

NQ voldria augmentar la discussid, sobre aquest lema -$ha 
fet j a  a la Mesa i es fari en un altre arnbit, com després m’hi 
referiré-, perb políticament és, per  a nosaltres, Inadmissibie 
--i volem que consti aixi en el Diari d~ Síwitm- que els dos 
grups parlamentaris més importants de la Cambra expressessin 
-i aqui no valen els subterfugis formals sobre si aixi o aixa-, 
coincidissin en una voluntat de no permetre que es discutís en 
el plenari amb tramparencia, amb el que és Parlament, que és 
parlamentar i treure els arguments -després venen les respon- 
sabilitats de les majories o de les minories-, el tema d’aquesta 
qüestib. En definitiva, s’ha intentat silenciar ei Parlamcnt, 
amagar la publicitat d’aquesta qiiesti6 i serh el Tribunal Consti- 
tucional -que aixi ja hem decidit amb altres grups parlamenta- 
ris plantejar-ha- qui dirA la seva darrera paraula sobre aquesta 
fmosa Norma SupletOria, aquestfi, al meu entendre, disserta- 
da Norma Suplctbria que va intentar ser l’instrumcnt pcrqtie 
aixb no arribés al plenari. Si algú no ho sap --i 
telegraficarnent -, la 1,lei del Consell Consultiu permet que 
clos grups parlamentaris posin cn miirxa cl mecanisme dcl 
rccurs d’inconstitLicionalitat, i la Norma Supletiiria, amb un 
abús, al nostre cntcnrlre, legal del que és el pcríode extraordi- 
nari de sessions.. . 

I31 Sr. PRES1 DENT : Senyor Rihb. .. 
El Sr. I< TBÓ : ... va elevar ... 
El Sr. PRESlDENT : Senyor RibO, x a h i  l’argumcntacih, 

pcrh l i  prcgo que torni a la qiicstih. 
EI SI.. KIBO : Senyor President, se’tis fiz inoit ciificii ..., 

torno inst:mtiinikirnent a la qücstib, perh se’ns Fa molt difkii, 
amb uila visi6 política, separ;ir’ el que In qÜesti6 poguks o no 
poguks ser plantejada per voluntat ci’iins grups polítics que dcs- 
pIcs  tambk s’hauran clc decidir sohrc si el recurs prosperarB o 
no; pcr’i> torno instantiniament ii 121 qiiesti6. 

El Sr. PRES1 LII’NT : Grkics. 
1’1 Sr. RIHb : Serh, pcr Últim, el Tribunal Constitucional qui 

clecidirii sobre ;iqucst;i cliieuli0, dicnt ben clar que no som nos- 
altres els particIuris de dur  la Mesa del l’arlamenl de Catalunya 
al Tribunal Constitucional, pcrh és l’itltirn meamisme que ens 
queda CII defensa cl’uns drets cluc no sbn dch grups palamenta- 
ris que ho Iarem, que són de totes Ics diputades i cls diputats 
clcl kirlaincnt de Catalunya, els drcts que aquí, liolíticanicnt , 
cs parlamenti sobre tots els afers. 

Combatre amb un t’eciirs d’inconslitucionalitat, que és un 
combat constitucional, aquesta Llci aprovada per les Corls Ge- 
nerats, al nostrc entendrc s’hr-1 de fer en virlut d’un principi de- 
mocritic i d’un principi d’cfichcia. 

Cornbairc cl fenomen terrorista vol dir, o hk efichcia policial, 
per tant rn:ljor capacitat coacliva, o bh -i jo crec que hi podrí- 
cin posar també un  ilo, i espccialment subratllar cl segon- Ira- 
icnt suport social al terrorisme, o sigui, amb mcsures polítiques 
i dernocrhtiques que treguin tota, si pot ser, tota base al feno- 
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men terrorista. La Llei que nosaltres prctcncm que el Piirla- 
ment rccorri avui expressa, pcr a nosdtrcs, tantes lluc~ines, 
tanls dubtes sobre els mecanismes dernocritics, que no sola- 
ment no treu suport al fenomen tci+rorista, sin6 que pot arribar- 
li’n ii donar, en alguns moments, per, precisament, un contra- 
sentit cn la seva justilicacib. 

Argumenls jurídics cuntinucn I ~ v c n t - ~ i ’ h i ,  i ho dic de cara a 
aquells cluc han argumentat ja a altscs parlarnents quc ((no s’íi- 
rnoinin vostes, que aquesta Llei ha estat feta seguint f i l  per 
randa la sentencia del ‘hi buna1 Constitucional )) -i ks cert en 
alguns extrems, i m’hi referiré- {<sobre la Ltci anterior>>. 
S’han atenuat -i cal reconeixer-ho- els cantells mks mtide- 
mocrhtics, íiI nostre entcndre, de l’mtcrior Llei, pcrb no lian 
desaparegut els dubtes i les llacunes sobrc 1 2 1  seva possiblc 
inconstitucionalit~tt . 

Podriem parlar dels diversos articles yuc estan en el Bufll~~tí 
--tal com hem plantejat els grups parlamentaris que hem posat 
en marxa aquest mecanisme per arribar a aquesta decisib-, 
podríem plantejiir els diversos articles que, al nostre entendrc, 
violen I’ordeniiment constitucional. N’hi ha alguns realment 
paradoxals : parlar d’una figura com <( persona relacionada con 
grupos terroristas >), o sigui, uila i nterprettlció tan arbilrArir-1 
corn la de (c la relacibn con D; o la de la suspensih dels chrrecs 
públics, iimbclhs punts no continguts a la scnthcia del Tribu- 
nal Constitucional a quk abans em referia, pcrquk eren articles 
dc l’anterior Llei que van perdrc vigkncia temporal abans de la 
sentkncia, i vim deixar el TrE buna1 Constitucional sense 1’0- 
biigació d’hhaver-s’hi dc pronunciar. Figures corn el registre do- 
miciliari, com la intervenció de les comunicacions, corn --i 
aixb afecta dircctissimnment les diputades i cls diputats d’a- 
questa Cambra-, pel que fa als tribunals, no tenir CII compte 
l’aforamcnt quc ens reconcix la Constilucih i I’Estutut als 
membres d’aqucsta Cambra i cl’altrcs cambrcs; figures com ar- 
ri bar a confondre ({processats H amb {(condemnats)), pcls efec- 
tes amb que s’apliquen determinades chrregucs legds, serien 
suficients per recórrer uqucsta Lici i deixar en m i m  dcl ’Tribu- 
nal Constitucional la seva decisih. 

PcrQ, especialment, nosalt res creiem que aquesta IAlci intro- 
dueix a la Icgislmib ordinkria un  teina cxccpcional, i que la 
Constiiucib reservava per a mesures cxccpcionats, i al clamunt 
ho fa sense un mecanisme -tal com diu el Consell 
Consultiu- h k ,  el mccanismc que hi ha a I’articlc 55 dc la 
Constitució, que diu, textualment : <¿ Una llci orgkniea amb 
I’adcquat control parlamentari >>. La llei que nosaltres vaiern 
recórrer no contk ei més mínim c<adequclt control parlamenta- 
ri )>. 

Per si cm faltcssin arguments, valdria recordar els quc es do- 
naven a la sessi6 parlamentaria del 85, en aquesta mateixa 
Cambra, quan es va decidir recórrer per votació favorable del 
Grup de Converghcia i Unió, del d’Esquerra Republicana i el 
d’aleshores Grup del PSUC, j>er votacih favorable recórrer 
l’anterioc Llei Antiterrorista. Es deia en la sessió que calia des- 
dramatitzar perquk {< quan existeixen seriosos dubtes en una 
d’aquestes lleis, cal anar al Tribunal Constitucional H 

--utilitzava aquest argumcnt un orador-; es deia que s’havia 
de portar al Tribunal Constitucional ( 4  per la conscikncia derno- 
critica dc defensa de l’Estat de dret, i defensa, per tant, dc la 
Constitucih i de I’Estatut >>; es deia que s’havia de portar al Tri- 
bunal perque el resultat CIC I’aplicacib clc la Llei Antiterrorista 

havia estat dolent, <( repetint H -deia uquest orador- : << cl re- 
sullat de la seva aplicació no ha estat bo >>; es deia : (( pcr segkiir 
‘l’exemple del Parlament basc>); es deia que <( licr seguir l’opi- 
ni0 d’il.lustrcs uutoritats del drct n, i es deia, per acabar, que 
no podem caure cn la perillnsa filosofia que consistiria a dir 
que wnt re  els drets constitucionals del detingut i la socictiit 
amenaqada sorgeix una col.lisió, i que cn aquest cnfrontarnent 
val la pcnt? no tan sols suspendre uns drets fonamentals del de- 
tingut, sinri, fins i tot, vulncriir la Constitucib>>, per no ciiw-c 
en aquest argument. 

Aixh ho deia -coincidint amb els altrcs- cl representant 
dc Convcrgknciii i Un%, i .jo raig vhlids aquests arguments, que 
avui continuen scnt vigents, per demmar que es porti al  ‘Tribu- 
nal Constitucional -si més no per sortir del clubte, pcrcluc no 
hi hagi ni el dubte constitucional sobre un tcrna que afecta les 
Ili bertats! - la Llei que esta plante.jarla en ei recurs. 

Aquesta Llci, al nostre entendre, ja sortint :i poc a poc dels 
arguments jurídics, normalitza una excepció, pot infectar l’or- 
denament jurídic amb unes mesures que, corn va dir izn porta- 
veu d’un grup majoritari al Parlament espanyol, porten al dret 
de la necessitat, pero, com ha dit tota la doctrina, el dret de la 
necessitat ja no és dret : es un abús. 

Pcrb, si a m@s no hi hil prou convenciment amb els argu- 
ments jurídics, permetin-me que  afegim nosaltres factors que 
agreugen aquesta Llei. Yagreugen les incrustacions airtoritiiri- 
es que encara hi ha 81s aparells dc I’Estat, quan queden e n c m  
reminisckncies de figures corn les detencions il.lcgals, com la 
tortuni, i casos com el del Nani o corn el de 7 ~ h a l z a  en s6n 
boncs expressions. No tenim suficients garanties que, amb cio- 
tacions que, al nostre entendrc, amb dubtes o clars indicis, 
atempten contra l’ordenament constitucional, scrm aplicades 
amb respecte rl les llibertats dcmocrAtiques. I ,  ii més, quan 
veiem que, des dels podcrs pGhlics de I’Fr,stat, s’encobrcix o es 
silencia oficialment actes i el seu finanqament que s6n clara- 
ment tcrsoristcs, corn és el cas del cornissasi Amcdo. 
Nosaltres volem quc aqucst Ptirlament, molt tranquilk- 

ment i scrcnnment reflexioni sobre aquests fets i prengcii una 
decisió avui; una riecisib cn virtut de l’efidicia del principi de- 
mocrhtic, que és el quc els terroristes volcn burlar ¡ subslituir; 
tina dccisib quc deixi nítidament q ~ i c  cap precepte iegal pugui, 
ni dc forma aparent, justificar I’xció del terrorisme. 

Pcr raons negatives, quc cs l’eficiiciti de la ra6 de I’Estat de 
dret davant de la raó c1’Est:it quan tcnim dubtcs, per raons ben 
positives, que bs afirmar unii cornpcthcia que té aquest Parla- 
ment, continuar la defcnsa dels drets com ens mana I’urticle 8 
de I’Estntut i ,  sobretot, prestigiar el Pashmenl de Catalunya, 
jo els demanaria el vot favorable ti aquest recurs, amb una Ilich 
de serenitat, des d’una societat que, malgrat totes les manipu- 
lacions interpretatives, no esti crispaclíi, com la catalana, pcrci 
que el fet que no esth crispada no vol dir que abdiqui de ser bcn 
energica i contundent --corn deia al principi- a Ili dcfcnsa de 
les 1 I iber t ats dem ocra t i q ues. 

M’ensuino potser algun sentit de vot, que lamento molt 
que, si s’expressa així, com ens ensumem, seri una altra 
vegada vot producte de la conxorxa de I’acorcl polític que no 
lias del convenciment dernocrlitic. I)c tota mancra, voldria que 
est igubs equivocat. 

Gricies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Ciricies, senyor Ri bh. Haig d’aclarir a 
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la Cambra, setise entrar en cap polhica,  qLte la Norma Suple- 
tbria a qui: ha fet referkncia el senyor RibÓ va ser aprovada per 
la Mesa per unanimitat. 

Aclarit aixb, tenen. .. (ld’l. Sr. Ribb úwnann per pwiw, I No, 
no hi ha cap mena de polkmica, dc manera que no té la paraula, 
senyor Rib6. (lA’/. Sr. Ribh s’aixmu pcrpurlur, I 

EI Sr. 1<i~6  (CIP I>J,WÓ í>stunt) ; ~ c r  una puntualitzacib, 
senyor President. E1 Grup parlamentari d’Iniciativa per Catalu- 
nya va prescntar un escrit de recurs contra aquesta Norma, 
entre d’aitrcs motius perquk el representant del Grup  a la 
Mesa va conkixer la Norma instantiniament poc abans i en la 
mateixa sessi6 en quh s’anavn a aprovar. 

El Sr. PRESIDENT : Els grups parlamentaris tericn ocasib 
d’intervenir per fixar la seva pasicih Pel Grup parlamentari 
Mixt, t6 la paraula el Diputat senyor Xavier Latorre. 

EI Sr. LATORRE : Senyor President, senyores diputades, 
senyors diputats, corn .ja s’ha dit abans, els grups parlamentiiris 
d’Iniciativn per Catalunya i d’Esyuerra Republicana de Clataiu- 
nya comunicaren a la Prcsidkncia d’iiquesi Parlament la seva 
i n temi 6 d’i n t erposar recurs d’i ncon sti t ucione li tai contra I a 
Llei 4/1938, de Reforma dc la Llei d’Enjudiciarneni Crimin:il, 
i sol4icitíircn t’emissió per part dcl Consell Consirltiu del co- 
rrcsponent dictamcn. 

IA Mcsn del Parlament, atesa la circurnstimciaja mencionada 
que l’esmcntadn proposicib ha de ser Iramitnda durant el perio- 
de ordinari de sessions, va promoure una Norma Supletbria in- 
terpretativa de l’esmmtat article, en el sentit que tai pretensió 
hnuria de ser solkitada almenys per tres grups parlamentaris 
o be la quarla past dels diputats d’aquesta Cambra. 

Els parlamentaris dcl Centre Demacratic i Social entencrn 
quc la promulgació de l’esmentada Norma Supletoria és abso- 
lutament innecessari,? per tal com la Llci del Consell Consul- 
tiu, en el seu article 10.2, quan es refereix, entrc d’altrcs, als 
proposants com a possibles sol.licitants de la prctensih d’intcr- 
posar recurs d’inconslitucionalitat, ho fa clarament als esta- 
blerts per I’artlcle 8.2 cic la mateixa Llei, 6s a dir? i\ dos grups 
parlamentaris o a UDR dt:sena part deis diputats. La promulgació 
de la ja esmentada Norrna Supletbria lesiona greument els icgí- 
tims drets ctcinocrliiics de Ics minories d’aquesta Cambra, cn 
aquest cas d’Esquerra I<epublicana i d’lniciativa per Caialunya. 
T A  defensa de llurs legítims drets clemocriitics ha porlat els par- 
lamentaris del Centre Ilernocritic i Social a donar suport a ia 
sol.licihd dels esrncntats griips a interposar recurs d’inconsti- 
íucionalitat contra la Reforma de la I,lci cl’Enjudiciamcnt Cri- 
minal, sense, pero, que aixo prcjutgi cle cap manera la nostra 
posicih al respecte, que explicitarem tol seguit. De no fer-ho, 
hauríem pcrmks caure en un vici, malauradamcnt freqiient als 
grups majoritaris, mitjanqíint el qual s’acostuma ii arribar a 
acords fora de la Cambra respcctc a qüestions tot sovint capi- 
tals, obviant el seu debat pariamentari. 

Arribant ja al fons de la qhcstih, pes tal de determinar la pas- 
si bilitat cl’i nlerposar recurs d’inconsiituciotialitat cont rii la 
Llci, és indispensable un rninucihs cxamen, no tan sols de la 
matcixa Llci, sinó també clel Dictamen emes pcl Conscll Con- 
sultiu de la Generalitat. Principalment, cal recordar que la re- 
forma que s’introdui per la Llci 4/1988 no corregeix pas altra 
cosa que la petita disbauxa que rcprcsenla la Llei Orginica 
9/ 1984, derogada per la també Llei Orghiica 3J 1988, de Refor- 
init del Codi l’cnal. I si aqucstes correccions i reformes es fm 

indispensables és en raó d’una aclamacib generalitzada i, fins i 
tol, per imperatiu del que declara la Senthncia, ja al-ludida 
abans, 19911987, del Tribunal Constitucional, a la qual neccs- 
siiriament i repetidament al4udeix ei Dictamcn clcl Consell 
Consulti u. 

El Dictamen, cntre d’altres consideracions, i després de sot- 
metre a rigorosa crítica la confusa redacció de la Llci examinada 
-la qual cosa és evident nom& en una primera lectura-, 
entra en I’estudi minucihs del text legal i, davant la Sentcncia 
1 L)9/¡987, del Tribunal Constitucional, de la Constitucib i 
d’anteriors dictimens crnesos pel Consell, conclau iidmeten t 
la constitucionalitat de I’articulat de la Llei que es sotmet a la 
considcracib, si llurs preceptes s’interpreten de la forma es- 
rncntada als corresponents fonítrncnts, inalgrat que conclou, 
tanmateix, que sbn inconstitucionals des del punt de vista dc 
I’adient control parlamentari, per tal dc garantir, en qualsevol 
cas, no tan sols I’efectiva suspensió per als drets establerts a 
l’article 55.2 dc la Constitucib, sinó la seva efectiva proteccih. 

Davant d’aquest Dictamen, els parlamentaris del Centrc De- 
rnocrktic i Social voldrien compartir, tio sense raonablcs 
dubtes, amb cl fonament de ser del mateix quc propugna la 
constitucionalitat de h Llei Orghnica, pcr manca de reconeixe- 
ment cxprks i degudament formulat de I’oportÚ control parla- 
mentari, malgrat que la Llei Orginica remei a una modificació 
a la cí’Enjudiciament Criminal, ja que aquesta suposa lirnitaci- 
ons clares en P’exercici de drets fonamentals reconegiits pcr la 
Constitució, No obstant aixb, les espccials característiques del 
b6 tutelar, la defensa de 1’Estnt i dc la societat davant delictes 
comesos per persones integrades en bandes armades o per tcr- 
roristes, conjuntament amb la considcraci6 per part d’aquesi 
Grup dc la suftcikncia de la intervenció judicial -tarnbb cx- 
igida per la Constitució-, establcrta per la Llei per al control 
cle les suspensions individualitzades dels drets reconcguls a 
I’article 55.2 de la Constitució, aconsella als paclainentaris del 
Centre Dernocriitic i Social pronunciar-se pcr la constituciona- 
litat dels articles 1 i 2 de la Llci OrgAnica, i tarnbk dels 520 bis, 
553 i 579 de la Llci d’EEnjudiciamcnt Criminal. Malgrat no dir 
res ei dictamen sobre l’article 504 bis, introdkiit per la Llei Or- 
gBnica 4/1988, també aquí hem tingut dubtes sobre la seva in- 
constitucionalitat. Aixb no obstant, i per les rnateixes raons es- 
mentades, considercm que tampoc en aquest CBS la norma és 
contriria a I’ordenament constitiiciond. 

Moltes gricies. 
El Sr. PRESTDt!NT : Grkies, senyor Latorre. Pcl Grup par- 

lamentari d’Esquerra Rcpublicana de Catalunya, t@ la parnula 
el senyor Carod-Rovira. 

E1 Sr. CRROD-ROVIRA : Senyor President, senyores i sc- 
nyors diputats, Esquerra Republicana amb lniciativa per Cnta- 
lunya vil promoure la peticio al Consell Consultiu d’un dicta- 
men sobrc la Llei Orghica de Reforma dc la Llei d’Enjudicia- 
ment Criminal. Nosaltres assumim i fem nostres els criteris ex- 
posats i les paraules pronunciades aquí, per tant, pel Diputat 
senyor Rafael RibO. A aquests criteris i a aquestes paniuies, 
volem afegir-hi arn les nostres pcr exposar no només el per@ 
cle la petició del Dictamen, sin6 també, i sobretot, I’oposicib 
del Grup parlamentari d’Esqucrra Republicana a aquesta Llci 
de Reforma, que és pcr a nosaltres una mena d’argúcia empra- 
da per tornar ii pnsar en vigkncia bona part de I’espcrit i de la 
Ilcira de l’mliga Llei Antiterrorista. Aquest, liel que hem vist, 



DIARI DE SESSIONS / P-Niim. 5 / 26juíiol 1988 / SESSIONS PLENARIES Nhms. 5 ,6 ,7  i 8 I19 
- ,. . -. - . . -. - - - - - .”. -~~ - - - .. .-. ~~ 

és un terna que niés aviat inconmki, que angunieja cl’iinii 
manera p~l ic t i la i .  alguns sectors d’aqucsta C‘am bra, cluc potser 
haLirieri preí‘erit cluc avui haguéssim restat inuts davant el 
tema que ens ocupa, i cluc s’h;iurieri cstimal tnks ~ L I C  cl Ruh- 
ment n o  hagués acolEii un debat on cs p a r l u r i  dc vinlhcia i dc 
llibertal, per6 tarnbk on s’ha de prirlat‘dcls límits de I’Iistat, els 
líniits dcmocrihx que I’Estat no pol, de cayl manet.a, 
u1 t rapassar. 

Hem trobat, i ho hem de dir, ( f i  ficultats per arribar fins aqzlí, 
i hem percebut, a l’entorn parlatrientari d’aquests dics, u n  atn- 
bierit dest‘avoruhlc als nostrcs criteris. Un arn bient que --sigui 
dit amb tols els respectes pel Consell Consultiu- ciis ha sem- 
blat veurc també present en I’iinirn dcl l k t a m e n  ci’aqucst oc- 
ganismc. Un dictamen en que el ponent s’ha caractcritzat, al 
nostre entcndrc, pcr iina notable ambigiitat conccptual cle 
I( si, pcrb no >), per una timidesa CIC (<dol i no vol H a I’hora d’cs- 
tablir el carktcr inconstitucional de ceris articics. 

Vagi per endavant i amb la intencih d’csvuir dubtes intencio- 
nats i malentesos cscussamenl innocents el nostre rebuig de la 
violkncia, la nostra llunyania idcologicn de la violkncia, el 
nostre distanciament polit‘ic, 121 nostra crítica i la nostra con- 
demna cie la violencia utilitzada com ii rnktocle, corn a recurs o 
corn a camí per aconseguir objectiris de ilualscvol mena, per 
nobles i legítims que puguin ser aquests objcctius. 

L‘any vinent Ihrh cinqumtii anys quc milers rl’homcs i 
dones del nostre partit i del nostre país van comenyr a con- 
kixer i vim patir clirectamenl la violkncia; pcrb no pas la violen- 
cia d’uns quants, sin6 la viOlkncir-1 atrinxeriida en l’aparell 
d’unes instiiucions autorithries : la viol&ncia cl’Estat, el tcrro- 
risme d’Estat, la violencia i el terrorisme nasculs amb la dicta- 
dura franquista. Tan sds per aquest tnotiu, doncs, per lidelital 
N 18 nostra prbpia mcmbria historica, j, som scnsibles a la vio- 
Ikncia i al terror. Ara, certament, el marc legal és clifcrent, i es 
lracta ci’cstablit. si és constitucional o no una llci que suspcn 
drets i llibertats de pcrsoncs que fan ús? presumptamcnt, de la 
violkncia, quc utilitzen mbtodes armats. 

Aqucsta cs una Constitució que nosaltres acatem percluk 
aixi va votiir-la el nostre poble, per;) no lli conccbcm com a llei 
tancada ni definitiva; l’acutem perh no la lioclcin fer nostra 
amb aquell convenciment que comporta la identificacih anil-> 
un ardenamcnt Icgd bhic que reconeix els drets, els interessos 
i Ics csperances d’una coElectivitiit. Aqticsta és, ccrtamcnt, la 
Constitucih d’un Eslat de dret quc va cornenwr per negar-nos 
R nosaltres cl drct ;-t I’Estat, i on 110 té cabuda cl dret a la federa- 
cib de regions autonomes. Pcr aixb nomes podem rebre amb 
alarma i inquietud I’crnpara legal que es dhna a la privacih dc 
drets i Iliberlats que sí que cstan constitucionalment reconc- 
guts. Aquesta Llci Orginica de Reforma regula matkrics sobrc 
les quals la Gcncralitat ja disposa de certes competencics -la 
policia, per exemple, o bé el fur especial dels rnernhres d’a- 
questa Cambra o dcl Consell Executiu-, perb, a mcs, la Llei 
afecta intcrcssos concrets del nostrc h b i t  territorial. 

El primer dels arlicles en qüestib, que no passari precisa- 
ment a la histhria de la sintaxi espanyola, introrlucix la figura 
equívoca dc H pcrsona relacionada amb biindes arrnadcs o amb 
individus terroristes o rebelso. A quin tipus de relaci6 es refe- 
reix? La manca cle precisi6 en un tema tan delicat esdevé alta- 
ment perillosa, ja que, sense la concreció juridica neccssaria, 
algú pot donar al mut ({ relacid, )) un valor genkric lan ampli que 

ficilment molts ciutaclans puguin quedar-hi involucrats. I’as-. 
sant, cloncs, aquesta conccpcib tan ambigua dc I n  relaci6, pre- 
sent oqucsla concepcih, les personcs quc Ics protagonitzin i 
que es trobin cn I’exercici de chrrccs públics podcn veurc’s pri-  
vats rl’aqucsts per qualsevol mena d’uctcs delictiiis que hagin 
com&; vulnerant el principi dc presumpcici cl’innockncia, s’irn- 
posaria, per tant, una pcna ahans d’hnver-se dictat scntkncia 
condemnaclora. 

La rnanca (I’tinZi refcrhcia expressa ai fur  especial cle certs 
chrrecs, de certs cilrrccs phblics, confiem cluc no clugui u11 dia a 
vcure-se’n stispks I’cxercici a aquells itlirstres diputats d’a- 
questa Calnhrd quc, per raons humanithies, tenen relaci¿‘) iiinb 
persones cmprcsonades per In scvii pertinenc;u a bandcs t-irma- 
des i II les quals visiten sovint cn els centres penitcnciaris. Ln 
inconslitucionalitat, doncs, d’aqucst primer precepte és, per a 
nosaltres, tan evident corn perillosa. 

L’arlicle 504 bis es també, 11 parcr nostre, revestit d’inconsti- 
tucianditat, .ja que vulnera el principi d’igualtat davant la l lei 
sense discriminacions. Segons cl mateix dictrimcri dcl Consell 
Consultiu, es produi ria inconst itiicional i tat si s’apliquks una 
mcsura de privaci6 clc llibertat (lesorbitacla en  el ternps sense 
acte de pres0 prkvia. 

Els artidcs rcstants -el detall dcls quals, corn cl dictanicn, 
ha aparegut cn cl Birtlleri O!firicrl d’aquestc? Carn bra - coiileiicn 
també clements clars rl’inconstitucEon~~li tat : la prolongació 
temporal de la situació de detencih, l’cscorcoll domiciliari 
sense autoritzacih judicial prkvin, la intcrvcncib de les comuni- 
cacions telefhniqucs o la detencib dc la corrcspondkncia priva- 
da, postal o tclcgriifica. 

L’ariiculat cn qiiestió dOna al Ministre cle I’interior, al Direc- 
tor Gcneral cfe la Seguretat de I’Estat, a la policia en definitiva, 
drets i pocicrs excepcionals sobre els ciutadans en casos d’ex- 
ccpcional i urgent necessitat que nomks la policia establcix, al 
marge dcls jutges, quan es produeix. Entrcm aquí, en conseqi- 
kncia, en el domini de I’arbitrariclat, on poden conduir Lleter- 
ininades prhctiqucs; la detcncii, dels ciutadans &, CIC ics Inesu- 
rcs cautelars, la més lligadii directament a la decisib i a volun- 
tat policial, sense participacih dc 1 ’aautoritnt judicial, en 121 qual 
scmpre es diposita major creclibiliiat. I jn és sahut -i  alguns 
dels iI-lustres i dc les senyores il-lustrcs diputadcs d’aqucsta 
Cambra ho saben- que la clirrcga psicolbgica durant una inco- 
inunicació i detenoi6 prcvcntiva poden canviar la voluntat del 
detingut fins a rnostsur una total condesccndkncia als requeri- 
ments de la policia. 

il’altra banda, enlloc dc l’articulat del text reformat no apa- 
reix un punt fonamental : el necessari i adequat contml parla- 
mentari. I si en una situació normal cali activitat o mcsura, di- 
rcctrirnent o indirectament governamental, no pot quedar al 
inargc del control dernocciitic, cn una siiuació de privació de 
drets i Ilibcrtats, que mai no pot ser consideradu ni ordinitria ni 
normal, el control ciemocrritic dcls parlaments esdevk indis- 
pensable. Per aquest camí d’enfortimcnt clcsmcsurat del poclcr 
de I’Estal en dcrnkrit de la llibertal, corrcm el perill d’alimcntar 
I’impuls latcnt cap a actituds autoritirics, i nosaltrcs creiem 
sincerament que aquesta Llei Orgitnica ens hi pot conduir. A 
]’Estat espanyol el risc d’arribar-hi es encara mes elevat si es te  
en compte que cs conservcn a la policia elcmcnts humans i de 
procediment hcrctats dei franquisme. 

Els mitjans clc comunicacib han anat informant de Ics sospi- 
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tes d’existencia de m i  fies policials corruptes nientre, segons 
nrganismcs considerats neutrals, cotn Amnistia [ntcrnacional, 
il I’Estat espanyol s6n prcsents encarii la toctuca, 11-1 coaccib i Ics 
prictiques parapolicials. Es en aquest context que poden passar 
fcls com els d’AImeria, on uns ciutadans innocents s6n morts 
a treets per la CruBrdia Civil en ser conibsos amb presumptes ter- 
roristes; o bé l’escandal6s cas del Nani, on  LI^ dctingul desapa- 
reix misteriosamcnl de Ics hcpendencies policials sensc que 
fins ara se n’hagi sabut res més; o el cas dei basc Zabalza, mort 
tambb cn circumsthcies no gens clares; o la recent denegació 
d’informacib a la justícia per past de membres del Govern espa- 
nyol. En aquest marc, i amb aquesta reforma de la Llei, es 
d h í l  una certa impunitat a una policia hasiidfi en uns criteris 
m~ssii sovint d’actuacib estrictenient repressius; i, diguem-ho 
clar, aquesta repressió s’cxcrccix generalment sobre patriotes 
de les diferents nacions pcrif‘eriqucs benefici d’una concepció 
unitarista de I’Estat. EI cas més cncandalós d’aixo que diem és 
el diferent tracte donal a un antic rncmbrc dc la Junta Perma- 
ncnt dc Catalh de la Generalitat i a un sots-cornissiiri de la Poli- 
cia Espanyola : rncntre el primer, el professor C!arles Castella- 
nos, vil ser detingut iimb mesures cxccpcionals i &s ara a la 
presh d’Alcali Mcco, el Sots-comissari hincdo, finalment en 
nims dc la justícia, V R  passejar-se impuncmcnt pels carrers 
amb una clara actitud dcsafiant, provocadora, i arnb un I aire 
de menyspreu antideniocrktic I anticiutidh; i ho va fer malgrat 
la petició de dctcncib de la justicia francesa, yuc I’liavin acusal 
de la seva perlinenca o la seva intervoncih en l’activitat terro- 
rista dels GAL 

El Sr. PRESIDENT : Senyor Diputat, li prego que vagi aca- 
bant peryuk se li ha esgotat el temps. 

EI Sr. CAROD-ROVIRA : A C ~ ~ O ,  senyor President. ks per 
aquests motius i per aquestes raons que votarem afirmativa-. 
ment el recurs d’inconstitucionalitat. Pcrquk I’Estat ha de 
tenir els seus propis lirnits democratics i la privació o suspensió 
de drets i llibertats, ni que sigui excepcionalment, obre !a porta 
legal a horitzons perillosos. Aqucst és el tema dc fons sobre el 
qual cls mernbrcs d’aqucsta Cambra haurem de definir-nos, 
d’acord arnb la nostra conscibncia democrhiica, i ens agradaria 
de tenir i11 nostre costrit la Llei com ii irnica garantia dernocriiti- 
ca enfront dcI terror. Nosaltres, doncs, votarem contra la vio- 
Iencia i a favor de la llibertat. 

I #  

Moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT : CirAcies, scnyor Card-Rovira. Pel 

tirup parlamentari Popular tk la paraula el Diputat senyor 
BdUXi. 

El Sr. BAUZA : GI-Acies, senyor President. Senyores i seny- 
ors diputats, entre les rams que varen impulsar els nostres con- 
stitucnts com a representants del poble espanyol a aprovar la 
Constitucib, figuraven fonamental ment la vol untat general 
d’cstablir la justicia, la seguretat i la llibertat. Així mateix, in- 
dubtablement, la intcnció de promoure el bé de tots els espany- 
ols, garantir la convivencia democrhtica dins de la norma fona- 
mental i altres lleis, tot aixb conforme a un ordre ccotibmic i 
social just. 

La Constitucib ha consolidat cn d nosire pais un Estat de 
dret que garanteix l’imperi de la llei corn a cxpressib de la vo- 
luntwt popular, tot pcrmetcnt i’establiment d’una societat de- 
mocrhtica avanpda. El model polític i social elegits prote- 
geixen la dignitat de I’individu, ricfensen els scus drets fona- 

incntals ¡ fan possible el dcsenvoluparnenl de la seva personali- 
tat, tot garantini I’exercici de les S ~ V C S  llibertats púhiiques. 
D’alt ra banda, es rcb~i tja, Iogicamcnt i conseqüentmcnt, 
qual sevol tipus cle tot al i t ari s inc. 

La convivencia, la toierjncia i els drcts a la vida i ii la llibertat 
són valors que semprc han d’~sser prescnts en el model social 
que hem elegit. Aixo, malauradament, avui no 6s així. En 
aquest país, actualment, es produeix diAriamcnt una coHisi6 
entre els drets fonamentals i llibertats públiques dels ciutadans 
que normalment viuen d’acord arnb les lleis que 1’Estat ens 
dóna i els drets i les llibertats -fonamentals també- aplica- 
bles als iiidividus que viucn immersos cn iina constant trans- 
grcssicj d’aquests. 

Ses senyories no dubten pas quc els drets fonamentals i Ili- 
bcrtats públiques de tots els ciutadans -i subratllo tots- han 
de ser respectats. Pcrb tampoc no dubten quc, quan cntren en 
col.iisiÓ eis drets fonamentals i lliberuts públiques d’una im- 
mensa majoria dc ciutadans amb els d’un petit grup que s’apro- 
fita d’aquests drets i llibcrtats per violar-los i transgredir-ios sis- 
temiticament, corn succeeix amb el greu problema del tcrrosis- 
me, que des de fa dues dkcades -dues dkcades, senyors- cu- 
Ipeja sangonentrncnt i sense pictat la nostra societat, en aquest 
suposit, el meu partit no té cap dubte a inclinar-se per la defen- 
sa a ultranqa -ssemprc dins del marc de la Constitucih- dels 
drcts i llibcrtiits i ,  davant de tot i damunt de tot, del dret a In 
vida d’aquests ciutadans que viuen en el respecte i camplimc~it 
de les lleis de I’Estat de dret. 

Senyor Ribb, senyor Carod, a nosaltres tambk ens preocupa 
molt -ens preocupa molt, ho repeteixo- et cas Nani, el cas 
Zabdza o el cas Amedo; perb, indubtablement, ens preocupa 
molt mks el cas Revilla; és una qüestió de sensibilitats. 

A la gravetat que representa el terrorisme, a la lluita que la 
societat lliura cada dia contra aquest fenoncm dement, aquesta 
ha de respondre amb tota mena de mesures al seu abast : amb 
mesurcs poiítiqucs, rnitjaniynt ei seu iillament del tramat polí- 
tic i social; amb mesures policials, i amb la promulgació de 1Eeis 
corn la que avui es questiona en aqucsta Cambra, Llci que, 

a (inic límit -corn a 6nic IÍinit-, pot tcnir el respecte a 
l’ordre constitucional cstnblert. 

Conscient del greu problema que acabem ci’asscnyalar, el 
constituent va introduir a la nostra norma suprema I’nrticle 5 5 ,  
diferenciant en aquest ducs situacions en cluk alguns drets fo- 
namentals poden ser suspesos amb la íinalitat de preservar 
I’ordre consti tuciond democratic : una, la que fa rcferkncia al 
punt 1, quan cs produeix una situnció d’excepcionalitat genera- 
litzada, com pot ser la situaci6 de declaració d’estnt d’cxcepcib 
o setge; I’altra, consagrada en el punt 2, referent a la suspensió 
individual de drets fonamentals malt precisos i, al matcix 
temps, la manera de realitzar-los amb les degudes garanties. I 
es precisament en el marc del punt 2 de I’esmentat article 5 5  
que ncix la Llei OrgAnica 4/1988, del 25 de maig, dc Reforma 
de la Llei d’Enj udiciamcnt Criminal, objectc d’aquest debat. 
Llei que s’ernmarca, sense cap dubtc, en aquest conjunt de me- 
sures a Ics quals m’he refcrit fa uns instants. Llei que tampoc 
podem elogiar, certament, per la seva tecnica legislativa, ja quc 
incorrc en defectes tccnics de notable consideracib, corn, per 
cxernple, quan fa referencia a I’articlc 384 bis a delicte com& 
per persones en un context i en un període processal, en el 
qual solamcn t podem parlar, iogicament, de presumpte delit- 



te, o quim inclou I’article prirncr dels clos qLlc componen la 
Llei, I’arliclc 553, qw, per lhgica legislativa, s’hauria d’havcr 
inctbs l’ariiclc segon, cluc 6s cl qire conti: articlcs modificats 
cl’i~luesh I .lei I’crb creiem que tot aixb sbn qiiestinns 
menors, formals, ~ L I C  nosaltrcs hem de denunciar pcri, cluc nt) 
influeixen cn cl prcsent debut. 

Ja dc plc cn els niutius addiiits cn iii  Proposta cic Etcsalucii, 
que hom sotinct a aquest Ple, per demmii. ln intcrposicih de 
rccurs d’i nconstit ucionaii tul cont ru la Llci esmcn tacta, senyo- 
res i scnyors diputats, els puc anticipar q ~ r e  el m u l  G r u p  votari~ 
cn contra de i’apartat a) dc la Proposta perdires fiiotis : lxirncra 
i principal, perque entenem qiie la manca C I C  rcl‘erkncia expres- 
sa cn la Llci que ciis ocupa íi un control parlamentari en rcs 
menyscaba que per Iíi via normal, prevista al Reglament dcl 
Congrés i del Senat, les forccs Ixdítiqucs ctmtrolin Ics actuaci- 
ons policials ~ L I C  es deriven dc I’L‘IS de les prcrrogntivcs d’a- 
qucsta Ilci. Aixb fa yuc la manca que s’addueix cn la rnativacih 
~ L I C  comentcm, que es fonamenta cn la redaccid, de l’article 18 
de líi Llci 9 dc 1984, del 26 de cicsembre, avui derogada, sola- 
ment pretengui una reiteració al nostrc cntendre inneccsshia 
des del imorncnt que tenim’ja una norma de carhcter ordinari i 
no excepcional, corn era la comunament conegucie Llci antitcr- 
rorista. Conseqiientmcnt, a una norma ordin;iria correspon un 
control ordinxi; cl conírari seria pretendre perpcluar unt? 
tncsurii d’cxceiicionalitat. Segona rah : cn el suposit qtie 
aqucsí control parlarnentiiri s’hagués cl’inclourc R 13 dita Llei, 
aixb scria conipetcncia de les Coris C?enei*nls i no  d’aqucst Par- 
larnen t de Calal unyn, ci rcurnstiincia q i ic ens rei1 li rma en el pa- 
sicionament que acabem d’asscnyalar. 

Fent refcrkncia als apartais h) i c) de la Proposla, el posicio- 
namcnt del Grup d’Alianp IJopular ha de ser contrari ii aqiiells 
i, conseqiientrncnl, t m b k  hi vol;trem cn contfii, ja que entc- 
riem yiie els articles 384 bis, 520 bis, 553 i 559, d’una banda no 
vulneren les cxigcncies dc l’article 55.2 de la Constitucli, i, 
d’attl-li batzcta, aquells han estat r-cdactats conlhrme als criteris 
clictats per I s  sentimcia del Tribunal Constjtiiciond 199 del 87, 
cicl 16 dc clesembrc, crileris arnbd6s coincidents 
-coincidents- amb el Dictamen del matcix ConscIl Consul- 
tiu de la C;cncrr-llitat, en cls seus t’onamcnts quart, sis&, sctc, 
vuit& i novk. 

Finalment, a i’apartat d) de la Proposta, una vegada més vo- 
tarem que no, j a  que entenem, atnb coincidkncia també amb el 
Dictamen del Consell Consultiu, que la mancii de menció ex- 
pressa a la Disposicih Transitbria de rererencia als furs especials 
previstos en normes estatutiries no produeix cap vulneracib, 
ja quc la seva menci6 és innecesshria perque ja s6n recollits en 
textos legals de plena vighcin. 1, d’aquesta manera, no sola- 
ment ho ha cntks el Conscll Consultiu ¡ riosaftres mateixos, 
sinó que també ho va entendre el legislatiu quan, en la tramita- 
ei6 ri’aquesta Llci a les Corts, no va objectar res a la manca de 
referencia ;ils furs especials, per exemplc, dels diputats als 
Congrés, dcls senadors, dels ministres o dels governadors ci- 
vils. Conseqücntment, si aqucIls furs no s611 citats i rcstcn 
vigents, el mateix ha de succcir -i, de fet, succeeix- amb els 
furs previslm en l’article 31.2 i 38 cfe 1’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya. Demanar-ne la inclusió en I’esrncntada Disposicib 
Timsitoria prodiieix -i ho rnanifestcm amb el rnaxim de re- 
specte i de cordialitat- una absoluta scnsacih de nianca de 
rigor jurídic i d’immodkstia fora de lloc. 

Dcs d’una perspectiva politicii, des dc lii perspectiva polilica 
del nieu partit,  desitjo fer uila darrcrii considcracih a scs senyo- 
rics. Certamcnt, és rcpetir un tbpic dir que el tcrroristiic i I n  de- 
linqii6nci;i comesa per buides rirniides no té la mes niínima 
justificació. El terrorisme cs Lin monstrc clement que sega 
vides, cles t I‘U ei x fr-i m il i es, es pe nces tic t na ne rit i tid i scr i m i 11 a- 
{la, tot sembrant neguits en I’Estnt de dret en el qual vivim, tot  
produint en CE ciulacii una desmoralitzacici dnvmt la inimil CIC 
ressorts que IC 1’Estat en la seva I l i i i i a  dihria m b  el terrorista. 
ks per aixh que sorpren iz aqucst Iliputat I’oposició que hom f i 1  

a aquesta Llei, el recurs CIC la qual ara debatem, E que, clins de la 
constitucionalitat, té com a única pretensi6 cornbatrc el terro- 
risme organilzat . 

Ayucst Dipiitat, no tan sols no pot entcndrc aquesta oposi- 
ci6, sinó tampoc Ea rcscrvii a aquesta. No hcm ri’ooblidar yuc 
aquest monstre dcment, amoral, sanguiniiri, que és el tcrroris- 
me ha prqjcctat la seva ombra sobre el nostrc poble, i amb clla 
ha colpejat i segat la vida de ciutadans dc Cntalunya. per 
aixb que aquesta Cambra no pot ni ha de scr ambigua, ni tan 
sols ho ha de ser en el seu fur intern, i menys a I’cmparri d’argu- 
nients formals vcrs una llei que tcndeix a le dcfensa del nostrc 
Estat de drct. 

G ricies, senyor Pcesiden t; grhcies, senyorcs i senyors 
(li PLI tats. 

El Sr. PRESlDENT : Moltcs gifkcies, senyor h u z i  Pel 
C;rup liarlamcntari Socialista tc la píiraula I’1I~liistre Diputu t  
senyor Abelló. 

EI Sr. AH ELL^ : Senyor Prcsidcnt, scnyores i senyors ci ipw 
tats, cn prirncr lloc cal dir que el nostre Grup parlamentari no 
ds contrari a la intcrposicih de recursos d’inct>nstilucionalitat 
contra lleis aprovades per les Corts Gcnerals, pcrb cr)nsidcru 
que cal fer un irs prudent cl’aquestw mesiira per tal cpie en el 
conjunt dc relacions entre el patlcr central i el poder autonbmic 
no es canfiguri una via de conflicte pcrmancnt, i niés wia t  
aquesta hauria cle ser una vili cl’cxccpcib. Aixb ks excepcional- 
ment imporlant cn L ~ I Y  cas tan delical corn en el del dcsenvolu- 
pament de l’article 55.2 de la Constitucih, y w ,  coili és bcn 
sabut, inclouen totes les constilucions modernes. Així, vciern 
q w  totes ayiicstcs constitucions inclouen iin sistema de defcn- 
sa de l’ordcnurnent constitucional davant ci’~amcnaces cxcepci- 
onals i, per tant, la nostra Constitucih també ho fa quan prcvcti 
la possibilitat de dcclarar I’cstal d’alarma, cl’excepció o de setge 
a I’article 55.1, amb la corresponent possibiliiat de suspcndrc 
l’excrcici d’alguns drets dctcrminats. Pero el fet és que la decls- 
riició d’aaIg~in d’aquests cstats és pensada més aviat cn funcib 
d’un tipus cl’arnenaces molt generals i cada vegada menys pro- 
bable en piisos desenvolupats. En canvi, en els Últims dcccn- 
nis, ha aparegut un nou tipus d’amcnaqa corn és cl terrorisme, 
que no és provocat per grans moviments socials, polítics o mili- 
tars, sinó per petits grups clandestins amb un gran podcr de 
descstabilitzacii, social i política. Davant d’aquesta arncnac;a no 
servcixen els meeanismcs Iradicionais de \’estat d’excepcih o 
de setge, i per aixb I’article 55.2 dc líi Constitució obre la possi- 
bilitat d’iin altre tipus dc defensa exccpcional. El prtiblctna dc 
la Icgjslacih antiterrorista 1 7 0  és, doncs, la seva rnatcixa cxistkn- 
cia, sin6 la scva aplicació, de tal rnancra quc la suspensih indivi- 
dual de drets no pugui degcncrar en unii novil espkie cf’estat 
excepció general o no pugui conculcar altres drets qiie nn es- 
tiguin previstos II l’article 52 cle la Constitucib. 



‘liimbd: cal tcriir en compte cluc la Reforma dc 10 Llei d ’h ju -  
diciamcnt Criminal que discuiim és ui1 in tcnt de reduir I’cx- 
ccpoionaliht dc les tncsurcs qiic oontctnpla, intcgrmi-ics 
dintre cl’un sistema processal ordinari i sotmctctlt-ics, pcr 
tant, a les girantics gcncriils rl’aqucst sistema. Lrl reforma de la 
J.,lei anteriorinent vigent, 6s :I dir la Llei de Mcsurcs contra 
I’Actuacih de B3ancles Artiiacles i Activitats Terroristcs o 
Rcbels, era certatiicnt inrlisi~cnsablc com a resultat de la sen- 
tencia del Tri buna1 Consiituciond, cluc clcclaravn iiiconst ituci- 
nnals alguns dels sws prcceptcs. Pcro si la rcfmma pot 1wendrc 
ara cwi~cier d’ im disininucib de l’exccpcionalitat i d’un incre- 
ment de la norimalilat íi lravés dc 1;) intcgrwi6 deEs aspectes ma- 
tcrials i processals de I’anomcnada Llci mtiterrorista en la le- 
gislacib ordiiiirin clel Codi Pcnal i cle la I h i  d’I~i,niudici~iinent 
Criminal és principalment per la lluita política, social i policia1 
contra el icrrorismc, cluc ha avanqat consirierablcmcnt i ha ab- 
tingut bxits uansiclenhles. Gricics ii aixi) s’ha pogut aril eiimi- 
wir una llci cxcepc’rcinal i integrar ics tnesurcs especials previs- 
ICS a I’arliclc 55 CIC la Constitucib en els sistemes ordinaris de la 
nostni tegislacih peu;d. 

I diem lot aixo pcrquc: qunn es discuteix la possibilitat d’in- 
tcrposar LIII F’CCUI-s d’jii,(,,,stituciotialitat no es poclen perdre 
mai de visla tots i cadascLin dels clements jurídics, polítics i so- 
cials qiie conflueixen en el text qtie discutim, cspccialilrent cn 
un assiitnptc tan complcx, tan delicat i políticatneni ían dccisiu 
com el del terrorismc. I%r uixb, ens semb1;iria Lin error prendrc 
LI na dccisi 0 d’aq ucsta grwc t at m i m  és per cl iicst i011 s t’o rm ii Is, 
s w s c  pondersr tots els al tres aspectcs clcl problema. T I C S  dcf 
punt cic vista del contingut del m u r s  a l l  tenir en comptc tots 
els antecedents i ,  nio1 t concretament, cl balanq de l’apiicaci6 
dc la Llei hntjtcrrorisla, la seiiikncia del ‘ h i  hunul Consí itucio- 
nal i cls iwursos presentats pels Parlamcnts de Catalunya i 
d’l<uskadi, q ~ i e  van provocar aquesta senlknc;in, I’objecte d’un 
possible recurs d’iticonslitucionalilal des d’ulcslioi*es qucch, 
evidentmcnt, moll limitat. 

I , a  Praposla quc YC’IIS Tíi n o  es refereix ja  a un rlcls compo- 
ncnts de la m e n t  rdol-ma, 6s a d i r  a la T k i  dc Reforma cicl 
Codi I’cnal, sin0 qire nomCs es limita a proposar iiii reciirs c l ’ in-  
constitucionalilat contra la I ,Ici CIC I<cli)rma d’Eti,judicianieiit 
Criminal, ks ii dir, contra aqiiclla part de la reíbrma cluc cs refe- 
rcix als nspectcs estrictarnent proccssnls. 

I 1  Dictamen del Consell Chnsultiu dc I n  Ckneraliiat cxarni- 
na  cls diversos articlcs de la Llei Orgiinica cluc sc’ns proposa 
ci’itnpugnar i arriba a la concIusi6 quc tois ells s6n coni’ormes it 
ln Constitucib clcs del punt de vista clcl control judicial. I k r  
tunt ,  oreicrn qui: en zlqucst asliccle cl Diciamcn clcl Consell 
Consultiu confirrni-1 qui: la reforniu CIC I n  1,Ici Il’r~njLiiIiCiiimcnt 
Criminal l i c i  sols 1x1 scgiiit les vies indicoclcs per la scnlcnciu 
c l d  Tribunal Constitucional cn rclucih amh cls puntsja esnicn- 
tats, sini) que liti mantingut plcnamcnl la conformitat ntn b I u  
Chnstituciii dcls restants. Per exetiiplc, si rqxtsscrn tots 
aqucsts articles, concrctment l’article 384 bis, quan es pm-h 
de personcs relacionades amb h;iiiclcs arrnatlcs o individus ter- 
roristcs o rebcls, I ’ ú n i u  celaci6 cluc cl ~)rcccpte contemplri cs l i i  
quc té el clcíicte com ii punt de coniiexib i n o  Ics pcr’soties. Per 
tant,  S SI CITI davani cl’ma inlerprctacib clanmcnt i-cst rictiva i 
no cxteiisivu. 1 si ancm a la Disposiciil ?i-ansithria, quc As In re- 
lacionada amb cl Ilir dcls chrrecs pitblics de la tiencralitril, els 
dipLrtuts clcl Pai*lamcnt i els mcmbrcs cicl Consell Execirtiu, co- 

mpartim t o t  I’apal-tat del Cotiscll Consultiu que diu : (< i,n falta 
d’un;i rcf‘er6ncia cxprcssa al Tur especial qu;m aqucst és consoli- 
diit per cossos legals vigcnts i coincidcnts, cntenem quc no vul- 
zicrii Ics previsiuns estalutiries )). Dc totu ml-inern, el tiiatcix 
Dictamen dcl Consell Consultiu consiclerii qtic la Ihltn dc refc- 
rkncia cxplicita a tin aclequat conirol parlamentari per parr cle la 
Llei esmentada pot infringir l’articic 55.2 de la ConstitLrci6, i 
que només pcr aquest precepte de la Llei es pot justifiau’ l a  
seva iinpugnaci6 com a inconstitucional. Per tant, la nostra dis- 
cussi0 s’lia dc ccntrar en aquesl aspectc, ja yuc afecla dos dels 
apartals, I’a) i cl c ) ,  de la Proposta de Rcsolwih presentada 
pcls grups parliiimentacis que ileinancii que aquesta Cambra 
inicrposi recurs ri’inconstituciomli tat. 

En primer lloc, nosultres entenem que I’article 55.2 de la 
Constitucib deixa cn mims del legislador I’especi ficació d’dlS, 
qiie cal enlendrc per <(adequat >> cunirol parlmientari i que, CII 

tot ciis, aquest control no  es pot cntcndre com un control de les 
Corts Gcncrals irnniecliat i cas per CIF,, ja que ni la matcixa 
estructura dc Ics nostrcs institucions parlarncntiries ho 
pcrmci, ni tindria scnlit clavunt dc la lhgica mateixit de l’artieie 
55.2 de In ConstitLicib, yuc és la d’acceleriir i agilitar els tncca- 
nisines CIC dcscohrirnent i de pcrsccuuib dels grups Icri-oristes. 
Per aixt, ningii va considerar contrari a la Constitucib I 4  tl f Olllllil 

cn club la Llei antiterrorista antorior segulavii ci ctmtrol parla- 
mentari :I l’articlc 18.2, que, corn 6s ben sabui, c k i a  : <<Scnsc 
perjudici dcls restants mitjans cie control parlarncnliiri que pre- 
vegin eis rcglaincnts del Congrés dcEs Diput;its i dcl Scnat, el 
Govern inforrnarh Ics cnrnbres, almenys cada tres mesos, dc 
I’Ús que es f‘a i del resultat obtingut per I’aplicació cfc Ics mesu- 
res adoptades H .  

En formular el seu recurs ci’iiticonstitucionalitat contra la 
Llci antiicrrorista, tant cl nostre Parlarncnt com cl d’Euskadi 
vim considerar que aquest articlc no era impugnahlc, i que, per 
tant,  aquest tipus CIC control parlamentari era I’aclequat. IAI I*C- 

fcrkncia al control parlamentari Ira desaparcgu t cle la Llci Orgh- 
nicii, CIC lii Llei de Ileforrna d’Etjucliciamenl Crimitial, peri, CII 

rclacib amb I’articlc I 8.2 de la Llci aiitilcrrorista. hixi, riotnés 
i r11pi iw, lonamcn talmcii t , qiie tia desapircgu t la reícrhcin H 

I’obligacib clcl Govern d’ini’ormar les cmibrcs .almenys cada 
t rcs mesos, perque cls rnit-ians de control parlamcntari que jii 
s6n previstos als teglamcnts del Congrks i clcl Scniit no han 
cstat modificats i continuen esscnt cls mateixos. Per tanl, el 
quc cns hem de: preguntar és si aixb 6s suficicnt per conclourc 
qiic la Llei Orginica es inconstittrcional, Com ks ben sabut 
aquesta cliscussib ja va scr plantejada ui Congrks deis Diputats i 
al Senat i I’argument utilitzat pcr justificar la no-rei‘crencia ai 
control parlamentari va ser qiic cra cnngrucnt incloure aqucstn 
reIcr&ncia cn un cos legal ordinari com la dc la Llei d’lJn.jutlicia- 
ment Criminal, i que, tenint en cornptc les garanties processids 
generals ~ L I C  aquesta Llei cotYipot-t;i, n’hi hiwia prou amb cl 
control parlainenhri normal, tal com és previst en els rcgla- 
inciils clcl Congrés i del Senal. 1)cr tant, la disciissib és qui: cal 
entelicirc pcr (<control parlamentari acleqtrat >>. El Icgislador ha 
cni&s cluc, amb cls mccanisrncs normals cic control lxirlamcn- 
h r i ,  j a  n’hi ha prou pcr assegurar un control adequat. El Dicla- 
mcn del Conscil Consultiu no cntra cn l’uspectc material de Iu 
qiicstih i es limita B exigir cluc la 1,lei Orginica digui explícita- 
ment que hi haurh u11 control parlmicntnri adequat, Per tant, 
segons ei mateix Consell Consultiu, seria suficient que en la 
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Llei Orginica CEC Reforma de la Llei d’hjudiciament Criminal, 
perque fos constitucional, es dig& C I ~  aIgu11 lioc qlte la SUS- 

pensi6 de drets lirevistos als articlcs reformols de la Llei d’En- 
judiciament Criminal, en desenvolupumcnl de I’urtick 55.2 CIC 
la Constitucib, Iiauran CIC ser adequaclarnent controlats per les 
Corts. Des d’iquest punt de vista, la Llei seria constitucional 
si, per exemplc, digués que, a travks dcls mecanismes previs- 
tos en el seus reglamcnts, el Congrés dels Diputats i cl Senat 
asseguraran l’aclequat control parlamentari CIC I’ús i dels resul- 
tats dc les mesures adoptades. I ,  en canvi, des dct punt de vista 
del mateix Consell Consultiu seria inconst itiicional perquk no 
fio diu cxpl íci larnen t. Nosaltres estem convcnc;u ts que, encara 
que no ho digui, la situacib rcal i efectiva 6s que els grups parla- 
mentaris, tant al Congrks dels Diputats corn al Senat, poden 
exigir quan vulguin el seu control. 

Per tant, senyores i senyors diputats, parlini dels raona- 
ments polítics que hcm dit a la primera part de la intervenció, 
en funcio del que desenvolupa I’article 55 cle la Constitució, 
del fenomen politic del terrorisme, i també partint del Dicta- 
men del Consell Consultiu, que considera que és canstitucio- 
nal perquh hi ha control judicial suficient sobre aquests articlcs, 
nosaltres votarem negativament la Proposta de Resoluci Ó que 
s’ha presentat en aquesta Cambra pcr presentar el recurs 
d’inconstitucionalitat. 

Res mks, senyores i senyors diputats, Moltes grlicies, 
El Sr. PIiESIDENT : Grhcies, senyor Abellb. Pel Grup par- 

lamentari de Convcrgkncia i Uni6, té la paraula I’IHustre 1% 
putat senyor Escudé. 

EI SI: E S C U D ~  : Senyor Prcsicicnt, senyorcs i senyors clipu- 
tats, el scnyor Rib6 ha fet la presentacib, atenent a la petició de 
la Mesa, dc les dues Propostes de Resolució que sbn objecte 
d’aquest Ple extraordinari. 131 Diputat que els parla habi- 
tualrncnt cscolta amb molta atencih les manifestacions davant 
d’aquesta Ginihrc? del senyor RibÓ perque --i ho hem dit ciiver- 
ses vcgades- el senyor Ribb té una gran capacitat dialbcticn; el 
que diu --hi estiguéssim d’acord o no hi estiguéssim d’ncord- 
sempre és íoya interessant; perb avui he extremat al mixim, 
he iiccenlLiat al mhxim aquesta atcnció per veure si hi havia 
manera de sobrepassar, de superw una dificultat quc a mi em 
sembla insalvuhlc en aquests textos que se’ns proposa de discw 
tir. Perqu k.., i ara podríem comcntar les pmules del senyor 
Ribó sobre molts ternes que ha tractat, o d’altrcs mcmbres, 
altres portaveus que han intervingut en aquest debat, podríem 
analitzar la major o menor bonesa dels tcxtos objecte d’exa- 
men; perb, en definitiva -com ha recordat en el Ple anterior 
el Diputat senyor Xavier Guitart-, aquí el que hem de discutir 
és si un determinat text s’oposa o no a la Constitució i ,  per 
tant, tot all0 que no sigui aquest tema exacte de comparanqa 
entre un text constitucional --cn aquest cas l’aarticle 55.2- i 
aquesta Llei Organica que se’ns porta avui a judici parlamenta- 
ri, polític davant nostre, doncs, és sobrer. I, per aixh, en vista 
sobretot de l’hora que som, no m’hi estendré. 

Deia aixo d’cxtremar al mhxim lbtencib a les paraulcs del 
senyor RibÓ, perquk.,., i aqucsta és la primera qüestió que 
voldria plantejar, i que és un qiiestih que és, al hora, de forma i 
de fons, perque entenc quc és una qiiestió de gran transccn- 
dkncia, una qüestió gravissima, perque, com deia, el que hem 
de discutir és quk és el que 6s inconstitucional o no, quk 6s el 
que es pretén que sigui inconstitucional, I aleshores aquí ens 

trobem duvant d’un text de ducs Propostes de Resolució que 
s h  inconcretcs, ambigües i totalmenI con fusioniuies. Vol dir  
que jo, cn aquests moments, no sé enctirki quk és el que sc’ns 
dcrnana que declarem anticonstitucional, perque ei senyor 
Rihó ha fet uncs exposicions d’alguns temcs concrets, ei 
senyor Carod-Rovira ha parlat rl’al tres terncs, per& en definiti- 
va, no veiem ciar que és el que s’ha dc discutir. 1 aquest temo 
és Fonamental, fins al punt que el Reglment de la Cambra, a 
I’articlc 142, ripartat primer, diu que H els grups pzirlamentaris 
o els Diputats que, d’acord amb la Llei del Conscll Consultiu, 
comunicaran al President del Parlament la pretensió d’i nterpo- 
sar recurs d’inccnnstitucional ilat hauran d’indicar expressament 
I’article o cls articles quc pretenen impugnar. H 

Aleshores, si mirem Iii primera Proposta dc Resolucii,, 
veurem que h primera Proposta de Resolucib es limita a dir 
-la prescntada pel Grup d’lniciativa per Catalunya i el Grup 
d’Esquerra Republicana- .I la Proposta dc Resolucib diu : 
(< hcorcla d’interposar recurs d’inconstilucionalitat contra la 
Llei Orginica 4/1988, del 25 de maig, dc Reforma de la Llei 
d’En-judiciament Criminal. )> No diu quins articles d’aquesta 
reforma, és rectirs genkric; per tant, no podem saber exacta- 
ment quins sbn els articles; i ell ens ha parlat d’alguns articles, i 
d’altrcs no, i el scu company ens ha parlat d’nltres i d’aquests 
no, o alguns repetits i altres no. I la scgona Propostu dc Rcsolu- 
cib -que agraeixo ai senyor Rib6 que m’hagi fet arribar cl Hirl- 

I M  número 8; també en disposava-, precisamcnt, és encara 
mes confusionhria, pecquk la scgona Proposta de Resolució, la 
que a efectes instrumentals ha rcbut la conformitat del G r u p  
Mixt --conegut, pel que sembla, pel Grup dcl CDS també, al- 
menys pels seus integrants- , la Pcopostn de itesolucih conti- 
nua dient : ({pcr les següents tnoiivacions}). Per tant,  aquí no 
pwlern d’articles quc impugnem, sinb que prirlein de niotivaci- 
ons. Ens sarpren molt que e1 Parlament acordi presentar recur- 
sos pcr molivacions. Aleshores rnircrn aqiiest contingut i 
veiem que I’apartat a) diu : ({per la manca de previsi0 d’un 
control parlamcntari corn exigeix 1’:irticie. .. )>. Pcr tant, aquí, 
realment, aixo és unit rnotivacih, aixh no cs un article; ciis 
haurien dc dir ((l’articlc tal que estil afcctat per aixo>>,  cn tol 
cas, i no de la manera en quk se’ns diu. 

El que cs una perla -i em resisleixo a no parlar-ne- és I’u- 
partat b), pequi5 diu : ((Quant a l’article 384 bis, per la incliisih 
del conccpte ‘ ‘persona relacionada amb bandes armades” H 
--i d’aquest terna el senyor Rib6 n’ha parlat, fixin-se bc qik 
diu- : <<al rncu criteri suminament perillosa>>. Vostks 
creuen, senyores i senyors diputats, que aquest Parlament pot 
prendre solemnement !‘acord d’adoptar un text que digui que 
fcm recurs d’inconstitucionalitat perque (<al meu criteri ... o. 
No sé qui 6s aquest (<meu criteri >), no sé s i  cs cl senyor Ribh, 
l’expert que va redactar aquest tema o hi ha hagut un problema 
de transcripcib mecanogrAfic‘a; reoiment ks inconcebible que, 
des de la dignitat quc hem d’espcrar que tingui el nostre Parla- 
ment, que votéssim que {(al meu criteri summament perillo- 

L’apartat c)  fa referencia a uns articles --aquí si que hi ha re- 
ferencia a uns articles concrets-, cl 520 bis, el 5 5 3  i el 579, per 
les raons apuntades en ei Dicturnen dcl Consell Consultiu. ks 
que precisament el Consell Consultiu diu quc no hi ha raons 
per ser aixb; les raons que potser impulscn el Consell Constil- 
tiu --i d’aixo el senyor Abel16 n’ha parliit--. a considerar com a 

sa )) * 
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possibles inconstitticionals aquests articles 6s precisament per 
nquesta possible - qiie nosril t res neguem - ixincii de p r e v i 6  
d’un control parinmeniari; vol dir que si cs  í i ixí 1”) i ei c) dirien 
cxactment cl niateix. i ,  finalment, aquí si que hi ha una clispa- 
sick) concreta, qiie es la I)isposiciO Trmsitbria. 

Per {ant, aixo són els elcrnents qire teniin el Grup de Coti- 
vcrgcncia i üni0 pcr definir-nos sobrc la constitucionaljtat o 
110 d’aquesta Llci. [-li insistcixo, hi ha uncs grcus rniinciiiices 
de forma, pcrb cluc afecten el foris. 

l’crbja ent~*em en el Tons, i ,  iilcshoi*cs, voldria fer una consi- 
clcmcih inicial -quc cl scnyor liibó, amb aquestu habilitril dia- 
l2ctica quc tots l i  reconeixein, no dir& qiie hn emmascarat, 
perh IIO ha posat de rclleu - , cluc ds cluc vostes n o  sé si hauran 
observat, scnyores i senyors diputats, yuc quan cl senyor IPi b6 
ens ha llegii o ha fct rcfe~-hcia Eitcral a l’article 55.2 de la Con- 
stitwii), diu : ((Oh!, 6s quc no complcix les condicions qiie 
diu, que diu qiic @s I’aclequal control parlamentari H. 136, diu 
aixb perh diu rnoltcs aitrcs coses, i diu un21 altra cosa quc pcr a 
nosaltres 6s fbnamer~talíssir.n~~, i ks  el que vil fer qiic, per 1;i 

seva mancanqa, la scv:i insufieikncia fa LI ns anys, vani prcsen- 
tar, vam contribuir pcderosament cluc es fes iin recL1r-s cf ’in- 
constitircionalitat contra la legislacili mterior i quc ;ira ha desa- 
Iiaregut, quc cs que, concretament ..., ¡ també ho voldria llegir 
perqui: vegin vostks exuciament yuk diu l’article 55, que diu : 
<< LJna  llei orglinicn podrik dctcrminar la f‘orma i els casos H, 

cetcr.n, <<amb la nccessiwia intcrvencib juclicini i I’adcquai con- 
11-01 parlarncntari >>. Per tant, per a nosaltres és Tonamentalis- 
siiu el tcma de la intcrvencih judicial, i 6s precisament ii conse- 
clii&ticia, cntrc ci’altres iwLirsos, del rccurs que va fer aqucst 
Parlament en cl seu imrncnt, quc hi ha una sentkncia dcl Tri- 
bunal Constitucional -si no ho rccordr~ tnalament la sctitbncia 
199 dc I’any 8’7, clci 16 de desem brc - cluc, precisnmcnt , dccla- 
1’21 Li inconslitLFcion~hilat dc la norim anlertor pcr unli sixic 
d’insulicihcics o inancanccs d’intervencib judiciai. I aixb ks el 
quc iicii esmena precisarnen t aquesta Liei Orginica, la irnpug- 
nacib de la qual cs pretén ara. I, per i1 I I O S ~ ~ I X S ,  ayucst 6s I’cix 
ibnaimentai dcl noslrc: posicionament, tant juridic com politic 
-1lunt juríclic com politic. Nosaltres veiem, a Iravks d’ayues(n 
rccollida pcr Ics Corts Generals en iiyucsta Llei Orginica d’a- 
q ues~a nccesshi a i n t cr venci G, part i i: i pac i i,, dec¡ si 0 j ucl  i ci a 1, 
que s’eswieixen molts dels problemes que tcnia la lcgislacib 
unt eri or. 

1 per tant, C ~ O ~ I C S ,  ara e1 que cns rcsh és examinar una mica 
m k s  aquestes motivacions quc, a efectes rlialcclics si més tw, 
pociem consiclcrar qiie s6n cls ariicles quc alguns prescntarlors 
de les resolucions considercn yuc s6n inconstitucionals o pod- 
rien ser inconstitucionals. P;u.iaré conjun1mienl dc I’a) i el c )  , 
perqui: ja he exp~ica~ abans quc cI c) , en iot a l b  cluc no sigui el 
terna de 1 ’adcquacih al control parlatncn tari, ja es l i  clarnmenl 

que 110, i jo crcc que encara --hi insistcixo-, d’itnii forma 
iudirccta, el senyor RihO ha rcconegut la millora subs tmki l  de 
la Icgislacib sobre ;zclucstii rnatkria. 

hleshorcs, aqui., . , i, aixh, el sciiyor Abel16 s’hn referit ex- 
tcnsament a aquesi tcma, jo podria manifestar cl mateix que 
ell ha dit : efectivameni la Llei no cn diu res d’aixb, cl’acluest 
tema cIe I’adecpiat control parlamentari. Pcro aquí hi ha una 
skrie d’elctncnts, dcs quc, si bk la IJci no en diu rcs -i eixo ho 
recull el mateix Dictrimcn del Consell Consultiu -, la Poncn- 
cia del Projccte diu : H Q L I ~  en la nueva 1,cy d’En*juiciamicnto 

Criminal no se imponga cstii ob1igaciOn trirnestrnl de compe- 
tericia del Minstro del Interior no es ningiin inconvenicntc 
para que por SLL ciiiicc normal de control parlamcntnrio se lisca- 
lice In intervenciih gubernativn en este tip0 CIC procedimientos 
H. Vol dir que IIO ks imii voluntat contr8ria íi accptar aqucsl 
apartiit que també cxisteix a I’article 55.2, no  és ~ i n  oblit, sinb 
que voluntiriamcnt , conscientment s’examinu el tcincl i es 
diu : <<existint un canat, un camí normal de control piirliimeii- 
tari, no cal mantcnir ... )E, quc, clcsprks dc iot, IIO cra mkx cluc 
iina cornparcixcnp formal cuda tres incsos. Evidentment, d’n- 
cord aimb els reglamelits dc Ics Cambres quc coriiponcn Ics 
Corts Gcncrals, es pot fcr molh  niés incidkncia, cs pot obtenir 
molta més informacih i control solm aquestcs matcrics, i iiixí 

mateix ho accepta el Conscll Consultiu en el fonamcnt 10, el 
cliie diu : {( poclent-se interpretar cl’aqucsta manera o d’;iquclla 
altra>>; nosaltrcs cns clcciintcin per una forma i cl Coiisell Con- 
sultiu s’inclina per l’dtra. Perb és que encara voldria dir mks, 
quc és : dcs clcl punt de vistu dcl nostre Parlament, clcl Pi11-h- 

nient de Catalunya, i apel.lr-lnt a aquell enfocament liolitic de 
y ~ i e  parlava el senyor RihO -mks que.jiirídic-, 16s quc polili- 
caincnt scria molt coherent, seria niolt comprensiblc que el 
Prirlament cfc Catalunya, en fumi6  d’una liipotktica poca consi- 
deració c? Ics Corts Generals, nosaltrcs féssim tin recurs 
atorgant-nos I u  cupacitat de dctcrminar si el Rcglamcnt intern 
d’aquestes Carn bres tcneri o no possibilitats d’aconseguir, de 
manera iructifcra i eficaq, aquest control pfirlrirnentarj? J o  C I ~ W  

que no. 1Si el  Congrbs dels Diputats, si el Scnat d’una miinera 
mplissiina van cansiderar qiic a iravks del scii propi mecanis- 
mc rcgliiment;iri podrien fer ayucst control, nosaltres ho hem 
de fer? Em sembla que no. i encara voldria d i r ,  per acabar,.., 
potser és una opini6 pcrsonal meva, perb veig quc en el Dicta- 
men del Consell Consultiu hi ha un argument tnds cn aquest 
sentit que nosaltres, el Parlamctit dc Catalunya, no vulgucrn 
clcnunciar qiie les Corts C~cncr.als, higotkticLzrnent, tenen ~ i n  
rnecanisrne o no tcncn uri mecanismc, que 6s que precisarncrit 
aquesta scntencia del ‘I’ributial Constitucional dc ln qual cls 
p:ii*!ava, i que cs reprodueix ili cJxícnso a la plana 172 clcl Ill~fII~J/Í 
O/kiiil de1 PwIrmcJnt IJP Cl/tulimyu, nh ie ro  7, diu : << I.=n dcfini- 
tiva, la Comunidacl hutóiioma que reeurre contra iina ley del 
Hsiado estri Icgitimada pmi actuiu, no sOlo en dcfcnse dc su 
propia cornpetencia cn la matcria que regula, sinc) tarnbikn 
para la depuracilin objetiva dcl orclenjw’klico H -i  tim, aquí ho 
tenim- <(en la niedida en que el ejercicio o desplieguc de lat; 
I’unciones que le corrcspondun )> -<(funciones que le corrcs- 
pondan H - <( puecle verse afectado por la norma rcciirridu N. 
Vot dir que, cti tot cas, hipolkament ,  qui seria limitat en la 
seva capacitat de control scria les Coris Gcncrds, no el P ~ l i i -  
ment cle Ci~talunya. Aleshores, aplicatit nquesl criteri, dublo 
moll, almcnys personalment, que el ‘Tribunal Cons1 iluciond 
ens considcrés, al Prirlument de Catalunya, amb legitimih( 
activa per intcrposar recurs, prccisatiient per aquest motiu. 

Aleshores, hi ha cl tema, I’apartat h), el cte tes persones rela- 
cionades; ei senyor Ahcllh també ho ha dit, perquk, en dcfitiiti- 
vil, 6s el que diu cl Dictamen del Ccnsell Consultiu : aquí 
potser cs poclriri buscar un text millor, cvidentmcnt; jo crec, 
des de la nostra modkstia, que podriem fer un text millor, més 
cntcnedor, pcrb cl mateix Consdl Consultiu, doncs, ho expli- 
ca prou bé. Aqiri no hi ha una relació amb persones, sini> unii 
selaci6 amb cls delictes. No es tracta que hi hagi la suspcnsi6 de 
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cArrccs polítics com a mesura aulbnoma -que aleshores hi 
hauria aquest perill, que aquesl mknirn proposador dc li1 Ikso- 
iuci0 d i u  qtie U I  scu critcri és suinmaiiient pcrillbs-, sinb que 
aqui el que passa és que iiixh és una imesurn complcmenthria, 
acldicionul, paralkla a una acci6 judicial, a un processament 
concret. Per tant, n o  és que iina pcrsona quc tingui una relacii, 
pcrsonal amb un presumpte clelinqiierit lerrorista pugui ser ob- 
jecte ci’aquesta suspensió, sini) qiian sigirin persones processa- 
des. Per tant, queda clar aquest problcma, que no presenta cap 
peri Il. 

I, finalment, et lemu de la Disposicib Transitbria. AyuÍ no 
puc dir altra cosa quc cl que hi ha al niaieix Consell Consultiu 
en el seu ilictamen : a la plana 175, al final del h a m e n t  
quart, acaba client que <<cn relacih amb aixb )) --aquest tana 
del fur d’una scrie tlc chrrecs represcniatius de Catalunya, diu 
:- ((en relaci6 amb aixo, lit fdta d’una referencia expressa al 
fur especial, quan aquest estli consolidat pcr cossos legals 
vigents i coincidents, cntenem que no vulnera les previsions 
estatutiries )>, i cl nostre Grup som del mateix parer. 

Per tots aquests motius, comprendran, senyores i senyors di- 
putats, que havent-se esmenat allb que realment era impor- 
tant, la insufickncia o rnancanc;a dc control judicial, amb 
aquestes consideracions que hcm fet i amb aquests criteris de 
poca confusió, arnbigüetat o carhcter fins i tot pintoresc d’algu- 
nes de les expressions que se’ns demana la seva exprcssib, el 
nostre Grup anuncia --tamhk com han fet altres grups- que 

votczrii en contru d’aquestes dues Propostes d’interposar 
recurs, el nostre Parlament, contra la Llei Orgiinica núincro 4 
de 1988, del 25 de msiig, de Rcforrna dc la Llei d’Enjudicia- 
ment Criminal. 

Moltcs griicies, senyares i senyors rlipu~als. GrAcies, senyar 
President. 

El Sr. PI<ESlIIENT : Griicics, scnyor Escudé. 
Scnyorics, estem ja en condicions de passar a In voiacih. 
El que hi ha aquí s6n ducs Propostes : una, d’interposicib 

pura i simple del recurs d’inconstitucionaEitut, i una altra, 
explicitant-ne Ics motivacions. 

Aqucsta Presidhcia proposa la votacib conjunta de les dues 
Propostcs, pcrh si hi ha algun grup parlarncntari que sollicita 
votació a pari, doncs, es faria així. (Pam.) Sembla que hi ha 
assentiinent a fcr la votació de manera conjunta. 

Doncs bé, Ics senyores diputades i els senyors diputats quc 
estiguin a favor de la interposicib del rccurs, es poden posar 
drets? 

Els qui hi estiguin en contra? 
Abstencions? 
Vacord d’interposar recurs d’inconstitucionalitat ha estat rc- 

Per tant, i ja clarament, no hi ha inqioria absoluta i ,  per con- 

S’aixecli la sessió. 
(Sbn tres quartLy de trens de Iu tcrrúo i t w v  minuts.) 

butjat per 13 vots a favor, 103 vots en contra i cap abstenció. 

següent, no s’intcrposara el m u r s .  
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