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Votaci6: uprova& per unanimitat (p. 4604). 

h sessi6 s’aixecu u les vuit del vespre i orrze minuts. 
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SESSI6 PLENARIA Núm. 67 

La sessi6, suspesa ahir, es repr2n u un quart d’onze del matí 
i nou minuts. Presideix el M. H .  Sr. Presi&nt del Pariument, 
acompanyat dels I ,  Srs. Vice-presidents Primer i Segon, de 1’11, 
Sr. Secretari Segun i de les i. Sres. Secreidries Tercem i Quar- 
ta. Assisteixen la Mesa I’Oficial Major i la lletrada Sra. An- 
dreu. 

AE banc del Govern seu el M.  H .  Sr. President Ife /a Generu- 
iitat, acompanyat dels H .  Srs. Consellers d’Ensenyarnent, de 
Sanitat i Seguretut Social, de Potftica Territorial i Obres Públi- 
ques, #Indistria r’ Emrgia i de Benestar Social, 

El Sr. PRESIDENT: Es reprh la sessi6 
Passem ara al tercer punt de l’ordre del dia, que és: inter- 

pei4acib al Consell Executiu sobre els propbsits de capteniment 
del Departament de Pol€tica Territoriai i Obres Piibliqtres en re- 
laci6 amb la politica general d’adquisició de terrenys, del Grup 
parlamentari Socialista, 

Té la paraula 1’Ii.lustre Diputat senyor Oliart, 

InterpeHaci6 al Consell Exccutiu sobre eh  
propbsits dc capteniment del Departament de 

Polítics Territorial i Obres Publiques en 
relaci6 amb la politica d’adquisicih de terrenys 

El Sr. OLIART: Gracies, senyor President. Senyores i se 
nyors diputats, la naturalesa d’aquesta interpellació fa que si- 
guin els fets els que parlin, més que nu pas aquest Diputat, i per 
tant, als fets i les dades conegudes aquest Diputat es remet, 

El perimer assumpte conegut sobre adquisicions de I’WCA- 
SOL, que sembla que hi ha pogut haver algun tipus d’inegulari- 
tat quant a la infomaci6 que tots els ciutadans han de tenir per 
igual, és el de Vielha, de la zona de Mijaran, 

L’INCASOI, va comprar un terreny de dues hectharees, apre 
ximadament, pes un preu per h e c t h a  de 50 milions de pesse 
tes. Els terrenys havien estat comprats set mesos abans per una 
societat anbnima, Industrial Aran, per 24 milions de pessetes, 
que surt un preu per hectbea de 10 milions, 

En set mesos, doncs, es van multiplicar per cinc els preus 
d’aquesta finca, Industrial Aran, Societat Anbnima, per altra 
banda, s’havia constitu’it el 2 de novembre de 1987, just tres 
mesos abans de la primera compra. fis, per tant, dificil afirmar 
que la data de la compra podria ser molt anterior, corn s’ha afir- 
mat per alguns mitjans de comunicació, per part Re responsa- 
bles de 1TNCASOL. 

Industrial han, per altra part, esta domiciliada a Calafell, i 
hi figuren COM a accionistes tres senyores, que s6n tes esgoses 
de tres homes de negocis prominents de la VaU d’Aran, i dos, 
precisament, s6n promotors immobiliaris. 

El Grup Socialista va ferv el mes de mar$, quan es va conhi- 
xer aquest afer, una pregunta escrita, i s’ha tardat, per part del 
Consell Executiu, nou mesos a contestar-la, després d’haver fet, 
doncs, dues reclamacions per la via reglamenthria que t6 el Par- 
lament. 

L’altre fet conegut és el de Vila-sana, en el Parc d’Activitats 
Agrícoles Agroalirnenthies del Pla d’UrgeZX. L’INCASOL aquí 
tmb6 compra un terreny de 25 hwthrees per 376 milions, se 

Sons acord del Consell d’Administraci6 de I’INCASOL de 21 
de mar$ del 90, i es paga un preu per hecthrea de 14 milions i 
mig de pessetes. El terreny havia estat comprat mkjanqant es- 
crltura del 20 de desembre de 1989 per ra6 de 2 milions per 
hectatea És a dir, tamb6, que en tres mesos es multiplica per 
set el vdor d’aquests terrenys. 

Ha aparegut ara un terces cas, que ahir aIguns mitjans de co- 
municaci6 se’n van fer ressb, a Viladecavalls; compra per part 
de 1’NCASOL d’una finca de 5,6 hecehrees, per 30 milions, re- 
gistrats el 13 de juny de 1990; surt a un preu per hecthrea de 5,4 
milions, 3 el terreny havia estat adquirit per Promocions Can 
Corbera, Societat Anbnirna, set mesos abans per 7 milions de 
pessetes; preu per hectbea, 1’2 milions. Es muttiplica, doncs, el 
preu per quatre i mig en set mesos. 

Aquestes actuacions tenen unes particularitats comunes; una, 
L’INCASOL compra per sobre del valor de mercat de la zona, 
cinc i set vegades, concretament, per sobre del preu de compra 
de p s  mesos abans. Segona, intervenen persanes i societats 
que compren barat i venen cru* Tercera, uns particulars realit- 
zan un gran negoci especulatiu a costa dels diners públics i de 
Ia condescendhcia o, almenys, inobservanqa de I’INCASOL, 
que no se n’adona. 

Hi ha un altre grup de fets que cal també remarcar, I aquests 
fets resulten o deriven del mateix estudi de Tes membries de 
1 ’INCASOL, Per exemple, I’INCASOL compra, amb actua- 
cions determinades en llocs determinats, a írav6s de dos o de 
tres anys, i aquí veiem les grans diferhncies que paga per te- 
rrenys confinants d’un any a l’altre. 

Per exemple, a Gavh, al Caml Ral, l’any 1987 1’TsIJCASOL 
compra a 18 milions de pessetes l’hwt&rea, i l’any 1989 paga a 
65 milions de pessetes I’hecthrea. A Vilafranca, a l’actuaci6 de 
les Bassetes, l’any 1988, ITNCASOL paga a 12 milions de pes- 
setes l’hecthrea i I’any 1989, a 44 milions de pessetes I’hecd- 
rea. A Rubí-Sant Cugat, a I’actuaci6 Can Sant Joan, i’any 1987 
I’INCASOL paga a 63 milions de pessetes l’hecthrea i I’any 
1989 paga a 32 milions de pessetes l’hecthrea. A Solsona, Els 
Ametllers, l’any 1988, a 16 milions de pessetes paga I’WCA- 
SOL i I’any 1989, a 47 milions de pessetes; fixh-se, vosths, en 
un any el que est9 passant. Lleida, C m i  dels Frares, l’any 1988 
es compra a 3 milions de pessetes i I’any 1989, a 21 milions de 
pessetes. A Banyoles, a I’actuaci6 Banyoles Industrials, l’any 
1988 es paga a 12 milions de pessetes I’hecthrxea i l’any 1989 a 
27 milions de pessetes l’hecthrea. A Figueres, a l  Recinte Firal, 
el 1988 es paga a 12 milions de pessetes l’hecthea i el 1989 a 
54 milions de pessetes E’hectllrea. 

De deu actuacions, I’any 1989, en quk s’havien adquirit tam- 
bé terrenys en anys anteriors, set presenten aquesta situaci6. 
Creíem que 6s bastant ..., que té molt poca cxpficació aquest fet, 
i SUPOSO que avui, doncs, se’ns aclariran eis motius i les raons 
per que passa. Nosaltres creiem, indubtablement, que aquí hi ha 
una imprevisi6 i que a al& li toca la loteria, perquk, és clar, si 
es compren primer uns terrenys, tcxa la loteria ds terrenys con- 
frontants. Bé, deshores creiem que no ha de ser així i que, in- 
dubtablement, s’ha de programar molt millor, perque, si no, el 
que es fa és malbaratament dels recursos públics, 
Hi ha un altre tercer aspecte de qiiestions, un altre t e k  pa- 

quet de qüestions: els registres de Ia propietat. Hem anat a al- 
guns registres de la propietat a mirar sobre actuacions concretes 
de les membries de I’INCASOL, i, per excmple, a Vilafranca, a 
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l’actuació de les Bassetes, d’un total de 13,8 hecthees de l’ac- 
tuaci6, sols estan registrades compres per un total de 8 3  hecth- 
rees, i corresponen a adquisicions efectuades per preu just, fixat 
COM a consqühncia d’expropiaci6 forqosa per constituir una 
reserva de sbl destinat a la prornoci6 de shl industrial; la resta 
no esta enregisírada i casualment correspon a les adquisicions 
aquestes que abans he assenyalat, de 44 milions de pessetes 
l’liecthrea, A Vic, a l’actuaci6 del Parc d’Activitats Econbmi- 
ques d’OOsona, no s’ha trobat cap inscripció, A Santa Perpetua 
de Mogoda, de tres actuacions amb un total de 109 hectimes, 
sols hem trobat registrades adquisicions per un total de 14 hec- 
threes . 

En alguns registres de la propietat, els C ~ ~ ~ X Q S ,  senyores i 
senyors diputats, senyor Conseller, estan plens d’cscriptures 
pendents de registre de l’lNCASOL, i nosaltres aquí ens pre- 
guntem: per quh? Indubtablement, no volem dir que sigui per 
ocultar coses +o ho volem afirma# aixb-, no creiem que aquí 
la varisp;ir&rcia estigui dallb.,., encara que, naturalment, el re- 
sultat és qiie serien poc transparents, les conseqihcies, perb 
nosaltres creiem que, més que res, del que es tracta és d’ma 
deixadesa, de desordre, qwe, indubtaúlment, significa o marca 
una desorganitzaci6 interna de 1’lNCASOL. 

Es podria deduir d’aqui que 1’INCASOL i els registres de la 
propietat estan barallats. Hi ha una obliga56 d’inscriure, 6s in- 
dubtable que els particulars poden esperar a inscriure i que no 
tenen l’obligaci6 de fer-ho perque, de fet, el registre 6s cap a 
terceres persones, perb sf que I’Administració pfibtica ho ha de 
fer, per transparhncia deguda, perb 6s que si no fos solament 
per la transparkncia, sin6 que hi hagut% alguna llei, ja existeix 
una llei que obliga els organismes públics a registrar en els re- 
gistres de la propietat totes les transaccions quc es fan: s6n, prc- 
cisment, els articles 47 i 48 del Reglament de Ja Llei del 
Patrimoni de la Generalitat, és a dir, d’una llei feta en aquest 
Parlament, i, naturalment -repeteixo-, si no hi haguds la Llei, 
hi hauria també l’obligaci6 de la transpahncia deguda. 

Resumint, senyores i senyors diputats, tenim adquisicions de 
terrenys a un preu de cinc a set vegades el pagat ~ S O S  abans; 
tenim uns compradors-venedors queI possiblement, gaudien 
d’iwd informació privilegiada; tenim que I’INCASOL adqui- 
reix, d’un any a l’alire, als mateixos indrets, finques a un preu 
per hectha molt superior; tenim que la majoria de les adquisi- 
cions no estan registrades a l s  corresponents registres; tenim que 
1’INCASOL clernostra no tenir criteris homogenis d’actuaci6 en 
pagar, de vegades, a 2 milions de pessetes I’hectha i, de vcga- 
des, a 70 milions de pessetes l’hecthrea, expropiant, en algunes 
ocasions, i, en altres, comprant alegrement al preu que demana 
el venedor; tenim que es tracta de diners piiblics que cal cantro- 
lar i administrar millor. Perquk vosths tinguin una idea, se- 
nyores i senyors diputats, en els deu anys d’existhncia de 
I’INCASOL, en adquisicions de terrenys, tant per a Ú s  indus- 
trial com per a l i s  residencial, és de l’ordre dels 25.000 milions 
de pessetes. 

Molts interrogants, senyores i senyors diputats, despenen 
aquestes dades que acabo de donar, i el senyor Molins, que va 
expressar en el Ple passat, il una pregunta del seu mateix Grup, 
que li agradaria tenir mes temps per explicar millor -perqu& en 
el temps d’una pregunta no el tenia-, explicar millor tots 
aquests criteris i tota aquesta situacid, doncs, nosaltres li oferim 
aquesta cxasih i esperem que, indubtablement, el senyor Molins 

ens aclareixi i ens aclareixi millor els criteris d’actuació de 
I’mcAsoL. 

L’important d’aquest debat, senyores i senyors diputats, 6s 
que en surtin els criteris clars per l’actuacíó de I’INCASOL, 

Moltes grhcies, senyor President, senyores i senyors dipu- 
tats. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grkies, senyor Oliart. Pel Con- 
sell Executiu, té la paraula I’Honorable Conseller senyor Joa- 
quim Molins. 

OBRES PliBLIQUES (Joaquim Molins): Grhcies, senyor Presi- 
dent. Senyores i senyors diputats, crec que és obligat, d’acord 
amb la forma en que ha estat formulada la interpeHaci6 - a r n ,  
per altra banda, mana el Reglament-, que parli, encara que si- 
guin dos minuts, del que diu la interpel-lació, és a dir, de la p l i -  
tica d’ndqulsici6 de terrenys per part de la Generalitat, perquE 
1’Ii.lustre senyor Diputat que ha fornulat la hterpel.laci6 ens 
parla d’unes adquisicions concretes, a les quals després em re- 
feriré, perb abans m’agradaria, doncs, fer un petit resum de 
quin 6s el propbsit de capteniment respecte a la politica d’ad- 
quisici6 de sbl per part del Govern de la Generalitat. 

La polftica d’adquisici6 de sbl, que la instrumenta el Govern 
de la Generalitat pel que fa a sbZ per a tercers -no per al sbl. pro- 
pi, que s’instrumenta íi través de la Direcci6 General de Patri- 
moni-, pel que fa a sbl de tercers, s’instrumenta, per part del 
G Q W ~  de la Generalitat, a partir de les actuacions de l’hstitut 
Catal& del Sbl, i es desenvolupa, fonamentalment, en bes grans 
ehos d’actuació: una, adquisicions de sbl per al mercat miden- 
cial; una altra, palítica d’ardenaci6 territorial de l’activitat eco- 
nbmica, que, fonamentalment, fins ara, s’ha adrqat a 
actuacions de tipus industrial, i, una tercera, adquisicions de sbl 
per a la millora dels centres histbrics, per mitja de processos de 
renovació urbana puntual. Aquestes xifres que donava 1’1IIlustre 
senyor Diputat s6n la suma de les adquisicions de terreny per 
les tres polítiques, 

La primera línia d’acció, que inclou eixamples en sal urba- 
nitzable dels plans generals municipals i actua per mitja d’ac- 
tuacions ptibliques, on l’adrninistraci6 actuant és l’hstitut 
Catal& del Sbl, com d&m, o amb sectors d’urbanitzaci6 priari- 
thria, la majoria dels quals s6n pel sistema de cooperaci6, amb 
el concurs de particulars. L’emplagament d’aquest sbl per a tís 
residencial, de les adquisicions d’aquest sbl per a ús residencial, 
es fa fonamentalment sobre el sistema urbh central, sobre els 
grans sistemes urbans, és a dir, sobre el sistema de la Regi6 I, 
sobre els grans sistemes ~lrbans, sobre les ciutats de més de 
6.000 habitants i sobre aquelles ciutats mks petites en l’brbita 
d’una gran ciutat, que, en aquest cas, de fet, són actuacions per 
servir a la ciutat central. El sbl total adquirit en aquesta politica 
de s M  residencial per part de I’Institut Catala del Sbl 4s de 
1,406 hectblrees, distribui’des en 94 actuacions, que han donat 
lloc o poden dunar lla: a la creaci6 de 39.288 habitatges 
-39.288 habitatges. EI nombre d’actuacions sobre el sÍsterna ur- 
bh central de la Regi6 X ha estat de 36, m b  una superfície total 
de 706’6 hectbrees, i sbl preparat per a 22.369 habitatges, El 
nombre d’actuaciens per ds grans sistemes urbans ds de 24, 
amb una supedicie total de 433 hecthrees per a una previsib de 
10.955 habitatges. El nombre d’actuacions per normalitzar el 
mercat del sbI de les ciutats del tercer nivell és de 25 actua- 
cions, amb una superfície total de i93 hecth-ees i sbl preparat 

EI Sr. CONSELLER DE POL~TXCA TERRITORIAL I 
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per donar cabuda a 4.450 habitatges. I, finalment, en ciutats p e  
tites perh importants, atesa la seva proximitat a ciutats més 
grans, bé de demanda turística, bé a ciutats molt més urbanes, 
de la gran ciutat prbxima, s’hi han fet o hi ha en curs 14 actua- 
cions, amb un total de 90 hectbrees i 1.524 habitatges. 

Pel que fa a la política d’ordenaci6 del territori, amb finali- 
tats industrials o d’altre tipus, perb que, fins avui -repeteixo i 
insisteixo-, s’han fet fonamentalment amb I’knirn industrial, 
s’orienta sobre l’orclenaci6 del sistema d’activitats centrals; 
centres integrats de mercaderies; de suport als ports de la Gene- 
ralitat i actuacions per a activitats econbmiques especlifiques; 
reforg,unent dels grans centres urbans de Catalunya amb capa- 
citat per actuar com a polaritats de descentmlitzaci6 de l’activi- 
tat industrial fora del sistema barceloni -vam tenir ocasid, 
oporhmitat de parlar d’aixb en el debat de palitica territoria1 de 
fa uns mesos-; actuacions de descongestió metropolitana dintre 
de la mateixa Regi6 I, i sosteniment d’un teixit industrial difós 
en les comarques rurals -presencia comarcal-, o accions territo- 
rials específiques -per exemple, se n’han fet en el delta de 
l’Ebre, se n’han fet al llarg de l’eix del Llobregat, se n’han fet a 
la comarca cf’Osona.,. Les superfícies de sb2, el nombre d’ac- 
tuacions total d’aquestes de sbl amb finalitat industrial, el nom- 
bre d’actuacions total ha estat de 78, amb una superfície de 
3,324 hectbees. Per a I’ordenació de les activitats centrals ter- 
cihies agroalimenthries i de suport al sistema de transport hi ha 
14 actuacions, que sumen una superficie total de 953 hecthees. 
Per al reforqament dels grans centres urbans de Catalunya, que 
han d’actuar com a fortes polaritats de descongesti6 cfel sistema 
barceloni, hi ha 18 actuacions, amb una supcrficie totai de 
1,091,77 hectbees. Dins la Regió I i per afrontar els problemes 
de descongestió i de reestructuració de ies activitats industrials, 
hi ha en cars 14 actuacions, amb nn tota1 de 564,8 hectirees. E, 
finalment, per al sosteniment d’un teixit indtrstrial difds que ga- 
ranteixi una presencia comarcal i una reestructuraci6 de les ba- 
ses econbmiques agrbies d’aquelles comarques, hi ha 17 
actuacions, amb un total de 160,18 hectkrees. 

Finalment, s’han desenvolupat programes específics per a 
determinats h b i t s  estrathgics, des del punt de vista de E’orde 
nació territorial, corn ara em referia al  delta de l’Ebre, eix del 
Llobregat i comarca d’Osona. La voluntat d’aquesta acci6 con- 
centrada 6s garantir que aquests territoris actui’n d’irnants 
d’atracció, de pols d’atracció de I’activitat econbmica, de forma 
territorialment integrada i acompanyada de la invers% també 
forta que es fa en infrastructura. S’han fet, en aquest sentit, un 
conjunt de 15 actuacions, que han abastat un total de 354,77 
hectbees. 

En tercer llac, el tercer gran apartat -la millora dels centres 
histbrics- composta petites operacions ct’extirpaci6 de teixits 
marginals o obsolets, de creaci6 de places i espais d’estaciona- 
ment i habitatges per reallotjar la població i locals de negoci 
afectats per operacions de sanejament o vialitat. Es una actua- 
ci6 puntual de carhcter experimental per avaluar els diferencials 
de subvenci6 necessaris segons els tipus de programa, extensid 
i posici6, perquh puguin portar-se a terme a les diferents ciutats, 
comptant amb la taxa de retorn normal que en el mercat s’ofe 
reix. L’jnterks d’aquesta experihncia se centra en una futura ge- 
neralitzaci6 legislativa, a trav6s de figures d’nctuaci6 ptíblica 
diferida en el temps, o bé amb contractes-programa entre la Ge- 
neralitat i les administracions públiqr~es locals o els particulars 

per a projectes concrets de renovaci6 urbana. El nombre d’ac- 
tuacions en curs en aquest capitol és de 28, a m b  una super€ície 
total de 30,9 hectbees, i sbls dintre dels centres urbans per rejo- 
venir el teixit residencial o seallotjar la poblaci6 traslladada per 
ra6 dels processos de renovació urbana, de 726 habitatges. 

Aquesta 6s Ia politica que s’ha dut fins ara, d’adquisició de 
sbl per part del Consell Executiu, a travbs de I’hstitut Catal& 
dei Sbl. 

Ei senyor Diputat ha fet referencia a algunes qüestions con- 
cretes: l’actuaci6 de Vielha, l’aactuaci6 de Vila-sana, hi ha de- 
git l’actuació de Viladecavalls -que, com ell deia, doncs, és 
nova, des d’ahir; no de tots els mitjans de comunicaci6: en un 
sol rnitjh de cornunicaci& Podríem fer ..., en defmitiva, en ei 
que posava l’accent era en compres que s’han fet per sobre 
-deia e&- del preu del mercat, i posava també l’accent que uns 
particulars, en p s  mesos, podien fer, doncs, < c u  gran negoci>> 
-em sembla que esmento textualment frases que ell ha utilitzat, 
Despr6s feia un rephs, t m M ,  de moltes altres actuacions: Ga- 
VA, Viladecans, Solsona, Lleida, Banyoles ... -he pres nota, si 
rnds no, d’aquestes-, en quk, fent referencia a l  preu comprat 
una part del terreny l’any 87, s’exclamava o es preocupava per 
la diferencia de preu en les adquisicions fetes l’any 89 en 
aquestes matejxes actuacions. 

Bé, anem a pams: Vielha. Vielha, tothom que la coneix i, 
tant les persones que esmenta corn a venedors, la Societat Aran 
Industrial, com les altres, com els antics propietaris, tothom co- 
neix, a Vielha, per exemple, que aquesta societat que figura en 
l’escripturació del terreny en la data que I’IElustre Diputat es- 
mentava tenien un acord amb la venedora d’aquest terreny -no 
només d ’aquest terreny, sinó de molts altres en la Vall-, fet, es 
diu, els anys seixanta, i que s’cscriptwa uns mesos abans -fetes 
en els anys seixanta, també amb sb1 residencial-, i 6s molt co- 
negut, 6s molt conegut ..., és a dir, amb aquesta afició que hi ha 
de p s a r  noms, doncs, aquests són uns terrenys d’uuna senyora 
que es diu Nat ,  el seu marit 6s un oficial del Registre de la Pro- 
pietat.,. (remor de veus), com pot comprendre, doncs, aquestes 
coses no se*ns han ci’escapar a ningú; veig que vosth t6 una in- 
formaci6 -no sé si nom& tenia aquesta o si la resta, doncs, no 
la tenia, doncs, ara ja la hi esmento. Per tant, són gent coneixe- 
dora del mercat de Vielha, i 6s ben conegut que a Vielha, a la 
ciutat de Vielha només hi havia la possibilitat d’aquest sb1 in- 
dustrial sobre la carretera que va cap a Franqa, 6s a dir, cap a 
l’est de la ciutat, i no hi ha cap mds altre sbl industrial. Ja a 
E’antic Ajuntament, a I’Ajuntament d’unitat d’hran, ja s’havien 
tramitat sbls industrials en aquella zona, simplement perque hi 
ha )’emplagament de FECSA, d’unes naus de FECSA. Es una 
zona que queda entre unes línies elkctriques i la carretera, i 
aquesta és justament la part del davant que tothom sabia que te- 
nia una finalitat industrial. S’ha comprat a un preu perfectament 
de mercat -perfectament de mercat- i les repercussions, que 6s 
una cosa que ha de tenir en compte l’hstitut Catal& del Sbl a 
I’hora de fer les adquisicions, que el preu de mercat, la reper- 
cussi6 sobre el preu del sb2, ha de comptar el que li costa m6s el 
cost de la urbanització. Es tracta d’un sbl molt planer i el preu 
de compra era perfectament assumible per realitzar ui preu de 
venda que fes possible allb que 6s l’objectiu de l’hstitut Gatdir, 
del Sbl quan fa poiítica de sbl hdnstrial, que 6s que en un lloc 
com la Vall d’Aran, on hi ha un creixement del preu del sbl im- 
portmtissim a causa de les especials circurnsthcies de creixe- 
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ment de la Vall d’Aran, aquest sbl es pogubs posar al servei de 
les ind6stries a un preu raonable de mercat. 1 aixb és el que s’ha 
assolit, aixb 6s el que s’ha fet, aquest és l’objectiu de 1’Snstitut 
Catalh del Sbl, 

Una cosa semblant passa a Vila-sana; $’exclama, doncs, de 
la gran diferkncia de preu des d’una adquisició d’uns mesos m- 
teriors, una adquisici6 que fa, per cert, que forma part de la so- 
cietat del mateix parcer, i corn sap l’ll*lustre senyor Diputat, 
quan el parcer 6s el comprador s’ha d’indemnitzar; quan 
queda fora de l’actuaci6, e$ parcer, s’ha d’indernnitzar, Per tant, 
automhticament, aquell sbl ja tt5 un altre valor. Quin és el preu 
de mercat? Doncs, es poden fer moltes indagacions; és a dir, 
corn vostk sap, dintre dels fulls d’apreuament de l’hstitut Gata- 
1h de3 Sbl existeixen molts i molts i molts i molts dd que es p- 
drkn illl~meniir preus de mercat d’aqiiella zona, perfectament 
comparables amb el preu d’adquisici6 fet per I’hstitut Catala 
del Sbl. I fins i tot, doncs, s’ha arribat a fer comparances res- 
pectc als preus pagats per altres administracions que en aquell 
ma#teix temps -coincidentment amb les actuacions de l’hstitut- 
estaven fent, doncs, expropiacions, per exemple, per ;i la cme-  
teri nacional. Doncs 6s curl6s, per exemple, remarcar C Q ~  els 
preus pagats pel mateix Ministeri d’Obres Nbliques en aquella 
zona varien moltissim d’una zona a una altra, i curiosament va- 
rien entre els 5 milionsfiecthea i els 12 milionslhecthrea. I co- 
riosanent, curiosament, la part més cara, el t ~ o s  de sbl més car 
pagat per cxpropiacic) pel Ministeri d’Obres Phbliques coinci- 
deix, precisament, amb el txam de catretera coincident amb 
aquesta zona. Per ¶u&? Perqu& stiposo que 6s la que tb més va- 
lor de mercat, fins al punt que el MOPU ha pagat, per exemple, 
1 i ,9 anilions/hect&rea en aquesta zona, i VInstitut Catalh del SbE. 
ens exclamem que hagi pagat 15 rnilionsfiecthrea, quan vostE 
sap que cl preu del sbl deph e,xtraordjnhiarnent 4bviament, i 
com 6s lbgic- de la destina& que es doni a l’operaci6.1 és evi- 
dent que ni l’hstitut Catalh del Sbl ni els jurats dc preu just no 
valoren exactament igual el sbl. per una expropiaci6 feta per fer 
un sistema general, una carretera, o per fer, doncs, sbl indus- 
trial, que hi ha un Jnstitut Catalh del Sbl que ven ;I tercers i que, 
pr tant, escripturarh a favor de tercers aquell objectiu fet per 
expropiació. Per tant, és evident quc si compmm els preus del 
mercat respecte al valor de compra dels primers propietaris o 
els comparem respecte a les expropiacions fetes pel Ministeri 
(1’ Obres Públiques a travbs d’un procediment expropiatori 
-1’Tnstitut Catal& del Sbl també adquireix el sbl a travds d’un 
proccdiment expropiatori, no ho fa a travds de la compra, sin6 a 
travks d’un procediment expropiatori, recordem-ho-, 6s evident 
que el preu &s perfectamcnt, perfectament compamble amb la 
realitat del mercat, i 6s el que hauria marcat molt probablement, 
a travds d’un procediment molt més llarg, molt més feixuc i 
molt m6s lent, el mateix jurat d’expropiacions. 

Viladecavalls. S’excIama que unes cinc hecthees hagin cos- 
tat 1,Z milions, segons corista en escriptura, de Can Corbera, i 
que despds l’hstitut hagi pagat a 5 milions l’hecthea. Doncs, 
de les tres peces de I’Institut dlh,  aquesta és la mes barata, i era 
lbgic que fos la mes barata, aquesta de la qual s’exclama i que 
ahir hi feia refeerkncia I’article, i és lbgic que sigui la mds barata 
d’adquisici6, perque la seva destinaci6 6s de sbl d’quipanient, 
i era I’equiparnent neccssari per fer la urbanitzaci6 de tot el 
conjunt. Aquesta 6s la darrera adquirida i la rnds barata pagada. 
Pcr tant, no enteiic per qub les comparances; torno a insistir-hi: 

el preu del mercat es conforma a través d’un argument, que 6s 
el que vost& dha,  que és el preu de compra de l’adquisició an- 
terior, i tambB es conforma ..., el preu del mercat tmbE 6s una 
altra cosa, que és el greu que li donen a un quan intenta anar a 
comprar -quan intenta anar a comprar. Aquesta era una peq 
nom& de cinc hectbees, situada al costat d’una carretera, al 
costat d’un enUaF, i vosth -que em consta que sap de preus de 
mercat i que sap de daixonses- ja s’adona que 5 milions l’hec- 
tbea, al costat d’una autopista i al costat d’una carretera, no és 
un preu esgarrifós; al contrari, m’agradaria que em donés refe- 
rhcia de molts terrenys en aquestes circumsthcies, perquh se- 
ria una bona compra per part de l’hstitut Catal& del Sbl. 

Grhcies, senyor President. En el segon torn tindrem oprtu- 
nitat d’estendre’ns més, si és aquesta la voluntat de 1’XI.lustre se- 
nyur Diputat interpellant, 

El Sr. PRESIDENT: Moltes &cies, Honorable Conseller. 
El senyor Oliart pot fer un torn de &plica durant cinc minuts, 

El Sr, OLJART: Gracies, senyar President. Senyores i se- 
nyors diputats, b6, jo lamento, senyor Molins, que vost& s’hagi 
esplaiat tant en la primera part cIe les diferents politiques de 
L’NCASOI, -diferents polítiques, per altra part, molt interes- 
sants, i que cada una d’elles mereixeria un debat molt acurat i 
que jo, indubtablement, no estic d’acord amb tot el que VQ& 
diu, perqui? indubtablement vostk est& obligat a dir que es fan 
grans COSES i que es fan molt b6; nosaltres, naturalment, des de 
l’oposici6, tenim una altra visi&, perb el fet és que dels proble- 
mes o de les qüestions que jo he plantejat, vostb n’ha contestat 
molt poques, perquk, per exemple, de la diferencia que hi ha 
enbe els preus de compra de vost&s en actuacions prbpies de 
vost&s &un any a l’altre no n’ha parlat; només s’hi ha referit, 
perb no ha donat cap explicació sobre quest tema. Tampoc ha 
parlat de per que la majoria de les compres o les adquisicions 
de I’INCASOL IIQ estan inscrites en els registres corresponents 
de la propietat. 

Si que s’ha referit a les tres qüestions que jo tmb6 he plan- 
tejat, de casos concrets, i a aquests em referiré, Miri. Tenim el 
cas de Vielha. ‘El cas de Vielha, nosaltres ja hem dit quin ha es- 
tat, perb vosti? té una informacib i jo en tinc una altra, Jo afirmo 
que no 6s cert que no hi ha altres terrenys. Miri, a l’altre costat 
mateix de la carretera Nacional 230, existejx una gran finca que 
esta a cent metres exactes de la Hidrmlhctrica, I a altres muni- 
cipis, a Les, Bossbst, hi ha molt de terreny que podria ser utilit- 
zat, i molt m6s barat. A Les, concretament, hi ha 10 hecehrees 
entre el riu i la carretera: situaci6 privilegiada. 

El preu pagat. Vosths han pagat a 50 milions de pessetes 
l’hcctkrea, que 6s un PEU totalment exorbitant, si ho comparem 
amb altres preus d’dtres llocs en qu& vostbs han comprat, simi- 
lars a aquest; perb és que hi ha més: a finals de l’any 1986, rep- 
resentants de E’Ajuntament de Viella van visitar 1’NCASOL 
per la possibilitat de creaci6 d’un polfgon industrial, el mateix 
que vostks després han fet. I el preu que I’INCASOL estava 
disposat a pagar en aquell moment, només ~ Q S  anys endarrere, 
era un mhxim de 500 pessetes el metre quadrat, I corn s’explica, 
doncs, que el venedor l’hagubs comprat cinc vegades més barat 
set mesos abans que vostes ho compressin? Si vosths hi estaven 
interessats, per ¶u& no podien comprar al mateix preu? Vosth ha 
parlat d’un acord enee aquesta societat i les persones que la 
componien, i l’mtiga prapiethria. Escolti, jo no comprenc que 
un acord de l’my 1960 s’escrjpturi l’any 1989. No ho com- 
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prenc, jo; és impossible. Jo, indubtablement, no ho entenc. De 
cap de les manen33 ho puc entendre. 

Viia-sana, Vost5, contestant la pregunta que li va fer un di- 
putat del seu mateix Grup, va dir que durant setze mesos 1” 
CASOL supervisava ofertes de sbl a l  Pla d’Urgel1. Akb  s6n 
afirmacions de vostb en aquest Parlament. fis una resposta seva. 
Doncs, durant aquest temps, precisament va ser quan aquest 
camprador va comprar ai preu que abans he indicat per tomar- 
ho a vendre a I’WCASOL, Com 6s que estava dormint, 1TN- 
CASOL, i no va ser ell el que va comprar, ja que estava en 
aquesta zona precisament feia setze mesos, buscant? No ho en- 
tenem. No comprenem per que no es va comprar directament al 
propietari anterior. Xnefichia? fis un interrogant, Filtraci6 d’in- 
fomaci6 confidencial? Miri, en el tema de Viladecavalls no ha 
asseguraria, per6 tant a Vielha com a Vila-sana, jo pers~nal- 
ment tinc la conviccci6 que hi ha hagut una filtració cl’informa- 
ci6 confidencial i, naturalment, no acuso d’aixb l’NCASOL, 
perb si que pensa que s’han d’adoptar unes mesures perque ai- 
xb no passi. 

Adquisicions en anys successius. Aixb se soluciona amb una 
programaci6 adequada, i quan es vol fer una actuaci6 s’ha de 
comprar tot el terreny que es necessita, perque jo  entendria que 
de les deu actuacions o de les catorze actuacions que he asse- 
nyalat, doncs, que n’hi hagués una que hagués passat aixb, i 
que en un moment determinat, doncs, vostks necessitessin tres o 
quatre hecthrees m6s i les haguessin de pagar foqosament al 
preu que els les donen, perb en set actuacions de deu o de dot- 
ze... Escolti, és un 60 o un 70%! No ho entenc, és una falta de 
programaci6 i de planit‘icaci6 grandiosa, no? I aixb, indubtable 
ment, 6s malbaratament de recursos. Com s’explica que 1W-  
CASOL consideri noma1 pagar quatre i cinc vegades tn6s un 
any per I’altre? 

El tema de registres, Per quines raons -continuo preguntant- 
no s’ha registrat? Nosaltres, indubtablement, totes aquestes 
qüestions, voldríem que, en aquest segon torn, vost&, senyor 
Conseller, ens les respongués. 

Miri, l’objectiu principal de I’LNCnSOL 6s oferir terrenys 
industrials i naus industrials al miiior preu possible. Aixb quant 
a actuacions industrials, naturalment. 1 corn s’ha d’aconseguir? 
Doncs, primer de tot, aplicant la noma d’econornia, de celeritat 
i d’efichcia consagrada en la Llei de Procediment Administratiu 
i consagrada també en la Llei de Rhgirn Juridic de 1’Adminis- 
traci6 Kbiica de la Generalitat. 

En el debat de Pressupostos es va parlar de la competitivitat, 
i se’m va contestar, a unes preguntes i qüestions que va fer en 
Comissi6 aquest Diputat, per representants del seu Grup, que 
~’INCASOI, actuava com una empresa. És. a dir, segons la llei 
de l’oferta i la demanda i d’acord amb la competitivitat. Jo pre- 
gunto: hi ha alguna empresa que vagi a comprar car on pot 
comprar barat? ks indubtable que si una empresa apliqués els 
criteris que vostPls han aplicat en aquestes adquisicions, s ’ m d -  
naria, el seu gerent seria cessat, 

1 un altre dels prapbsits o de les finalitats que hauria de tenir 
i que t6 1’INCASOL és la lluita contra l’especulació. I 6s hdub 
table que, quan vast& compren a uns preus que s6n els preus 
que eIs ofereix el propietari a la primera, vost&s no estan aju- 
dant Ia lluita contra l’especuIaci6, perque jo pregunto: després 
d’haver pagat aquests preus, tant a Vielha COM a Vila-sana, 6s 
que els altres prupietaris, quan vulguin venclre o algú estigui in- 

teressat a comprar, oferiran preus inferiors als que ja ha pagat 
l’INGASOL? NQ! A partir dels preus de €’INCASOL seran les 
ofertes, i 6s indubtable que cada vegada que ITNCASOL vagi a 
interessar-se en algun Jloc, doncs, pensaran: <<Miri, aqui arriba 
Paph Noel, o arriba Santa Claus, i ens tocar& Ia loteria a tots no- 
s ait r  e s )), 

Criteris d’adquisició 6s el que nosaltres voliem sentir; és a 
dir, millor planificaci6, més discreci6, i recurs a I’expropiaci6 
quan les ofertes passen per sobre del prcu de mercat de fa ma- 
nera corn ha passat. Recurs a l’expropiació rnitjmpnt, natural- 
ment, la declaració d’utilitat pública, VostEs ho poden fer, tant 
per constituir resewes de sbl, també poden fer plans parcials i a 
partir d’aquests plans parcials anar també per la via de l’expro- 
piaci6, i aquests serien els criteris dihfans, transparents, que fa- 
rien que amb una quantitat tan important com 25.000 milions 
de pessetes, doncs, l’opinib pública i l’oposició estiguessin 
tranquils, mes tranquils del que estan ara. 

Moltes grhcies, senyor President, senyores i senyors dipu- 
tats. 

EI Sr, PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Oliart. El senyor 
Conseller pot contestar la &plica. (Pausa.) 

El Sr. CONSFLLER DE POLfTICA T E R R J T O W  I 
OBRES PÚJ3LTQW: Grhcies, senyor President. Deia I’Ii-hs- 
tre senyor Diputat que a mi no m’havia quedat temps perque 
havia parlat molt al principi, de parlar d’dtres coses, i a ell li ha 
passat quelcom de semblant: només li ha donat temps de dir 
que no estava d’acorcl amb el que havia dit ai principi. Dissorta- 
dament, jo al principi nom6 he fet una cosa, que és sumar les 
hectkees que ja ha fet l’hstitut, i per tant no 6s una cosa amb 
qub 1’11-lustre senyor Diputat pugui o no pugui estar d’acord; els 
fets s6n els que sbn, hi estigui d’acurd O no 1’IEhstre senyor Di- 
putat, S’han fet tantes hecthrees, s’han fet tantes hectgrees de 
sbl industrial en determinats llocs, i consta en les membries, 
com V Q S ~ &  sap. No he parlat d’una altra cosa, nu he entrat a va- 
lorar aquestes actuacions. Simplement he dit les actuacions que 
s’havien fet, 

L’lllustre senyor Diputat ha dit -i amb tota ra6- que no ha- 
via parlat de les diferhncies de preus en determinades actua- 
cions. Ha fet esment, fl4ustre senyor Diputat$ a unes actuacions 
en les quals s’han comprat unes peces mes grans al principi, i 
desprks , en fer 1 ordenació definitiva, s’ han comprat unes peces 
més petites -a tots els casos en que ha esmentat i’It1ustre se- 
nyor Diputat s6n peces més petites- desprbs d’una actuaci6 i en 
la qual han passat tres anys que, doncs, els qui estan en el mer- 
cat, del 87 al 89 s6n tres exercicis, el 88 i el 89, que com tots 
sabem han estat tres anys d’una forta activitat econbmica en el 
país, i que els preus han mat amunt, i aixb 6s prou conegut per 
part de tothom. I en cap cas, les diferhcies que ha esmentat 
l’Il.lustre senyor Diputat, en cap cas són diferkncies al marge de 
les diferhcies de l’increment del preu dei sbl que hi ha hagut a 
Catalunya durant aquests anys. 

Vielha, Hi ha més sbl indusmd, Li ho he explicat jo mateix: 
just a l’altra banda de la carretera hi lia un sbl industrial, que 6s 
una pega esbeta d’uns cent metres de fondhria travessada per 
una linia d’alta tensió 4 1  mateix IIIustrtre senyor Diputat n’ha 
fet referhcia-, i corn vosth sap per fer determinades naus, si 
tens una línia d’alta temi6 per sobre, no és el lloc ideal per fer- 
ho. I des del primer moment -des del primer moment-, del Go- 
vern d’Unitat d’Aran, és a dir ja  fa molts anys, tenia tota 
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aquesta pe$a davant i darrere, 6s a dir a banda i banda de la car- 
retera destinada a sbl industrial. Les naus es poden fer a la ban- 
da, diguem, anant cap ii Franqa a rnh esquena, i no es poden fer 
per la travessada de les Iiniccs &alta tensió, n E’altra banda; el 
sbl és de molt més deficient utilització per a la indijstia. Diu 
que es poclcn Eer a Les: E s  ciar que hi ha sal industrial, a Les, 
Segur! Pcrb 6s que el que buscava l’lnstitut pertph era el que 
nccessitava I’Ajuntament de Vielha és sbl industrial a Vidha, 
no a Les, perquk, fonamentalment, va aclreqat a so rtir..., a treure 
del casc urblz dctcrrninada indústria que ha quedat encabida 
dintre del casc urbh amb els creixements turistics de la ciutat de 
Vielha i, per tant, el sis1 que havien de fer era un sbl industrial ii 
Vielh;i, no ii Les. Quan traguem de fer sbl industriat c? ];es, 
doncs, comprarem el sbl a Les. Perh 6s que es tractwva de com- 
prar el sbl a Vielha. 

Vila-sma. Diu la gran diferhncia dc preu i si no ens havíem 
assabentat que estava m venda aquella finca, S í ,  pcrb crit una 
hnca de 90 hecthrees i l’lnstitut Catalh del Sbl volia una finc;t 
de 30 hccthrees. Pcr qu& aquesta cliferkncia de preu? No és el 
mateix comprar 90 hecthrees, que té un preu mitjtja de sdl de se- 
CA, mes sbl & regadiu, m6s sbE proper a les comunicacions i sbl 
molt allunyat de les comunicacions, i hem anat a comprar les 
30 hectirees que necessitem, que donen clavant la @pia cme- 
tera. 

I corn li deia: recordi, senyor Diputat, recorciih aixb, eh? Es 
paga a 15 milions l’hecthea quan el MOPU, per fer cametera 
-+per fer carretera- ha expropiat a preu d’cxpropiació ii i 1,9 mi- 
lions l’hecthrea. Donin aquestes xifres que s6n tan reals com la 
vida rnntcjxlz i tan reals com les que vastks expliqtien. Es que- 
den a la meitat de I’explic;ici& I ltixb no és bo; i aixb no 6s bo, 
sobretot, perqiih pot un pensar -pot un pensar-, doncs, que hi 
ha una certa maniplaci6 de la kformacib; pot tin pensar que hi 
ha uila certa manipulació de la informació buscant simplement 
utla cosa: desprestigiar les Administracions p6bliqnes -no totes, 
bbvjarncnrt; nomes la de la Gencrditit-, etcktera. I: aixb crec 
que no 6s bo, aixh crec que 6s un cxcrcici que no és bo, jo  110 li 
rccomnno que el h i ;  vost&s hi ha vegades qne s’eentossudeixen 
a fer-lo perb crec que no és bo, 

Preus de 1’1NCASOL. Resulta, Il.hstre senyor Diputat, que 
vost& diu ..., COM vosth saben l’lnstitut Catal& del Sbl nu viu 
del pressupost d’aquesta Cambra; l’lnstitut Catalii del SbI viu 
de la rendibilitat de les seves prhpies operacions, 6s a dir, no se 
Si donen subvencions per les seves ;ic:tuacions. Per tant, en 
aquest sentit 6s amb el que diem que ha d’intent,w fer opera- 
cions que es puguin vendre desprhs i treure els recursos que ha- 
via invertit. Per tant, en aquest sentit és amb el que ha d’actuar 
corn una empresa yirdsevol. Seria rnhgic, seria absolutament 
rnigic, que l’hstitut Catal& del Sbl fos capa$ de fer d que 
1’1l-lustre senyor Diputat ha descrit, Diii: <<<Compra malament, 
més car que ningú; compra malament, mes car que ningb. Tot- 
hom est& d’acorcl que urbanitxa magníficanient bé i ,  per tant, 
lbgicament, els SCUS costos d’urbanitrwi6 sdn superiors als 
d’un urbanitzador privat. Doncs, si compra malament, és a dir 
més car qiie ningú, i si urbanitza inillor que nin@ i, per tmt, 
paga, i el cost de l’urlmnitzaci6 és supcrior a ningií, C O I ~  és que 
pot vendre per sota, normalment, en totes Ics seves actuacions, 
p r  sota de les operacions comparables fetes per privats i que li 
surtin els números? fis absolutament meraveMis, a k h !  6s abso- 
lutament meravell&: compra mes car que ningii, nrl~injtza nks 

car i millor que niiigri -aixh dit absolutament per tothom- i re- 
sulta que 6s capaq, fent mhgia, de vendre GI millor preu que nin- 

Aquest és el treball que fa I’hstitut Catal& del Sbl amb molt 
d’orgull; estem, doncs, a través de totes aquestes operacions, 
fent un gran servei a i  pafs; Hnstitut CaixiIB del Sa1 esta fent un 
gran servei al pals i aixi és valorat pels industrials, així 6s valo- 
rat pels que han pogut, a través d’aquests 40.000 habitatges fets 
possibles cn les actuacions en sal residencial de 1’Tnstitut Catalh 
del Sbl, així és valorat per tots els ciutadans per molt, doncs, 
que, de tant en tant, surtin a la premsa informacions parcials, 
infonnacions ccscsgadew sobre les actuacions de I’Institut Cab- 
19 del Sbl. Qire continuara fent, que contjnu arh... -eshiaixades! 
Grhcies, senyor President-, que conthuwh fent mentre el Go- 
vern de la Generalitat així li ho encarregui, la funció que t&, que 
és la de preparar s M  residencial o de: preparar sbl industrial per 
fer, doncs, aquest servei tan necessari al pais. 

grT. 

Grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, I-Ionorable Conseller. 
Passem al quart punt de l’orclxe del dia que 6s: interpel-lació 

sobre la politica industrial, que formular& el Diputat 1’IXWustre 
senyor Santiago Riera i Olive, del Gnrp Socialista. 

Interpetlació al Consell Executiu sobre 
II? política industrial 

El Sr. RTERA I OLIVI?: Grhcies, Molt Honorable President, 
11-lustres Diputats membres de la Mesa, senyora Pabim, senyora 
Hora Sdmabra, bon dia ... (Rialles.) 

Bb, el Grup Socialista és conegut dc tots vostbs que, al llarg 
cl’aquestes legislatures, ha vingut fent un esfoq per intenttar que 
el Consell Executiu fes una politica correcta de foment indw 
trial, tant per reconvertir aquells sectors industrials que ho ne- 
cessitaven com per restxucturar aquells, tamW, que s’haguessin 
de restructurar o modemitr,ar, en definitiva, la indústria del 
país. 1 una de les eines en qui? hem coincidit, importants, que és 
per utiIitzar per tal d’aconseguir aquest foment industrial és, 
sens dubte, cl crMit públic; 6s a dir, la possibilitat que té 1’Ad- 
ministsaci6 per tal de facilitar, per rnitjh &un aval B una empre- 
sa privada, una ajuda en un sentit positiu de cua al foment 
industrial o bé de facilitar també un &dit directe a una empre- 
sa per tal, tambt5, d’ajudar-la en el mateix sentit. 

Les discrephncies, doncs, si hi s6n -i hi s6n- amb el Consell 
Executiu no vhen, doncs, de l’eina en si -del crhdit públic- 
COM de l’lis que el Consell Executiu ha anat fent d’aquest crkdit 
pfiblic ai llarg d’aquests, ja, deu anys de Gavern. Nosaltres 
creiem -ho intentar6 demostrar al. Uarg d’aquesta. interpekhci6- 
que no s’han fet les COSES M, que aquesta eina s’ha utilitzat ma- 
lament de forma arbitrbia, que no ha servit, en general, per al 
foment de la indústria i del pals globdment considerada, que 
hnurh actuat en determinades operacions -aixb és ben cert- pe,- 
rb, en qualsevol cas, que, per I’arbiwarktat que hi ha hagut en 
el seu ús, per la m a c a  de criteris sectorials i territorials, ha es- 
tat una eina desaprofitada. 

Per fer-ho intentaré, molt breument -perqu& tampoc tinc pas 
massa temps- repassar una mica aquesta plftica de cxkdit a 
empreses privades durant aquests deu anys, i ho far6 fent-ho 
amb dos blocs: de l’any 80 al 85, i del 86 al 90. Per gub ho faig 
aixi? Vosths ho entendran ficilrnent i rhpidament: perqub, ger 
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una banda, de l’any 80 al 85 no existia l’hstitut Catal& de Fi- 
nances, tan sols el Govern facilitava uns avals a empreses pri- 
vades, i, en canvi, de l’any 86 al 90 ja disposem de I’Institut 
Catala de Fmances i podem tamM -a més a m6s de facifitar un 
aval a l’empresa privada- p d e m  tmb6 dunar un crhdit. 

Aquest any 80-85, aquests anys, 6s el periode que anomena- 
ré el periode CARIC, que vostes coneixen perfectament, que 6s 
la Comissió per a I’Ajuda a la Reconversió Industrial de Cata- 
lunya, que aquests cinc anys, d’dguna manera o altra, donen ..., 
emmarquen la política del Govern pel que fa a la reconversi6 
industrial. De fet, ho emmarquen de foma tebrica perque 6s 
cert que tan sols el 50% dels avals que es van dunar aquests 
anys a les empreses privades ho van ser amb el previ informe 
d’aquesta Cornissi6; la resta van ser avals facilitats pr criteris 
dei Govern, rnitjanqant un acord del Consell Executiu, o bé 
amb un decret que el Govern tirava endavant. Tanmateix, dels 
10.517 milions d’avais formalitzats en aquest periode -10,517 
milions, si no tinc les dades malament- tan sols una meitat, els 
5.00, van ser facilitats amb el previ informe d’aquesta Comis- 
Sió. 

Els resultats no podien ser uns altres que un total, al meu en- 
tendre, malbaratament de recursos piiblics: no es va fer cap 
prioritxaci6 sectorial, es va actuar amb més de 53 subsectors in- 
dustrials a Catalunya, no hi van haver estudis rigorosos de les 
empreses a les quals es facilitava l’avai, la mateixa Sindicatura 
de Comptes se’n va fer ress6 en e1 seu informe sobre la CARIC, 
que mancaven aquests estudis rigorosos a l’hhora de facilitar un 
aval, i, com he dit abans, tot aixb ha a b a t  a una arbitrarietat, 
de vegades difícil de destriar, d’una certa politica clientelar que 
hem denunciat en aquest Parlament amb motiu d’dtres jnter- 
pellac ion s 

Total: ho expressen les fallides d’aquestes operacions. En 
aquests moments, amb dades de 30 de juny de l’any 90 -si no 
tinc els nlIirneros mal agafats i penso que no- s’han pagat ja 
prop de 3.000 milions de pessetes -en concret 2.906 milions de 
pessetes- d’empreses que no van poder fer front als seus credits 
i ,  per tant, van haver d’executar-se I’aval i haver de pagar-ho 
I’Admhistració ptMica; ho varn haver de pagar entre tots, En 
total, prhcticament un terg de les empreses a les quals es va fa- 
cilitar avals han estat cedides. 

h e m  ara al segon periode, el període de l’any 86 al 90, que 
he dit el periode en el qual ja tenim l’llnstitut Catal& de Finan- 
ces; aquest periode també l’anomenaré e1 periode COPFtEC. 
Per que COPREC? Perque amb data de juny de I’any 86, per 
decret 172 es va instituir aquesta Comissió, la Comissi6 per a la 
Reináustrialitzaci6 de Catalunya, que venia a dir que la CARIC 
no tenia sentit d’existir ja; s’havia acabat la reconversid; ara ca- 
lia reindustrialitzar i aquesta Comissi6 havia d’assessorar, havia 
de demanar a l’hstitut Catalh de Finances que facilités un crb 
dit o un aval. o un altre tipus d’ajudes per tal de poder reindus- 
tríalitzar; aquesta Comissió era encarregada de fer aquesta 
actua& per tal que 1’Institut poguds facilitar un cr&clit o un aval 
a m b  una direcci6 precisa i orientada d’acord amb la politica del 
Consell Executiu. Recordem: aquesta Comissió la presidia el 
Conseller d’Indústria i hi  havia sis representants de sis conselle- 
ries diferents, 

Per tant, i si em pemeten, fare una mica d’anklisi de qu& ha 
passat durant aquests anys; no tinc dades a finals dcl90 -val a 
dir que ahir mateix em va arribar al vespre a casa una carta que 

em donava fe de les operacions fetes per l’hstitut Catal& de Fi- 
nances aquest any 90, no ho tenia i, per tant, no ho he pogut va- 
lorar; nom&, la valoració, l’he feta fins al 31 de desembre del 
39. Aquesta musi o les dades ens donen que durant aquests 
anys d e l  86 al 89, a finals del 39- 1’Institut Catai& de Finances 
va donar 51 avals per v a l ~ r  de 3.495 milions de pessetes dels 
quals tan sols 6, per un valor de 349 filions de pessetes, van 
ser a proposta del COPREC, d’aquest Consell per a la reindus- 
trialitzaci6. Per alira banda, durant aquests anys -del 86 al 89, a 
finals del 89- es van donar 130 crkdits a 130 empreses per un 
valor de 5.660 milions, dels quals nomes 12, tan SOIS 12, per un 
valor de 683 milions de pessetes, ho van ser a proposta d’aquest 
Consell. 

J% a dir, i perquk vostks ho entenguin, tan sols un 10% de ies 
operacions de &dit i aval fetes per 1’Institut Catals de Finan- 
ces ho van ser amb el previ infarme, la prhvia sollicitud 
d’aquest Consell, No se’ls escaparh a vostks que aixb 6s un au- 
th t ic  frachs d’aquest Consell, tota vegada que havia de ser el 
que havia d’orientar Ia política industrial de crhiit i aval de 
E’hstitut per als temes de reindustxiditznci6, tota vegada que es 
venia a clir que la reconversió ja havia passat. 

Per tant, un cop més veiem que un important ..., la majoria de 
la politica crediticia del Consell becut iu  no passa per cap 
orientació ni per aquest Consell que el Govern mateix crea, sin6 
que passa a criteris dels guals desconeixem,.. fis a dir, podem 
dir que un 90% del crbdit i aval públic que es va facilitar des de 
l’hstitut de Finances ho ha estat amb uns criteris que ignorem, 
al marge, evidentment, del COPREC i, per tant, 6s un dels mo- 
tius pels quals també interpellem. I si analitzem aquest 90% 
veiem que tornem a caure en el mateix que critichvern a Ia CA- 
RIC: veiem que actuem a 59 subsectors industrials diferents, 
actuem a 27 comarques diferents, per tant, no hi veiem -un COP 

més- cap mena de prioritzaci6, cap mena de criteri ni sectorial 
ni territorial. Els morosos, a dates de finals de l’any passat -de 
l’any 89, millor dit- eren 184 milions de pessetes; no era molt. 
De tota manera, a finals d’aquest any, per la informació de la 
premsa que jo tinc -encara no he pogut confrontar les dades 
que m’han facilitat, perb la premsa ja feia referencia a quest 
tema tota vegada que I’hstitut Catalh de Finances va fer una in- 
formaci6 periodistica- ja deia que teniem uns morosos de 338 
milions de pessetes. No 6s important; penso que 6s una quanti- 
tat rearment ..., perfectament assumible per un institut d’aques- 
tes caracteristiques, El que passa és que si que és preocupant 
una mica aquest increment, més quan veiem que nu hi ha mena 
de criteri i que algun d’aquests morosos, d’alguna forma O altra 
-i alguna a h a  vegada ho he dit-, determina que s’han donat 
crhdits sense una lbgica, des del punt de vista, podriem dir, fi- 
nancer o sectorial o territorial. 

Per tant -i acabw, si em permeten fer una petita síntesi, 
veiem que de l’any 80 al 85 la CARIC es va convertir en un ca- 
laix de sastre que, ai meu entendre, ha servit ben poc per a la 
indfIstria del paf’s, que encara estem pagant aquesta desorienta- 
ci6 de politica industrial del Govern: 3.000 milions de pessetes 
en data de juny de l’any passat, ja hem hagut de pagar, i el pe- 
ríode aquest, COPREC-Institut Catal& de Finances, tenim la im- 
pressió que estem caient en el mateix. Per una banda, veiem 
que aquest Consell que es va crear va ser disolt de forma den-  
ciosa *a jo- en un decret de supressions vhries, el febrer del 
90, amb una feina que, realment, clama pel seu poc rigor i poc 
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hterhs -nom& un 10% dels crWts donats a empreses privades 
per I’hstitrit Catala de Finances, i avals- i, per altra banda, 
veiem que hi ha operacions de I’Institut Catala de Finances que 
ens fan estar preocupats pel que pot representar no sols haver 
fracassat amb ia CARIC, haver fracassat tarnb6 amb la CO- 
PREC, sinó també desprestigiar una jnstitucid en la qual tots els 
membres d’aquesta Cambra hi tenim una gran voluntat que fun- 
cioni bé, que Es l’hstitut Catalb dc Finances. 

Per tant, nosalixes creiem que és evident que hi ha necessi- 
tats, tant territorials com sectorials; la mateixa Cambra ho ha 
expressat amb motiu del sector textil. Tinc la impressi6, tinc al- 
gunes datles que em pcnneten pensar que el Govern est& rectifi- 
cant aqiiesta política ---jo irie n’alegro-, tmt de bo el Conseller 
m’ho confimés; jo esperaria situar més el debat aquí ii la r&pL 
ca que no pas en el passat, penso que el passat és indefelisabk. 
Per tant, voldria confimar que se’m digui que s’csth reorientant 
aquesta discrecionalitat lesiva per als interessos generals de la 
indiistria del paf$, tota vegada que els rccursos que tenim s6n 
escassos, i per aixb fem aquesta interpel-lacili i ara escoltarem 
atentament les paraules de 1’Honorable Conseller d’hd6stria. 

Moltes grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes @cies, senyor Riera, Pel Con- 

sell Executiu té ln paraula 1’Hunorable Conseller senyor Su- 
birk 
EZ Sr. CONSET~LER D”WÚSTRIR I ENERGIA (hntoni 

Subirh): Senyor President, senyores i senyors diputats. Bé, j o  no 
m’atreviria a qualificar de <csupressi6 dissimulada>) Ea siipressih 
que es fa a t ravbs d’un clecret. f i s  ciar! 

Sí, cfectivament, el COPIEC va ser suprimit. De tota mane- 
ra aixb ja li explicaré més tard, 

L’hstitut Catal& de Finances -i tornard sobre ;qw,sta idea 
en acabar la meva intervenci6- ha fet i esth fent una tasca enor- 
mement, positiva, senyor Riera, molt ben feta i d’acord amb uns 
criteris molt clars que ara li explicaré, 

I x s  xifres que jo  tinc -que s6n les que corresponen al final 
de Z’exercici 90, rnks el que ha passat des del final de l’exercici 
90 fins avui- ens diuen que amb un total cl’actius de 6.000 mi- 
lions cle pessetes, aproximadament -6.200, 6.2 I3 em sembla 
que és-, de l’hstitut Catal& de Finances -vost& sap que en una 
institució financera els actius fonamentalment s6n precisament 
les operacions de préstec o aval-, amb un total d’aactius, concre- 
tament de prkstecs, de 6.213 milions, en aquests moments la 
morositat se situa al voltant del 3%, la qual cosa VQMI~R dir que 
tornaríem a tenk una xifra de morositat en aquests moments del 
voltant dels 180; potser són 190 o 195; 6s a dir, el percentatge 
és -em sembla recordar- 3,2%. 1 ajxb, morositat que no vol dir 
incobrabilitat, 6s a dir, la mateixa evoluci6 de la xifra des de fi- 
nals de l’any 90, és a nir des de desembre del 90 fins avui, vol 
dir que molts d’aquelis que en aquell niament estaven en situa- 
ció de morositat, desprbs s’fian posat al corrent dels seus deutes. 

1 aixb és una actuaci6 francament bona, sobretot quan es tk 
en compte que aquelles empreses que acudeixen tl I’hstitut Cn- 
tali de Finances vol dir que, ri’una manera o altra, necessiten el 
suport del crkdit pfibiic, prquk si no acudirien aX sector privat. I 
aixh significa que ei grau de risc que tencrr aquestes operacions 
és, objectivament, mds alt que les que faria el sector privat; si 
no, vosth pujaria a aquesta tribuna i ens criticaria perquk fem de 
banc privat. X segurament llavors tindria rnks raó amb la seva 
critica que no pas la que té ara amb la que fa vostb. 

De tota manera, aquestes actuacions tampoc poden ser, di- 
guem-ne, esbojarrades, i per tant..., i aixb es reflectiria amb una 
xifra de morositat ba9tant més alta de la que jo li estic donant. 
Vol dir que l’hstitut Catalh de Finances ha de fer un equilibri 
molt assenyat entre l’actuaci6 que es demana, que s’espera 
cl’una entitat pública d’aquesta naturalesa, en contraposició a 
la que faria tina banca privada, i no arribar a riscos exces- 
sius. 

Amb quins criteris actua l’hstitut Catal& de Finances? Miri, 
1’Institut Catal& de Finances funciona a base de dos organis- 
mes ..., és a dir, a base d’un organisme que pren les decisions, 
que 6s el conseli del mateix Institut, i llavors un assessorament 
extern a l’Institut, perb no extern a l’Administraci6, que se li 
d6na des de la Direcci6 General d’1ndÚstria. La Direcció Gene- 
r d  d’IXnd6stria és la que esta fent les funcions que en un mo- 
ment determinat feia la COPREC. Jo li IIegirk la composició de 
la COPREC, perquh em sembla que pot ser molt il.lustrativa; 6s 
a dir, la C O P E C  estava formada,.., la COPREC tenia com a 
President -tal com vostE ha dit- el Conseller d’hddstria, de VI- 
ce-president el Secretari General d’hdiistria, llavors hi havia 
COM a vocals eI Director General d’hdústria, i un representant 
d’konomia i Finances, un d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 
-recordi que Agricultura, Ramaderia i Pesca té un dtre instru- 
ment per fer una política financera, que és l’hstitut CataIh del 
Crkclit Agrari-, Comerq, Consum i Turisme, Política Territorial 
i Obres Públiques, i després Treball i Presidbncia, Perb, de fet, 
la prhctica ens va demostrar que l’aportació bhsica a la CO- 
PREC la feia, sisternhticament, la Direcci6 General d’hdiistria. 
Naturalment, la Direcci6 General d’hdfistria t6 de President, 
també, cl Conseller d’hdtistriq és a dir, la Direcció General 
d’hdristria 6s una direcci6 general de la Conselleria d’hdústria 
i Energia. 

Per tant, fmi’s en 1’encaNatament: el nucli bhic de la CO- 
PREC em -ho repeteixo, eh?-: President, el Consellcr d’hdtís- 
tria i Energia; Vice-president, el Secretari General d’Jlnddstria i 
Energia, i el Vocal actiu -més actin, naturalment-, el Director 
General d’Ind6stria. I llavors la prhctica ens va demostrar que 
mantenir aquest organisme no semblava raonable i per aixb es 
va incZaurc en aquell Decret de supressi6 de diversos organis- 
mes, no secret sinó un decret publicat, com vosth sap; vosth el 
va llegir en el DOGC, segurament: imagini’s si era secret! 

Be, per tant, hem anat a un funcionament ..., j a  no ho era, de 
burocrhtic, no ho era; 110 ho era perqu&, tal corn vost5 diu, les 
operacions de que finalment informava la COPREC eren relati- 
vament poques; era malt més @tic l’infome rhpid, directe, 
efectiu del mateix Director General d’hd~stria que actua sota 
la direcci6 del Conseller d’hdústria. Per tant, ens va semblar 
que era molt més Útil funcionar d’aquesta altra manera. 

I la Dirccci6 General cl’hdústrja amb quins criteris actua? 
Doncs, miri, la Direcci6 General d’hd~stria, les instruccions 
que té, i tes compleix, s6n les següents: la Direcci6 General 
d’hddstnia actua ..., emet la seva opinib, el seu infome primer 
amb un criteri de viabilitat industrial. La viabilitat financera 
l’avalua desprbs el mateix Institut Catal& de Finances -un c ~ t c -  
ri de viabilitat indus1,rial. En segon lloc, uns criteris de prioritat 
que es poden desglossar en dos grans gmps: d criteri --o els cri- 
teris- geogrhfics i de reequilibri del territori i els criteris tecno- 
Ibgics. Quk vol dir <<crit& geugrhfks>,? Bé, doncs, vol dir que 
es tracta de fomentar aquesta politica que n’hem dit de <<difiisM 
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de la industrialitzaci6>>, i, per tant, es tracta d’afavo e... 
Aquests criteris no són mai exciusius, és a dir, vast& sempre 
trobar8 un exemple d’luia empresa que ha estat objecte d’una 
operaci6 d’aquest tipus i recomanada favorablement en el Va- 
lli% Occidental o en el Valles Oriental, que 6s evident que no 
necessiten una acció de reequilibri territorial, perb, en canvi, es 
t6 una especial preferhcia i un especial interes en aquelles c e  
marques que compleixen dos de tres índexs: que han perdut p 
blació entre el 70 i el 80 ... que es tracti --o el 90-, que hi ha una 
taxa d’envelliment superior al 85% i que la densitat de poblacid 
és inferior a 35 habitants per hecthrea. Quan es donen dos 
d’aquests criteris en una comarca es considera que és necessari 
prioritzar les operacions dirigides a aquella cotnarca. 

De tota manera, senyor Riera, ara veig que vostk esta mirant 
papers amb molt d’interh -em sembla molt b&, no em digui: 
<<Doncs, miri, a tal comarca, que compleix no dos criteris sin6 
tres, resulta que, doncs, s’han fet nomes una operaci6 o dues,)} 
Es que, sap quk passa? Bs molt difícil que hi hagi jnterks a si- 
tuat una indfistria en una d’aquestes comarques. L’indicador 
que seria interessant seria: &’han presentat cent projectes...>> 
-impossible. d ’ h a n  presentat deu projectes en una comarca 
d’aquestes caracteristiques i vosths no n’han recolzat cap;  1%- 
teressant seria que vosth em digués ..., o el que seria interessant 
que discutíssim 6s quin percentatge de projectes presentats GQ 

mesponents a una comarca que compleixin aquestes condicions 
s’han concedit o no s’han concedit. I: encara llavors pels que no 
s’han concedit s’hauria de veure si és que es van ..., si eren o no 
eren viables hancerament i tkcnicament, 

Molt bB. I l’altre grup o l’altra lfnia de prioritxaci6, a part de 
la geogrhfica, 6s la que en diem tecnolbgica. Miri, quan diem 
tecnolbgica a vegades la gent té tendhcia a pensar que nomes 
6s tecnologia I’electrbnisa i aixb no és cert. Vost& sap perfecta- 
ment que hi ha tecnologia i avmgada en indiistries com la tex- 
til; una de les operacions de la CAWC aquella famosa, que 
vostk deia, dels principis dels anys vuitanta va ser, precisament, 
una aperaci6 -per cert, amb molt d’&xit- per reflotar una em- 
presa de constnrcci6 de rnaquinkria ti5xtil que podia tenir un alt 
contingut de tecnologia i que, precis,ment, es va salvar gshcies 
a una operació de la CARIC, que potser aquella operació sola 
justificava tota l’actuació de la CARIC, M’estic referint, con- 
cretament, a Jumberca, de Badalona. Per tant, hi ha contingut 
tecnolbgic en malts sectors a part dels que, normalment, s’es- 
menten quan es parla de tecnologia. Per exemple, hi ha un altre 
sector amb un altissim contingut tecnolbgic i que ha costat molt 
que alguns chmecs del Ministeri -després se n’ha11 adonat- 
d’hdflstria -despr&s se n’han adonat i ho haig de recon&ixer i 
ho fan..., ara en aquests moments estan actuant malt tx? de cara 
a aquest sector-, 6s el sector, per exemple, dels motllos i ma- 
trius, I?S a dir, operacions de protecciti i ajut en ei sector de 
rnotrlos i matrius s6n bhsiques per a una bona estmcturaci6 in- 
dustrial d’un pais que vol ser industrial i que ho és, 

Bé, per tant, s6n aquests criteris geogrltfics i tecnolbgics eh 
que aplica la Direcci6 General d’lndfiistria per tal d’ernetre les 
seves opinions, i desprks el mateix Institut Catal3 de Finances 
és el que t6 la responsabilitat de valorar la viabilitat financera 
de l’operaci6 amb aquell equilibri que vosth.,,, que j o  li esmen- 
tava a vostk en comenqar, entre no voler-se comportar com un 
banc privat qualsevol i, en canvi, tampoc assumir riscos exces- 
sius; 6s a dir, fer una política, en aquest sentit, assenyada, 

I C Q ~  que vostb m’ha insinuat, tamb8, el tema d’algunes 
operacions dirigides, especialment, a subsectors especiaiment 
sensibles, li dir6 que 1’1nstitut Catal3 de Finances, a base d’ins- 
truccions emanades de la Conselleria d’Ind6stria i, concreta- 
ment, molt ben trebaliades per la Direcci6 General d’hdúsb-ia, 
est& a punt de posar en fmcionament una linia especial per a un 
subsector concret, que vosth ..., que va motivar ulja jnterpeIlaci6 
de vosth i de la senyora Rosa Fabian fa un quant temps. Ara, 
tingui present una cosa: aquesta actuació ens augmentar& la 
morositat i ens l’augrnentarh substancialment. Llavors, no em 
critiqui per l’augment de morositat, eh?, 6s a dir, ho feem cons- 
cientment. El que si que cal dir és que hem estat capaqos, entre 
tots, de trobar una forta, important, collabraci6 dels mateixos 
elements del subsector per tal que ells, que el coneixen a fons, 
ens ajudin a disminuir la morositat, A mi em sembla que aques- 
ta és una bona linia d’actuaci6; no ha costat gens a la Direcci6 
General d’hdhtria i al Departament d’hdhWia trobar la resso- 
nhcia  adequada amb I’Institut Catal& de Finances, que s’hi po- 
dria haver negat dient: <<Escolti, aixb és UH sector d’alt risc, és 
un subsector d’alt risc i, per tant, no m’hi vull fican,, i ea canvi, 
no ha estat aixi. 

Per tant, jo crec que l’orientació és bona, la histbria finance- 
ra de I’Institut Catal& de Finances 6s molt positiva i continua- 
rem treballant en la mateixa Iínia. 

Moltes phcies, senyor President. 
El SI.. PRFSDENT: Moltes gskies, Honorable Conseller. 

Pot fer &plica el senyor Riera durant cinc minuts, 
El Sr. RIERA I OLM? Grhcies, President. Miri, jo  no,.., se- 

nyor Conseller, ja dic que rn’agradaria més centrar-me en el fil- 

tur, no en el passat, pe& no puc pas menys que, ja que vostk ho 
diu, dir alguna cosa o altra de1 passat, perqu& no 6s cert -no 6s 
cert- que vOSt&s ..., els criteris que vostb ha dit que podrien ser, 
doncs, compartits per mi, i b6, aquí hi ha uns criteris territorials, 
tmb6 tecnolbgics, b& Si a iiltima hora estem parlant ..., defi- 
nim-ho, jo estaré d’acord amb vosth, podem discrepar en algun 
subsector per& en qualsevol cas, penso que aquest és el cami. 
Diu: dbqub nosaltres no podem actuar com a banc privat...)} 
E s  que aixb 6s del que em queixo! Miri, nom& un exemple 
-que l’estava buscant com vo& em deia-: COM dimoni pot jus- 
ti€icaf voste un cr&dit a una empresa fotogrhfica, que ha resultat 
morosa, del Barcelon&, per 1’Institut Catal& de Finances? 
Empresa de fotografia que donem per valor de 8 milions de 
pessetes. 

Escolti, aixb, si voste diu: c<Expliqui’rn per quin criteri: terri- 
torial?, sectorial?>> En una comarca, en la qual, segurament, 
corn aquesta empresa n’hi ha la tira que poden necessitar a&- 
dits, vosths han estat actuant de bancs privats, senyor Conseller, 
i si ho vol, no tindria replica, perb és que q u i  ho tinc molt tre- 
ballat per sectors, i es veu perfectament que vostks, al meu en- 
tendre, han caigut, precisament, on vostb diu que no haurien de 
caure, 

No hi wii insistir mi%. A mi m’interessa més, en aquest mo- 
ment ja, parlar del €utur, perque estic d’acord a orientar i preci- 
sar all& on hem d’actrrar. Miri, pexb no ha dic solament jo, 
aixb: el mateix senyor Roca, no fa pas massa, aqui tinc declara- 
cions d’ell fetes a Sabadell, un dia que va venir, que diu que re- 
clama al Govern de i’Estat una politica industrial sectorial, per 
exemple, no?, i tinc altres consideracions ... Es a dir que esta 
claríssim que, en una situació com la que estem, de cara a I’any 

A 
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1993, els recursos que puguem tenir, pms o nnolts, els hem 
d’orientar des d’ima bptica territorial -hi estic tl’acord- o una 
hptica subsectorid on puguem actuar. 

Per tmt, és aquest el tema que jo reclamo de vosths, i, per 
tant, estic satisfet, per exemple, que hhgirn actuat en el terna dei 
subsector thxtil, aquest pas del sector auxiliar. Estic satisfet per- 
que penso que 6s una operació que té lina objectivitat; que po- 
dem tenir algun rnor6s, segirament, pe&, M, en qualsevol cas, 
penso que és un subsector gencral, unes condicions gllubals per 
a tothom, haurem d’orientar-ho, i 6s una operaci6 que, si hi 
hem d’entrar per criteris de país, hi hem d’cntrar, i per tant, si 
tenini algun morós, doncs, ens l’harrrem ct’<<embchnn>, siiposo 

Pwh, en t p t l ~ e ~ ~ l  cas, aixb no és el que j~ critico, ni he cri- 
ticat mai a vostbs, i 110 sap perfectament, que aixb no 6s el te- 
rna, no? 

Jo pensa que aquest tema del thxtil, que es va parlar en 
aquest Parlament, 6s precisament lm exemple del, que hauriem 
de fer. El Parlament va fer seurc rz la taula -i pcrmeti’m que ho 
digui així- la patron;iI, els sindicats, Z’Administraci6 autonbmi- 
ca, per parlar d’aquest subsector, del sector tkxtil en general, i 
van trolmr-se unes solucions -jo diria-, almenys van orientar 
irns camins positius, iina part dels quals s’expressaran en uns 
acords amb la Generalitat i uns dtres s’hautien d’cxpressm amb 
el Ministeri cl’IntIlistrh, a Madrid. Jo espero que funcioni també 
alli. 

Per tant, 6s aquest el criteri. Pa pac 1’T.JGT de Catalunya va 
presentar un seli estudi sobre la incfiistria a Catalunya de cara d 
2000. Nlh 1’UGT precisava que hi havia subsectors i iins sec- 
tors que cstan cspecidment preocupats a l’hora de poder ser 
competitius de cara a quest g u m  de1 93. En conerct, desenvo- 
lupavva una mica, aqmst estudi, un informe de la Comunitat 
Ikonbinica Europea sobre l’impacte sectorial del mercat inte- 
rior sobre la indústria. Allh hi ha una demanda, hi ha uila peti- 
ci6 que hauriem d’aceuar en liris sectors, per exeniple; potser 
n’hi ha d’alires, per6 penso quc 6s uila buna mama de cornen- 

a parlar, 
6s a dir, en aquests moments, que ei Parlament de Cataiu- 

nya, que el Govcrii de la Generalitat faci un esforq per asseure a 
la taula la nostra Adrninistraci6, la patronal i els sindicats m6s 
rcprcsentatius per tal de parlar sobre aquells sectors als quids 
caldria prioritzar els ajuts de que puguem disposar, jo penso 
que és una necessitat pcr mirar d’arribar a una competitivitat 
d’aquests sectors tarnbd de cara al gener ¿k 1993, 

Jo penso que aixb 6s el que hauriem de fer. Per tant, jol si 
em permeten, després d’aquest clihleg que hem tingut, presenta- 
ré, en la propera sessi6 del Parlament, una moció que mirh en- 
caminada en quest sentit: que orientem també la política de 
crdit  p6blic de la Generalitat a un acord pariat amb sindicats i 
patronals, de cara a definir aquells sectors industrials, o lambk 
aquellles zones territorials a les quals cal orientar tanW la nos- 
tra politica de &dit ptíblk, que, Xhgkament, l1l0 6s 1’thiCa Me- 
suri~ que podem tenir cle foment industrial, perb és u i t  mesura 
importmt, i que tmh5 hauriem tl’oriientar des d’aquest punt. de 
vista objectiu i de fornia racional. 

Per tant, és el que ran5 de cara a la propera Moci6. 
Grhcies, senyor President . 
El Sr. PRESIDENT; Moltes grhcics, senyor Riera, L’I-Tono- 

jo. 

rable Conseller t6 la paraula per contestar la r-&plica. 

El Sr. CONSELLF? DTP4DIhTRl-A I “EROM: Senyor 
President ... (pausa), senyor Riera, a veure, deixi-me-li donar 
una shrie d’anotacions al que vostb ha dit. 

La política industrial -vost& ho ha dit tamli6- no es limita 
-Deu nos en guard!- al tema de l*actuació d’un ens de cr&dit 
públic, ni de bon tros, i la política induslxial qne va en la lhia 
de la creaci6 d’infrastructures genhriques, que són, moltes ve- 
gades, responsabilitat no d’aquest Departament, perb plenament 
coordinades amb el Departament de Política Territofial, que 
crea les infrastructures de comiinicaci6 i que crea tmbé l’ofer- 
ta, una oferta important -molt ben portada a terme- de sbl. in- 
dustrial, crea infmstmctares genhiques. 

Després hi ha la creacilj d’infastructures especifiques i 
avanqades, que és probablement I’actuaci6 sectorial mes impor- 
tant que es pot fer en aquest teimny, A mi m’agradaria recor- 
dar4 tot el terna del Laboratori General d’Assaigs i Inves- 
tigacions, el Laboratori del Lhser, el qual 4 s  una part del Labo- 
ratori General- s’inarmgurarh d’aquí a pocs dies ..., ja funciona; a 
mi rn’agmda inaugurar -de fet ho inaugurar8 el President-, ens 
agrada inaugurar coses que ja. estan en marxa. Una altra és la 
futura -que cornenFarem les obres clins d’aquest mateix exerci- 
ci- planta de quimica fina, per promacionar, per donar una base 
tecnolbgica avanqada a un dels sectors m6s importants de la in- 
d6siria catalana d’aquests moments, i més dinhmics; tot el terna 
del Laboratori de i’AuEornhbi1, no nomh amb la pista de velo- 
citat, Xa constmcci6 de la qual també cornenprh d’aqui a poc, 
sin6 tot un complex de pistes de proves i laboratoris de motors, 
labaratoris de suspensions, 1:ibraturis aeradinhics, laboratoris 
electrbnics, (pe s6n molt importants en l’autombbil -cada dia 
mes. 

ds a dir, la creaci6 d’aqucstes infrastructures avancades és 
bhsica per tenir sectors competitius, i no ho pots fer tat, no ho 
p t s  fer tot, perquk no hi ha prou mitjans per fer-ho tot, ni cap 
pais Es punta en tot, sinó que s’ha de triar, i nosaltres hem triat 
determinats scctors per crear aquestes infrastructures, 

Despres, hi ha una altre gran instrument de polftica hndus- 
trial, que és el tema de la difiisió Inclustrial. En aquest tema de 
Ea difusió industrial, hem tingut tant hxit en algunes comarques 
que aleshores s’han creat pmbkmes collaterals. Fa uns quants 
mesos, no gaires, eh? -tres mesos, em sembla recordar-, en un 
diari de Lleida sortia un article en el qual una cooperativa molt 
important -ja li diré el nom, la de Guissona- es quekava que ’la 
industrialitzaciti de la Segarra havia fet pujar el pren de la r n B  
d’obra. Imagini’s quin &xit de la política de difusi6 industrial 6s 
aquell que provoca que, en una comarca com la Segarra, cs cre‘r‘ 
un problema, que a mi em sembla que és enormement positiu, 
d’augment del preu de fa mh d’obra, precisament per la indus- 
triditzaci6 de la Segarra. 

Per tant, hi ha tots aquests camps d’actuaci6, qi~e s6n, que 
van molt mQ enllh de la palitica industrial que es fa, que es p t  
fer a travks de l’hstitut Cat& de Finances. 

Miri, 1’Jnstitut CatalA de Finances ha actuat en molts sectom, 
i un dels sectors en els quals ha actuat és el d’arts grafiques, i 
jo, la veritat 6s que no recordo de mernbria aquesta empresa fo- 
togrifica -devia ser del terreny de les arts @fiques- a Ea qual 
se li va donar una operació de 8 milions de pessetes, perb aixb 
no invalida en absolut ... : prinma, que segurament 6s una bons 
operaci6, vista des del cornenFament, encara que després tingui 
una certa morositat, perquk IIQ es pot encertat tot -vosth ho ha 
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dit i ho ha a h e s :  no actuem corn un banc privat-, i a mi no em 
fa rnodi€icar la meva opinió sobre l h t i t u t  Catal& de Finances 
les dades que vostk ein d h a ,  que, per altra banda, doncs, no la 
conec i no l’he pogut estudiar. 

Nosaltres estem absolutament disposats a parlar de poiíti- 
ques industriats amb totes les organitzacions implicades, perb si 
hem de parlar amb els sindicats cal&& que, concretament 
l’UGT, diguem-ne, es basi, no en la traducci6 d’algun treball 
-la traducció, a mi em sembla incorrecta-, d’un treball de la 
Comunitat Europea -inconrecta no norn6s com rz traducció lin- 
giiistica, sin6 també conceptuahent. fis a dir, en aquell estudi - 
que conec- es diu que un dels sectors amb futur i d i n h i c  a 
Catalunya, que no hauria de tenir problemes, vaja!, és precisa- 
ment el tbxtil, i en canvi, s’esmenta corn un sector paoblemhtic 
I’neronhutica, que a Cataiunya és inexistent, prhcticament. I per 
¶u&, aixb? Perqu5 l’bptlca d’aquell estudi no ha quedat ben re- 
flectida en la difusió que n’ha fet I’ursCj., L’bptica d’aquell es- 
tudi són les consegii5ncies que el Mercat Únic, amb les seves 
implicacions de regdació d’altb que els governs poden fer per 
protegir sectors, tindra sobre aquests sectors, i naturalment, el 
sector aeronhutic, que ha estat un sector molt protegit pels ex- 
perts, 6s un sector sensible -no diu <<sector amb problemes>,, 
que es va traduir <<sector sensible)) per asector amb proble- 
mes-; és un sector sensible perque les regles de la Comunitat 
impediran que es facin accions COM Ies que s’han fet fins avui 
en relació amb el sector aeronhutic, 

Hi ha tota una sbrie de ..., si rol ens ho mirem, vosth i jo, i 
veurh COM aquella translació de l’estudi europeu en el cas de 
Catdunya, qkie va fer 1’UGT d’una manera molt mechica, no 
es pot fer d’aquella manera. 

Per tant, si hem de parlar d’aquestes coses -que jo crec que 
6s bo que ho fbssirn-, ho haurem de fer sobre unes bases mes 
objectives que no pas aquella traducci6 mal feta. 

1 jo quasi que no fi afegiria res més. Home, de fet vosth ens 
demana polítiques sectorials, i les fem, amb tot el ventall de 
mecanismes que tenim, no només el crhdit. I en canvi, topem 
amb una actitud molt <<horitzontal>> q u e  6s la paraula que fa 
servir- del Ministeri d*hd~stria.  

Jo he volgut mantenir, i crec que la tinc, una bona selaci6, 
una relaci6 cordial amb el senyor Arauadi, perb per dtra ban- 
da constato una cosa: que 6s que no concordem en l’enfwa- 
ment. Estern rn6s propers, en f’eenfocament, vostk i jo que vostk 
i el senyor Armadi, i aixb em planteja alguns problemes, pro- 
blemes en aquest sentit que li dic, precisament: cada vegada 
que nosaltres instem a fer una politica sectorial se’ns contesta; 
<<De politiques sectorials, cap; només politiques horitzontals>>, i 
a les conclusions d’aquella famosa Mesa del Tkxtil, algun cop 
portada a nivell estatal, la resposta dels diferents ministeris ha 
estat tristissima; ha estat: <<Vostks passin per “guixeta” a p ~ r t a  
les seves sollicituds a tots els programes horitzontals, que tant 
serveixen per al tkxtil com per a qualsevol altre sector>>. I aixb 
no 6s el que e8 pretenia, precisament, 

Jo espero -confb- que, amb ia seva ajuda, serem capaqos de 
modificar l’actitud, en aquest sentit, del Ministre Armzadi o de 
qui el succeeixi. 

Moltes grAcies, senyor President, 
El Sr. PIESDENT: Moltes grhcies, Honorable Conseller. 

Passem ai cinque punt de l’ordre del dia: interpel-lwi6 sobre la 
politica d’impuls i miliora de l’ensenyament púbiic a Catalu- 

nya, que fornulara e1 Diputat lllusire senyor Magí Cadevdl, 
de1 Grup Socialista, T6 la paraula. 

InterpeHació al Consell Executiu sobre 
la politica d’impuls i millora de 

I’ensenyarnent públic R Catalunya 

EI Sr. CAQEVALL: Senyor President, senyores diputades, 
senyors diputats, aquesta interpel.Iaci6 sobre I’impuls i millora 
de l’ensenyament públic a Catalunya, senyor Conseller, no val- 
dria ser una interpel-laci6 crítica, de control al Govern, sin6 m6s 
aviat una interpellacic5 d’impuls a I’acci6 del Govern i, per tant, 
voldria, amb aquesta interpellaci6, expressar una pxeocupaci6, 
demanar informació i propbsits de capteniment sobre aquest te- 
ma i incidir -si 6s possible- en l’orientacih de la política del 
Govern -jo em voldria fer la h s i 6  que els cIebats parlamenta- 
ris no s6n totalment indtils. 

Anteriorment, haviem fet ja interpd-lacions sobre la reforma 
educativa; una part de les respostes del senyor Conseller era: 
<<Cal esperar la Llei>>, i fins i tot havia manifestat un cert escep- 
ticisme sobre la bondat de la Llei. Jo penso que ara, en aquest 
moment, la situaci6, senyor Conseller, és totalment i absoluta- 
ment diferent, 

En primer lloc, s’ha aprovat la LOGSE i s’ha aprovat amb 
tina ampli consens, i naturalment, aquest ampli consens inclou 
Converg&ncia i Uni6. Perb no sols aixb: en la darrera comparei- 
xenqa en Comissi6, el senyor Conseller vn manifestar, després, 
fins i tot, de l’aplicació de la LOGSB, un cert recel sobre els de- 
crets d’aplicació; havia parlat, per exemple, dels temors que te- 
nia sobre el decret d’ensenyaments m’nims. 

Tinc enth que, en la darrera con€&ncia de consellers amb 
compet&ncies d’educació, es van pactar, desprbs d’un llarg pro- 
cés, i per tant, suposo que amb concessions per totes les parts i 
amb esfoq per totes les parts, perb es va arribar a consens sobre 
un text de decrets bhsics d’apficació de la LOGSE que ara estan 
sotmesos a la informaciú dels organismes corresponents, perb 
que entenc que, per part de les comunitats autbnomes, aquest 
tema esta t‘mcat, i tarnb6 entenc que no existeixen ja recels del 
Departament d’Ensenyament sobre aquesta aplicacili de la re- 
forma, i també que 1’Estat ha aplicat, ha acabat ja el seu paper 
nom a t ili. 

Llavors, per quE en aquesta primera, doncs, interpetlació, 
desprks que ja esta regulada, bhsicament, Ia reforma per la part 
estatal -falta la regulació a Catalunya-, per q d ,  aquesta prime- 
ra interpeklació, la faig sobre I’escola pública? Doncs ho faig, 
senyor Conselíer, per enllaqar amb la tradició catalana, i diria 
catalanista. Tots sabem que en l’etapa republicana es van fer 
unes accions rnodkliques en l’aspecte d’escolaritzaci6, en I’as- 
pecte de renovació pedagbgica i de qualitat de l’ensenyament. 1 
diria que, en aquesta etapa, sobretot aquest esforg va ser en 
l’en senyament públic. 

Respecte al problema de la quantitat quantitatiu-, tots, se- 
nyores diputades i senyors diputats, saben l’eenorme -jo diria, 
extraordinari- esfoq que va fer el Govern de la República per 
crear noves escoles; i, quant a la qualitat, les creacions de l’eta- 
pa republicana han estat punts de referhcia emblernhtica per a 
la posteritat: recordem la Universitat Autbnoma, l’hstitut Esco- 
la, les escoles municipals de I’Ajuntment de Barcelona, i que 
aixb es va fer amb molt poques compethies d’ensenyament 
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per part del Govern de la Generalitat. Es pot fer un I I q  debat 
sobre la comparació dels Estatuts, per6 jo diria que 6s ho per a 
Catalunya i per a la identitat de Catalunya que en 1’Estawt ac- 
tual hi hagi moltes m6s compet6nGies en ensenyamcnt.que en 
1’ et apa r e p  bl ic NI a. 

Voldria, dintre d’aquest marc, manifestar una certa preacu- 
paci6 -i aquí, perdoni’iii, senyor Conseller si s6c uxla mica tm- 
dcnci6s en cl sentit que tats tenim les nostres prbpies idees-; 
penso que ii Catalunya es va fer una aplicaci6 esbiaxada de la 
LODE, sobretot en el terna de concerts escolars. Ens van fer 
concerts generalitzats amb escoles que eren inviables. I penso 
que tot plegat, i a més amb el sisterna de retardar l’aplicaci6 de 
concerts generals, s’ha fet poc control sobre si aixb ha servit re- 
drnent per a la gratuytat e€ectiva, real dels centres concerhts. A 
curt temini, aquesta politica, senyor Conseller, sernblaw afa- 
vorir I’escola privada, perb jo p n s o  que a rnitjh o a I‘targ tereni- 
ni no els ha fet cap favor, a l’escola privada, potser liauria estat 
inillor fer uns plans de viabilitat, perquk el que ha fet, rcdment, 
és prolongar I’agonia d’alguns ccntrcs. 

Faig, per tant , aquesta interpcllaci6 sense cap prevenci6 con- 
tra l’escola privada; voldria que quedés molt clar, Si l’inter- 
pello aquesta vegada, quan ja esta aprovada la LOGS13 i se sap 
per on aniran els decrets bhsics, encara que no estiguin ja enca- 
ra publicats, sobrc l’impuls de l’ensenyament p~iblic 6s per dos 
motius. En primer lbc,  perqui& el Govem de la Generalitat té 
una respansabilitat especial sobre els centres priblics; n’és el ti- 
tular, en a h e s  temies diríem que 6s corn l’empresari; és a dir, 
sobre, tots els centres te l’autoritat polftica, els cum’culums que 
dissenyi afectaran tant centres públics com privats. Perb per als 
centres priblics 6s el titular del centre, encara que sigui bo en el 
fuhrr augmentar la independkncia i I’autonornia. de gestió dels 
centres, i, per tant, t6 iina respiwibilítat especial. 

Perh hi ha un altre motiu, 6s que jo penso que per a Ia igual- 
tat d’oportunitats el que dGna l’lndex de qualitat de I’eduacilj 
del sistema global cl’un pais no 6s el fet que tingui utles quantes 
escoles privades bones, senyor Conseller, el que cilina i’índex 
de qualitat del sistema educatiu d’un país, amb vista sobretot 
pensant en la igualtat d’oportunitats, 6s la qualitat de les escoles 
piíbliques. I permti’m9 dintre d’ aquesta preocupació, manifes- 
tar que tenim -i jo penso que ho comparteixo amb certs sectors 
socials- algun motiu d’alanna. El fet que ques t  any s’hagi do- 
nat 1.500 milions de subvenci6 a les escoles privades per a au- 
Xes de cinc anys em fa pensar, bé, que les orientacions, Ses 
prioritats del Departament van per un altre carni, sobretot tenint 
en compte que sj nom6s es subvenciona les aules de cinc anys 
tampoc es resol cap problema; 6s a dir, les famílies que p 
guessin portar els nens de tres anys a una escola privada, per- 
quk 6s cara, de q d  els serveix la subvenció a l’aula de cinc 

I un altre motiu d’alarma és que van manifestar els mitjans 
de cornunicaci6 que pensaven avaqar dos anys -a mi no m’ha 
quedat clar, per aixb tinc les preguntes presentades i en podem 
parlar posteriorment-, no em va quedar gaire clar si era de for- 
ma generalitzada o no, que pensaven avanqiu dos anys, comen- 
pnt  pel mig, pel tercer curs, pel segon cicle, la sccundhria 
obligatbria. Tambd, sobre aquest tema econbmic, guirrs efwtes 
produiria? Un efecte que podria produir 6s que si aciualment - 
suposem ara quc prikticasncnt tots els centres de fomaci6 pro- 
fessional dc primer grau estiguessin concertats-, jo b6, de les 

anys? 

dades que he trobat, estadistiques del Departament, no em pe- 
meten calcular-ho exactament, perb més o menys diria que hi 
ha almenys a Catalunya uns 3S.OOO alumnes de primer i segon 
curs de batxillerat, que serien els que passarien a aquesta secun- 
diria obligatbria que s’avanqa clos anys, En ser educació bhsica, 
seria concertada? Llavors aixb significaria 35,000 alumnes que 
passen a ser concertats dos anys abans que a la resta de I’Bstat a 
-tampoc tinc dades precises, no les he trobades en les estadisti- 
ques del Departament d’Ensenyament-, p r h ,  com a mfnim, se- 
rien 1,000 aules més concertades; per tant, senyor Conseller, 
estem parlant de mils de milions de pessetes. 

Re, la reforma penso que és una gran ocasi6 per augmentar 
aquesta qualitat de l’ensenyament; en primer Ibc, perquh el 
problema quantitatiu j a  no existeix, sigui par la inversi6 feta an- 
teriorment, sigui pel descens de la natalitat, En segon lloc, l’ad- 
dicional tercera de la LOGSE estableix com a obligacid 
I’augrnent de la qualitat; 6s diu que es donaran eis recursos i 
parla del nombre rnhxim d’altimnes -no m’hi detindr6 gair-, la 
formaci6 permanent de1 professorat; que a secundMa obligatb- 
ria hi hauxh professors de suport; que es donaran llickncies pr a 
estudis als mestres, perquk fins i tot la formació en alguna oca- 
si6 la puguin fer fora del centre; que hi haurh uns serveis ade- 
quats cl’orientació educativa, etcbtera, 

Jo -i per anar acabant ja, no em voldria pas allargar molt 
més; en tot cas despr6s concretar&, la pregunta que li faria és, 
be, tenim ara una situaci6, la reforma 6s una gran ocasib. La 
pregunta que li faig, senyor Conseller, és que pensen posar de 
més en la reforma, no aixb que més o menys ja van fent ara, 1 
com a ternes importants, que no detallar6 IperquE penso que 
l’importmt no 6s usar molt de temps, sinó plantejar eh  temes 
que consideri importants, doncs, el mapa escolar. Qui? faran en 
edificis, installacions i, sobretot amb quin calendari?, no només 
preguntar si tenen alguns propbsits sobre aixb, sinó amb quin 
calendari. Que faran sobre el professorat, per exemple, especia- 
listes, professors de suport, en el cas de l’educació especia, ai- 
xb que deia d’orienttació? Que passara amb el fraccionament de 
la secundhria?, la millora organitzativa de tot el sistema de I’en- 
senyament, comengmt pels districtes escolars, la gestió dels 
cenires? La formació professional 6s un gran tema, i segura- 
ment n’hi d’altres, perb com que veig que s’encén el llum ver- 
mell i no he dit pas que em volia estendre en els temps, jo 
acabaria, senyor Conseller, concretant la pregunta. 

Jo penso que tenim els professionals, que encara que es di- 
gui que hi ha un deshnirn, jo  quan he visitat els centres he vist 
que hi ha molts professionals que treballen amb iIlusi6 i es 
queixen que no tenen els mitjans, que moltes vegades -diuen- 
hem de superar amb voluntarisme la manca de mitjans. Per ai- 
xb, senyor Conseller, li preguntava que pensen fer per milorar 
la qualitat de l’ensenyament públic a Catalunya? 

El Sr. PRFSPDENT: Moltes grhcies, senyor Cadevall. Pel 
Consell Executiu té la paraula I’Honorable Conseller senyor 
Laporte, 

El Sr, CONSELLER D ’ E N S E N Y W W  (Josep Laporte): 
Moltes gracies, senyor President, senyores diputades i senyors 
diputats. Senyor Cadevall, li agraiexo molt tant el fons com la 
forma de la interpellació que vostE em formula; em parla d’un 
tema que entenc que és de la rnhima actualitat. Jo estic dispo- 
sat a donar sempre i en tot lloc la innformació que calgui sobre 
els afers importants, i no cal que li digui que aquest, l’aplieaci6 
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de la reforma a Catalunya, és per a mi un aspecte fonamentalis- 
sirn de la meva tasca, I a m6s jo li he dit, privadament i ptíblica- 
ment diverses vegades al senyor Cadevall, que jo estic disposat 
a fer en tot dlb que sigui possible, que serh -em sembla-, p r b  
ticament en tot, una acci6 coordinada i de col4aboració per tal 
ci’arribar a un consens en els principis bhsics d’aplicaci6 
d’aquesta reforma educativa a Catalunya. 

Aixb no vol dir que estigui absoiutament d’acord amb tot el 
que ha dit el senyor Cadevall. 10 ara he pres unes notes, tenia 
uns papers preparats per contestar-li, perb en comptes de rec& 
mer als papers que duia preparats, li contestar6 en tot el que pi- 
gui punt per punt els temes que ell rn’ha plantejat. 

Rimer punt: jo tenia uns temors sobre la Llei, senyor Magl 
Cadevall, és absolutament cert. Vostk ja sap, i aixh ja ho vaig 
dir, que s’ha arribat a un consens en la Llei i que a mi em que 
daven uns temors sobre el desplegament de la Llei a tritvhs 
d’uns decrets. Ho he dit públicament i m’Bs molt grat de dir-ho; 
la discusi6 dels decrets aqwsts de deplegament va cornengar 
molt malament, perb s’ha acabat molt b6, dit ras i curt, Tenim 
uns decrets de desplegament que jo estic convenqit que ens 
permeten actuar amb una gran llibertat dintre d’un marc general 
-corn ha de ser-, pel que fa a I’aplicació de Ia reforma a Catalu- 
nya. Jo he de dir que tots aquests temors que jo tenia, quant al 
que en podrfem dir la gasiveria competencia1 que poguks tenir 
el Ministeri en aquest sentit, r n b n  deseparegut totalment i es- 
tic molt satisfet del resultat a qu& s’ha arribat. 

No estic tan d’acord, senyor Cadevall, amb l’dogi que vostb 
ha fet de l’escola pública catalana durant la Rep~blica, i no és 
aquest el moment en que jo he de parlar malament, ans al con- 
trari, del senyor Marceblí Domingo, quan va ser ministre durant 
un temps, Perh, certament, com vosth molt bé ha dit, una cosa 
s6n els anys trenta i una altra cosa s6n els anys noranta; una co- 
sa 6s I’Estatitt del 32 i una altra cosa 6s 1’Estatut del 79. No en- 
trar& ara en una discusi6 aprofundida en una eomparaci6 deIs 
dos textos legals, perb no hi ha dubte -i en aixb coincideixo 
amb vostk- que no havent estat retallades les cornpetkncies que 
I’Estatut ens assigna, tenim un ample marge, molt superior al 
que tenia la Generalitat Republicana, d’aactuació en el sistema 
educatiu de Catalunya. 

Voste ha dit les coses principals que va fer la Generalitat; jo 
hi concideixo: la Universitat Autbnoma, l’hstitut Escola, certes 
escoles feetes pels ajuntaments, i prou, senyor Cadevall. Estic 
d’acord amb aixh, perb, i prou! La Generalitat Republicana no 
va poder fer res m6s per@ ni tenia competbncies ni tenia fi- 
nanpment adequat per fer altres coses, en aixb, Una cosa molt 
diferent és un traspas global de tot el sistema educatiu piiblic i 
privat, que 6s el que s’ha aconseguit en aquests moments. Per 
tant, les comparacions s6n dificils; i ,  6s clar, explicar ara que 
l’ensenyament a Catalunya durant la Riepriblicca estava tan bé, 
és una COM que no s’ajusta en absolut a la realitat. Hi havia ins- 
titucions mod29iques -vost& les ha citades-, perb, senyar Cade- 
vall, vostB que coneix lx5 el tema de I’ensenyament, ha de saber 
que els anys 32-34 a Catalunya hi havia aproximadament un 
30% d’jnfants per escolaritzar en edat escolar, naturalment; la 
qual cosa voI dir que hi havia mes de 150.000 infants que no te- 
nien una p l a p  escolar. Afortunadament avui aixb vostE sap tan 
be COM jo  que no passa. 

Hi havia, en aquella &poca, quant a l’ensenyament secundari, 
una escolarització, senyor Cadevall, del 3,596, del. 3,5%!, cosa 

que vol dir que estudiants de baixillerat a Catalunya, els anys 
32-34, n’hi havia uns 15.O00, aproximadament. Si comparem el 
3,5% d’aleshores, amb el 80,85%, en qui3 estem ara, en l’esco- 
Iarització de 1st secundkia, em sembla que la diferkncia és abis- 
mal, senzillament. Aixb no 6s culpa ni de voste ni meva; ni del 
senyor Marcel.lí D o h g o  ni del Govern de la Generalitat, perb 
6s fruit de ies circumstbcies. Vult dir, no diguem que la Gene- 
ralitat Republicana va ser mod&lica -ho va ser en moltes CQSW- 

en el terna de I’ensenyament, on no tenia ni facultats ni recursos 
per poder fer altres coses que les poques, molt importants, que 
va €er. 

Be, perb anem a discussions mes practiques, no a fer compa- 
racions histbriques. Vmt& té por que nosaltres posem i’accent 
en l’ensenyament privat i no el posem en l’ensenyament priblic. 
Miri, senyor Cadevall, no hi ha dubte que durant aquests deu 
anys l’escola a Catalunya ha millorat molt, molt, gxhcies a tot- 
hom, no solament a la Generalitat; &cies als ajuntaments, grh- 
cies a les associacions de pares; grhcies, segurament, sobretot, 
als mestres. Pera, evidentment, el que m6s ha millorat, sense 
cap mena de dubtes, és I’escola piihlica. Hi ha centres privats 
que estaven bé abans, des del punt de vista -des de molts punts 
de vista-, pedagbgic, de recursos, etcetera, Perb el canvi que ha 
fet I’escola pGblica a Catalunya en el curs dels dltims deu anys, 
en fi, és una cosa que no parariem d’explicar les enomes &fe- 
rhcies que hi ha entre el que era l’escola pública a Catalunya, 
que jo  ara no li tornar6 a explicar, i el que 6s en els moments 
actuals, La diferhcia, en aquest cas, 6s tarnb6 importantissima, 
I la Generalitat, que com vostk diu, el Departament, que té com 
a mhima responsabilitat l’escola piíblica de Catalunya, sense 
que rnenysprei“ la privada, evidentment, i vulgui que hi hagi re- 
alment a Catalunya una opció, una lribertat d’elecció entre dife- 
rents models educatius, la Generalitat per allb que ha treballat 
r n h ,  sense cap mena de dubte, és per l’escola pGblica, I, miri, 
que nosaltres ara destinem 1.500 mifions de pessetes a millorar, 
en aIlb que sigui possible, i a subvencionar aules de P-5 a la 
privada, no Ii ha de fer cap por a vost& ni a ningú; perque, és 
clar, 1 S O U  milions de pessetes per millorar o per facilitar els P- 
5 de la privada; perb, senyor Cndevdl, fa molt de temps que la 
Generalitat ha escolaritzat, en l’escola ptiblica, tots els P-4 i tots 
els P-5 que volen; 6s a dir, hi ha places escolars per a tothom, 
en el sistema públic, per a tothom qui en vol d’aquells nivells. I 
vostb sap 4anE bk com jo, tamb6- que aquest curs en qu& som, 
hem comenpt l’escolaritzaci6 del P-3; u sigui, hem posat en 
marxa en el sistema pfiblíc aules de tres anys. 

Aquf, en tot cas, em podrien dir a l’inreves: vastes que tant 
diuen que l’escola priblicn i E’escola privada han d’estar igual, 
per qub fan passar tant per davant l’escola pljblica de la priva- 
da? A l’escola pública estern escolaritzant els tres anys; a I’es- 
cola privada, fins ara, no ens hem preocupat ni de P-3, ni de 
P4, ni de P-5, i comencem amb uns modestos auxilis, amb 
unes modestes subvencions a les aules de P-5. 

Un dltre terna que ha plantejat, senyor Cadevall, 6s el 
d’avanqar de dos anys l’aplicaci6 de la reforma a Catalunya. 
E€ectivanient, aixb és una de les meves satisfaccions que, des- 
prks, si tinc mes temps í vostk vol, li’n puc explicar molt M e1 
com i el percpb, quins s6n els mecanismes legals que ens ho 
permeten, i quines s6n, en aquest sentit, les nostres intencions. 

Perb estigui tranquil: el decret, el projecte de decret, m6s 
ben dit -perque encara no hi ha cap decret, i estic segur que els 
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decrets sortiran, si fa no faB tai com han estat consensuats, evi- 
dentment-, pera el projecte de decret a quE vast& ha fet referen- 
cia explica molt clarament, en un punt determinat, que aixi que 
s’instauri la reforma, ni que sigui per via excepcional, mb an- 
telaci6 al model general, hi liaurh els rewrsos suficients per po- 
der fer els concerts amb els centres privats que quedin implicats 
en aquest tema. I no hi ha dubte que nosaltres en dlb  cluc pen- 
sem fer, que jo en certa manera ja ho vaig explicar en la reunió 
que hi va haver, en la reunió informativa que vam celebrar el 
dia. 25 d’octubre davant la Comissió de Politica Cultural, nosal- 
tres tenim una llarga llista de coses a fer en el programa, en les 
quals estem jo diria que absolutament d’acurd amb els criteris 
qne vostks han dit sempre i amb els que ha avangat avui, i que 
des d’aquest punt de vista jo li haig de dir que només tenim un 
sol dubte, senyor Cadevall. A mi encara em queda un recel, en 
l’aplkaci6 de la reforma, que 6s el tema del finaqament. No 
em queden dubtes des del punt de vista competencial, ho repe- 
teixo iiiolt satisfet, p r b  em fa por, certament, eE terna del finan- 
gament. El Ministre ha dit diverses vegades que hi hauria 
recursos suficients; jo aixi ho espero i així vull creure que 6s la 
voluntat del Ministre, perb -acabo de moment, i després conti- 
nuar&, si ho vol, amb els aspectes que a vostk li interessin-, en 
la darrera conferencia de consejems de les comunitats autbno- 
mes amb competkncies plenes en Ensenyamnt, senyor Cade- 
vall, es van fer tota una shie de preguntes al Ministre sobre 
quin seria el muntant d’aquest f inaqment  extraordinari per a 
l’apIicaci6 de la reforma, i el Ministre va contestar que ell esta- 
va tan preocupat com nosdúes per aquest tema, que faria tots 
els possibles perquk fossin els diners necessaris, per& com vo& 
sap, ni en el contingut de la Llei, ni en les normes que desple- 
guen aquesta Llei, ni en boca del senyor Ministre, hem sentit 
fins ara una resposta que ens g a r a n t e ~  d’zlna manera absoluta 
l’adcquat finmqarnent per a aquesta Llei, que espero que no 
fracassi per manca de diners com Ei va passar a Ea Llei Villar de 
l’any 70 que, dintre de tot i per a aquella &pma era una bona 
Llci, perb que va fracassar per la manca de rec~usos econbmics 
suficients. 

Moltes gracies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENr: Moltes grhcies, Honorable Conseller. 

El senyar Magí Cadevall pot fer rbplica durant cinc minuts. 
EI Sr. CADEVALI+,: Grhcies, senyor President. Be, jo penso 

que ens hem de felicitar tots de les paraules del senyor Conse- 
Iler, que manifestava que trobava que la negociació d’aquests 
decrets bhsics d’aplicaci6 de la LOGSE havia acabat molt b6, i 
aixb 6s positiu no n o m b  per a una dinhrnica general de l’actua- 
ci6 del Govern a Catalunya, sin6 p q u E  tots podrem fer molt 
millor, tant el senyor Conseller com els qui estern a l’oposici6, 
la tasca d’aplicar la reforma a Catalunya, perquh ara la nostra 
preucupaci6 ja no serh una dinhrnica, cliriem, de contenciosos, 
sinó amb tranquil*litat, i reconeixent que existeixen kmplies 
cornpethies, aplicar la reforma a Catalunya. 

Diu, de tota manera -i és un terna que reconec que té la seva 
importhcia-, que queda pendent el tema del fmanpnent, perb 
jo, senyor Conseller, li diria que vosth est& en una posició d&bil 
rbvant de la societat de Catalunya -almenys algun sector-, i jo 
voldria que aixb no signifiqrks una posicil, dkbil davant de la 
resta de comunitats authornes i del Ministeri, que és que, d’en- 
trada, encua que vostk ho justifica, diu: <<Sí, hem trobat molt bé, 
políticament dedicar 1.500 milions a una cosa que és p s i b l e  

legalment, per& que no 6s obbgatbria, i no penso que sigui una 
prioritat subvencionar Ies auíes de cinc anys>>. I en segon lloc, 
diu: <<Penso que trobarem recursos smcients per avangar dos 
anys els concerts de la secundhia obligatbria a segon cicle)>. Jo 
ern temo molt que, si aquesw és la seva prioritat, més aviat far& 
la sensació que, si fan akb, és que vostgs j a  tenen actualment 
els recursos suficients per practicar aquestes prioritats pdfti- 
ques que lliurement han assumitt. 

No voldria entrar -perque s’acabarh el temps- en la discus- 
si6 sobre Ia República Jo només volia dir que, realment, en 
l’aspecte quantitatiu, senyor Conseller, el senyor Marcelli Do- 
mingo i el Govern de la Republica van fer un esfor$ extraordi- 
nari d’escolaritzaci6 de la primbia, i vint anys després del 
franquisme estaven en una situaci6 inferior d’escolarització, se- 
nyor Conseller, que ai I’etapa republicana, 

Va ser realment un esforq sense precedent a I’Estat espanyo- 
l; fóra absurd negar aixb. I en els aspectes qualitatius, he insistit 
més aviat en les experihncies de la Generaiitat i 1’Ajuntament 
que no tenien tantes compethncies, perb sí que realment han fet 
uns models que encara, d’alguna manera, són punts de referen- 
cia 

Be, parla que ha millorat la qualitat de l’escola pública; jo 
no nego que s’han fet moltes coses, senyor Conseller, no cal- 
dria sin6, perb jo penso que potser no s’ha avmgat al nivell cle 
l’increment de la demanda social en educaci6, si no, senyor 
Conseller, per qu& est& tan queixosa, per exemple, la Junta de 
Directors de Barcelona? Es queixen que els falten mitjans, que 
en cornengar d curs falten no només professors -el problema 
d’adscripció d’interins- sinó personal administratiu, mitjans, et- 
c h r a ?  1 per veure un exemple de l’abast d’aquesta manca d’or- 
ganització i de suport des de X’Admnistració, penso que de la 
Direcció General d’Ordenaci6 i Innovació Educativa es va fer 
una convocatbria fa pocs dies, on els directors van rebre la carta 
el dia abans, s’hi van pder i<persoxlan’ nornds nou directors, hi 
havia menys directors que personal del Department d’Ensen- 
yament, i la carta deia: d h - n  us dkiern en el damer escrit..,>>, 
resulta que el darrer escrit feia m6s d’un any que havia arribat 
als instituts, el vam haver de buscar en els arxivadors perque la 
major part d’aquests nou directors que es van presentar eren 
nous d’aquest any. Per tant, de vegades no hi ha realment una 
gestió correcta, 

I donava corn a gran millora -comparant-ho amb la privada- 
l’aula de tres anys. Senyor Conseller, si han retardat un any el 
programa aquest? Per tant, una de les coses que jo li pensava 
demanar en la primera introducció i no n’he tingut temps 6s 
quin calendari definitivament far& d’aplicaci6 de l’auh de tres 
anys. I abans parlava, també, del tema deis edificis i les ins- 
tallacions. Qu& pensen posar de nou? Concretant-ho en l’aula 
de tres anys, resulta que moltes vegades s’han aga€at nens de 
tres anys i se% ha installat en d b  que abans era una aula de 
quatre anys. 

D’eduaci6 infantil, per exemple, parlant d’aquest tema 
d’ediñicis, jo penso que hauria de tenir uns espais absolutament 
diferenciats, tant pel que respecta a pati, esbarjo, com, sobretot, 
unes aules amb equipaments sanitaris a la mateixa aula o molt a 
prop; són molt petits, senyor Conseller, els nens de tres anys, 
Perb, bé, el probleema aquest d’eclificis que dic, lligant amb el 
terna aquest ... No, 6s que 6s una qüestió seriosa, 6s a dir, a una 
escola privada, segurament d’aquí en endavant, no l’autorha- 
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ran a obrir unes installacions d’educítci6 infantil si no reunei- 
xen unes condicions que en aquest moment no tenen les aules 
de tres anys de l’escola pública, 

Per& aixb d’edificis ..., ens hi p h f e m  estendre molt més. Per 
exemple, a la prirnhria ja podríem pregunta qu& pensen fer, pc- 
rb sobretot a la secundhia. Hi haur8 un nombre d’aules sufi- 
cient per a les optatives? ‘ETi haurh l’aula de tallers? €Ii haur& 
aules de mhica, informhtltica, plhstica, biblioteca, girnnhs.. .? 
Sense aixb no es pot fer una reforma, En fi, senyor Conseller, 
realment jo comprenc que a vast6 segurament li hauran quedat 
CQSM per dir. A mi em queden moltes coses per preguntar, pera 
no vull realment abusar del temps i espero que tindrem ocasid, 
sigui en un plenari o en Comissió, de continuar parlant 
d’aquests ternes. 

Gracies. 
E1 Sr. PIESDENT: Moltes grhcies, senyor Cadevalt. L’HQ 

norable Conseller pot contestar la &plica. 
El Sr. CONSFUER D’ENSRNYAMENT: Grhcies, senyor 

President. Intentaré també contestar d’una manera molt breu 
perquk, efectivament, el tema és inacabable i jo també, com el 
senyor Cadevall, estic segur que tindrem ocasions diverses i so- 
vintejades per anar aprofundint en aquesta discussi6. 

Bé, evidentment, estem d’acord amb multes coses, perb els 
programes respectius dels partits que vosth -u les coalicions- i 
jo representem no coincideixen en alguns punts. NosaZtrm te 
nirn la prioritat d’un sistema educatiu plurai, vosths estan a fa- 
vor d’una escola pública molt potent i d’un sector privat ai qual 
no se li ha de donar gran cosa. Aquesta 6s una diferkncia que a 
mi em sembla important, aixb jo ho reconec. 3 li dic una altra 
vegada, senyor Cadevall, que des d’aquest punt de vista, tot i el 
nostre ideari, el nostre programa electoral. i les afirmacions que 
fem, hem fet molt mbs per l’escola pfiblica que per l’escola pri- 
vada, i donar prioritat o no a l’aula de cinc anys de la privada és 
una qiiesti6 realment d’ideari polltic. Nosaltres entenem que hi 
ha d’haver igualtat d’oportunitats tant per al ptiblic corn per al 
privat, i el nostre objectiu final 6s aconseguir que tant un sector 
C Q ~  l’altre -i jo  sóc responsable directe del públic, m’interessa 
sobretot el sector piiblic, no cal &-ho- tinguin les mateixes 
oportunitats en tats dos casos. 

No entrem en la discussi6 de la República, Jo no he dit en 
cap moment que el senyor MarceEll Domingo no hagués fet 
moltes coses; jo, el que he comparat s6n les compet8ncies i el 
volum de coses fetes. Tambd estic d’acord amb voste que 
aquell 30% de desescolaritzaci6 que hi havia l’my 32 o 34, deu 
anys despds, a Catalunya, no era del 30, sinb que era del 40 o 
del 45, aixb és cert, i despres va anar pujant fins que va arfibar 
al 100% l’escolarització a la primhia, abans de la mort del dic- 
tador, i que ja  quan ens van traspassar, o en els anys immedia- 
tament després, quan ens van traspassar el sistema educatiu, 
l’escolarització a la pnimhria era general, hi havia places d i s p  
nibles, bones o dolentes -que aquest 6s un altre terna que també 
en podrfern parlar un altre dia-, per a tothom. 

Ara, evidentment, tot aixa altre que em diu, tot d e p h  del 
mateix, senyor Cadevall. Vosth em pregunta quin és e1 nostre 
programa d’instauració d’aules de tres anys a l’escala pdblica: 
e1 mateix que li vaig explicar l’actubxe passat la Comissió de 
Política Cultural del Parlament. Nosaltres, aixb, ho volfem fer 
en tres cursos; no ho farem en tres cursos. L’my 93 estarh com- 
pletats per@ el primer de setembre o eI 15 de setembre del 93 

acabarem d’escolaritzar els infants de tres anys. 1-10 faem en 
quatre cursos que, de fet, són tres anys. El 93 aixh quedar& re- 
solt tal com vam dir, Aquest 6s el calendari que jo vaig exposar 
l’octubre a la Comissió de Política Cultural i en el gual ara, jo, 
em ratifico. 

A part aixb, dues coses m6s li volia dir abans d’acabar. Una, 
X’educació infantil 6s molt important. Coincideixo totalment 
amb vostk en la necessitat de donar una soluci6 no solament a 
la franja de tres a sis anys, que nosaltres ja tenim ben encarrila- 
da, sinó a la franja de zero a tres anys, que és un problema gra- 
víssim, tant a Catalunya corn a la resta de comunitats 
autbnames, 

Si el senyor Cadevall hagués estat present a la darrera reuni6 
de consellers amb compet&ncies plenes amb el senyor Ministre, 
hauria pogut comprovar que aquest és un problema gravlssim, 
que Catalunya va per davant, li diria, de la resta de les altres co- 
munitats authnomes, perb que, evidentment, atks que dintre la 
Llei que vost& lloava, i a la qual jo tamóé em sumo, d’Qrdenn- 
ci6 del Sistema Educatiu, senyor Cadevall, ni el periode de zero 
a tres anys ni el de tres a sis anys esth considerat com una etapa 
obligatbria d’educació, i, per tant, aixb no pot assegurar de cap 
manera que hi hagi recursos, i així se’ns va clir una altra vcga- 
da, per a una escelarkaci6 totd d’aquest sector, especialment 
per J sector de zero a tres anys. No hi ha dubte que les aules 
s’han de millorar; en aixb estem. Jo li torno a dir que a cornen- 
cament del curs 93-94 tot el tema dels tres a cinc anys a l’escola 
pdblica estarll absolutament resolt -almenys aquest és el nostre 
projecte i, finalment, senyor Cadevall, no em digui que no fem 
esfoqos, a part dels que hem de fer, i per a aixb necessitem re- 
cursos, com li he dit abans, per a l’adaptació dels centres -p& 
blics i privats-, perquh aquest és el tracte, a la inst;wsaci6 de la 
reforma educativa; no em digui que no fem esforgos per rnillo- 
rar l’equipament de les escoles. I h a n t  molts anys el Departa- 
ment d’lensenyament ha lluitat sobretot per crear places 
escolars i, per tant, per crear nous edificis, i aixb ha comportat 
una despesa molt gran que jo ara no vull ni recordar. 

Perb corn sap el senyor Cadevall molt bé, des de fa tres anys 
-tres anys fiscals, tres pressupostos-, dediquem cada any 1 .SO0 
milions de pessetes a la millora dels quipaments de les escoles. 
I en aixb s’han fet sense cap mena dc dubtes molts progressos 
aquests dos anys. Que no hem acabat? Certament. No hem aca- 
bat, Que hem avaqat molt? Em sembla que el mateix senyor 
Cadevall no ho discuteix perqu5 ja ho ha reconegut abans, Que 
per arribar a un ideal encara ens falta? No en tinc cap dubte. Pc- 
rb, ho repeteixo, senyor Cadevall, pel que fa als equipaments de 
les escdes -i la major part de mestres amb qu& vost& parli o de 
professors #institut li ho asseguraran-, tenim l’absoluta certesa 
que s’ha progressat molt en els equipaments de tot tipus i que, a 
mes a mes, hi ha un pla d’jnformatització global de tot el siste- 
ma educatiu de Catalunya, que s’ha completat ja, pel que fa a la 
secundhria, i que han comenqat -estem al segon my d’imple- 
menta& d’aquesta ixlfomatitzaci6- a tot el sistema pfiblic de 
pnirnbia. 

Senyor Cadevall, em queden moltes coses al tinter i a vostk 
també -vast& ho ha dit abans. Espero que tindrem ocasi6 de p- 
der cantinuar discutint aquests ternes, pels quals vostk esta tan 
interessat i jo, evidentment, també, i que, sense cap mena de 
dubtes, podrem treballar dkna manera molt coordinada en 
aquest sentit. Moltes gracies. 
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EI. Sr. PRESIDENT: Multes gracies, Honorable Conseller. 
Passem al sis& punt de I’orcire del dia: interpeElaci6 sobre la po- 
litica general de i’EAJA, que formular& l’lll.lrrstre Diputat se- 
nyor Josep Maria Sala, del Grup Socialista. 

XnterpeHaci6 al Coiiscli Cxecutirr sobre 
la política gcneral de I’Entitat 

Autbnoma dc Jocs i Apostes (EAJA) 

El Sr. SALA: Senyor President, senyores i senyors diputats, 
torriem, un cap mds, 21 parlar dc la politica de I’LIAJA en aquest 
PnrIament . 

Jo vaig cornenpr una Interpeklacih similar a la d’avui, for- 
mulada el 9 de novembre del 88, client: cSenyor President, las 
loteries gestionades per 1’FAJ.A estan en una greu i profunda 
crisi. Els símptomes d’aquesta crisi s6n clars i s6n molts; el pri- 
mer shptoma i el més clar: les vendes han caigut en picat, unes 
vendes d’acord amb les previsions i d’ncord amb la comparació 
amb els anys anteriors.>> I il-lrrstrava aquest fet: <<<Els ingressos 
de la Generalitat -el que és més lamentable- han disminulit, bb- 
viament, en la mateixa quantitat, EE President Pujol inicialment 
cns va dir que aquestes loteries reportarien d Tresor de la Ge- 
neralitat 8,000 milions de pessetes I’my; el ConseiIer d’Pxono- 
mia en vil pressupostar 6.000n -I& prudent- <<per a l’any 88, i 
aquest any 8%) -4eiajo- <cel. novembre, si es mant6 e1 ritme de 
Ics vendes del primer semestre, no n’hgressareni ni 4,000.~ 

El Conscller tebricament responsable del terna acabava la 
seva intervenció, en aquesta interpeHaci6 de finals dei 88, dient 
el scgiient: (<I evidentment farem i gestionarem I’ENA al mi- 
llor possible, i evidentment admeto el comportament de vast& i 
de qualsevol altre per demostrar, despres d’un període en qub 
s’hhagi pogut fer alguna tasca, per demostrar si ho liem fet bé, 
si 1’EAJA ho ha fet b6, des cl’un punt de, vista empresarial, o 

Dos anys dcsprds, senyores i senyors diputats, podem veure 
si I’EAJA i el Conseller responsable ho han fet id o ho han 
fet b6, i hem de dir, amb tota rotunditat, que la gestió d’aquests 
dos anys ha estat una gestió catasúbfica, ha estat una gesti6 de- 
ploralde, que ha portat la crisi dels jocs gestionats per I ’ W A  a 
una practica situació sense sortida i que aquella situaci6 que ja 
dkkm de crisi profunda, de fa dos anys, comparada. amb la si- 
tuació d’ara, seria un moment #esplendor: la gesti6 d*aquests 
iíltirns anys, que realment conflnna, reafirma una gesti6 negati- 
va des de I’inici del funcionament de I’EAJA, ha portat aquesta 
entitat a una situacid sense sortida; ha portat Ies loteries de la 
Generalitat a una situaci6 sense sortida. La Conselleria respon- 
sable -que molts ciutadans del país ja qualifiquen la <~Conselle- 
ria del Malestar Sociab- $amb&, bhviament, es mereix, amb 
tolil claredat, el qualificatiu de la <<Conselleria de la mala ges- 
tió>>. 

Els senyors diputats i diputades de la majoria, el seu Grup, 
es caracteritzen per no ser normalment uns bons gestors -hi ha, 
segurament, algunes excepcions-: no són bons gestors a b  les 
coses pfibliques i, a vegades, tampoc amb les privades, perb el 
que ha succei’t a Ia <<Conselleria del MaIestar Social>> amb la 
gesti6 de I’EAJA, jo cIec que ha batut tots els rkcords imagina- 
bles i inirnaginables. Podem fer un repRs rapid -es molt ficil de 
demostrar-ho-: l’any 87, 1’EAJA hcturava 15.000 milions de 
pessetes; t’atiy 88 -que  j a  par’ihvern de crisi-, 14.791 -ja s’ha- 

110, >> 

via baixat-, per& I’any 89 es va baixar a 10.300 milions de pes- 
setes -quasi una disrninuci6 dei 30%-, i l’any 90 vam quedar, 
en xifres provisionals, per sota dels lO.Oo0 milions de pessetes. 
Vult recordar que, a les previsions inicials de les quals parlava 
el President Pujol, es parlava que X’any 90 1’EAJA hauria d’es- 
tar facturant 30.000 míliuns de pessetes: estem facturant la ter- 
cera part de les previsioons inicials i inenys del 30% de la 
facturaci6 del pritner any. Pocs negocis funcionen d’aquesta 
manera. 

La Generalitat havia d’ingressar -el senyor Pujol ens ho va 
anunciar al moment de presentar-nos els jocs de la Generalitat, 
les loteries de la Generalitat-, havia d’ingressar en aquests mo- 
nients 8.OOO milions de pessetes; el Conseller d’&onarnia 
--més prudent- ho va situar en 6.000. L’any 87, en vam hgrex- 
sar 3.600; el 88,3.400; e1 89, 2.400, i el 90, previsiblement, no 
haurem arribat ni als 2.000. 

Vull recorclar tamb6 que, en un moment deteminat’ se’ns va 
parIar d’uns ingressos finalistes per a benestar social si els be- 
neficis superaven els 5 . 0 0  milions de pessetes per als ingressos 
de la Generalitat. Quin sarcasme!, 5.000 milions de pessetes, i 
en aquests moments a dures penes farem 2.000 milions de pes- 
setes, sense comptar -i aixb 6s el &on & la Generalitat-, sen- 
se comptar el que la Generalitat ja ha d’estar aportant a I’EAJA 
per tapar el seu forat mnbrnic. 

Eis una empresa, X’EMA, en aquests moments, una empresa 
fallida, una empresa amb números vermells: 59 el primer any; 
84 milions de dhficit el segon -de funcionament, estem parlmt- 
; 866 milions de pessetes de dkficit e1 tercer, l’any 88; 1.040 
milions de pessetes cle dhficit i’any 89, i i’any 90, pxevisible- 
ment, haurem tancat encara amb un dbficit superior, Senyores i 
senyors diputats, estern a punt, en aquest país, de batre un re- 
cord histbric, de tenir unes loteries que costen diners als  ciuta- 
dans, el fet de mantenir-les. Si una justi€kacid hi ha que una 
administració pugui tenir i tirar endavant un procés de loteries 
és per obtenir un benefici; doncs bé, la Generalitat de Catalu- 
nya, els ciutadans de Catatnnya, els diputats d’aquest Paria- 
ment, que, en definitiva, varn aprovar la creació de E’EAJA, 
vam crear un monstre que ben aviat, ben aviat, ens costarh di- 
ners per poder40 mantenir: per poder tenir loteries, els ciuta- 
dans de Catalunya haurem de gastar diners, no rebre diners 
d ’ aquestes loteries, 

Les rati0 financeres. El fons de maniobra, en aquests MO- 

ments, és negatiu: el 31 de desembre del 88, 185 milions de 
pessetes de fons, i el net patrimonial, que el 3 1 de desembre del 
88 era de -608 milions de pessetes, el forat patrimonial, el forat 
del balang -el furat del balm$, no cap altra cosa-, a 31 de de- 
sembre del 89, 6s de 1.148 milions de pessetes negatives -net 
patrimonial negatiu. Qualsevol empresa privada estaria, en 
aquesta situaci6, en una situaci6 de fallida. 

1 el Conseller responsable -que, pel que veiem, massa res- 
ponsable no ho ha estat: ds un Conseller que la seva responsabi- 
litat no apareix excessivament en aquest tem- ens deia, a 
finals de I’any 90, coneixent aquesta situa& -coneixent aques- 
ta situaci6 que jo els he descrit, perqub 6s una situació nurn&ri- 
ca, és de balaqos, 6s de papers-, en una cornpareixenqa en una 
Comissió del Parlament, el 28 de novembre del 90, ens deia: 
{<Per aixb els deia abans que no es pot parlar de crisi>> -estem 
parlant de l’rNA, senyores i senyors diputats- <<no es p t  par- 
lar de crisi, de cap de les maneres, que, evidentment, doncs, 
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aquestes noticies que han sortit darrerament, en relaci6 amb 
unes eventuals perdues de l’entitat.. . , no, evidentment, no exis- 
teixen: l’entitat té un superhvit,>> Corn volen vostes que aquesta 
entitat pugui superar la seva crisi original, que ja era diflcil 
-perque va comenqar amb una flssirna situacik, si la persona 
políticament responsable d’aquesta entitat s’atseveix a dir, en 
u11 ple d’ma Comissi6 del PxIament, que t6 superhvit una enti- 
tat que esta en una situaci6 de dkficit terrorífica? Com poden 
pensar vosths que es pot permetre que el seu responsable enredi 
una Comissi6 del Parlament i intenti amagar, enredant una Ce 
missió del Parlament, una situa& tan angoixant com la que es- 
tem vivint? 

Senyores i senyors diputats, he de clir-los, de totes maneres, 
que prefereixo que s’enredi els diputats que no pas que es doni 
la culpa de la situació de 1’EAJA a la secret& de I ’ W A ,  
qüestió a la qual el Conseller responsable ens t6 darrerament 
molt acostumats, S6n dos comportaments que responen a la 
mateixa situaci6 de fons, que no 6s afrontar els problemes de 
cara, rreconhixer els errors de cara i intentar resaldre’ls. No es 
pot Ctir en una Comissió del Parlament que una entitat que est& 
en fallida, que esta amb un dbficit econbmic terrible: ctAixb no 
és veritat: hi ha suprhitz>, intentant confondre ei que és el c B  
non que la Generalitat rep amb el que és el funcionament de 
I’EAJA i el funcionament d’aquesta organikació que esta en 
una crisi, torno a dir, senyores i senyors diputats, absolutament 
terrible, 

I aquestes loteries estan en crisi. Vosths ho poden seguir ne 
gant. EE problema que tenen 6s que els ciutadans de Catalunya, 
les xifres, els números, ho van reafirmant a cada moment, Vos- 
tes poden acusar que aquí hi ha una conspiraci6 d’aquests dipu- 
tats, o hi ha males noticies, perb vost&s no s’adonen que el 
principal referhdurn en contra de la manera com estan vostes 
portant la gestió d’aquestes loteries E’estm fent cada dia els ciu- 
tadans de Catalunya quan no les compren, quan es malfien 
d’elles, quan cada vegada les compren menys i fan que dismi- 
nueixi, d’una manera creixent, la xifra de vendes d’aquestes lo- 
teries, Vost&s poden confandxe empreses, poden parlar de 
superhit quan hi ha d&€icit, poden parlar de la Luditec quan 
s’esth parlant de la GTECH, o pden parlar de la GTECH quan 
s’esth parlant de la Luditec. Poden intentar fer tots els  OCS de 
paraules que vulguin, perb no negaran, no podran negar que la 
gent d’aquest país ha perdut la c~nfiianp en aquestes loteries i 
que vost&s estan, en aquests moments, amb una crisi molt difi- 
cil cle superar, si és que no decideixen aburdar-la d’una vegada, 
i només fan canvis fornals; no aborden cap tipus de problema 
de cara: canvien 1’EAJA de Conselleria, i amb aixb agreugen la 
situaci6; no ha servit per a res el pas de Psesidhcia a Governa- 
ció i el pas a Benestar Social, o a &alestar Sociah, no ha ser- 
vit per a res; no ha servit per a res el canvi de responsables: cap 
dels tres responsables inicials de I ’ W A  -no vull dir que hagin 
marxat per aixb, perb és un cert reconeixement hist¿jric-, ni el 
senyor Prenafeta, ni el senyor Gispet, ni el senyor Vilmbí ,  
que van ser els tres iniciadors d’aquest gran desame, en aquests 
moments estan presents a l’Admlnistraci6 de la Generalitat. Jo 
els suggeriria, ja que ni el senyor Prenafeta ni el senyor Gispert 
estan a Presidhcia, que tornin I’EMA a Presidhcia: és un can- 
vi cosmktic, perb vista la gestió de la Conselleria del <<Malestar 
Sociab amb aquesta EMA, en els dos anys de gesti6, potser el 
retorn a Presidhncia i el retorn a l’actual Secretari General, s e  

nyor Rijol Figa -que, un mínim de competencia superior, segur 
que la tindrh-, potser servir& per aturar la crisi irreversible. 

Enfrontin el problema de cara, no vagin a amagar la veritat i 
a dir que no existeix, o que es deu a conspiracions. Afrontin la 
veritat de cara, reconeguin que van cornenpr malament, que es 
van equivocar greument en la pesada en marxa de les loteries, 
que han tirat endavant una moXt mala gesti6 d’origen, que l’han 
agreujat amb les Últimes mesures, que han equivocat: Ja politica 
comercial, que han equivocat la política de distribuci6, que es 
van equivocar posant a mans d’una empresa pdvada, de fosca 
composició accianarial i de manca de coneixements i de capa- 
citat en la Sesti6 de loteries, com Luditec, la gesti6 d’una part 
molt important dei joc, que es van equivocar no accedint direc- 
tament al mercat dels terminals i ai mercat del coneixement en 
el terna de loteries. Van comenqar malament, perb han seguit 
pitjor, i les mesures preses darrerament pels responsables o els 
poc responsables de I’última fase encara han situat L’EAJA en 
una pessima situaci6. 

Poden fer dues coses, senyares i senyors de la majoria; el 
Govern de la Generalitat pot fer dues coses: seguir entestant-se, 
com han fet en els últims anys, que aquí no passa res, que estem 
en el millor dels mons, que els ciutadans de Catalunya, les lote- 
ries, les volen, que se’n fien, que les compren, i d’aqui a un 
any, potser, no haurem de fer aquesta hterpel*lació perque les 
loteries no existiran, perqub hauran deixat d’existir, perque la 
situaci6 actual 6s molt difícil d’enfrmtar; Q bé poden fer el que 
jo crec que haurien de fer, que 6s que enfrontin el problema, re- 
coneguin els errors, canvih les responsabilitats i comencin bus- 
cant un consens social i polític en aquestes loteries, que és 
l’iinica possibilitat que hi ha per poder afrontar un mercat difí- 
cil, un mercat dur, perb que, amb la manca de confianqa i atnb 
la incapacitat de gesti6, de cap manera resoldrem. 

Senyores i senyors diputats, senyors del Consell Executiu, 
moltes grhcies. 

El Sr. PW3IDENT: Gracies, senyor Sala. Pel Consell Exe- 
cutiu, 16 la paraula 1’Honorable Consekr senyor Comas. 

EI Sr. CONSELLER DE BENFSTAR SOCIAL {Antoni Co- 
mas): Senyor President, senyores i senyors diputats, rn’hauria 
agradat que aquesta ..., totes aquestes qüestions i altres que els 
diputats del Partit Socialista rn’haguessin pogut formular, ho 
haguessin fet en aquesta sessi6 a qu& ha fet referhcia 1’LZ.lusúe 
Diputat senyor Sala: crec que era un moment i una insthncia en 
qu& s’hauria pogut debatre més certs aspectes; no ho van voler 
fer i ho presenten ara en fase d’interpeNaci6. 

Jo, evidentment, no entraré -ho he dit moltes vegades, i ho 
reitero ara, senyor Sala, no s’hi escarrassi-, jo no entrar6 en cap 
de les desqualificacions, ni les hi tornaré aquest és un terreny 
que deixo ben lliure per a vostb, Només dir6 que cap de les im- 
putacions que han fet fins ara, en tots aquests anys +lue han es- 
tat moltes-, no s’han demostrat veridiques, ni les actuacions 
que vosths han criticat violentament; resulta que, després, ja 
s’ha dit moltes vegades, perquP: res del que vost& ha dit és nou 
-res del que vosth ha dit 6s nou, vostk no ha aportat res, a@-, 
només algunes qiiestians que intentaré -si puc i si en sé- aclarir 
en algun aspecte. Per6 aquestes actuacions que vost&s havien 
criticat tan vivament, després resulta que han estat copiades o 
han estat refrendades per altres administracions. Aquí vosths 
han callat: simplement, no s’han donat per assabentats que eIs 
desautoritzaven en la forma i en el fons, sobretot en la forma 
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-també en el fons-, en tot el que havien dit. Perb encara que 
vosth no ha aportat res, jo intentad, com a dnirrr, concretar i 
dir a31h on som i alla on pensem que hem de ser. L’hxit o el fra- 
CAS de qualsevol actuaci6 deph dels condicionaments i dels 
objectius que es marquin. Vastbs han de debatre, aqui, al ParIa- 
ment, la discussió sobre l’informe de la fiscalització del Síndic, 
ja bo faran. Tampoc hi vull entrar jo en aquests aspectes. e s  
cert, ho he dit moltes vegades; ho vaig dir en aquesta cornparei- 
xeqa en aquesta Comissi6 del Parlament del 28 de novembre; 
ho vaig dir, perb per altra banda, a part de &-ho, 6s que 6s tan 
evident, que estan molt lluny la realitat de les previsions que 
S’havien formulat en el seu moment ... Té tota la rab, senyor Sa- 
la, estem molt lluny de la realitat, per les causes que siguin -& 
guna en dircrn, perh tampoc hi voldria entrar, perqtib també se 
n’ha parlat moltes vegades-; la realitat ha fet que estern molt 
lluny d’aconseguir aquestes previsions, 

Durant l’any 90 liem aturat -jo crec, després ho mirarem per 
les xifres, breument-, hem aturat la davallada que teníem. Ens 
hem situat per sobre dels 2.000 milions que vostk ha dit que no 
hi havllern arribat; estem a 2.12G per ser exactes, (Remor de 
veus.) I hem aturat aquesta davallada, i el que portem del 91 es- 
tem clarament per sobre de l’any anterior; 6s molt aviat. Els dos 
primers mesos jo no voldria tampoc donar una informaci6 molt 
optimista; dos mesos no és una mostra suficient. Ei mes de ge- 
ner hi ha hagut un 15,5% d’increment respecte al gener de I’itny 
passat i el mes de febrer segurament es tancarh sobre un 10% 
d’ jiacrernent. Veurem. Dc qualsevol manera 6s del que resulta 
en els propers mesos que podem dir si aquesta tendhcia, COM 

jo espero, es consolida d’alguna manera. 
Ara, la situaci6 del mercat a Catalunya, la situaciljl de1 mer- 

cat del joc ..., ja hem dit que els objectius tenien a veure sempre, 
sempre, amb els condicionants- presenta cIars simptomes de 
saturaci6 en el conjunt de les loteries. I un exemple d’aixb 
-vost& no en parla, perb aquest 6s un exernple objectiu- és la 
previsi6 (z la baixa que el Govern espanyol fa per a aquest any 
91 a tot l’Bstat, a Catalunya i a tot 1’Estat de la Loteria Primiti- 
va i Ia Bonoloto, i que quantifica, I’Estat central, en un 13% de 
les vendes. Per tant, aixb ho quantifica 1’Estat respecte a la mar- 
xa, les perspectives que ell t& de les vendes de les loteries que 
gestiona. I un altre factor que caracteritza l’esmentat mercat és 
la forta compethcia motivada per la diversitat de productes 
existents, que vast& coneixen. Tots els de I’ONLAE, de 1’ON- 
CE3 etchtera. 

Consegüentment a tot aixb, el resultat per a 1’EAJA 6s haver 
de competir amb una situaci6 de gran desigualtat. L s  loteries 
estatah treballen en un mercat de 40 milions de persones i no- 
saltres en un de 6 milions. Aixb comporta per B aquelles una re- 
captacir) molt més elevada, que permet m& premis i de m& alt 
import, així com la possibilitat de desprendre’s en xifxes en pu- 
blicitat, amb la consegiiiient major diflusiá i vendes. I. unit altra 
giiesti6 és que 1’EAJA ha de lluitar també enfront de la compe- 
thc i a  deslleial que li fa l’Estut, en aquest cas, en vendre a Ca- 
talunya la Loteria Primitiva i la Bonoloto; ambdues loteries no 
podien existir si no 6s que eren de la Generalitat, ja que aquesta 
té cornpetencies exclusives en materia de joc, amb les úniques 
excepcions de la Loteria Nacional, les travesses esportives i 
I’ONCE, que cs vm haver de respectar a Ia fo rp  pel fet que ja 
existien en aprovar-se I’Estattrt d’ Autonomia de Catalunya. 
(Remor de veus.) 

La Loteria Primitiva i la Bonoloto van sortir quan l’Estatut 
de Catalunya ja era vigent i, per tant, són iElegais -creient- res- 
pecte a aquest, I en contra $“aquesta aparició a Catalunya, 
I’EAJA va presentar sengles recursos al Tribunal Constitucio- 
nal per a la Primitiva, el 13 de desembre del 85; per a la Rono- 
loto, el 15 del lV del 88. Ambd6s recursos encara no han estat 
resolts fins a la datit. Tampoc he vist que el seu Grup e3 mani- 
festés en relaci6 amb aquesta inter€er&ncia que entenem que; 
s’ha fet a les cornpetlencies de la Generalitat. 

La polltica de la Generalitat respecte .a I ’ W A  ha estat sem- 
pre conseqiient amb els principis fundacionds d’aquesta entitat, 
fis a dir que la creació de l’ens no persegueix i’augment del joc 
R Catalunya, sin6 només aconseguir que una part dels beneficis 
del joc que ja es fa actualment a Catalunya quedin aquf, en 
comptes d’anar a parar a la tresoreria de l’xlstat. En aquest sen- 
tit podem dir que aquest objectiu s’ha respectat plenament, ja 
que la venda dei conjunt deXs jocs gestiunats per la Generalitat a 
través de I’EAJA representen nornds 1’1,95% del totai del joc 
que es Pa a Cataiunyrt, segons dades corresponents a l’any 89 i 
facilitades per Ia Direcció Generai del Joc de la Generalitat. En 
canvi, la quota de mercat, en el mateix any, t6 per a I’ONLAE, 
les loteries de I’Estat, un 16,6%; per a I’ONCE el 7,7%. 1 el res- 
tant 73,8% que resta es reparteix entre el joc privat, maquines 
escurabutxaques, bingos, casinos, etcktern, 

Per tant, només ens queda un 26,296 del mercat a distribuir 
entse les loteries institucional i 1’ONCE. 1 tenint en compte la 
situació de privilegi de quk gaudeixen tant l’ONIdAE com 
1’QNCE 6s acil confirmar que l’objectiu de les loteries de la 
Generalitat no és el d’augmentar el mercat global del joc, sin6 
posicionar-s’hi sblidament mitjanqant una redistribució de les 
quotes d’aquest 26,2% abans esmentat, que sí que aspirem que 
tingui una millor distribució. 

Quant a l’objecth essencial dels principis fundacionals de 
l ’ W A ,  corn és que als ingresos provinents del jocs gestionats 
per I’EAJA es destinin en la seva totditat a finalitats ben&o- 
assistencials, en aixa jo els anuncio al respecte una presentació 
a aquest Parlament cl’una normativa que tendir&, per una banda, 
a corregir aquesta qiiesti6, que per un excés d’optimisme es va 
fer al seu dia, que I’ELASA té deficit; el fet que el. percentatge 
que es va destinar per cobrir les seves despeses es va fer en fun- 
ció d’una venda superior. En no aconseguir-se aquesta venda és 
indubtable que I’empresa com a tal tB dkficit, perque: aleshores 
es basava sobre una planificació reai. Aixb a altres ..., a 1’ON- 
LAJ3 no li passa, pel fet que el que ingressa al Tresor de 1’Estat 
6s la diferkncia entre el que recapta i els seus ingressos, que és 
el que farem aqui, perque aixb potser s í  que s’hagués hagut de 
fer. I, per tant, no es va fer, per tant, 6s qiiestió de corregir-ho, I 
aleshores no present& aquesta situació que comentem. I, evi- 
dentment des de la primera pesseta, a partir del proper my, es 
passarh a Benestar Sociai i en concret, 6s intenci6 d’aquest De- 
partament, que es passi a incrementar les dotacions de les pati- 
des a favor de les persones amb Hdiscapacitat,). 

Voste ha parlat del dhficit. Jo crec que aquesta 6s una qiies- 
ti6 de saber sumar, senyor Sala. I vosth en sap, de sumar, al- 
menys jo he d’entendre que en sap, I aleshores no es pot parlar 
que aixb costa& diners als catalans perque enim els 2.100 mi- 
lions de pessetes -2.126 que es va ingressar l’any passat- i els 
1.000 milions que hi ha hagut de dhficit ens queda un COM, que 
aleshores 6s de ben aprofitar per a l’ingrés de la Generalitat, en- 
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cara que quedi per sota del que, evidentment, s’havia pensat. I 
de Ia politica comercial de I’EAJA, que en pensem fer? Davant 
d’aquesta situació del mercat? nosaltres pensem: primer, am- 
pliar el nombre de productes sempre que siguin complementaris 
entre si; que siguin competitius envers 1’ONLAE i l’ONCE, do- 
nat que en xifres absolutes no es pot competir amb aquestes en- 
titats. El nostre recurs és el. de premis interessants i amb molta 
freqiitmcia en aquests, En tercer lloc, cercar sempre la innova- 
ci6: cmn lim, combinacions de jocs, etcktera. En quart lloc, ser 
molt hgil comercialment i amb un clar sentit d’anticipaci6 res- 
pecte a Xa cornpetkncia, (Remor de veus.) I en conseqiikncia 
amb aquests propbsits el mes de novembre passat 1 ’ W A  va 
treure al mercat un nou joc, el Super 10, que és complementari 
respecte als existents. De moment la marxa comercial d’aquest 
joc 6s satisfactbria d’acord amb les previsions, 

Per tant, no és que la situa&, doncs, ens costi diners; no ens 
en costa de diners, senyor Sala, i vostk sap que aixb que ha afir- 
mat no és cert. (Remor de veus.) I veig que ..., d’entradii el que 
jo li volia dir tamM 6s que durant aquest temps e1 que si  que 
s’ha fet 6s situar la plantilla a uns nivdls més baixos del que hi 
havia. Hem aconseguit rebaixar-la en un 20% des del 88 fins 
ara. Aixb ens ha perm%s, doncs, realment resituar els castos a 
un nivell mds operatiu. Em queden cases a dir; espero que des- 
prks en la &plica tlndxk ocasi6 de fer-ho. 

Moltes grhcies, senyor Resident. 
El Sr. PRESIDm: Moltes grhcies, senyor Conseller. El s e  

El Sr. SALA: Senyor Resident, dificilment podré fer &plica 

El Sr. PRESTT)ENT: No, no la hci, eh?, nu hi esta obligat.., 
I3 Sr, SALA: Anid més ripid que abans; no es preocupi, se- 

nyor President. (Remor de veus.) Des del primer dia l’entitat va 
perdre el nord. Jo crec que la intewenci6 d’avui del Conseller, 
que en principi és el seu responsable +m costa de crewe-ho, 
despr6s d’haver-lo escoltat-, és una demostració clara que 
aquest nord s’ha perdut, La polltica publicitbia és un exemple, 
si em permeten una certa digressi6 humodstica. Van comenpr 
intentant vendre les loteries fent referencia a la phtria; poste- 
riorment van intentar que es venguessin les loteries fent refe- 
rencia aI benestar social, van intentar provocar la IBstima; 
ljltirnament estan intentant vendre-la fent 15s de la incitaci6 erb- 
tica. Han passat de la senyera als minusvhlids, a la Bo Derek ... 
Es un simptoma obvi, amb independkncia de: qualsevol judici o 
valoració, de la seva pbrdua total d’orientació en aquest tema. 
(Remor de veus.) 

Les xifres s6n les que són, agradin o no agradin; vost&s han 
perdut molts dincrs; estan perdent diners a I’EAJA. El chnon 
que Ia Generalitat ingressa cada mes cada vegada 6s mes petit; 
6s una altra qiiestió. L’EAJA és una empresa que té I’obligació 
de generar recursos propis i a més d’aixb donar un percentatge 
a l’administracid píblica; que d6na molt per sota de les previ- 
sions inicials. Ja el que he dit 6s que si tot segueix com en 
aquests Últims anys, haurem d’afegir -haurem d’afegir, no hem 
a€eegit encara-, haurem d’afegir diners de la Generalitat per pa- 
gar el fomt de I ’ W A .  Ja n’estem afegint i, per tant, ho estem 
sostraient d’alguna cosa que ja 6s de la Generalitat, d’acord 
amb la llei, que 6s el ct2non. Pmb ben aviat haurem d’afegir fins 
i tot més que del chnon per poder parar aquest forat. Serh l’tini- 
ca loteria del món que costi diners als contribuents de mantenir- 

nyor Sala pot fer replica durant cinc minuts. 

a una CQlltmEa que no s’ha donat. Per tant, opinaré sobre,, . 

la. I aixb 6s un probIerna de compthncies, perqu& amagar-se 
darsere de les compethcies per tapar e1 que 6s fonamentalment 
un problema d’error de politica, i sobretot en els i5ltims anys 
m6s que mai, de mala gestiú, d’incapacitat de gestiti, que ha 
quedat a més demostrada després de la intervenci6 de la perso- 
na que és el m h x h  responsable s’aquesta entitat, és, senyores i 
senyors diputats, no afrontar la realitat, No es pot fer recurs a la 
vella i tronada argumentació, permanent argumentaci6, que de 
tot tenen la culpa les cornpethies. No, en aquest tema la cul- 
pa9 la tenen vosths, senyar Conseller, senyor Conseller hipothi- 
cament responsabfe del terna. (Remor de veus.) 

Vost%s 1m1 gestionat malament; vostEs han fet una mala po- 
litica comercial; han fet una mala política de distribuci6; vostks, 
potser, no han pemks que 1’Estat es quedi iirrit part dds benefi- 
cis de la Generalitat, per6 si  que han pern& que una empresa, 
que es diu Lliditec, no GTECH, que és una empresa amb obs- 
curs accionistes irlandesos i suissos, que és propietat també 
d’uns accionistes espanyols amb vinculacions no excessiva- 
ment clares amb el m6n del joc internacional, corn el senyor 
Suqu6, s’emportin, quan la Generalitat est$ tenint pkrclues, una 
part dds bcneficis d’aquesta Generalitat. I vost&s, a mhs, 
s ’equivoquen quan intenten utilitzar exemples propers. El con- 
tracte entre GTECH i 1’OMAE és un model de cantracte, se- 
nyor Conselles, que els posa a vostPls absolutament en evi- 
dencia, en totes les seves clhusules. 

Nosaltres vam editar, i tenim la sort, un fulletli que es deia 
421 joc a Catalunya>>. Tot el que esta escrit en aquest fullet6, 
llevat de, la valoració que en aquell moment es feia per part nos- 
tra i d’dtrc=s grups que el contracte era jurídicament invhlid, que 
aixb 6s veritat que no pe@ els tribunals fa molts anys j a  van 
dir que era jurfdicament vhlid; en els seus aspectes juríáics aixa 
és veritat; en aixb el nostre criteri no era cert; en tota Xa resta 
(remor de veus), en tota la resta, els contractes signats entre 
GTECH i Wstat, per exemple, contractes entre GTECH i 1’Es- 
tat, no entre GTECW i Luditec i Liiditec i 1’Estat. Qui3 fa Ludi- 
tec per q u i  el mig? Que fan aquests intermediaris per aquí ei 
mig? Que facin el mateix que ha fet I’Estat, que 6s anar a con- 
tractar directament amb GTECH; que no 6s Luditec GTECH. 
Per que no ho han fet aixb? QUE representa el senyor Suqu6 i ei 
senyor Bmett per aquí entremig? Aixb 1’Estat no ho ha fet. 
Unes clhusules econbmiques que s6n les que nosaltres varn dir 
aquí que havien de produir-se i que ho diu també I’informe de 
la Sindicatura de Comptes, Bs insensat en un contracte amb una 
empresa privada no quantificar el cost del serveis; vosths no ho 
quantifiquen -ho d&m aquí-, no ha quantifiquen -ho diu la 
Sindicatura. L’Estat ho ha quantificat; I’ONLSCT;, ho ha quantifi- 
cat amb GTECH. Diu quant costa el manteniment, quant costa 
el know-how. Vosths no 110 valoren, els era igual. Aquesta abso- 
luta improvisaci6, aquesta manca de rigor en el chlcul dels con- 
tractes 6s una de les raons bhsiques de la situaci6 en qu5 ens 
trobem. Jo repto qui vulgui, que agafem totes i cada una de les 
clhusules que s’han signat entre GTECH i QNLAE i si vostes 
las copien literalment, prescindeixen de Luditec -la primera co- 
sa, prescindeixin de LuditeF., vagin a contractar directament 
amb GTECH i apliquin exactament les mateixes clhusules que 
ha fet ..., que és el que nosaltres demanhvern a p i ,  i una part 
dels problemes que tenen no ells tindran. (Remor t& veus.) Dei- 
xin de parlar, deixin d’enredar més amb aquest tema els ciuta- 
dans del pais; deixin de confondre GTECH amb Luditec; no 6s 
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veritat aixb que estan fent; enreden, s’equivuquen, és ei mateix 
que quan vostE diu que quan una entitat esta amb deficit, diu 
que est& amb superhvit, tamb6 enreda; deixin d’enredar; ami- 
meixin el problema; resolguin el problema; afrontin la seva in- 
capacitat d’origen i dc continuació. (Remor de veus,) i amb 
actuacions COM les que vostes en aquests moments tenen, com 
la que vostk en aquest moments demostra, parlant de les com- 
petkncies, passar la culpa als altres, parlant de tal.,,, no arregla- 
ran res i d’aquí a un any, lamentablement, lamentablement 
-perqu& 6s veritat que Ia Generalitat hauria de tenir loteries-, 
lamentablement no podrem fer aquesta interpeIIaci6 perque no 
existiran les loteries de la Generalitat. 

Mol tes grhcies, senyor President. 
(Fort& remor úe vuus.) 
El Sr. PRF3IDENT: Grhcies, senyar Sala. Té la paraula 

I’Hunorable Conseller senyor Comas. 
El Sr. CONSELLER DE RFNESTAR SOCIM,: Senyor Sa- 

la, no es pot ser,.., no es pot estar obsessionat i no es poden dir 
coses... CJurtu remor de veus), i no es poden dir coses com les 
que vmt& diu. Home!, no 6s el contracte, no és el contracte; 6s 
tot eI que vostes van dir que era mentida (remor de veus), tot, 
tot, tot; ho han dit ela tribunals; ho diuen a la Sindicatura de 
Comptes i ho dir& tothom; aixb no 6s ce rt... (remor de veus), ai- 
xb no 6s ce rt... (Forta remor & veus.) 

El Sr, PRESIDENT: SiIenci! 
El Sr. CONSELLER DE BENESTAR SOCIAL: .,,aixb no 

és cert. Per tant, vagin-ho dient, i, 6s clar, el que passa 6s que, 
discutir aquestes qiiestioiis sabent que una part no vol escoltar i 
diu sempre el mateix ...; aixb jo  ja havia sentit: que vostBs ho 
deien molt abans de ser Conseller i molt abans d’estw jo en 
aquest hemicicle, moll abans. Ja deien vostes el mateix, exacta- 
ment el mateix. Escoltin, no els serveixen per a res els argu- 
ments, els feis ...; no els serveixen per a res, 

Per tant, aixb yuc vmth diu no es, absolutament, cert. 
EI chnon. Home!, 6s tan dificil d’entendre, vost& té tantes di- 

ficultats d’entcndre que, quan hi ha un error entre Ics previsions 
i la realitat, mi iylicació del canon sobre una quantitat o una 
quantitat inferior ..., aixb 6s tan dificil #entendre per vostk? Ai- 
xb ho enth tothom, Jo ja li  ho he confessat que hi va haver un 
error; 6s evident que hi va haver un error de previsid, aixb 6s 
evident que hi va ser. 

Per tant, si s’aplica un chon  sobre les vendes per determinar 
el marge que ha de tenir una empresa per funcionary aleshores li 
queda curt, aixb és evident. I aleshores, vost&, no s6 realment 
qu& vol dir amb tot el que ha dit, perqub no li assisteix, absolu- 
tament, la rad. 

Nosaltres realment corregirem aquest efecte, per fer el que 
potser hauriem hagut de fer, segurament, en el seu temps, que 
6s que s’ingressi al Tresor de la Generalitat la diferencia entre 
el que recapta i et que costa, j a  ho he dit abans, i 6s aixb el que 
fa I’ONLAE, i aixb el que segurament haurem de fcr, i aquest, 
potser aquest hauria estat un altre error. 

Jo li he dit el que faríem, i no he dit ..., li he dit les cljficultats, 
qtie s6n inherents, perque les 16 el mateix Estat aquestes dificul- 
tats, les té Ia mateixa ONCE aquestes di€icultats. Ells tenen una 
situaci6 molt millor que la nostra; per6 davant d’aquesta situa- 
ció, que 6s ben objectiva, jo li he dit el que nosaltres farkrn i el 
que hem fet, i li  he dit, i són dades --corn vostk diu, les dades 
s6n dades, molt bé,-, les dades ens diuen que, realment, els 61- 

tims mesos, no tan sols gener i febrer d’aquest any, sinó els 61- 
tims mesos de l’any passat ..., aquestes dades ens demostren que 
la recuperacid comenqa a existir als nivells prudents que reai- 
ment nosaltres podem aspirar en aquests moments de recupera- 
C i 6 ,  

Per tant, no és, ja ha he dit, amb total sentit de contenci6, pe- 
rb nosaltres, aixb, aquesta qüestió s’ha aconseguit. 

I wsth m’ha dit quelcom del que jo vaig dir en la Comissió; 
en aquesta Comissi6 voste no hi va ser. En tot cas, el que jo vo- 
iia dir: vegi l’acta; perb en tot cas, e1 que volia dir, i en tot cas, 
si aixb no ha quedat: b n  recollit i jo  em vaig equivocar en dir- 
ho, aixb 6s evident, perque si vostk en sap sumar, jo també en 
se, de sumar... Aleshores, el que volia dir era: el conjunt dels 
ingressos amb el que es va ingressar al. Tresor i amb el dhficit 
de I ’ W A .  En tot cas, el que volia dir 6s aixb, i aquesta és una 
qüestib qu e..., voler enredar, corn vosth diu ... En primer lloc, jo 
no he enredat mai a ningú, ni a vostE ni a ningú, mai, mai, (Re- 
mor de veus.) Nhg6 em pot dir que jo hagi enredat mai a nin- 
g6.m. 

El Sr. PRESIDENT: Silenci! 
El Sr, CONSELLER: En tot cas, ha estat quelcom que va ser 

mal interpretat, mal dit, mai recollit o mal dit per vostb, perqtuk 
jo,,., perquk vosth no hi era, en aquella sessi6. Per& en tot cas, 
reafirmo el que realment es vol dir, perque dir una altra cosa ...; 
perqub no em diran vostks que enredar dient una altra cosa, 
quan les xifres estan a disposició de tothom, seria, a més a mbs, 
de1 ghere, doncs, innocent, d’una innockncia absolutament cIa- 
ra. 

Bé, quan vosths vulguin parlar d’aquests temes en profundi- 
tat i amb sinceritat, perque jo encara no els he fet el retret -que 
els podria fer-, perquP: realment vost&s diuen: uLa gent no té 
confianp.  Bé, hi ha gent que sí que t6 confiaqa, perb v0stE.s 
han fet tot el possible, en tot moment, perque la gent no tingués 
confmp. I aleshores, jo  no els he vist mai posar-se,,,, s’hi p- 
sen per una quota de mercat de1 2% i no es posen en el 98% 
restant. Aixb, perdonin, 6s una qüestih molt dificil d’entencire 
des del punt de vista de la correcció polftica. 

El dia que jo els vegi dir a vosths que amb I’ONCE, amb 
l’ONLAE, amb tot el que comporta el 93% restant de la quota 
de mercat, hi ha quelcom incorrecte, deshores vostbs tindran 
credibilitat; entretant, vost6s fan un mai Ús d’una situació pliti- 
ca, i aixb és així, 

Per tant, el dia que vulguin parlar-ne, ja saben que em tenen 
a la seva disposici6 per parlrtr-ne sempre que ho desitgin. 

Moltes grhcies. 
El Sr. PRESDEN?”: Moltes grhcies, Honorable Conseller. 
El Sr. SALA: Senyor President,,, (Xiulets en un sector de la 

EI Sr. PRESIDENT: No, no té la paraula. 
El Sr. SALA: He estat contradit pel senyor Consekr ... (For- 

tes rialles i remor de veus.) 
EL Sr. PRESIDENT: Si, home! Per definició, senyor Sals, 

vosth sap que una interpel-lacid consisteix en aixb, a contradir- 
se miitwament. De rnmera, que no hi ha Ucx: a la contradiccid 

Carn bru.) 

Moltes @cies. (Remor de veus.) 
No hi ha lloc a la contradicci6, senyor S a h  No té la paraula, 
El Sr. SALA: Molt bé, senyor President. L’dnica cosa que 

demano 6s que consti en acta l’acta de la Comissió del 24 de,.. 
(Forta remor de veus.) 
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El Sr, PRESIDENT: Constar& en acta, 
Passem al sete punt de I’ordre del dia, que 6s la interpdlaci6 

sobre la política general d’universalitzaci6 dels serveis sanitaris 
al conjunt de la població, que formularan els Diputats lllustres 
senyors Daniel Font, Xavier Guit art... El senyor Daniel Font tk 
la paraula. 

hterpetlacr’6 al Consell Executiu sobre la 
politica general d’uuiversalitzacib dels 

scrveis sanitaris nl conjunt de fa poblacib 

El Sr. FONT: Grhcies, senyor President, Senyores i senyors 
diputats, la interpeIIaci6 que presentem avui versa sobre la uni- 
versaiitzaci6 dels serveis sanitaris pirbiics a Catalunya. Concre- 
tament, l’hem formulat amb la pregunta de quins s6n els 
objectius de capteniment del Consell Executiu en materia 
d’universalitzaci6 dels serveis sanitaris a tota la poblacid. 

Hem de dir, com a pmhtesi i COM a cosa prhvia, que el sen- 
tit d’aquesta interpeblació, aixl com d’altres interpeI.lacions pre- 
sentades en materia de política sanithria darrerament, i algunes 
que segurament vindran, s’hcm d’inteqretar en una dinhmica, 
que pretkn el Grup Socialista, basada en la idea de no tractar de 
qüestionar especialment i globalment la política del Departa- 
ment de Sanitat, perb sí d’enirar fonmentaiment a estimular el 
desplegament legislatiu. fis a dir, ens sembla que aquesta és una 
hnci6 d’un grup de l’oposició: de mirar d’estimular el desple- 
gament de les lleis, d’assenyalar qüestions especffiques qiie 
pensem que requereixen una especial atencib dins el inarc de 
prioritats que estableix el mateix Departament, d’assenyalar 
qiiestions que ens sembla que requereixen un desenvolupament 
normatiu m6s enilh, tambk, del marc de prioritats establert pel 
Departament. 

No es tracta, doncs, d’un qüestionament global; es tracta 
d’establir un dNeg sobre aquests temes que ens preocupen i 
que voldrkrn que establissin O s’establissin en un rkgirn de 
prioritats qualitativament diferent. 

Quin 6s l’objecte, doncs, de la interpellacib? Direm: jnteres- 
sar-nos, davant del Parlament, interrogant el Consell fiecutiu, 
interessar-nos per l’estat de concreci6 del principi cl’universaiit- 
zaci6 de l’assistkncia a la totalitat de la poblaci6, i també d’in- 
teressar-nos per corn s’estlt estimulant des del punt de vista 
normatiu, en materia d’elaboraci6 de decrets, ordres, disposi- 
cions -és a dir, text legal-, aquest principi i la seva cuncxeci6 
practica perque sigui operatiu i afecti realment el conjunt de la 
població de Catalunya. 

Hem de fer algunes referhcies generals sobre el principi, re- 
cordant potser alguna cosa ja dita, perb que ens sembla impor- 
tant dir-la artram La universatitzaci6 dels serveis sanitaris ha estat, 
probablement, una conquesta histbrica de tots els pa’isos occi- 
dentals desenvolupats: ho ha estat als paisas nbrdics, ho ha estat 
tamb6 als pai’sas del sud d’Europa, des de l’any 45; significa, 
segurament, una de les grans consecucions de les poblacions 
occidentals en aixb que s’ha anomenat l’&stat del benestam, i 
un dels gras  serveis existents de !’Estat del benestar, com l’en- 
senyament, el transport públic, els serveis socials, etchtera, 

Significa bhsicament, aixb, que 6s gaudir d’un servei públic 
gratrxiit en rnathria de sanitat i per a tothom. Insistir una mica en 
aquesta expressi6 final de <<per a tothom}). 

12s cert que existeixen paisos avangats que encara no gaudei- 
xen d’una sanitat pública universal i que tenen uns abes tipus 
de sistemes sanitaris, carn és un sistema sanitari mutual o un &- 
gim de pensions basat en el sistema de pensió privada de I’em- 
presa on es treballa, per6 hem de dir que tots aquests sistemes 
que nu tenen un principi bhsic d’universalitat i de gratuitat i 
aquesta idea de <<per a tothomn signifiquen, des dei nostre punt 
de vista, situacions d’injustícia social, que generen bosses de 
gent que no gaudeix d’aquests serveis i que pateix, consegüent- 
ment, perque no hi arriba, perque no gaudeix dels serveis ele- 
mentah que es considera que ha de tenir una persona en materia 
de salut. 

S’ha parlat de la societat dels dos terqos i del terG de PHSO- 

nes que no pot seguir,,, Creiem nosaltres que 6s important se- 
guir aquest debat, na nomes a Catalunya, a i  nostre país, sinó 
tamb6 internacionalment, perque fins i tot els pdisss que no 
gaudeixen d’un servei univend estan introduint darrerament 
debats polítics i pliblics arran de les darreres confrontacions 
electorals que hi ha en aquests pai’sos per introduir també en 
aquests paisos un servei piiblic universal i general per a to- 
thom, 

Hem de dir alguna  COS^ respecte a Catahnya. Corn estern a 
Catalunya, segons el nostre parer; és a dir, C Q ~  veiem, nosal- 
tres, que estem? Hem de dir que el principi d’universaiització 
esta recollit a Catalunya, sí, esth recollit en els textos legais, pe- 
rb que no s’ha aplicat totalment ewara a Catalunya. I hem de 
dir, en aquest sentit, que: és necessari desplegar el marc legal 
existent en aquest punt, i fer-ho efectiu d’una manera operativa, 
i, en contra del. que es diu sovint, també hem de dir nosaltres 
que ens sembla que no implica, necesskriarnent, un increment 
notable de la demanda sanitfia existent, fer aixb: es pot calcu- 
lar, pot tenir WI impacte mes amunt O m6s avall, perb calcdh- 
vern del 2,7, un impacte del 2,7; que aquest increment pre- 
visible 6s perfectament assumible pel sistema sanitari de Cata- 
lunya i que també ho és pel volum pressupostari existent, que 
significa uns increments importants anuals, sobretot els dos da- 
rrers anys, sense perjudici de cercar els finangarnents comple- 
mentaris que es creguin oportuns, aspecte aquest que 
segurament hi pot haver un rkgirn de coincidhcia, donat que 
afecta no nords la Generalitat, sin6 també els ajuntaments de 
Catalunya. 

Voldria dir, respecte al nombre de gent que esth en aquesta 
situació prechria de no gaudir de serveis públics sanitaris de la 
Seguretat Social, 6s a dir, qu& significa, en tenne de nombre de 
persones que no es poden beneficiar del desenvolupament 
d’aquest principi d’univexsalitzaci6 amb sanitat? 

Hem de dir, respecte a aquest tema que, primerament, la CO- 

beaura dels serveis de Seguretat Social ha anat creixent bastant 
els darrers anys fins a arribar a uns nivells bastant importants en 
el conjunt espanyol; 6s a dir, la situació a Espanya. Per exem- 
ple, el 1982 hi havia un 85,5% de cobertura; el 87 ah6 va pujar 
ai 90,5; el 88, un 96,23, i el 89, i per tant enguany, fins avui, 
s’ha arribat a uns nivells molt importants de cobertura pública, 
fins al 98,9, en tots aquells territoris del conjunt de 1’Estat que 
han implicat Q que han incorporat al servei públic l’atenció pro- 
cedent de la benefichncia municipal i totes aquelles persones 
sense recursos que no gaudien de Seguretat Social, que és justa- 
ment les que nosaltres reclamem que siguin incorporades a Ca- 
talunya, 
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Les dades de2 88 deien, en concret, que la poblaci6 coberta 
per l’assistkncia sanithria de la Seguretat Social en els diferents 
rhgims era un 96,2, del total del 100%; que la publaci6 no co- 
berta per l’assistkncia sanithtia de la Seguretat Social, perh en 
rhgim de protecció benhfica, per part dels ajuntaments era cl’un 
0,9; que la població no coberta per l’assistkncia piiblica, per6 
amb POCS recursos econbmics, és a dir, gent pobra, amb rendes 
menors de 100.000 pessetes per nucli familiar era un 1,896 de Ia 
poblaci6, i que la poblaci6 no coberta, pera amb rendes altes, 
era un 1,l; és a dir que hi havia un 2,7% de la població que, bé 
pel fet d’estar en un padró benkfic, o b& pel fet de ser persona 
sense recursos i no gaudir de cap tipus de cobertura piiblica, es- 
taven en iina situació realment prechria, en el sentit que, proba- 
blement, fa xifra del 2,4 pot ser que, en termes de proporci6, 
sembli iiiia xifra petita, perh és una xifra impostant si anem als 
temes absoIuts, i 6s tmbé  important des del punt de vista qua- 
litatiu, perque 6s una xifra, en termes absoluts, que significa 
gent sense recursos, Cs a dir, gent que pateix, gent amb proble- 
mes, gent de la marginaci6, gent que no ha tingut sort i gent 
que, d’alguna m<?tlera, requeriria d’un suport fins i tot més es- 
pecial que la resta de la població. 

En termes absoluts, qub significa? Quantes persones estan en 
aquesta situacid? Hem de dir que, en el nombre total de @a- 
ció d’lespanya amb pocs recursos, amb xifres de 1988, es situa- 
va ..., persones amb p s  recursos sense Seguretat Social, es 
sittiava al voltant dei i .066.000 persones sobre una població to- 
tal de 39 milions i mig, aproximadament, el 1988; el 1988 tam- 
bé, ii Catalunya significava entorn d’una xifra de 162,000 
persones, 162,000 catalans sobrc 6 milions, que no tenien cap 
tipus de cobcrtura per part de la Seguretat Social. 

Hem de dir, respecte rt aquestes xifres, perqd som a I’my 
91,110 al 88, que hiui evolucionat, i que, per al conjunt espanyo- 
l, i per al que són les comunitats amb trLms€erbncia sanithia i 
amb cornpethcia exchsiva en simitat, s’ha evolucionat: estan 
avui al 91, prhcticament ai lOO%, per@ s’hm arbiírat unes 
mesures, unes normatives, i s ’han establert uns mecanismes per 
gaudir de targetes de la Seguretat Social en aquests sectors po- 
blacionals que no les tenien. 

A Catalunya, hem de dir nosaltres que no hem fet aquest 
desplegament legal i que hi continua havent entorn, niés amunt 
o mes avall, pel fet de no haver fet aquest desplegament legal, 
162.000 persones sense recursos i sense cobertura dels serveis 
piiblics de la Seguretat Social. 

Quin 6s ei marc legal? Direm que el primer antecedent im- 
mediat és el Reial Decret 1.088, de 1989, amb el qual es va es- 
tendre la cobertura de I’assisthcia sanithia de la Seguretat 
Social a totes les persones sense recursos. Era un text legal de 
principi, en que s’intentava concretar als principis constitucio- 
nals des d’aquest punt de vista, Hi va haver, des@, una reso- 
lució del 29 de clcsembre del 89, de la Secretaria General de la 
Seguretat Social, del Ministeri del Treball, amb la qual s’esta- 
blia el procediment de carn es feia l’aplicacib d’aquest principi 
de tramitació dels expedients de reconeixement del dret R I’as- 
sistgncia smitbia de les persones sense recursos econbmics su- 
ficients en I’Brnbit de la gesti6 de I’INSALUD, en els territoris 
de gesti6 de I’INSALUD, gestili directa; es pariava d’impresos 
de s d l  icitud, d’unitats administratives que ha feien, de sistemes 
d’acreditacih, de concessió de targes de la Seguretat Social. 6s  
a dir, es deseIivolupava el principi legal. 

També ha va fer el Govern basc. L’extensi6 de la cobertura 
de l’assisthncia smithria del Govern basc, estenent la cobertura 
del servei basic de salut a persones amb ingressos familiars h- 
feriors al sdari mínim interprofessional Q a famíiies amb in- 
gressos inferiors a la meitat del salari mínim per chpita, segons 
decret de1 1988 ...; tambd es vit produir, per tant, el principi 
d’universalització i la seva reglamentaci6 operativa per part del 
Govern basc. 

A Andalusia i el País Valenciit es va produir l’aplicació de la 
mesura estatal, és a dir, van renunciar a tenir textos propis i van 
aplicar el Decret i la Resduci6 dels Ministeris de Sanitat i Tre- 
ball, i tamM en el pressupost, en la LIei de1 Pressupost de 1990 
es va establir el principi d’universalització. 

Hem de dir que, certament, a Catalunya s’ha fet alguna cosa 
en aquest terreny. Per exemple, es van estendre les pensions sa- 
nithries deIs pensionistes assistencials, d’ acord amb el Decret 
10 del 89, l’any 89, p r b  ..., i per tant, que els pensionistes assis- 
tencials gaudissin de serveis de la Seguretat Social, perb no 
s’ha regulat la universalitzaci6 de I’assisthcia a aquelles 
162.000 persones que dMem que ho necessiten. 

Hem de dir, doncs, que a Catalunya el principi no esth de- 
senvolupat en aquesta triple línia que ens sembla a nosaltres 
que caldria desenvolupar, pensant en persones pobres, sense 
possibilitat de gaudir de seguretat social, entorn d’unes 
10S.Qo0, i pensant en els padrons de bemfici5ncia municipal, 
entorn d’unes 59.000 persones, i pensant t m M  en el mecanis- 
me per a la distribwci6 de cartilles a tota aquesta pbhci6. 
Hem de dir que potser el principi legal més important de Ca- 

talunya que, en aquest sentit, hauriem de citar na és altre que el 
contingut de la Llei d’Ordenaci6 Smithia de Catalunya, que 
estableix la universalització, que disposa el seu desplegament 
normatiu i que estableix una cosa molt important, tmM: que 
aquest desplegament normatiu s’havia de fer en sis mesos a 
partir de la promulgaci6 de la Llei el mes de juny ck l’any pas- 
sat. Hem de fer notar, en aquest sentit, que el compromis assolit 
es va assolir pel conjunt de la Cambra, que la disposici6 corres- 
ponent va ser abonada i votada per tots els grups del Parlament, 
inclbs també el Grup que dóna suport al Govern, i hem de fer 
notar també que el termini de sis mesos va vhcer justament en 
iaiciar-se el mes de gener d’enguany. 

Per tot aixb, hem de dir que, atenent als antecedents legds i 
numerics des del punt de vista de com afecta aixb unes perso- 
nes amb abskncia de recursos econbrnks, i el disposat legal- 
ment per les lleis catalanes -concretament, la Llei del 
Parlament-, voldrlem d’alpna manera saber si entra dins dels 
plans del Consell Executiu, i concretament del Departament de 
Sanitat, normativvitzar aviat aquesta situació, pracedk al desple- 
gament normatiu que marcava la Llei, si ho tenen previst fer, i 
si no ha tenen fet, si ho pensen fer en els prbxhs mesos. 

Moltes gracies, senyor President, senyores i senyors dipu- 
tats. 

El Sr. PRESIDE?Tr: Moltes grhcies, senyor Daniel Font, Té 
la paraula I’Honorable Conseller senyor Trias. 

El Sr. CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT SO- 
CIAL (Xavier Trias): Honorable President, senyores i senyors 
diputats, senyor DanieI Font, reconec que rn*estimula. Reconec 
que ..., f i s  a dir, li agraeixo el to. Jo crec que, de tota manem, ha 
dit una conjunt d’inexactituds que jo intentaré rebatre-li, perb si 
que crec que 6s bo que es plantegin davant de la Cambra els di- 
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ferents plantejaments que mirh portant a terme la Csnse’lle- 
ria. 

El dia 12 de juny de l’any passat, ja vaig compnrkixer davant 
d’aquest Ple per substanciar una interpel.laci6 formulada ales- 
hores per un altre grup parlamentari, qiie tractava basicament 
de la mateixa tematica. Dos dies despres, el dia 14 de juny, era 
aprovada pel mateix Ple la Llei d’Ordenaci6 Sanithia de Cata- 
lunya, que aporta un conjunt de plantejaments de gran impor- 
timcia a l’hora de concretar, precisament, la universalitzacih 
dels serveis sanitaris, Així mateix, i en la Ihia d’un dels objec- 
tius de l’estsategia de I’OMS, <<Salut per a Tothom l’kny 
2000}>, el Departament de Sanitat i Seguretat Social ha iniciat ja 
les accions oportunes per tal d’assolir una igualtat d’accés al 
sistema sanitari per part de tota la població. 

Aquest és un fet evident, i a més, jo crec que és un fet, que 
jo ho he dit sempre, de justicia, sobretot des del moment que els 
pressupostos de Sanitat no van a través de les cotitzacions de la 
Seguretat Sociai, sinó que van via Pressupostos Generals de 
I’Estat. 

S ’enth per aniversalitzaci6 de l’assistkncia srlnit&ria>> l’ex- 
tensió de la cobertura saniaria a tota la poblaci6, amb bde- 
pendbncia de les seves característiques sbcio-econbmiques i 
aquí sf que datreveixo a &-li que aixb no vol clir que sigui 
gratu’it. Vost& diu: CA més, la universalització vol dir que 6s 
gratu‘ita,,. Jo dic: <<Home, aixb si que no vol dir que sigui gra- 
t u b ) ,  perque, per exemple, la farmBcia ja, avui dia, no es dóna 
gratditament, i l’extensi6 Q la universalitzaci6 no vol dir que la 
fannhcia ser& gratulta per a tothom, El que si que vol dir 6s que 
les prestacions que es donen a la poblaci6 s’estendmn absoluta- 
ment a tothom i que no hi haurh, evidentment, cap tipus d’irn- 
pediment a causa de les caracteristiques sbcio-econbmiques o 
de tot tipus de la pblaci6. 

fis veritat que l’any 8 1, el percentatge de població protegida 
per la Seguretat Social a Catalunya era el 85,4%, que actual- 
ment 8s un 96%, corn a consqühncia de la incorporació, l’any 
84, de diferents collectius, entse els quaIs cal destacar tres-cents 
mil treballadors autbnoms i els joves menors de vint-i-sis anys. 

Cal ressenyar, perh, que l’ampliacf6 de la cobertura de la Se- 
guretat Social a tota la pobla& comporta -i jo crec que vosth 
ho minimitza- unes repercussiuns ecunbrniques importants que 
han de ser tingudes en compte. 8 s  a dir, 6s realment sorprenent 
que aquesta ampliaci6 de la cobertura s’ha anat produint sense 
uns pressupostos adients. fis per aixb que nosaltres creiem que 
cal arbitrar, des de 1’AAdrninistració central de I’Estat, els fons 
econbmics suficients per afrontar-ho, i el que no val és defensar 
aquesta teoria, que, a més poblaci6, aixb sempre 6s un COS mar- 
ginal, perquh aixb no és exactament cert, i la qüestió 6s que no- 
m& s’ha d’anar veient el que va passant en els diferents 
comunitats autbnomes i amb la situa& que ens anem trobant 
tots cada cop que van disminuint els pressupostos i, en canvi, 
van augmentant el nombre #usuaris. 

Aquest fet que l’Administmci6 de ]’Estat aporti els fons no 
s’ha produi’t, i, tot i que hi ha un mandat a l’article 80 de la Llei 
General de Sanitat, del 25 d’abril de 1986, que disposa, textual- 
ment, que <<el Gobierno regularh el sistema de financiacidn de 
la cobertura sanitaria de la Seguridad Social para las personas 

incluidas en la misma, que, de tratarse de personas sin recur- 
sos econhicos, se harg en tado caso con carga a transferencias 
estatales>>. I aixb, evidentment, no s’ha produiit de cap manera. 

No tan sols no s’ha prodult ajxb, sinó que no s’ha prodult ni un 
fet, quc e1 fet que els malalts que venen d’altres regions d’Espa- 
nya, doncs, vinguin i ens aportin els diners malgrat que aixb ha 
estat finnat i rubricat diferents cops a niveu dels tancments 
d’exercicis que es produeixen en la nostra Conselleria. 

Es veritat que hi va haver un reial decret, el 1.08ü del 89, i a 
fi que els catalans no poguéssim patir una situaci6 de discrimi- 
nació respecte als ciutadans de la resta de 1’Estat espanyol, era 
absolutament necessari desenvolupar aquest Reial Decret. Vos- 
t& diu que nosaltres no hem fet cap desplegament, jo dic: <<Ho- 
me, no és veritatn. Nosaltres vam €er un desplegament, es va 
dictar el Decret 55/1990, de 5 de maq, de regdaci6 d’extensió 
de la cobertura de l’assisthncia sanithria de la Seguretat Social a 
les persones sense recursos econbmics suficients, i aixb s’ha 
fet, Posteriorment, es va dictar 1’0rdre del 25 d’abrjl de 1990, 
de desplegament d’aquell Decret, pel qual s’estableixen els me- 
canismes per fer e€ectiva aquesta prestaci6 -i aixb ho ha fet la 
Generalitat-, i aquesta prestaci6 la d6na I’Institut Catal& de la 
Salut, i nosaitres entenem que el reconeixement del dret el con- 
tinua fent -i l’ha de fer-, tai corn disposa la legisEaci6 vigent, 
l’hstitut Nacional de Seguretat Social, organisme dependent de 
l’Adrninistraci6 centsal de 1’Estat. 

Tant de bo que nosaltres tinguéssim la possibilitat i la corn- 
petencia transferida de poder fer reconeixement d’aquest dret, 
Aquest dret suposa 1’aaccBs a l’assishcia sanitbia dintre de la 
xarxa pliblica, en les seves vessants d’aassistbncia prirnkia, hos- 
pitdhria, farmachtica, grahilta per als majors de seixanta-cinc 
anys, prestacions ortopbdiques, etchtera, i l’única excepci6 és 
donada per les prestacions de tipus econbmic, COM la invalidesa 
laboral trmsitbria, la invalidesa provisional i permanent i les 
pensions de jubilaci6. 

La Llei d’Ordenaci6 Sanittllria de Catalunya incorpora, en e1 
seu article 2.c), la universalització, per a tots els ciutadans resi- 
dents a Catalunya, dels serveis sanitaris de carhcter individual o 
collectiu com un dels seus principals principis informadors, i j o  
crec que aquest és un avang important, per sobre del compromis 
de la resta de l’Estat, i si aixb fos tan barat i fos tan acil de fer, 
jo no entenc com la resta de 1’Estat no fa el que hem dit nosal- 
tres que farem, E s  a dir, que seria ben acil  i senzill de fer. 
Més endavant, i’article sis&, en el qual es recullen les finali- 

tats del Servei Catal& de la Salut, s’eestableix que la prestaci6 
dels serveis de promoci6 i protecci6 de la salut, de prevenci6 de 
malaltia, assistkncia sanitbria i sbcio-sanithia i de rehabilitació 
de carhcter individual O col-lectiu i la seva extensió progressiva 
a tots els ciutadans, i així mateix, la Disposició Addicional No- 
vena de la Llei estableix que la universaiitzaci6 de l’assisthncia 
pública a tota la poblaci6 de Catalunya s’ha de fer efectiva en 
un termini mkim de sis mesos, comptadors -no com diu vostk, 
<des de la publicacib- a partir de l’entrada en vigor d’aquesta 
Llei, en els termes i les condicions que per reglament s’esíableixin. 

És a dir que, si voste ho mira, resulta que aixb s*ha de com- 
plir 1’1 de juliol de 1991. D’acorcl amb el mandat de la Llei 
d’Ordenaci6 Sanitwa de Catalunya, s’ha iniciat aquest prM=tSs 
amb l’aplicació de 1’Ordre del 25 d’abril de 1990, que, a travtSs 
de la circular de E’ICS número 18, del 26 de juLioE de 1990, 
s’estableix la confecci6 i la distribució d’una targeta sanitMa a 
les persones sense recursos econbmics suficient s. Aquest dwu- 
ment provisional, que tk una validesa de sis mesos si no es re- 
nova, 63 individual per a cada membre de la família. 
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La primera tramesa de totes aquestes targetes i de la infor- 
rnaci6 a I’IPITSS, que contenia les sollicituds a f i  que tinguessin 
reconeixement del dret, ens han estat retornades sense que se% 
hagi concedit aquest dret. 

Estern preparant la segona tramesa, que contindrii, a més, un 
informe jurídic per tal que es doni definitivament a reconeixe- 
ment del dret per aquest organisme. Vull dir-li que, maigrat que 
no es reconegui cl dret, nosahes els donem l’assistkrrcia sanith- 
ria pel sol. fet de tenir la targeta. Ens sembIa que no hem de ja- 
gar arnb els ciutadans cle Catalunya, doncs, si tenen dret o no 
tenen dret; 6s a dir, akxb 6s una tIiscnssi6 qiie portarem nosal- 
tres arnb I’NSS, perb si que ens sembla quc aixb no 6s un bon 
exemple de coorclinacl6, i molt menys de cooperació amb 1’Ad- 
ministraci6 central o perifirica de 1’Estat. 

Nosaltres tenim tres colkctius: un &s el de pensionistes del 
FAS, que se’ls dóna assisthcia, fins al moment actual se’ls do- 
nava il trav6s de Benestar Social; aquest est& fent un prograna 
informhtic, i se’ls donaril autornhticament. Els d t r 4 : S  s6n els 
Lisuaris inclosos en el padr6 de benefic&ncia dels ajuntaments; 
aquest si que 6s un problema dhna certa gravetat, ates que I’ex- 
tensió de l’assistbncia a la benefichncia s’ha de fer -no segons 
una norma dictada per nosaltres, sinó per una noma, zin decret 
dictat a nivell de 1’Estat- a traves de convenis que ha de signar 
l’entitat gestora amb els ajuiitaments que fins ara donaven 
aquesta prestació sanitkia. 

Aquests convenis no s’han pogut signar per la posici6 adop- 
tada per la Hederaci6 de Municipis de Catalunya, que no est& 
disposada a firmar aquests convenis, malgrat que, plantejat 
aquest terna en el Consell Intertenitorial amb tots els canseflers 
de Sanitat i la I“ederaci6 de Municipis davant, doncs, el mateix 
Ministre els diu que lian de fer el Favor de finnar aquests con- 
venis. l?s a dir que és una sitilaci que, ja ha dic, home, no és un 
problema nostre; creiem que s’han d’aclarir. Malgrat akb, tor- 
no rz repetir el mateix: encara que hi hagi aquestes dificultats, 
nosaltres, a tots els qui ho sdiciten, els donem aquesta targeta 
de reconeixement i d’assisthcia, i els donem l’assisthcia sen- 
se, evidentment, cobnu res absolutament. 

Moltes grhcies, senyor Prcsident, 
El Sr, PRESIDENT: Moltes grhcies, Honorable Conseller, 

Pot fer un torn de &plica, el senyor Font, 
El ST. FONT: Qrhcies, senyor President. Senyores i senyors 

diputats, senyor Conseller, en principi, doncs, li dir&, de les da- 
rreres afirmacions que ha fet -concretament, respecte al terna 
que estan donant cartilles dc la Seguretat Social o reconeixe- 
ments d’assistkricia a Ies persones que ho demanen, aquest 6s 
un fet positiu, i, de fet, aixb es d6na ... Jo, justament, el qiie vo- 
Iia plantejar-li és que cs d6na en un &gim de discrecionalitat. 
Per exemple, es produeixen contactes entre responsables muni- 
cipals i el gerent de I’Area correspnent, i circulen frases del se- 
güent tenor, corn dient: c<Tu, digues-me qui t%, que ja li ho 
arreglar&, i iirran d’aqucsta conversaci6 telefbnica apareix ~ i n a  
cuiiilla, 

Nosaltres, el que voldríem ds que aixb es reguli, i es reguli 
amb un text integral. Entenem les bones voluntats, i sabem que 
els gerents de I’ICS segur que treballen per resnlhe els proble- 
mes -per aixb hi s6n-, i treballen en un sentit positiu, perb el 
que voldríem E s  que hi hagués un marc legal glubal de desenvo- 
lupament de la Llei, transparent, que sigui conegut de la pobla- 
ció i que sigui conegut de tots nosaltres. 

. 

Per tant, benvingut l’inici d’accions en aquest terreny, per& 
falta encafa fer una cosa, que és establir el desplegament nor- 
matiu integral. 

Deixi’m que li digui una cosa sobre el tema crno hi ha di- 
ners>>. No tenim intenci6 nosaltres de polemitzar sobre aquest 
terna; simplement el que hem volgut dir, tant en el terna econb- 
mic com en el tema de la universalitzacid, 6s que és un tema 
que ens preocupa i que voldriem que s’establh, entorn aquest 
terna, una prioritat major, per part del Departament. Sobre el te- 
rna m o  hi ha dinerw hem de dir: miri, certament, seka respon- 
sable procedir a la universalitzaci6 de serveis sense plantejar-se 
el problema econbmic, bbviament, prqub tot servei que es d6- 
na té un cost i és necessari avaluar bé aquest cost econbmic, 
perquh té un cost econbrnic per part de la pobiaci6 que s’hcor- 
pom de nou, perb tamM per part de les benefichcies munici- 
pals i aixb afecta molts ajuntaments; i 6s lbgic, ens sembla, que 
es reivindiqui una soluci6 global d’ordre econbrnic per part del 
Conseller, ltbgicament que aquesta ssluuci6 globai tingui el seu 
encarrilament des del punt de vista de la negociaci6 amb qui 
pertoqui, i, segurament, en aquest camí ens trobarem. 

Perb jo li he de dir una cosa: que 6s que els territoris de l’m- 
SALLJD, gestí6 directa, i els territoris de les comunitats autbno- 
mes amb compethies  sanitbies transferides que estan en una 
sihraci6 igual que n~sdúes  i amb un fiinangament similar, sí 
que han normittivitzat, sí  que han desplegat i sí  que han incor- 
porat legalment, amb textos normatius, al rkgim general les per- 
sones que na gaudeixen de serveis sanitaris de la Seguretat 
Social. I estan en una situaci6 similar. I jo li diria a més: fixi’s 
vostk els increments del Pressupost de la Generalitat i dei De- 
partament els darrers dos anys; nom& els damers dos anys: Ge- 
neralitat de Catalunya, un 22%, el 90; el 91, im 17. De- 
partament de Sanitat: el 90, m 19,3; el 91, un 14,7 i estem par- 
lant d’un impacte del 2,7 nomh. X jo el que em pregunto 6s si 
potser s’hauria pogut ccprioritzm en el marc d’aquest incre- 
ment reiterant de nou, bbviatnent, sense voler qüestionar-ho, 
sens perjudici de prosseguir les accions que convinguin en ma- 
tkria de buscar rmursos de finmgament complementaris. 
Creiem que hi ha hagut un problema de voluntat política, fam- 
bé. 

Certament, els problemes tecnia i econbmics de vegades 
són determinants a l’hora de les coses perb també ens semblava 
a nosaltres intuir que hi havia un problema de voluntat polftka. 
Deixi’rn que li parli del Decret 55/1999: el desplegament legal 
sobre unhersditzaci6 a Catalunya no esta fet; el Decret 55 de 
l’any 90, que regulava l’extensih de In cobertura de l’aassist&n- 
cia sanithria de la Seguretat Social a les persones sense recur- 
sos, hem de dir nosdtres, a hores d’ara, i vist amb una mica de 
perspectiva, és un decret no aplicat a tots els efectes; és un de- 
cret que autoritzava el Departament de Sanitat per elaborar les 
ordres necesshries per a la seva aplicació i aixb no s’ha produ‘it 
m6s que puntualment, 6s a dir no hi hagut el desplegament, el 
conjunt d’oxdres necassh per posar en solfa, per posar en or- 
dre, aquestes situacions que el Conseller estava explicant res- 
pecte a les diferents modalitats de persones que han d’accedir al 
regim general de la Seguretat Social, i es va produir, a més, 
aquest Decret, també, tres mesos abans de la Llei d’Ordenaci6 
Sanithria, moment en el qual, taxativament, es va admetre des 
del Consell fiecutiu que aquest terna no estava resolt; és a dir, 
es va admetre des del Consell Executiu que el Decret aquest no 
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s’havia aplicat ni era vhlid per la contestaci6 o per !a situacib 
que havia generat, Hem de dir, en aquest sentit, que els ajunta- 
ments han recorregut contra aquest Decret i han recorregut con- 
tra l’antecedent immediat d’squest Decret que 6s unit resolució 
del Departament que fa referkncia a la benefickncia. 

Per acabar, essent que s’ench la llum, jo li diré ei següent: 
entenem la bona intenció, creiem que, en bona part$ coincidim 
amb el neguit i amb la preocupaci6 que aixb s’ha d’escometre i 
s’ha d’escometrc en un curt pedode de temps, perb sí que recla- 
mariern, a m& del treball que es deu estar fent en aquests mo- 
ments, que aquest treball quedés garantit i normativitxat i 
integrat dins d’un text normatiu, dins d’un text que no pot ser 
altra cosa que un decret, o h forma legat que suposi ... o que si- 
gui adient,.,, donant sortida al mandat de la Llei d’Ordenaci6 
Sanithia que diu que s’ha d’establir un desplegament normatiu 
en aquest tema, mirant dSencadiw la situaci6. 

Respecte als terminis, que és l’bltim que dir& jo li diré que 
tinc la impressi6 que mig any són sis mesos, no dotze; és a dir, 
mig any jo  sempre he cregut que e m  sis mesos. I si la Llei va 
ser promulgada e1 mes de juny, 6s a dir, es va aprovar la Llei el 
mes de juny, necess,kiment, la data lCmit mimima que esta- 
bleix la Llei era 1’1 de gener ..., no, 1’1 de juliol, encara que p 
Mem entrar q u i  en una casuística. 

Finalment, jo li dir6 que el tema dels terminis no 6s un tema 
important, és un tema superat, 6s a dir estem en una situaci6 de 
supraci6 del temini legal pe&, en qudsevol cas, tampoc ser& 
determinant discutir ara un termini sind que el determinant seria 
saber si, realment, en un curt període de temps, sigui ei mes que 
ve, sigui aquest mes, sigui el mes de juliol -com ens anunciava 
el Conseller-, realment gaudirem d’an text legal integrat que 
abordi la problematica dc conjunt i que independentment dels 
problemes que hi ha en aquest terreny de la universalibaci6, 
que hi són -i el Conseller n’ha dit alguns-, més que centrar-nos 
en l’anhlisi d’aquests problemes collaterals, infinitesimals des 
del punt de vista del que ha de ser aquest Decret, el Decret apa- 
regui, formuli una soluci6 global per a1 terna de la universalit- 
zaci6 de serveis i, en definitiva, aquelles 162.000 persones que 
dkiern que patien la situaci6 la deixin de patir i puguin gaudir 
dels serveis sanitaris de la Seguretat Social. 

Moltes grhcies, senyor Conseller, senyores i senyors dipu- 
tats, 

E1 Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyor Font. L’Honorable 
Conseller pot contestar la &plica. 

CIAL: Honorable President, senyores i senyors diputats, senyor 
Daniel Font, sí que s6n importants els terminis, 6s clar que són 
importants els terminis; i sobretot s6n importants els terminis si 
estan en una llei, no? Per tant, siin molt importants els terminis. 
El que passa 6s que vosth hi treu importbcia quan resulta que 
s’aquivoca en llegir la Llei, perquk, hi insisteixo, la univversalit- 
zaci6 entra en vigor als sis mesos que la Llei sigui d’apIicaci6, i 
l’aplicaci6 de Xa Llei i la cmacit5 del Servei Catali de fa Salut BS 

fa efectiva a partir de 1’1 de gener. Per tant, sis mesos; ens co- 
rrespon legalment 1’1 de juliol. Per tant, nosaltres, el desplega- 
ment aquest -jo ja no sé COM explicar-li-ho- el farem abans del 
primer de juliol. I aixb ho farem, i aixb s6n els t e d i s  que 
marca la Llei i aixb és el que faem i jo li agraeixxo que m’esti- 
muli, perb rn’estimula abans d’hma perquk ja hi ha aquesta vo- 
luntat i tinc Ia gent treballant a fer aixb perquh sóc conscient 

El Sr. CONSEZLER DE SANITAT 1 SEGURETAT SO- 

que si em pa$sCs del termini, ~scolh, no vost&, tots els grups po- 
litics estarien q u i  dient que no estic universalitzant, 

Per tant, evidentment, que s6n importants aquests terminis i 
nosaltres els aplicarem i estem plantejant la normativa que re- 
guli aixb dintre dels terminis d’aplicació de la Llei. Ara bé, jo 
hi insisteixo: nasaitres farem aixb, 6s una responsabilitat que 
hem agafat, i voste diu: home, aixb, vosths amb pacs diners 
se’n sortiran. I jo dic: home, els pocs diners, pocs diners, no, 
eh? Aixb costa diners, ens creara dificultats evidents, no? ks 
veritat que albes comunitats autbnomes estan aplicant el nia- 
teix, perb, miri, a mi em preocupa molt perquh la diferhncia de 
despesa per comunitat autbnama sobre les persones és molt di- 
ferent. Les membries del País Basc on s’explica, doncs, el cost 
sanitari del 1990, doncs resulta que el cost persona en el Pais 
Basc el 90 van ser 64.OOO pessetes l’any. Sap quin és el cost per 
persona/any a Catalunya? 49.000 pessetes, 6 s  a dir hi ha una si- 
tuaci6, bé, diificil, que sempre hem discutit des clel punt de vista 
financer, que he de reconhixer que el Ministre diu: <<Escolta, 
tractem-la i a veure quines solucions hi ha)>; és a dir, que no 6s 
cert que no hi hagi una actitud positiva, diu: <<escolta, discutim- 
ho>-, perb 6s evident que em preocupa, per¶& en augmentar la 
població a qu& donem assistbncia hi ha el perill que els diners 
per persondany cada cop siguin inferiors i a mi em preocuparia 
molt que aixb pgu6s afectar la qualitat. 

Nosaltres farem un desplegament, un desplegament que, a 
més, evidentment, ha de conternpiar el fet aquest que no dismi- 
nueixi la qualitat. SI que li puc dir que no és cert que nosaltres ... 
no hi hagi una normativa sobre el Decret de Madrid i sobre 
i’aplicaci6 de la benefickncia i estern en la mateixa situació que 
la resta de 1’Estat. Hi ha una diferhcia: iiosaitres ens hem en- 
tossudit que sigui I’INSS, que & el que t6 les competkncies, el 
que doni el dret d’assisthncia, perque si no les tinc ju, no tinc 
perquh donar-les. I el que no hi ha dret 6s que es creguin que j o  
sóc una ccguixetm; per tant, 1’NSS t6 unes obligacions, nosd- 
tres li preparem tota ‘la paperassa i els la lliurem per¶& diguin 
si aquesta gent hi té dret o no hi tlS dret. EI fet que I’XNSS ho di- 
gui o no ho digui no li treu que nosaltres donem l’atencili. EI 
que sí que 6s cert que no hem aconseguit aqui a Catalunya i a 
que altres Ilws han aconseguit és que deteminats ajuntaments 
donin els padrons municipals de benefickncia, perqu& és impor- 
tant que la gent sapiga que els estan amagant; han desaparegut 
els padrons de beneñc8ncia i ara resulta que no hi ha padrons 
de benefichcia en aquest pafs. Per qu&? Perqub COM que hau- 
ríem de fer un conveni i passar-me uns diners, doncs, resulta 
que han desapawgut els padrons de beneficbncia, i aixb, escol- 
ti’m, aquest 6s un problema gravíssim que estern intentant solu- 
cionar perb el que si que li asseguro és que la gent no es 
quedar& sense rebre assisthcia per molt que no n’hi hagin; una 
cosa és que acabarem fent á&ficit o acabarem tenint prubiemes, 
per8 el que no es quedaran és sense tractament. Jo l’linic que 
demano és que, corn a m’nirn, em subministrin les llistes per 
poder-ho fer. I vostb diu: hi ha tractaments diferenciats, hi ha 
gerents que fan tractaments diferenciats, Sí, perquh, a més, hi 
ha alcaldes $i€erenciats -hi ha alcaldes diferenciats-, hi ha al- 
caldes que si que ens donen les Ilistes, corn 1’Alcalde de 1’Hos- 
pitalet, que ens ha donat les llistes. I, per tant, nosaltres li farem 
les targetes i li fitrem tot ... Perb hi ha alcaldes que no ens les 
donen. I aquest és un fet que jo crec que 6s tremendament greu 
i que la gent ha de ser responsable que o col-labren amb la 
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Conselleria per poder estendre I’assisthcia i universabar-la, a 
més amb uns costos adients, o si no, realment, 6s impossible, T. 
jo crec que en aquest terna la Federaci6 de Municipis hauria de 
fer un esforq i li repeteixo que aixb no és una opini6 meva; 6s 
una opinió dita en el Consell hterterritarid i amb I’acord, a 
més, de tots els consellers. 

Per tant, jo crec que, per tancar, de totes maneres necessitem 
aquesta collaboració, i Jo el que sí que demanaria 6s que vmt& 
m’estimuli perb m’estimuli, sobretot, si el dia 1 de juliol, doncs, 
no hem prescntat els decrets. 

Moltes grhcics. 
E! Sr. PWIQENT: Moltes grhcies, senyor Trias. 
Et vuit& punt de l’ordre del dia 6s: intcrpeIlaci6 sobre el sa- 

nejament dels rius de Catalunya, que formularil la IE1usb.e Dipu- 
tada senyora Rosa Martí i Conill, del Grup Socialista. 

IntcrpeHaci6 al Consell Executiir 
so lm cl sanejament dels sins 

dc Catalunya 

t a  Sra.  MART^ 1 CONILL: ~ 6 ,  moltes gracies, senyor h e -  
sident, Senyores i senyors diputats, avui tomem a portar el terna 
del sanejament en aquesta tribuna, 6s un terna que ja, reiterada- 
ment, per diferents grups ha estat presentat en aquesta Cambra. 
De tots 6s conegut I’estat lamentable en el qual es troben els 
rius de Catalunya, malgrat que disposem d’wa Ilei, des de 
l’aiiy 81, i d’uns plans de sanejament des de l’any 83, i que a 
partir de llavors Catalunya va quedar dividida en catorze zones, 
cada 201~12 tk un pla, un calendari i un finanpnent. Perb deu 
anys després, p r q d  la Llei 6s de l’,my 81, ens preguntem tots 
corn estan els nostres rius o millor que preguntar-nos-ho Cs po- 
der-ho veure a la realitat per@& el seu estat 6s absolutament la- 
mentable. 

Que el sanejament dels rius avui a Catalunya és un frachs es 
veu, perque tots són clavegueres a ccl obert, no hi ‘ha ni un sol 
riu a Catalunya que hagi millorat en aquests $tims deu anys les 
seves condicions, Tot i que hi ha diners, hi ha plans fets i apro- 
vats, en canvi, no s’execwten, no es porteri a terme, no es com- 
pleix cap dels terminis previstos. Cap dels platuls s’ha complert i 
sc sotmeten aquests plans cada any a revisions, a revisions que, 
iinicment, consisteixen a actualitzar els seus pressupostos quan 
les revisions que va preveure la Llei estaven pensades per mi- 
llorar el contingut del Pla en el quc rest& pendent, perb l’rinica 
cosa que es fa cada any és actualitzar el pressupost i deixar de 
complir ei que preveia el Pla. Sembla, precisament, que els 
plans es facin per no complir-10s. 

En qualsevol cas, ho hauriem de veure a partir de dues bpti- 
ques: una, la d’exemples concrets, i l’dtra, a partir de l’llnforme 
del Síndic. Exemples concrets: per exemple, la depuradora de 
Granollers, la depuradora de la Garriga, en els seus propis plans 
estaven previstes que funcionessin l’any 87; sorn a l’any 91 i tot 
just han comenGat les obres de la depuradora de G m o l í ~ s ,  La 
depuradora de la Llagosta: havia de íimcionar I’any 38, avui, 
91, no té ni projecte. La depuradora de Berga: 110 esth ni co- 
menqada. La depuradora de Banyoles: havia de funcionar el 86, 
sols esta comenpdal cinc anys després del que preveia el Pla. 
La depuradora de Vic: havia de funcionar i’any 86, sols est& co- 
rnenpda i I’Honorable Conseller, en una mposta, no fa gaire, a 
un diputat del Grup Socialista, li va dir que aquesta depuradora 

funcionaria el desembre de l’any 90; avui encara no funciona, 
La depuradora de Ripoll: havia de funcionar I’my 87, ni co- 
menqada. 

I si fem les llistes del rius, per exemple el Besbs, Llobregat, 
Nuvia, Tordera, hi ha algun, un sol riu, senyor Conseller, se- 
nyors del Govern, en el qual s’hagi notat l’existkncia de la Llei 
de Sanejament, l’existhcia del Pla de Sanejament? Jo no en 
conec cap, I alhora ens preguntem: 0x1 van els diners del cimon? 
Perqub el cbon sí que s’ha cobrat i, a més a mds, amb uns h- 
crements considerables, que hi estem d’acord que existeixi 
aquest chm i que existeixin aquests increments, perb que els 
diners que generen s’hvertelxin. Potser aquests diners dormen 
en algun compte bancari? Potser encara no ha arribar l’hora 
d’invertir-los? Potser el Govern creu millor tenir aquests diners 
dipositats en un banc en lloc de fer depuradores? Bs una llasti- 
ma, senyor Conseller, que entre tots h&im de perdre tant de 
temps i tantes energies parlant d’aquest tema quan el que cai- 
dria és destinar els nostres esforps a fer obres, executar obres i 
posar en funcionament el. Pla de sanejament. 

Aquest incompliment -que nom& he puntualitzat uns casos, 
la llista seria molt rnds llarga- ve xefoqat, clarfsshament, per 
1Tnfume que el Sindic -que penso, de vegades, potser els di- 
putats i el mateix Govern atén en poca mesura els informes del 
Síndic i els hauríem d’atendre mes-, 1’Tnfome de1 SIndic res- 
pecte a la Junta de Sanejament, que només compr&n de l’any 84 
al 86, refoqa bpliiunent el que jo acabo de dir. 1 els diré no- 
més un resum, tres exemples concrets que va posar en evidh- 
cia el Síndic. 

Miri, de l’any 84 a l’any 86 els plans de sanejament, ajuntats 
de tot Catalunya, preveien una inversi6 de 18.000 milions de 
pessetes. Quan aqnests diners van arribar als respectius pressu- 
postos del Parlament -84, 85, 8 6  ja  ens van arribar rduts: 
23.500; 6s a dir, vostes ja v6m ser, diguem, menys previsors que 
el Pla. I després, si mirem la tercera part, que es va executa 
d’nquests 3.5001 Doncs, nom&, 5.500. I no diu el Grup Socia- 
lista, ho diu el Síndic. 6s  a dir, una tercera part es va invertir, es 
va fer obra real; els diners del chon van mar utilitzats una ter- 
cera part del que preveien d s  plans de sanejament, 15s clar que 
cada any els han de ..., han de posar la maquineta en marxa i ac- 
tualitzar el pressupost, perquh si no els compleixen no els exe- 
cuten ..., evidentment, ho diu el Sindic. ParaIMament, és a dir, 
baixen el que preveu el Pla i, paraMelarnent pugen el chnon, in- 
congruent. 

Una segona evidhcia que va posar d Síndic, Miri, des de 
l’my 84 al 86 la Junta de Sanejament fa préstecs per valor de 
3.500 milions de pessetes quan t6 un romanent de tresoreria de 
7.500. Escolti, s’endeuten per 3.500 i tenen en caixa 7.500 mi- 
lions de pessetes. & incomprensible. I, concretament, hi ha un 
deis préstecs, miri, que és de 1.500 milions de pessetes, un 
préstec de 1,500 milions de pessetes que ni es disposa -aixb ho 
diu el Sindic, eh?-, ni es disposa, i sap quan es va haver de pa- 
gar d’interessos d’aquest pdstec? 57 milions de pessetes, Mhi, 
en una empresa privada, qualsevol gerent que fes aixa estaria 
destituit immediatament perquE aixb 6s un negoci que no va en- 

Per tant, dels dos principis bhsics en que l’Administraci6 ptí- 
Mica s’ha de sustentar, que 6s ei submissi6 a la legalitat; 6s a 
dir, vostks han de complir les lleis i, fonamentalment, les lleis 
d’aquest Parlament, per tant, hauria de complir aquest Govern 

l1OC. 
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la Llei de l’my 81 sobre Sanejament; no la compleixen. X el se- 
gon principi, que. 6s el de l’efichcia, en el qual es basa 1’Admi- 
nistració moderna, en el qual es basa 1’Aclministració auto- 
nbmica perque. el fet que una administraci6 no sigui eficaq avui 
dia és una cosa absolutament lamentable. Jo penso que, en 
aquests moments, hi ha molts diners per al tema de sanejament, 
molts diners, poques idees i poca capacitat de gestió, acompan- 
yat sobretot d’ma voluntat palitica que no va encaminada a 
destacar com a prioritari el tema de s‘mejament dels nostres 
rius. 

Si també miréssim -a part de 1’Infome aquest del Shdic 
quc crec que és molt illustratiu i crec que el Govern l’hauria dc 
mesucar amb molt ci’imr&s- ..., si anem ii l’apartat que la matei- 
xa Llei t m b d  preveia que era de les inspeccions en ei seu doble 
sentit, per tina part les inspeccions del terna d’abocaments, ja 
vam sentir aqui un dia, arran d’una pregunta al senyor Conse 
Iler, que nu sembla massa partidari de fer inspeccions als abo- 
caments; el Conseller sembla que creu que el que..,, diu: <&’ha 
d’invertir i s’ha de castigar)). Escoiti’m, un estat de dret, un 
estat democrhtic, un estat civilitzat es fonmenta, evidentment, 
en unes lleis que entre tots acceptem i hem &acatar. I el que no 
compleix la Llei se l’ha de sancionar. Perque estic convenpda 
que vostb no creu en la impunitat, perque si no valdria aquelf 
prjncipi que jo li vaig dir. Vosth 15s que tampoc hi esta cl’acord. 
Si no esta d’aacord amb la inspcci6 de la policia de rius 6s que 
tampoc esta d’acord que hi hagi policia nacional, guhciia civil i 
mossos d’esquadra perque espera que un dia tothom sigui bo, 
no? No, senyors del Govern, hi ha d’haver una policia d’inspec- 
cid d’alli, del riu, perqu5 no es pot abocar el que es vol en els 
rius del nostre país. 

1 t i m  segona qiiesti6: perquh 6s un patrimoni públic. Igual 
que es protegeix el Parlament de Catdunya o igual que es p m  
tegeix un hospital o igual que es protegeix el Palau de la Gene- 
ralitat, per qui& per quh no s’ha de protegir un riu que 6s nn bC 
absolutament insubstituible? 

I una segona qüesti6 de les inspeccions serien les inspec- 
cions en el tema de recaptació, que aquí s i  que aíxb requeriria 
un debat molt ampli, perb bt5, nom& una pinzellada. Escolti, les 
inspeccions, aquesta Llei es va basar en el principi que qui con- 
tamina paga, perb aixb no es compleix; perqub, miri, el qui té 
un comptador enganxat r2 una x m a  piiblica, que sol ser la ma- 
joria de ciutadans i ciutadanes d’aquest pais, evidentment, pa- 
guem i es paga, evidentment, el chnon. Perd els qui tenen 
captacions prbpies, que s6n algunes, no dic, pe& un nombre 
molt important d’explotacions, sobretot d’explotacions indus- 
trials, com que no existeix un servei d’inspecci6, algunes ni tan 
sols declaren i altres declaren mentides, i, per tant, aquí es pro- 
dueix una bossa, una bssa  de frau increible i molt grossa la 
qual vastes no controlen. Per tant, aquest constitueix un altre 
problema molt gros. I sempre el que passa és que paguem els 
mateixos, 

Quant a la relaci6 que ha existit en el. desetlvalupament del 
Pla de sanejament, que, evidentment, el sanejament de Catalu- 
nya 6s un tema que si no hi collaboren totes les instihicions i t e  
tes les administracions, ser& impossible. Per6 des del Govern i 
des de lao Conselleria en quk es porta aquest terna s’ha intentat 
buscar moltes vegades 1. ’enfrontament amb les administracions 
locals i suposo que sentirem el senyor Conseller que ens dir& 
aquesta qüesti6, Jo només voiia fer una pinzellada i 1  terna del 

Consorci del Besh. Miri, el tema del Consorci del Besbs fa 
molts anys que esta funcionant, que esth intentant dialogar, dia- 
Iogar amb la Conselleria i no hi ha manera; hem hagut d’anar ... 
O sigui, el Consorci del Besbs ha hagut d’anar als tribunals per 
demostrar una obvietat, que In diu l’article 2 de la Llei. La Llei 
diu que els consorcis poden ser administracions actuants i des 
de la Conselleria s’ha dit que no pot ser; s’hhn hagut d’anar als 
tribunals, s’ha hagut de perdre tres anys. Per tant, hem hagut de 
discutir quan, a més a més, la Senthcia ha estat clarissima i 
dues ratlles. Ara que existeix una sentencia que es diu que el 
Consorci pot ser administració actuant ara la ConseUeria diu: 
<<Doncs, ara no tmsfereixo els recursos), i hem de tornar a re- 
c6rrer als tribunds una altra vegada perque des de la Conseile- 
ria es faci el trasphs dels diners. 
U, per exemple ... N Q ~ ~ s  li POS& un exemple molt clar: 

jo crec que el que gasten vosths en propaganda institucional, 6s 
a dir, cada vegada que es presenta una interpcllació o que el 
Consorci fa alguna actuació, en aqucsts moments vost&s treuen 
uns grans cartells als diaris que jo crec que si tots els diners que 
han destinat a aquesta publicitat els haguessin juntat i els ha- 
guessin entregat al Consorci, possiblement el Consorci hauria 
funcionat i aniria m6s bk Quan de vegades vostk diu que els 
ajuntaments no cotlabren ..., miri, li posar6 l’exemple d’un 
ajuntament, que a mes 6s del color polític del Govern. 

L’Ajuntament de la Garriga des de l’any 88 que té negocia- 
da, en particular, I’adquisició dels terrenys; vosth no han entre- 
gat a X’AjuntamenE de la Garriga els diners per procedir a la 
compra d’aquests terrenys fms ara. Per tant, vost&s a molts llocs 
no fan res, en d’altres fan p w  i malament i en d’dtres no dei- 
xen fer. 

Senyors del Govern, governar ... Per governar, ens hem d’es- 
coltar -i aixb ja ho va dir Plat&, perd vostes ni governen ni es- 
colten i els rius els tenim com els tenim. 

Nomes una Última puntualiVzaci6, senyor President, sobre la 
incidkncia que té l’hcarnplhent del Pla de sanejament sobre 
els recu~sos hidrhulics. I miri, i ho far6 amb tres exemples que 
són tan clars i tan evidents que no cal fer gaires discursos. El 
Pla hidralhgic esta absolutament renyit amb el Pla de saneja- 
ment; aixb 15s increible perque no es pot tancar ei cercle de l’ai- 
gua. Un exemple molt clar: miri, Vic, la depuradora de Vic 6s 
una de les mes priorithries del país, perque# escolti, els abwa- 
ments de Vic van al riu Ter, el Ter s’embassa a Sau i després il 
la planta potabilltzzadora de Cardedeu, doncs, s’ha de potabilit- 
zar aquesta aigua per desprbs anar a Barcelona i a tota la conur- 
bació de Barcelona. Si vostks depuressin els abocaments de Vic 
tot aixb no aniria a Sau i ens estalviafem molts diners, em sem- 
bla que 6s un exemple tan, tan greu que bé que denota una man- 
ca de capacitat de governar i de coordinació i d’eestalvi de 
recursos increi’ble, 

Un segon exemple molt clar: miri, Ies aigiies de la riera de 
Rubf i de Z’Anoia, suposo que: vosth sap que, en aquest moment, 
s’hm de cmaiitzar i jnFroduir en el canal del Governador i en e1 
canal de la Infanta per Hdriblarn la planta de Sant Joan Despi, 
perquk si s’aboquessin on conflueixen les dues rieres no es po- 
dria potabilitzar l’aigua per a la ciutat de Barcelona i rodalies 
de Sant Joan Despi. Escolti, avui encara hem de tenir un canal 
de1 Governador funcionant? ks que no es put haver fet la depu- 
radora on conflueixen les dues rieres? e s  increible que s*hagi 
de canalitzar part d’un riu per dríblam una planta ptabilikadora. 
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I anem a un exemple més rural: per exemple, Lleida; a Llei- 
da no s’ha fet res en el tema de sanejament, A la plana & Llei- 
da hi viuen unes 300.000 persones; unes 300.000 persones 
que..,, no s’ha encarat aquest problema ni tampoc s’ha encarat 
un segon problema, que només el destapo perb que, evident- 
ment, fa pena passejar-te per ln plana de Lleida i veure les rie- 
res COM estan, perquk a Lleida, a mes ii més de 300.000 
persones hi ha 2 r n i l i ~ n ~  de porcs. I aquest terna tampoc s’ha 
encarat respecte al sanejament i és absolutament prioritari. 

Per tant, senyor Conseiler, estem en una situaci6 d’dlannq 
els rius cada dia. estan mks contaminats i existeix un divorci to- 
tal entrc el Pla de sanejament i l’aprufitament dels recursos de 
les mateixes conques. 

En resum: no es compleixen tampoc cap dels principis inspi- 
radors de la Llei, que són -només els citar& el principi d’equi- 
tat, cl principi de solidaritat, el principi de millora progressiva i 
el principi de rendibilitat. 

Per totes aquestes raons, senyur President, c~nsidemm for- 
mula& la present interpeElaci6 i esperem que el Govern ens ex- 
pliqui com endreGmh el desgavell dels rius de Catalunya i 
també per que no ho ha fet fins ara. 

Moltes grilcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: GrAcies, senyora Martí. L’Honorable 

Conseller, senyor Molins, te la paraula. 
EI Sr. CONSELLER DE POLfiICA TERRITOMAL, X 

OBRES PIhLIQuES: Grhcies, senyor President. Un aclari- 
ment perquP: he sentit algun comentari respecte el tema dels 
300,000 habitants del Segrih i els 2 milions de porcs. 

No és que li preocupin els 2 milions de porcs a la senyora 
Diputada, sinó que els 2 milions de porcs embruten l’aigua i 6s 
aixh a que volia fer referencia, és a dir, no estava preocupada 
per l’aigua bruta per als porcs sin6 al revés, eh? És que no ha- 
via quedat clar, m’ha €et l’efecte pel que he sentit. 

Bé, quh 6s el propbsit de capteniment per part del Govern 
de la Generalitat, respecte el sanejament dels nostres rius? ks 
dona compliment ak Pla de sanejament, i si aconsegueixo 
aquesta vegada, que estic segur que, potser si, que aquesta ve- 
gada aconseguirk, doncs, que la Il.1ust.w senyora Diputada faci a 
les meves paraules el 10% del cas que jo li he fet i que el Go- 
vern de la Generalitat ha fet a 1’Jnforrne del Síndic de Greuges 
que -vull que hi parin atenci6- és un informe dels anys 84’85, 
86, no de l’any 90, nom& quc hi dediques el 10% d’atenci6 del 
que nosaltres li hem dedicat a l’hfome del Slndic de Greuges, 
estic segur que acabaré per donar suficients explkacions a la 
filustre senyora Diputada perquk no es tarni a preocupar i si a 
ocupar, probablement, com fem nosaltres, de l’estat de saneja- 
ment dels nostres rius. 

Les actuacions realitzades per l’Administraci6 hidrhdica de 
la Generalitat per evitar la contaminació de les aigües es poden 
centrar en tres grans grups: abocaments públics, és a dir, proce- 
dents de xarxes de clavegueres municipals, La depuracid 
d’aquests és compethncia de l’AdmSnistraci6 Imal. Aquestes 
xarxes de clavegueres recullen els abocaments d’aigües resi- 
duals domestiques de les poblacions i de les ind6stries ubicades 
a les zones urbanes. La depuraci6 dels abocaments ptiblics es 
finanqa amb chrec al Pla de sanejament i el moment que es re- 
alitzin les inversions ser2 el fixat a cada un dels plans zonals. 
S’ha establert l’Ordre d’acord amb la problematica de contami- 
naciú que generen els abocaments; aquest tipus d’actuacions 6s 

el que representa la part mks important de les inversions de la 
Junta de Sanejament, Aquest organisme es fa c k w  també de 
les despeses d’eaplotacib que comporta el funcionament poste- 
rior d ’ aquest es in s tall acion s. 

Segonament: abaments privats. VoIdria que parés atenci6 
la Ilhstre senyora Diputada perqub ha fet una refehcia especi- 
fica a aquest tema. Abocaments privats procedents generalment 
d’eestabliments industrials que aboquen directament al medi na- 
tural. No és cert que existeixi una bossa de frau, senyora Dipu- 
tada; no és cert que no existeixi inspecció al respecte. La 
depuraci6 d’aquestes aigiíes 6s responsabilitat,, , Si considera, 
per altra banda, que hi ha algun frau, els tribunals estan per ai- 
xb, senyora Diputada; jo li dic i li a h 0  que no existeix, en ab- 
solut, en absolut i que 6s temerari afirmar el contrari davant 
aquest Parlament sense provar-ho. La depuraci6 d’aquestes ai- 
gües és responsabilitat dels titulars dels establiments, que tenen 
dret a un ajut de la Junta de Sanejament, que pot arribar fins a 
~ 3 0 %  de la inversi6 necesshia; les despeses d’explotaci6 van 
a c h e c  dels titutars dels establiments i les quotes que han 
cl’abonar a la Junta de Sanejament s6n proporcionals ..., les quo- 
tes que paguen a la Junta de Sanejament s6n proporcionals a la 
c o n t d a c i 6  que hi abquen. 
ks prioritats d’execuci6 de les actuacions privades s6n fixa- 

des segons el perjudici que causa cadascun dels abocaments d 
medi receptor i l’Adrninistritci6 competent és la Junta d’Aigües, 
organisme responsable de la polftica d’aigües depenent de la 
Direcci6 General d’Obres Midrhuliques. La Junta d’ Aigües 
aprova per a cadascun dels abocaments el corresponent pla de 
descontaminació gradual, que existeix i que totes les empreses 
el tenen, un pla de descontarninació gradual en e3 qual es fixen 
les actuacions a realitzar i els teminis d’execuci6 vetllant per aI 
seu compliment i emmarcant-lo en el Pla de sanejament de la 
zona. Les sancions hicament tenen sentit quan s’incompleix 
aquest pla de descontaminació; aixb és ei que vaig dir, En cap 
cas he dit jo que no s’ha de sancionar; bbviament, s’ha de sm- 
cionar quan no fan el que pacta l’Administraci6 de fer, que és el 
pla de descontaminació graduat, o aboquen, bbviament, i en 
aquest cas tarnb6, productes nocius, 

El tercer ... Per tant; primer eis abocaments urbans; segon els 
abocaments privats; tercera, la contaminació difusa procedent, 
fonamentalment, d’activitats agrícoles i ramaderes a Ies quals 
feia referkncia la n.lustre senyora Diputada parlant del Segrih, 
generades sovint per un 11s incorrecte d’adobs, pestiddes, herbi- 
cides, etchtera. 

La part rn6s preocupant en aquests moments és la procedent 
de les explotacions ramaderes, intensives i, en especial, de les 
granges de porcs. Aquesta contaminació es genera com a con- 
seqiikncia d’una deficient disposició dels residus en ells terrenys 
de conreu i del desequilibri, per altra banda, en deteminats in- 
drets de Catalunya entre les explotacions ramaderes i la swperfi- 
cie agricola úisponible per estendre aquests residus, La solucid 
d’aquest problema 6s competencia de diferents brgms de 1’Ad- 
ministració: la Junta de Sanejament, que té..., per les implica- 
cions que sobre l’aigiia tenen aquests residus, se’n preocupa; la 
Junta de Sanejament ha iniciat l’aplicació d’un programa, jun- 
tament amb les administracions implicades -fonamentalment, 
el Departament d’ Agricultura, Ramaderia i Pesca- consistent, 
essencialment, a fomentar la distribució equilibrada a les super- 
ficies agrícoles disponibles; cal destacar Za importhcia que els 
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consells comarcals poden tenir en les tasques a realitzar i que 
estan tenint, perqu5 de fet hi col*labren -i molt bk, per cert-, en 
el desenvolupament d’aquest programa. 

Quant als prupbsits de capteniment del Consell Executiu en 
relació amb el Pla de sanejament dels rius de Catalunya, consis- 
teix en el compliment mes acurat possible del pla & saneja- 
ment vigent, i que, en grans x ihs ,  II4ustre senyora Diputada 

han anat a parar aquests diners, ara ho veus&, consisteix a 
finalitzar les inversions que estan valorades a preus del 90 en 
130.000 milions de pessetes, dels quals la Junta de Sanejament 
j a  ha pagat inversions fetes i en té d’dtres de compromeses per 
un import total #uns 75.000 milions de pessetes +’han invertit 
75.000 milions de pessetes-, n més de les despeses d’explotaci6 
abonades per un import de més de 1 2 . 0  milions +’han pagat 
despeses ci’explotaci6 per valor de 12,000 milions de pessetes-, 
COM també les despeses de gestió, financeres, etchtera. I a finals 
de l’any 93 s’hauch realitzat el 84% de les inversions del Pla de 
Sanejament, 

També es pot dir que en aquest moment hi ha peticions d’ac- 
tuacions indusirials per valor de 1.685 milions de pessetes, la 
qud com significa una inversi6 en installacions d’indiistries 
-vegi, senyora Diputada, com si que es controlen les indús- 
tries-, inversions per part de les indústries per valor de 5.618 
milions de pessetes. 

Temes concrets que ha esmentat la Iklustre senyora Diputa- 
da: estat deplorable, contakinaci6 creixent. .. Que hem fet? 
Funcionen ja les depuradores de Martorell, finalitzada l’any 85; 
Manresa, finalitzada I’any 85; Xgudada, l’my 87; Sant Feliu de 
Llobregat, any 90; Gavh-Viladecans, any 84.; Castelldefels, an- 
terior a 1983; collector de saimames, finalitzat l’any 90; collec- 

de llevant, acabat l’any 85; col+Iector de Mataró-Premih- 
Vilassar, l’any 84; depuradores de Vilafranca, abans del 83; i 
Solsona, l’any 87; planta del Besbs-Barcelona, abans del 83, et- 
&tem La itiversiú total efectuada a la zona cinquena ha estat 
de 43,000 milions de pesstes; la major part d’aixb no hi era 
abans del Pla de Sanejament, no existia abans del Pla de Sane 
jament, que hem fet aixb: 43.000 milions de pessetes. Per tant, 
dic que, en general, la cantaminació és creixent, és absoluta- 
ment fals. 

Aquestes in s t allacion s funcionen , elim li nen c h e g  a con t arni- 
nant, molt important per a la qualitat del riu. Alguna vegada he 
donat la xifra: d colkctor de salmorres, aquest que es va posar 
en mama l’any passat, elimina dihriament 500 tones de sal, sal 
que abans anava a la patabilitzadora a que feia refedmcia la 
Iklustre senyora Diputada -500 tones cada dia. Aquest 6s un 
coI.lecto~ que val 4,000 milions de pessetes i que és una de les 
moltes obres que s’hm fet en el Pla de Sanejament, 

Igualment succeeix en aitres zones: depuradores O emissaris 
submarins a Giruna, a Cervera, a Santa Maria de Palautordera, 
Arenys de Mar, Arenys de Munt, Canet, el Vendreli, etcktera. 
Anem ara a revisar una llista d’obres en marxa que eliminaran 
la chega contaminant en molt breu termini: conca del Ter -hi 
feia referbcia la fl-lustre senyora Diputada-, a inicis d’aaquest 
any, confiem que abans de Setmana Santa, es posar2 en mama 
la depuradora de Vic; Campdevhnol-Ripoll, collectors l’any 9 1 ; 
Ribes de Fresser, l’my 91; Sant Hilari Sacalm, E’my 91; Ban- 
yoles, l’any 91; la Bisbal, cotlectors l’any 90; Manlleu i Tore- 
116, l’any 92 ... No vol aquesta infomaci6, la Dlustre senyora 
Diputada? Ah!, no, 6s que m’ha semblat que feia que no li inte  

ressava, i 6s que a totes elles ha fet refedncia la IHustSe senyora 
Diputada. La inversi6 a la zona de la conca del Ter ha estat de 
3.900 milions de pessetes. 

Conca de la Tordera: Arenys de Mar, Arenys de Munt i Ca- 
net, l’any 90; Pineda, Malgrat, Santa Susanna i Pineda, I’my 
90; Sant Celoni, l’any 91; Sils i Vidreres, 91-92; Caldes de Ma- 
lavella, 91-92; Sant Pol de Mar, 41-92. La inversió realitzada a 
la conca de la Tordera ha estat de 900 milions de pessetes. 

Conca del Resbs -molt estimada per la procedhcia temto- 
rial de la 11-lustre senyora Diputada. Depuradores en execució 
en aquest moment: Sabadell, inicis 90, finalització novembre 
91; Montcada i Reixac, inici 90, fiindització octubre 91; Grano- 
llers, inici 90, fmalitzaci6 desembre 91; la Gadga, inici 91, fi- 
nalització maig del 92. Algú es pceguntarh com 6s que les 
depuradores comencen l’any 90. Doncs perquk abans de fer les 
depuradores s’hm de fer els col-lectors, i els collectors s’han 
fet, precisament, els primers anys d’aplicaci6 del Pla, per@ 
s’ha de cornengar per fer els collectors, no es pot comeqar per 
fer les depuradores, perque primer cal portar les aigiies resi- 
duals a les depuradores, Ikllustre senyora Diputada, perquk, si 
no, no funcionen, no hi ha res; les plantes depuradores no servi- 
rien per a res, Qu& 6s el que hem fet, per exemple ... ? No servi- 
rien per a res si no porta les aigiies abans, senyora Diputada, eh? 

Que hem fet abans, per exemple, a la conca del Besbs, ara 
que hem comenqat a fer aixb? Doncs hem fet els colkctors, o 
estan en execucí6, del marge dret del riu Besbs: Montcada, Sant 
Adrih, Barcelona, a finalitzar l’any 91; Sant Cugat del Vall&, 
Cerdanyola, Ripollet, 88-90; Sa Llagosta, Mollet del Vall&, 
Sant Fost de Campcentelles, Polinyh, Martorelles, Santa Perpe- 
tua de Mogoda, Montomes, Granollers, Parets del Vall&, Vila- 
nova del Valles, Montmel6, Lli@ de Vall, Llit$ d’Anuit, 
Canovelles, Ies Franqueses, Sabadell, Sant Quirze del ValEs, 
Palau de Plegamans, Santa Coloma de Gramenet, iniciats el 
1988 i finalitzats el desembre del 91 La inversió realitzada a la 
conca del Besbs ha estat de 10,000 milions de pessetes. Li pre- 
go que pari atenci6 respecte a unes xifres a guk voste feia refe- 
rkncia en el tema del Consorci del Besbs, per exemple: feia 
esment que, en el Vall& Oriental, s’havien recaptat 1.500 mi- 
lions de pessetes, i deia: <<On han anat, els 1.500 milions de 
pessetes?,) Sí, si, ho diu aquest Informe que posa: dncidhncia 
de la contaminacid fluvial sobre el litoral, la conca del Besbw, 
signat per la senyora Rosa Martí, alcaldessa de Parets del Va- 
llhs. Feia referkncia que s’ havien recaptat -i és veritat, i 6s veri- 
tat-, se n’havien recaptat ISOU. Doncs on han anat aquests 
I SOO? No nombs se n’han invertit 1.500, sin6 que, en el con- 
junt de la conca del Besbs, s’hi han invertit 10,oaO milions de 
pessetes: s’hi han invertit ja, 1O.OOO milions de pessetes. 

Podríem continuar amb la conca del Llobregat. Depuradores 
en execuci6: Baisareny, que es posarh en marxa el 91; Terrassa, 
que comenca el 91 i es posari en mama el 92, i l’ampHaci6 de 
la d’Kgualada, que s’ha comenGat. Collectors fets i en execució, 
se n’hm fet ... Inversió total a la canca del Llobregat: 30.000 
milions de pessetes, i en aquest moment estan en execució fins 
a 35.000 milions de pessetes. 

En les zones 6 i 7, depuradores en execucid: Riudoms, emis- 
saris submarins a Salou, Cambrils, Roda & Be& cdlectors 
fets i en cxecuci6: Tarragona, Reus, el Vendrell, Valls, Man- 
troig i la depuradora de Tarragona, 91-93. La inversi6 total re- 
ditzada en les zones 6 i 7 ha estat de 1.600 milions de pessetes, 
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La zona 12, Baix Segre,, a quk feia referencia la Xllustre se- 
nyora Diputada. S’han fet les depuradores de Cervera, 86-87, i 
de Guissona, 39-90. Estan en projecte la depuradora de Lleida, 
91-93; de Mollerussa, 91-92; de Thega, 91-92, i d’Agramunt, 
91-92, Cullectors feets i en execuci6: Lleida, Cervera, Thega, 
Mollerussa, Guissoiia i Rossell.6. La inversi6 total. realitzada en 
aquesta zona, fins ara, ha estat de 8W milions de pessetes, 

a m a  14, Costa Brava. Depuradores fetes a Castell6 d’Em- 
pikies, 83-89; depuradores en execuci6: Lloret, 90-91 i tracta- 
ment i emissari submarí de Blanes, 89-91; collectors fets i en 
execuci6: Lloret de Mar, Blanes, etcktera. La hversi6 realitza- 
da en aquesta zona 14, la Costa Brava, ha estat de 1.700 milions 
de pessetes. 

Es parla d’un retard en el Pla de Sanejament. He dit moltes 
vegades que el Pla no s’ha retardat, per@ s’han fet les inver- 
sions previstes: el Pla no s’ha retardat, perque s’han fet les in- 
versions. Altra cosa són les obres contemplades en cl Ha: hi ha 
obres concretes que, per motius aliens a la Junta de Sanejament 
-comprenc que, a la IElustre senyora Diputada, li molesti sentir 
aix& perh és la rcalitat- i moltes vegades aliens a la mateixa 
Administració actuant, moltes vegades també aliens a la matei- 
xa Administració actuant que fa l’obra ... -recordem que la Jun- 
ta de Sanejament no fa I’obra: la Junta de Sanejament d6na el 
fmmgament i desprds l’Adrninistraci6 actuant, que pot ser la 
Junta d’Aigües, que poden ser els municipis, que poden ser els 
consells comarcals, que ]poden ser els consorcis i que poden ser, 
per exemple, I’Entitat Metropolitana, s h  els que fan la inver- 
sió. I[ moltes vegades es retarden; els motius poden ser varia- 
cions de projectes, manca de terrenys o altres. ”hi hil 
exemples de tots els colars. Per exemple, 1’Entitat Metropolita- 
na de Serveis HidrhuZics i Tractament de Residus; no la poso, 
simplement, doncs, perquE estigui gerenciada per Flitics del 
Gnip parlamentari Socialista, o socialistes, o d’hiciativa per 
Catalunya, sin6 simplement perque 1’Entitat Metropolitana, 
precisament per ]’abast territorial que tk, inverteix 59.000 mi- 
lions dels 130, és a dir, més de la meitat del Pla de Sanejament, 
qui l’executa és 1’Entita-t Metropolitana: per aixb la poso C Q ~  

un exemple. 
Doncs, vegem aquestes coses que passen, quc donem els di- 

ners i que després no els invertim. Pixi’s: despres clels anys 
d’execució del Pla de Sanejament, de redacci6 de projectes i 
crea& d’organisrnes que, inevitablement, s’havia de fery resul- 
ta que l’exercisi 88 -no en els exercicis d’jnici del Pla, com fa 
xeferkncia 1’Idome del Síndic de Greiiges cl’aquests anys, sin6 
quan ja s’han pogut posar en marxa les coses-, 1’any 88, la Sun- 
ta de Sanejament va atorgar a 1’Entitat Metropolitana 5 ,  I14 mi- 
lions de pessetes perquk fes obres; d’aquests 5.114, només va 
certificar com a obres 2.722 milions durant el mateix any 4 s  a 
clir, un 53% de l’atorgat-; en el 89, va certificar 1.484 milions 
més, el que vol dir que, transcorreguts dos anys, resta encara un 
20% per certificar, cl’allb que va ser atorgat; l’exercici del 89, 
d’uns atorgaments de 5.146 milions de pesstes, nom& es van 
certificar 2,677 milions, és a dir, només el 52%; 1.218 milions 
de pessetes, els va facturar durant l’any 90, és a dir, dos anys 
desprks, el que suposa un 76% del total. 

I d’aquí, senyores i senyors diputats, Iklwstre senyora Diputa- 
da, ve la part m6s important d’aquest superavit de tresoreria que 
vost&s acusen de tenir a la Junta de Sanejament. La Junta de Sa- 
nejament, per poder atorgar els diners, els ha de tenir, i nu els 

paga fins que les aciministracions actuants no executen I’obra, 
perb els ha de tenir necesshiment, si no, no els pot atorgar, i si 
no els put atorgar no poden licitar les obres les administracions 
actuants. Per tant, ella ha de tenir els recursos, els t6 i, si des- 
pr6s hi ha retards, li provoquen superhvit, evidentment, evident- 
ment que si. Per tant, d’aqui surten els superhvits: del retard en 
J’execuci6 de les obres per part de les administracions actuants. 

El sistema de sanejament de Sant Feliu de Llobregat, que, en 
el pla inicial de qui3 tant els agrada parlar estava previst acabar- 
30 l’any 86, amb una inversi6 de 1.928 milions de pessetes, que, 
avui, a finals de 1990, només s’ha realitzat la primera fase de la 
depuradora. Encara hi ha molts abocaments que, incomprensi- 
blement, encara no s’han connectat als coktors, i que han 
costat més de 4.001) milions de pessetes. O la depuradora de 
Montcada i Reixac, que havia d’estar en fimionament l’any 
90, amb el pracés de tractament complet, i que tot just s’esth 
iniciant wi la seva primera fase. O la depuradora del Prat de 
Llobregat, que havia d’estar en funcionament: l’any 88, i a hores 
d’ara encara no se sap on ha d’ubicar-se -com vosth coneix, se- 
nyam Diputada. I aixb no és decisió de la Junta de Sanejament: 
és decisi6 de I’Entitat Metropolitana +no és decisi6 de la Junta 
de Sanejament: 6s decisi6 de I’Entitat Metropolitana. Es pot 
acusar la Junta de Sanejament dei retard del Pla de Sanejament? 
En absolut: ha fet totes les inversions, aqui estan els díners, ha 
Invertit 75.000 milions, invertits en l’execució, i el retard són 
les administracions actuants, s6n les administracions actuants. 

N’hi he posat uns quants exemples. Sabadell, riu Ripoll: els 
projectes de collectors que s’estaven realitzant l’any 85 es van 
haver d’aturar, donat que 1’ Ajuntament, molt legítimament a b -  
uiament, malt legítimament-, va decidir estudiar l’ordenacid 
del riu i la seva integraci6 a l’urbanisme de la ciutat, per la qual 
cosa no es podia decidir el lloc per on havien d’anar installades 
aquestes installacions de collectors. Aquest any 90, un cop de- 
cidida la configuraci6 del riu, s’ha tomat a reemprendre Ia re- 
dacció dels projectes. Aixb ha comportat un endarreriment de 
les obres de sanejament de Sabadell, conca del riu Ripoll, 

O la depuradora de Tarragona. S’havia previst que la depu- 
radora estaria construlda l’any 87, perb nomes i’any 90, en el 
mes d’octubre de l’any 90, ha comunicat. 1’Ajuntament de Ta- 
rragona -laactual Ajuntament de Tarragona- que ha estat capag 
de trobar l’empíapment per la depuradora; no havia estat capa$ 
de fer-ho 1’Ajuntament anterior. (Remor de VEUS.) Per exemple, 
per exemple, exactament aixb, El Pla diu aixb: una depuradora 
constru’ida l’any 87. S’ha deixat Re fer pequi3 no hi havia di- 
ners? No, en absolut; s’ha deixat de fer perqu& I’Administmció 
actuant, que era I’Ajuntament, no havia aportat el lloc on havia 
d’anar la depuradora. Ara, l’octubre de l’any 90, s’ha donat la 
disponibilitat de terrenys i, bbviament, es farh la innversid? que 
s’iniciarh tot seguit; ara, em sembla que és el mes que ve, que 
s’iniciaran les obres de Ia depuradora de Tarragona. 

El Sr. PRENDENT: Acabar& en el seu torn de contrdplica, 
senyor Conseller. 

OBRES PÚBLIQUES: Em quedaven ja nomrSs quatre coses, 
perb, en fi, puc acabar perfectament ... Molt Honorable senyor 
President, li agraeixo molt l’estona de m6s que m’ha donat fins 
a aquest moment. Ens retrobarem +’estic segur- d’aquí a un 
moment. 

EI SL CONSELLER DE P Q L ~ I C A  ~ O R I A ~ ,  x 

G& i e s. 
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El Sr. P W D E N T :  Espero que el seu exemple no ser& se- 
guit per la senyora Martí, que pot fer la &piica durant cinc mi- 
nuts. 

La Sra, MARTf I CONiLL: Moltes grhcles, senyor Presi- 
dent. Senyores i senyors diputats, de la intervenció de l’Hono- 
rable Conseller, globalment, se’n poden deduir, jo diria, dues 
coses: per una part, o que I’Honorable Conseller ens acaba de 
fer com un possible testament polftic perque avui encara no sap, 
ni ell ni nosaltres, qui ser&, possiblement, el futur Conseller de 
Medi Ambient -fi la millor, doncs, el Conseller, amb aquestes 
dades que ha posat sabre la taula, pensa que ha fet algun resum 
de totes les qüestions o d’dgunes de les qüestions de medi arn- 
bient. I dir-li que, en aquest resum, en aquestes dades, la segona 
qüesti6 és que jo dedueixo que 1’Honorable ConseLler el que t6, 
en el funs, 6s un problema d’escala, perquh miri, jo no li he pre  
guntat per les inversions, exactament, qiie han fet, sindi per les 
que han deixat de fer, sobretot, I el problema d’escala el t6 per- 
qu& si una persona per solucionar un problema, Q un govern per 
solucionar un problema, ha d’hvertir 1 .O00 milions de pessetes 
i nom& n’inverteix, per exemple, 10, i a sobre ens explica qu& 
ha fet amb aquests i&, Escolti’m, miri, el que ha fet amb 
aquests 10, nosaltres ja ii concedim el benefici del dubte; ja ho 
trobarem després quan liquidem, quB ha fet m b  els 10, Perb li 
estern preguntant el que IIQ ha fet Q per que ha deixat de fer i de 
complir amb aquests 990 milions o, en tot cas, aquesta diferhcia. 

Per tant, senyor Conseller, vostb, en pa?, t6 UR problema 
d’escala. 

Una altra qüesti6 a la qual em voIia referir ZitnpEiament era el 
tema que voste ha dit que, referent al tema de les sancions, el 
tema de les sancions, si no fa inspeccions, Honorable Conseller, 
no pot m5bu a sancionar, O sigui, si deixa de fer inspeccions, 
com vol acudir i com vol sancionar? Vost& deka una quantitat 
de gent impunement, 

Pensi que, avui, si els r i u s  del nostre pais poguessin parlar, 
jo  crec que ens insultden; ens insultarien a tots, si tinguessin la 
capacitat d’enraonar, I si en aquesta Cambra, a més a mes de 
poder utilitzar el llenguatge oral -que 6s molt bo que sigui 
així-, pogu6ssim utilitzar altres fames de llenguatge, COM po- 
dria ser, per exemple, un vídeo o passar unes diapositives, avui, 
en la interpeHaci6 del Grup Socialista, no hauria calgut utilitzar 
les paraules; s’hauria pogut, únicament, únicament, passar un 
vídeo. 

En una inauguracib, en una inauguració no fa gaire temps, el 
mateix President de la Generalitat l i  deia a vost&, senyor Conse 
ller: CA veure, Molins, quan tindrem un riu net que el puguem 
ensenyar, per veure COM seran els albes quan hhgirn acomplert 
el Pla de Sanejament,}> Ajxb Li va dir el mateix President, se 
nyor Molins, Avui, aquest riu encara no existeix. I el riu nesbs i 
el riu Llobregat, que s6n els que formen part de la zona 5, que 
és la zona que s’ernporta la gran part del Pla de Sanejament, 
s6n dos rius que són una vergonya nacional, i aviat seran una 
vergona internacional, senyor Molins; pergu&, a travh del Con- 
sorci del Besbs -cosa que vosth no me n’ha parlat gens, del 
Consorci del Resbs- ...; a traves del Consorci del Besbs s’ha fet 
una denúncia al Parlament Europeu, i crec que ben aviat em&& 
un dictamen i podrem veure des@ com ens avergonyim tots 
d’aquesta. qiiesti6, 

Crdixer, progressar i augmentar el producte interior brut em- 
brutant no 6s una bona manera de créixer. Jo penso que quan a 

Catalunya puguem comptabilitzar i sumar, als costos, el cost 
dels sanejament canviaran aquests auguris que a vegades el he- 
sident de la Generalitat explica, quan diu,.., i relaciona amb el 
tema del creixement. 

Jo li he parlat, en la meva intervenció, senyor Conseller, i 
vosth no m’ha contestat ni me n’ha dit res, respecte al tema del 
Consorci. I vosth moltes vegades ataca o intenta utilitzar un en- 
frontament instituciod, sobretot amb les administracions lo- 
cals. Escolti, l’exemple del Consorci del Besbs és un exemple 
municipal, perqu& el Consorci 6s una agrupa& de municipis, 
que des de fa molt de temps volen col*laborar Zünpliament en el 
terna del sanejament, i des de la Conselleria nom& tmben <<pe- 
gues>>; <<pegues>> que, a més a més, no les podem resoldre par- 
lant i discutint, gin6 que hem d’anar als tribunals, donat el gran 
interks que hi ha per part de la Conselleria de mantenir un en- 
frontament important amb aquesta entitat, que és una entitat, 
doncs, suprmunicipal. 

De totes maneres, en el. discurs de l’enf-ontament entre les 
institucions, nosaltres, el Grup Socialista, no hi entrarem, HQ- 
norable Conseller; no hi entrarem, en aquest tema, perquk no- 
sabes creiem prohndment que, per sanejar els rius del nostre 
pais, si no hi collabren totes les institucions, 6s absolutament 
impossible. 

Per tant, en aquest discws, no, no hi entrem. I formular-li 
una segona qüesti6, a part de la critica del propi incompliment 
del Pla, Jo li diria, senyor Conseller, que nosdtres tenim, el 
Grup Socialista, una proposta molt clara, molt concreta i abso- 
lutament executable per solucionar el tema del sanejament dels 
rius de Catalunya. 

Miri, la nostra proposta, que ha estat apkada +omks cal 
sortir a fora i veure altra comunitat autbnoma que ha ha fet-, 
consisteix a: avaluar tot el Pla de Sanejament; executar els pro- 
jectes; posar el marxa els projectes; fer una operaci6 d’endeuta- 
ment per la globalitat d’aquests projectes, suposant sempre que 
aquests projectes s6n una primera fase; adjudicar I’obra i fer un 
pla financer a cobrir a través del chon. És a dir, 6s un esquema 
que s’assembla molt a l’esquema utilitzat per a les inversions 
en el tema, per exemple, d’nutopistes; la manera d’amortitzar- 
les és també el peatge. En aquest cas, aixb és absolutament pos- 
sible, i cregui’m, senyor Conseller, que s’aconseguiria una alta 
rendibiiitat social i un gran increment de la qualitat de la vida si 
~ Q S  prioritari, per a aquest Govern, el tema del sanejament, i, 
per tant, fes aquesta opera& que no ha estat capa$ de fer, sinb 
que va a l’inrevds: recapta, recapta el que pot i va invertint a 
trossets, i menys del que preveu el Pia. 

hixb, li ho diem des del Grup Socilista, que 6s el Grup ma- 
joritari de l’oposició, i que tenim, COM un dels principis objec- 
tius, governar al m6s aviat possible. Pera mentrestant no ho 
aconseguim, li expliquem i li diem quina seria la nostra propos- 
ta, perqu& nosdtres estern disposats a collaborar amb vosths per 
fer possible el sanejament dels rius. 

El territori de Catalunya i eJs catalans no podem sostenir 
més aquesta situa&, i cal adoptar solucions urgents, perqub la 
nostra -cregui’m, senyor Conseller- és una proposta seriosa. 

VostB, senyor Conseller, no passar& pas a la histbria d’aquest 
Govern, ni a la histbria d’aquest Parlament, ni a la histbria 
d’aquest pds per haver estat un conseller eficaq en la gestifi. 
(Remor de veus.) X si la seva inefichcia en la gesti6 afectds no- 
més el seu currículum personal, p d n a  dir que les meves parau- 
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les no s6n adequades. Perb quan la seva inefichcia afecta el te- 
rritori i els ciutadans de Catalunya, ens creiem, des dei Grup 
Socidista, absolutament qualificats per fer aquesta afirmació. 

Moltes gracies, senyor President. 
El Sr. PWDENT: Grhcies, senyora Martí. El senyor Con- 

seller té la paraula per a la contrar&phx. 
El Sr. CONSELLER DE POLhTCA T E W Q R H L  I 

OBRES PoBLIQmS: Gracies, senyor President. Senyora Di- 
putada, giian digui malicies, digui les que li surtin, que té capa- 
citat per invertar-se-les; no cal que s’esculti els que les hi 
expliquen al. costat, perque aleshores perd convicci6, quan les 
diu; perd convicció. Vosth té capacitat per dir malicies per si 
suia, no cal que se’ls escolti, no cal que se’is escolti; no cal guc 
les hi xiulin a E’oxella, eh? (Remor de veus.) 

Problema d’escala, problema d’escala. (Veus de fons.) No, 6s 
que li havien ... La malicia, fixi’s si li han dit de lluny, que l’hhe 
sentit jo des de l’esc6, des d’aquí, abans.,. (Rialles.) Ho enth? 
Si l’havia sentit, jo, ja abans ... (Riulles.) O sigui, ja sabia que 
comenqaria així, ja sabia que comengaria aixi. 

Ré, em diu que tenim un problema d’escala. No es tracta 
d’un probiema d’escala, Illustrc senyora Diputada; no es tracta 
d’un problema d’escala. Ei que vostk diu que vostks farien ..., el 
que vosth diu que vostes farien s i  arribessin a governar 6s exac- 
tament el que li he intentat explicar que estern fent nosahes. 
Diu: <<Fariem un pIa de sanejament; és a dir. preveuriem quines 
inversions s’han de fer>>. Aixb ho tenim fet des de l’my 81: es- 
tan fets els projectes, s’estan fent les depuradores ...; esta fet tot 
des de l’any 81, i se saben, per assolir aquests objectius de pu- 
resa 3, de puresa 4, de puresa 2, dels liostres rius, quines ins- 
tallacions s6n necesshries per a la primera fase del Pla, que 6s 
la que acaba en els primers quinze anys d’execució dei Pla. 
Després, haurem de fer segones fases per incrementar o millo- 
rar encara mes la riquesa, la qualitat de les nostres a igks .  

Aixb 6s el que es va fer fa quinze anys, i ara qui: estern 
fent?: executar-ho. I vostk diu: <<Sap que faríem? Ens endeuta- 
ríem>>, Doncs, escolti, aixb que fan les altres comunitats autb- 
nomes -dit a nivell del Consell Sectorial- 6s imitar allb que 
est& fent Catalunya, Fixi’s, i aki consta, i aixi consta; imitar, 
Eer exactament el mateix. Ara, ara es comencen a plantejar la 
possibilitat de posar la taxa de sanejament, veu?; ara, ara. I ai- 
xb, dit en la conferhcia sectorial de fa tot just quime dies, que 
varn tenir a Madrid, per exemple, no? I. ens han demanat infor- 
mes sobre com fem eI Pla de Sanejament, perque els sembla un 
rnkode molt interessant de fer Ies coses, 

Aquest Pla de Sanejament que hem fet corn vosths dirien 
que farien si estiguessin en el poder, aquest que I’estem fent 
d’aquesta manera, ja hem acomplert el 75% de la inversi6, el 
75% de la hversi6. Era un pla a quinze anys, ja n’han transco- 
rregut onze; per tant, estern perfectament dintre deis terminis. 
L’any 93 -n’han transcorregut deu; perd6, nou-; I’any 93 tin- 
drem fet el 84% de les inversions, el 84% de les inversions d’un 
pla a quinze anys que finalitza l’any 96, per tant. 

Bé, quan tindrem els rius nets?, quan tindrem els rius nets? 
El qui li hagi explicat la pregunta que em va fer el Resident li 
hauria pogut fer el favor d’explicar-Ii la resposta que jo li vaig 
donar, que, bbviament, doncs, era una conversa pliblica que 
hem mantingut moltes vegades en privat, e1 President i jo, eh? I 
aixb es fa, aixb es fa a vegades. Llavors, jo li vaig contestar, co- 
sa que, com ja l’havíern tingut en privat, ell ja conexia, que tin- 

drem rius nets a partir del moment en qub estiguin acabats els 
plans de zona de determinades zones, 

bbviament, haurlem pogut fer una altra cosa, que era agafar 
un riu com a exemple, i potser, potser hauria estat un encert 
agafar i dir: <<Doncs, comencem el Pla de Sanejament, per aga- 
far7 per exemple, un riu, doncs el Huviam, Q un riu relativament 
petit, doncs, que ens ajud6s a demostrar a l s  nostres conciuta- 
dans qu& es el que volíem, quin era l’ubjectiu per al canjunt de 
Catalunya, No ho vam fer aixf, no ho vam fer ahfi jo crec que 
v a m  fer una cosa que, per d país, 6s millor, que és anar al con- 
junt del país, mar nl conjunt del país, i curiosament, també el 
92, mort probablement, també el 92 passar& que podrem tenir 
rius per ensenyar. 

Tots sabem ... (Veus de 3pOrts.S No, no ...; el Ter, EI Ter, per 
exemple; el Ter el tindrem perque, bbviarnent, la chega conta- 
minant disminuir& extraordiniuiament així que es posin en mar- 
xa aquest conjunt de depuradores, que ja  li he esmentat abans 
quin termini d’execució i posada en marxa es preveu per a I’any 92. 

Per tant, l’any 92, considerar que seran moltes Xes conques 
dels nostres rius que queditran plenament i absolutament sane- 
jades, fins al punt que es pedra veure, doncs, allb que moltes 
vegades es diu quim&ricament, que en els nostres rius tornen ha 
haver-hi peixos; que als nostres rius ens hi padem tomar a ban- 
yar... I aixb ho veurem, aixa ho veurem, I l h s í n  senyora Dipu- 
tada, perque s’esth executant el Pla, perqu5 s’han fet durant deu 
anys.. , Aixb ho veurem aviat, aixb ho veurem aviat --com li dic, 
l’any 92-, perque s’esth executant, perque el Govern de la Ge- 
neralitat esta executant el Pla de Sanejament aprovat per aquest 
Parlament fa onze anys, i que -insisteixo a dir-hw 6s una de les 
grans coses, una de les moltes grans coses que ha fet aquest 
Parlament, i que el Govern de la Generalitat, com és la seva 
obligaci6, hi ha donat compliment. 

Els rius de Catalunya, que estan bruts, certament estan bruts, 
qui ho pot negar?; per aixb aquest Parlament, perque estan 
bruts, ha fet el que ha fet, que 6s un pla de sanejament, i per ai- 
x6, tots, a CataIunya hem generat recursos; tots hem generat re- 
cursos amb una operació d’una enorme importhcia social, 
perquh tots eis ciutadans s6n d s  qui hi participen generant re- 
cursos per invertir 135.000 milions de pessetes, que aixb 6s el 
conjunt del Pla de Sanejament, per tal que la nostra societat, 
que aixf ho ha volgut, pugui tenir els seus rius més nets, malgrat 
ser un pais amb poca aigua i malgrat ser un pafs extraodinhia- 
ment industrialitzat. I aquesta és la forma civilitzada amb que 
els ciutadans de Catalunya ens agrada fer les coses, i 6s obvi 
que el seu govern, que eis representa, tambd 

Griicies. 
El Sr. P R E s D m :  Moltes grhcies, Honorable Conseller. 

Passem al nove punt de l’ordre del dia: interpeIhci6 al Consell 
Executiu sobre la politica general d’ducaci6 a disthncia, que 
formularh el Diputat IIIustre senyar Magl‘ Cadevall, del Grup 
Socidista, que te la paraula. 

InterpeHstci6 al Consell Executiu sobre la 
poIÍtica general d’educació a distancia 

El Sr. CADEVALL: Mentre els diputats del primer torn s6n 
a dinar #ortes rialles), jo agraeixo als del segon torn que s’ha- 
gin quedat, i en tot cas, adverteixo que no 4 s  responsabilitat me- 
va fer-ho en aquesta hora. (Rialles.) 
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Fa quatre anys vaig preparar una interpellació sobre l’educa- 
ci6 a disthcia i no la vaig formular en aquell moment perquh 
em constava que la Conselleria d’Ensenyament tenia projectes 
en cus,  i vaig pensar: <<Potser és millor donar temps i veure qui? 
fan>>. A més a més, hi havia un aspecte sobreafegit, que 6s que 
el programa electoral de Converghcia i Uni6, l’my 1988, p 
sava, corn un dels programes, la creació d’una f6rmula catalana 
d’universitat a distkcia, eslbgan electoral que a tots ens va dei- 
xar espectants, a veure que seria aquesta f6rmula catalana 
d’universittat a ciisthncia Per& després de quatre anys, hem vist 
que aquest programa electord no s’ha acomplert; no s’ha avan- 
gat gens. Abans ha vist, senyor Conseller, que jo estava dispe 
sat a admetre que havien fet gestions. En aquest cas, II mi em 
sembla que es podrien donar pocs exemples d’un tema que esti- 
gui exactament igual que fa quatre anys. 

Dividiré en dos parts, o dus subtemes, un I’INBAD, e1 batxi- 
llerat a disthcia, Z’lnstitut Nacional de Batxillerat a Disthcia. 
Bé, jo penso que estern en la pitjor situació de tot I’Estat, que 
és: s’ha transferit aquest Institut, aquest ensenyament a les co- 
munitat s autbnomes amb competkncies, excepte a Catalunya. 

Jo no se quin error hi va haver al principi, perb la qiiestió 6s 
que hi ha una situació kafkiana, que és que els professors 
d’aquest Institut estaven transferits, perb l’hstitut no. Per tant, 
de qui depenien aquests professors? 

13é, aixb ha produ’it una situaci6 molt dolenta per a Catalu- 
nya, que és que, després d’anys de no arribar a un acord, s’ha 
deixat de fer a Catalunya el primer curs, i ara ja el segon c u s  
de batxillerat a disthcia, i si no es rectifica aquesta linia, se- 
nyor Conseller, I’any que ve tampcx tindrem j a  tercer curs de 
batxillerat, i desprds ja  no tindrem COU. 

Jo penso que, en aquest tema -no vull ara dir de qui és la 
culpa; purament, dir un sistema amb quE s’ha portat- s’ha usat 
una tknica de confrontació. I aixb és dolent per a Catalunya i 
no condueix a res. E t e m  en una situacid pitjor que les altres 
comunitats autbnomes. 

Alguns dels motius, fins i tot, dels conflictes han estat ells 
edificis transferits; sembla que un dels eclificis oferts, a trmferir 
-perd& no agradava, s’anaven produint dilacions i, entretant, 
fins i tot el propietari va rescindir el contracte d’aquest edifici; 
s’ha hagut de tomar a cornenpu i buscar un nou edifici per 
transferir. Bé, espero que sobre aixb, doncs, hi hagi una soIuci6. 

Parlem a continuació de la UNED, de la Universitat d’Mw 
caci6 a Disthcia. El 1988, senyor Conseller, Converghcia i 
h i 6  va jugar dues cartes: procurar un conveni amb la UNED, 
i, ai mateix temps, prometre ensenyament a distbcia des de 
Catalunya. Jo penso que va jugar simulthiment dues cartes i 
les va jugar totes dues malament, perqub avui IIQ tenim ni con- 
veni amb la UNED, ni una flirmuh cataXana d’educació a dis- 
thncia. 

Quina és la situacib a Catalunya? Vull dir, pari0 d’aixb no 
perqu& siguin qüestions de principi, afecten el poble, els ciuta- 
dans. Doncs, a Catalunya hi ha com a centres públics associats 
els de Cervera, Girona, la Seu i Tortosa, amb uns 7.000 alum- 
nes, l’any 1990. A la ciutat de Barcelona -un nucli de poblaci6 
tan important- no hi ha cap centre p6blic associat a la UNED 
-prop de Barcelona, aquest any se n’ha obert un, R Terrassa-, 
per6 també cal dir que al mateix temps un dels dos centres pri- 
vats de Barcelona, eI FEU, va extingint estudis en el període de 
cinc anys. 

Comparem amb la Comunitat de Madrid, no per all8 de dir 
que s’hagi de comparar sempre amb Madrid, sinó per una raó 
moIt senzilla: es tracta d’una zona amb una població similar a 
la de l’hrea metropolitana de Barcelona, no ja amb Catalunya, 
no? Quina situaci6 hi ha? Bé, allh en Itoc de 7.000 tenen 20.000 
durnnes de Xa UNED; alla tenen un gran centre associat amb 
deu suócentres, on podriem dir que els alumnes que van a 
aquests centres associats a rebre les tutories, perquh no n’hi ha 
prou amb el material i amb els exhens, doncs, tenen fins i tot, 
per als estudis més freqiients, una possibilitat de descentralitza- 
ci6, de tenir un centre assuciat que es fa la tutoria més a prop 
del domicili. Val a dir que la Comunitat Autbnoma de Madrid, 
a part d’altres entitats locals o caixes, o el que sigui, contri- 
bueix, l’any 1990, amb 25 milions al sosteniment d’aquest cen- 
tre associat. 

Quin seria el possible model? Encara que jo ho he comparat 
amb Madrid per qüestió dmogrhfica, per ra6 d’autonornia crec 
que el possible model serien els convenis, per exemple, que es 
van signar amb Canhies, amb el Pais Valencih. Per que? Per- 
quP; permet crear un consell de centres associats que coordini 
els centres, que posi estudis propis adaptats a la Comunitat i 
que permeti enfocar la qüesti6 de la normalització lingiiística. 

I, efectivament, amb aquesta lhia s’anava. Quan era Canse- 
ller e1 senyor Guitart es va arribar a un conveni que va ser sig- 
nat fins i tot per la que llavors era rectora de la UNED, aprovat 
per la Junta de Govern, perb que ñnalment no va ser ratificat. 
Aixb és lamentable, naturalment, senyor Conseller, segurament 
vostk ho larnentarll i jo ho comparteixo, i podriem preguntar, 
bé, quins són els motius; els motius poden ser diversos. Hi va 
haver unes certes dificultats, informes desfavorables i, mentres- 
tant, hi va haver un nou equip rectoral a la UNED, 

Jo no penso pas defensar la posicici de Ia UNED, perqub, a 
més, tinguin en compte que és una universitat autbnoma que no 
hi ha all$ pOdriern dir, cap collega que ens representi; senzilla- 
ment 6s una entitat acadhica, amb plena autonomia. 

Perb si que voldria dir que ara assumiré amb serenitat aquell 
conveni, que si s’hagues firmat, doncs, era molt beneficiós per 
a Catalunya; hi havia una cosa una mica estranya, jo diria para- 
doxal, senyor Conseller: que a h €  com els dei País Valencih i 
Canhies estaven basats en la confiaya i, per tant, en el Consell 
Assessor no importava e1 nombre, no importaven els vots, en 
aquest consell s’ha d’wibar a un consens, en el Projecte que 
vosths havien aconseguit que anés endavant imposaven nou 
representants del Departament d’Ensenyament contra -rn sem- 
bla que eren- dos de la UNED i altres de centres associats. e s  a 
dir, es volien assegurar una majoria mechica en aquest Con- 
sell, I, sense cap compromís econbmic concret, donaven com a 
funcions de la UNED, d’aquest Consell, perdó, fer un pla plu- 
rianual. X dic q u i  que és paradoxal, perquh tenim a Catalunya, 
quan paguen vosths, una llei de I’any 85 que diu que s’ha de fer 
un p h  plurianud de programaci6 universitbia i sap el senyor 
Conseller que s’ha fet, que encara aquesta setmana passada 
que es va reunir només vam poder avanqar en la programació 
de l’hrea, diguem, de Barcelona, que el terna de Girona, Lleida i 
Tarragona va quedar penjat. 0 sigui, quan paguen VOSthS, amb 
una llei que els obliga a fer-ho des del 85, no tenen la progra- 
maci6 feta, i llavors, quan paguen els altres, naturalment vost5s 
segurament estarien exigint, si no s’hagues fet, aquesta progra- 
maci6. 

Fascicle scgon 
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Perb, en fi, j a  he dit que no 6s problema meu, i lamento fins i 
tot que no s’,uriMs a un acord. Per6 he fet aquesta reflexió per- 
quk, a mes il mes, hi va haver im altre element, que 6s que du- 
rant la campanya electoral, per part de Convergkncia, es vil dir 
que s’optava per la fórmula ..., una f imu la  catalana d’ensenya- 
ment a disthcia; d’aixb tinc els rcculls de premsa diaris. Va 
donar un pretext a la universitat a distdncia que tenia algun in- 
forme desfavorable contra aquest conveni, de dir: 110  podem ju- 
gar les dues cartes; si el Departament d’Ensenyirrnent juga 
aquesta fdrmula, nosaltres tenim més motius per remisiderar 
un conveni que era, realment -jo penso-, molt favorable i privi- 
legiat per a Catalunya, compmarit-Jo amb els altres. 

Per tcmt, jo penso, quk calia fes a partir ti’nquell moment? 
Doncs, tornar a negociar, penso que era possible un acord i, en 
aquest sentit, si  que ha fet moltes gestions el senyor Conseller. 

I M, desprbs de totes aquestes negociacions, si al cap de 
quatre anys no s’ha arribat a un acord, quines són les principals 
diferkncies? El senyor Conseller ho pot explicar millor, perb jo 
diria qie sense fer cap i is  de cap informació confidencial -per 
exemple, seria suficient mencionar la intesvenci6 del Grup par- 
lamentari de ConvergEncia i Unió a I’kjnntament de Terrassa, 
quan s’aprovava el conveni aquest per establir un nou centre as- 
sociat de la UNED, o les paraules que naturalment després 
d’aquesta intervenci6 es va veure obligat a fer el rector de la 
UNED, en el discurs en que es va signar aquest conveni- he 
&bat a Ia conclusiú, a part d’altres informacions, que el punt 
principal de divergkncia és la qiiiiesti6 lingüística, de tai manera 
que la proposta. del Departament d’Ensenyament diu que <<ces 
procurarh que els alumnes puguin emprar, en totes les seves re- 
lacions amb la UNED, la llengua escollida)), mentre que per 
part de la UNED hi ha moltes coincidkncies, es vol fomentar 
1’6s del catalh, que es pugui usar absolutament ert totes les acti- 
vitats dels centres associats a Catalunya, fomentar la traducció 
del fons editorial de la UNED; perb la diviverghncia principal 6s 
a dir: es poden comprometre que tots els alumnes 4iguern-ns- 
podran fer els exhnens en catal&? €36, si aixb t6 efectes fora del 
territori de Catalunya, i pels estatuts de la UNED no p d e m  
obligar els professors de la UNED, ells diuen: <<Mentre no es 
reformin els estatuts, no podem adquirir aquest C O M P E O ~ S S I Z ,  

encara que es comprometen .a facilitar al mkim l’aplicaci6 de 
la normalització linngüistica. 

Bé, en resum, i només per acabar, l’altre pmjectc que l’any 
77 s’havia encarregat a un equip dirigit pel senyor Serramona, 
penso que era un projecte absolutament deficient. Per que?, per- 
quk ens volien prometre un ensenyament R disthcia rz Catalu- 
nya, perb nomh oferien quatre c m r e s  en aquell primer 
moment: econbmiques, empresarials, dret i cihncies de la infor- 
macib; amb aixb no se soluciona el problema de l’educaci6 uni- 
versithria a disthncia, Aixb, senyor Conseller,,,, perque, a m6s, 
estern dient el cost zero -ho deix aquest estudi-, al cap d’uns 
anys no hi haurem de posar diners: M, aixb ho poden fer 
aquests centres privats que existeixen a BarceIona; aixb no cal 
que ho faci el Departament d’Ensenyament. Al contrari, si vos- 
tks volen fer el projecte d’educació a disthcia, amb UR fdrmu- 
la que no sigui el conveni amb la uNE,D -que jo penso que 6s 
el més econbmic-, llavors han de ser conscients, senyor Conse- 
ller, del comprom’s econbmic adquirit; que no els passi COM ha 
passat ara aquests dies amb Ics universitats de Lleida, Tarrago- 
na i Girona, que es troben que han adquirit un compromis, per6 

que el Director General d’universitats presenta unes propostes i 
diu: *Teniu quinze dies per contestarn, que significaven una 
phrdua de moltes titulacions per als centres universitaris en 
aquestes ciutats, i dbiem: aper aixb, preferim no tenir universi- 
tat s. H 

Grbies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes @cies, senyor Cadevall. Hono- 

rable Conseller, senyor Laporte, t6 la paraula per contestar. 
El Sr. CONSELLER D’FBSENYAME”: Grhcies, senyor 

President. En atenció a. l’hora, intentaré ser molt breu en la me- 
va resposta, perque realment puc contestar el que ha dit el se- 
nyor Cadevall amb poques frases. 

Realment, hi ha diversos problemes, els principals s6n els 
dos que ha dit el senyor Cadevall: un 6s I’MAD, l’altre és la 
UNED. Nosabes no tenim cap interks que desaparegui un en- 
senyament de batxillerat a distrbcia, bbviament, i per aixb fa 
molt temps, i en aixb no hi ha hagut cap retard per part nostra, 
senyor Cadevall -li ho puc ben assegurar-, estem negociant 
amb el Ministeri la transferhcia, que no es va fer al seu dia -jo 
tampoc no sé per quk, perb certament no es va fer- de I’M13AD 
de Catalunya o de Barcelona a l’Administraci6 autonbmica. 

Em deixaré de més comentaris, i li dir6 al senyor Cadevall 
que en aquests moments hi ha un acord total amb el Ministeri, i 
per tant aixb només esta pendent &una reuni6, de la formalitat 
d’una remi6 de la Comissió de traspassos o transferhncies, per 
tal d’acordar aquesta imnsferhncia que, li ho repeteixo, amb tots 
els seus mínims detalls: locals, professorat, material didhctic, 
etchtera, est& acordat totalment des de fa no pas massa dies, des 
de la setmana passada concretament, que hi va haver a Madrid 
una remi6 en quk el tema es va desencallar de2 tot. Si vol m6s 
detalls despres li’n puc donar piiblicament o privadament. 

Pel que fa a la UNED, certament, senyor Cadevall, vosth té 
tota la raó en moltes de les coses que diu. Nosaltres tenim inte- 
rbs -i estic segur que ho farem, abans d’acabar aquesta legisla- 
tura- en el €et que hi hagi uns ensenyaments universitaris a 
distbcia, dintre la normativa vigent, i en dir dintre la normativa 
vigent --que aquest 6s el nus de la qüestió i que vostk l’hha insi- 
nuat al final-, 6s a dir complint la Llei de Normalització Lin- 
güística. No hi ha cap dubte que jo no puc subscriure cap 
conveni que rn’obligui a donar suport a un tipus d’estudi que no 
compleixi lleis emanades d’aaquest Parlament, del qual jo molt 
orgullosament em sento membre, a part de responsable des del 
punt de vista del Govern de la Generalitat. 

No n’hi ha cap altre, de problema. Hi havia, certment, com 
vosth sap molt bé, un principi de conveni acordat entre la se- 
nyora Elisa Hrez Vera, aleshores rectora de la UNED, i el meu 
antecessor en el chmec, el Conseller Joan Guitart. Aquest con- 
veni no es va arribar a signar, I-IQ es va perfeccionar i, per tant, 
no ha estat mai vigent, El Ministeri, perdó, el nou rector ens va 
dir, el senyor Mariano Artés, amb qui he tingut cliverses troba- 
des; el senyor Artks ens va dir que l’únic problema 6s que el 
claustre no hi estava molt d’acord, i que el Ministeri hi havia al- 
guna de les clhusules que no les veia massa b6, i que, per tant, 
ell, aquell conveni, no el podia signar. 

€Tern tingut molta pacikncia -i potser excessiva, jo me’n faig 
el primer responsable d’aix+, hem intercanviat projectes i pro- 
jectes, propostes i contrapropostes, perb sempre al final arribi- 
vern a propostes -les que podia admetre el senyor Mariano 
Artés, rector de la UNED- que jo no podia subscriwe, per 
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I’iinic motiu que Zi he dit abans: no entro en els motius econ& 
mics q u e  tambd si vol desprbs en parlarem-, perb 1’6nic m e  
tiu, senyor Cadevall, és e1 fet que realment no ens donaven cap 
mena de facilitats, perqub en els estudis d’universitat a clistb- 
cia rl Catalunya es poguessin complir les normatives emanades 
d’aquest Parlament. 

I &i est& la qüestid, fins al moment que jo dic, més o menys 
solemnement, que si no arribem a un acord amb la UNED - s e  
h i 6  alternativa o pardMa, que poden ses totes dues, no en 
descarto c a p  posarem en marxa uns estudis universitaris a dis- 
tbcia, que hauria estat no la creació d’una nova universitat a 
Catalunya -li ho anticipo-, sin6 la creació d’un consorci, que hi 
ha un acord de principi de les universitats actualment existents i 
el Departament, per tal d’oferir unes deteminades carreres 
d’ensenyament a disthia,  i aleshores des del Ministeri el que 
s’anticipa i diu: <<No, aixb ho hem d’meglar; fem un bon con- 
veni amb la U W O ~ ,  i a partir d’aleshores, en lloc d’unes con- 
verses bipartides, 6s a dir, entre els representants de la UNED i 
els representants del Departament, hi ha converses tripartides, 
pequi3 el senyor Rojo, Secretari &Estat d’Universitats i Inves- 
tigaci6, pensa que aquest és un tema que cal arreglar, per con- 
veniencia de tothom 4’ells i nostra- i, per tant, ell ha obert una 
nova via de dihleg que no ha acabat encara i que el senyor Ca- 
devall em permetrll que d’ahb no li doni mes detalls, perquk la 
cosa no est& encara arreglada, perb que crec que pot conduir a 
una sohcid en ux1 breu termini, complint, en tot cas, sempre t& 
ta la normativa emanada d’aqiiest Parlament. 

Moltes gdcies, senyor President. 
Ei Sr. PRESDENT: Moltes grhcies, Honorable Conseller. 

Vol fer replica, el senyor Cadevall? 
El Sr. CADEVALL: Si, senyor Conseller. Malgrat l’hora, 

em sembla que els temes són importants, i si hi ha qüestions a 
tracta s ’han de tractar. 

B6, jo  celebro dues m e s  de les que ha dit el senyor Conse- 
ller: primer, que estiguin en vies de soluci6 el conveni sobre 
I’INBASI i que, per tant, I’any que ve puguem tenir batxillerat a 
disthcia a Catalunya, i penso que aixb, per les parts que sigui, 
és una rectificacid de la conducta anterior, i, segon, celebro, a 
més a més, les converses tripartides, perque he dit que, per 
exemple, el rector de la UNED no pot canviar els estatuts de la 
UNED; hi ha qüestions de més envergadura i 6s bo que inter- 
vingui el Ministeri. 

Ara bk, el que no estic disposat a admetre 6s que aixb s’ha 
encallat purament per la qüestió lingüistica, senyor Conseller. 1 
no estic disposat a admetre-ho, per una ra6 molt senzilla, per- 
qui& jo li podria dunar la saluci6 ara mateix: agafin vastes el 
text del conveni que havia signat -perqu5 sí que l’havia signat- 
la senyora Elisa Phez Vera, no ho van rectificar desprks, i el 
Conseller GuittarF hi estava d’acord, En la qüesti6 hgüistica, 
aquell conveni és inferior a la proposta que els fa en aquest m e  
ment la Universitat it Distheia; doncs, atenguin-se a aquest, 
perquk -hi  insisteix^- estan disposats, en prhcticament tots els 
aspectes, a fomentar la normalització lhgüistica, absolutment 
en tot el que sigui en els centres associats de Catalunya, que a 
l’únic que ells no es comprometen és que tots ets professors de 
la UNED, que ds un organisme que esd fosa de Catalunya, 
obligar-los a tots a conhixer el catalh. fis aquest 1’6nic proble 
ma. Llavors, tampoc ho admeto per una raó molt senzilla: per- 
quk no pot ser que vostk ens tingui blocat un terna per aquest 

motiu que afecta 7.000 estudiants, i en acabat, sobre el tema de 
la normaliizacid lingüística, que afecta 1 5 0 . 0  estudiants, jo 
pensa que han fet poca cosa, i aixb l’hi puc demostrar molt fi- 
cilment, senyor Conseller. La senyora Dolors Torrent va fer 
unes preguntes, tot dient que, realment, les universitats eren au- 
tbnomes, sobre la normalitzaci6 i l’bs del catdh en les universi- 
tats de Catalunya q u e ,  hi insisteixo, afecten, no 7.000: 150.OOO 
estudiants, senyor Conseller, i aquest hauria de ser el camp 
principal de treball. Pregunthvern sobre percentatges de classes 
en catal&, i voste va signar la resposta i suposo que la deu saber: 
de la Universitat de Barcelona, sap que ens diu? Que no en te- 
nien dades! Que només tenien una enquesta sobre e1 30% de 
professors, enquesta realitzada sobre el 30%. Enquestes, se’n 
poden fer sobre intencid de vot polític, perque no es pot pre- 
guntar a tots els ciutadans de Catalunya qui? pensen votar, perb 
en tm collcctiu relativament petit de professors universitaris, 
podrien saber les dades exactes. I qui tinc -si ho vol, després 
la hi pass-, del 2 de maig del 90, una resposta que diu: <<De 
Barcelona, en una enquesta del 30% de professors, ens consta 
que fan el 50% de classes en catalb. Per tant, la Universitat de 
Barcelona est& molt més lluny, quant a les activitats reditzades 
a Cataluna, respecte a classes del que o€eereix la UNED, que es 
podria arribar al 100% d’activitats ert catal&, si s’arriba il 
l’acard, en eis centres associats. 

Per6 el pitjor és que no ho shpiguen, no el que es fa. Llavors, 
de la PolitZxnica, l’enquesta és ja nomes sobre el 20%, i llavors 
ens diuen que és un 52% de classes en catal&, perb respecte a 
l’Autbnoma, ja passa de la ratlla, senyor Conseller. I la respon- 
sabilitat pot ser de la Universitat, perb si V Q S ~ ~ S  estiguessin tan 
interessats en el tema, en tindrien dades; de 1’Autbnoma ens 
diuen que no tenen dades, que nomQ els consta que, a la Facul- 
tat de Veterinhia, el 60% de les classes es fan en castellh. 

Quan els preguntem sobre la xifra absoluta de professors, la 
inkreixen, la dedueixen, diuen: <<A partir d’aquestes enquestes, 
supsem que a Barcelona hi haud 1.770 professors, dels 3.272, 
que fan classes en catalb. fis a dir, tota l’energia que ha dedi- 
cat a negociar amb la UNED, senyor Conselier, si la dediqubs a 
conhixer i fomentar l’ensenyament en catalh a l s  mitjans biblio- 
grhfics a la universitat de Catalunya, estdem molt més avm- 
gats, perqu2, toquem un altre aspecte, que 6s l’editorial: en una 
visita a l’htbnoma ens van ensenyar com a una gran cosa que 
estaven fent una col-lecci6 de textos universitaris -perque són 
molt diferent les colkccions de clhssics, llibres d’histbria, de li- 
teratura, que és molt ac i l  editíu i vendre en catala que, com sap 
e1 senyor Conseller, els llibres de text és molt més difícil, Bé, 
doncs, a l’Autbnoma, l’any 89 tenien, d’aquesta cokxció -que 
jo  penso que 6s una iniciativa magnífica-, tres llibres de text, 
només, en catal&, i en aquest conveni que Ii ofereixen es parla 
de poder traduir el fons editorial de la UNED. 

Ah, perb 6s que el mateix any 89, senyor Conseller, vostbs 
van posar 3 milions de pessetes -i és una bona iniciativa, tam- 
bB- d’ajut a I’edici6 de textos en catala. Nosaltres vam presen- 
tar una esmena demanant 3 milions més, senyor ConsdIer, i ens 
la van votar en contra. 

Per tant, primer, si aquest és el problema, té un camp de tre- 
ball important per fomentar -encara que les universitats siguin 
autbnomes- 1% del catalh a les universitats de Catalunya, i, se- 
gon, si el bon esperit que abans s’ha vist amb la LOGSE, en el 
cas de l’hstitut Nacional d’Educaci6 a Distbncin, que finalment 
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es traspassa, i que tamW dedueixo que ara hi podrh ser, si el 
Ministeri pot fer de mitjancer, jo espero que realment, amb un 
nou esperit, es pugui mibar a un acord amb la UNED per una 
raó molt senzilla; 6s simplement per una economia de mitjans, 
prquh jo dic, sense un compromís wonbmic molt gran, senyor 
Conseller, vosti? no poodrh fer un bon ensenyament a disthcia 
des de les universitats de Catalunya i, sobretot, no que agafi 
aquelles dues especialitats que s6n més rendibles, sin6 que aga- 
fi totes o les principals especialitats de ia tJNED. Ha de tenir en 
compte, senyor Conseller, que la UNED, d’alguna assignatura, 
teniiit com a hmbit tat: el territori espanyol, t6 nom& catorze 
alumnes. Bs vostk capaq de sostenir ia quota corresponent a ca- 
talunya, que serien dos o tres alumnes d’aquesta assignatura? 

Grhcies, senyor President. 
El Sr. PRENDENT: Ghcies, senyor Cadevalt. ];’Honorable 

Conseller pot fer la &plica. 
El Sr. CONSELLER D’ENSENYAMENT: Si m’ho pemet: 

el senyor President, des de l’esc6 mateix, i molt breument. No 
parlem dels ternes econbmics de la UNED, senyor Magi Cade- 
vall; vost& els ha encetat i jo no hi vull aprofundir; un altre dia, 
si ha vol, tindrem una conversa més aprofundida sobre els ne- 
gocis, no de la UNED, sind de persanes vinculades amb la 
UNED, que carnporta l’ackral sistema de Euncienment de Ia 
UNED, i els molts diners que hi pusen corporacions locals cata- 
lmes prquE. els estudis de la UNED a Catalunya es puguin 
subvenir. Aquest és uri terna que l’aparco, el deixo, i el dia que 
en vulgui en parlarem públicament Q privadament. 

Si que torno al principi: no hi ha altre problema que el terna 
de la normalització lingúistica, senyor Cadevall. ‘I aleshores 
vosth barreja ous amb castanyes. Una cosa és el que passa en el 
sistema cl’ensenyament nostre i una altra cosa és que jo subscri- 
gui un text que contradigui una llei del Parlament de Catalunya, 
Ho he dit molt clarament abans; jo, un text que contradigui una 
llei del Parlament de Catalunya, com vostk comprendrh, no el 
subscriuré, perque, a mes a més, vosti? seria el primer -suposo, 
suposo- de criticar-me que ho fes. 

Parlem un moment, molt breument, del que passa en el siste- 
ma educatiu catalh, nu solament a les universitats, senyor Magí 
Cadevall; jo no he dit mai que la nomalitzaci6 lingüistica sigui 
iin fet en el conjunt del sistema universitari cata39. Esth molt 
avangada a l’ensenyament primari, tenim falles greus en l’en- 
senyament secundari 4 x 6  és responsabilitat meva, i m’ho pot 
<<tirar en cara>> quan vulgui-, i n’hi ha d’dtres a les universitats 
que tenen no solament una autonomia, sin6 els seus propis esta- 
tuts, senyor Cadevall, vostb ho sap tan bé com jo, perque és 
professor universitari, i els estatuts de les universitats catalanes 
existents permeten 1’6s indistint de totes dues llengües, segons 
vulguin els professors que les integren. Per tant, no em digui a 
mi que faci parlar en catalh els professors, que són inde- 
pendents, que depenen d’un ens autbnorn, i que, a mds a més, 
tenen un estatut que els d6na aquest dret a fer-ho. No t% res a 
veurc una cosa amb I’altxa, i aixb no vol dir que jo no hi estigui 
interessat, i RO vol dir que no lamenti que e1 percentatge de 
classes que es fan en catal& no sigui mds gran a les universitats, 
i espero que amb el temps ho ser&, perquE, a mds, dcixi’m ex- 
plicar-li una anhcdota, que tots ens n’anirern contents -suposo- 
a dinar. Tots estem convenquts que la Universitat Autbnoma de 
Rucelona, que 6s la seva i també la meva dtrrant molts anys, ha 
fet progressos en el terna de l’edici6 de llibres de text en catalh. 

No hi ha dubte -vostk mateix ho ha reconegut- que, ~ ~ n j ~ n t a -  
ment, el Departament de Cultura i el d’Ensenyament han cu- 
meqat a fer coses per tai de subvencionar -que 6s cara, perqu8 
t6 poc mercat- l’edicib de textos universitaris en cataih. I 6s 
cert que S’Autbnoma en t6, i de molt bons, I ara li explicar6 
l’an&cclota. 1 és cert que nosaltres vam posar diners sobre la tau- 
la q u e  no tots han estat gastats, perqus no hi ha hagut encara 
prou demanda; j a  n’hi haurh-, perb el que li anava a explicar: 
1’Autbnoma de Barcelona, des de fa temps, te un text de mate- 
mhtiques, per a estudiants, molt bo. NO fa gaire un professor de 
la Universitat Autbnoma de Maárid va bucar a un professor de 
la Universitat Autbnoma de Barcelona i li va dir: d3scolta’m, 
envia’m 250 exemplars del vostre llibre de matemhttiques>>. I: el 
d’aquí li va d i r  <<Escolta, és que és en catalb. Diu: <<es igual, 
envia-rne’ls, que se que és molt bo>>. 

Moltes grhcies. 
El Sr. PRESDENT: Moltes gracies, Honorable Conseller, 

(S6n dos quarts de tres de la tarda i set minuts.) 
fins a dos quarts de cinc d’aquesta tarda, se susph la sessib. 

IAT sessib es r e p r h  a dos quarts de cinc de Iu tarda i Onze 
minuts. Presideix el M .  H .  Sr. President del Parlament, acom- 
panyat dels I .  Srs. Vice-presidents Primer i Segon, de I’I. Sr. 
Secretari Segon i de les 1. Sres. Secretdries Tercera i Quarta, 
Assisteixm la Mesa i’ Oficial Major i cl lletrat Sr, Pau. 

AI banc dei Govern seuen els H .  Srs. Consellers de Gover- 
nació, d’Ecunomia i Finances, de Cultura, de Sanitat i Segure- 
tat Social, de Política Territurial i Obres Phbliques, 
d’Agricuitura, R a d e r i a  i Pesca, de Justícia i d‘lndtístria i 
Energia. 

El Sr, PRESDENT: Es rcprbn la sessi6, 
Abms de continuar desenvolupant l’ordre del dia, aquesta 

Presidhncia creu recollir els sentiments de tots eis grups de la 
Cambra en congratular-se pel silenci de les m e s  que ja s’ha 
produ’it a l’orient Mitja, i en expressar la seva espranga en un 
proper establiment d’una pau justa i estable en la zona, basada 
en el respecte dels drets dels individus i dels pobIes. 

Preguntes 

D’acord amb l’article 133.3 del Reglament, es passa ara a 
les preguntes amb resposta oral. La primera, la formula 1’Iklus- 
tre Diputat senyor Daniel Terradellas. 

Pregunta a2 Consell Executiu sobre el 
compliment de lu Resolucid 129JIII 

del Purlament de Catalunya 

El Sr. TERRADELLAS: Moltes grhcies. Senyor President, 
senyores i senyors diputats, el Plenari d*aquesta Cambra que es 
va celebrar el 14 de juny per unmimitat va aprovar la segilent 
M d 6 ,  subsegüent a una interpeMaci6 que havia presentat el 
Diputat que us parla. La Moci6 aprovada diu el segllent: <al 
Parlament de Catalunya insta ei Consell Executiu a paralitzar al 
més aviat possible l’txtracci6 de gredes volchiques en el Pac 
Naturai de la Garrotxa, tal com imposa la Llei 2/82, d’aquest 
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ParIament, i a acordar amb ia Junta Rectora del Parc el pla 
d’actuaci6 correspunent. >) 

Ja llavors el Conseller, en resposta a la interpel-lació, ens vit 
dir que la via per aconseguir aplicar la llei seria segurament la 
de la compra d’acciuns de l’empresa que tenia els drets d’ex- 
trilcci6 minera. A priircipis de desembre aquesta empresa va 
anunciar que venia les accions al Departament de Política T e  
nitorial, al CIDEM, exactament. Amb posterioritat, el Director 
Geineral ens ha confirmat que sí, que s’han comprat buna past 
de les accions i d mateix Conselfer, en 1’6ltim Ple d’aquesta 
Cambra, responent una pregunta d’im diputat del Grup d’hicia- 
tiva, confirmava aquesta actuaci6. 

De totes maneres, queden punts obscurs sobre el calendari i 
el programa d’actuacid. Per tant, el nostre Griip, que s’ha inte- 
ressat per itquest terna des de fa nou anys, en el compliment de 
la llei i la p t e c c i 6  de la zona vdchnica, és Ibgic que en 
aquests moments clernani quines s6n les mesures del Consell 
’Exccutiu per fer efectiva, per donar compliment a la Moció 
aprovada al seu dia. 

Moltes grhcics, senyor President. 
El Sx. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyer Terradellas. 

L’Honorable Conseller de Política Territurial i Obres Ptibliques 
te Ia paraula. 

El Sr. CONSELLER DE IPULiTKA TERRITORIAL I 
OBRES PÚRLIQUES: Clrhcies, senyor President. Corn b6 re 
cordava 1’JEXuste Diputat que em fa la pregunta, el Consell 
Executiu va optar per la via de l’adquisici6 de l’empresa Mines 
d’Olot com la manera més eficaq per aconseguir la ñtialitzaci6 
de les extraccions. A partir d’aquest moment s’han iniciat les 
actuacions per posar fi a les extraccions, L’existhcia d’atgunes 
comancles prhviament contractades no permet un immediat ces- 
sament de l’activitat, p r h  sí fer-ho de manera gradual, per tai 
d’assolir la finalitzaciii absoluta en un termini aproximat de dos 
mesos. Mentrestant, els trebdh s’orientaran amb l’objecte 
d’aconseguir la morfdogia mes prhxima possible a la que migei- 
xen el condicionament i la restauraci6 final de les hees afectades, 

Així mateix es procedir& a l’execuci6 de la finanp d e  res- 
tauraci.6 que l’ernpresa havia dipositat al seu moment; en aquest 
sentit es <<prioritzaran)> aquells treballs relatius a I’estabifització 
de talussos per tal de garantir la seguretat dels visitants, com 
també altres actuacions que han estat objecte de sollicitud ex- 
pressa per part dels ajuntaments implicats: rebliment de zones 
explotades amb problemes d’abocament s iklegals, arranjament 
de camins rurals previst al programa de restaurací6 vigent, et& 
tera. hixi, la Dhecci6 General de Medi Ambient ha encomanat 
un projecte d’mmjament del carni de Sant Martí, que ja ha es- 
tat lliurat i I’adjjudicació de les obres previstes s’efectuarh en- 

&“any* 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Conseller. El se- 

nyor Temdellas pot repreguntar. 
El Sr. TERRADELLAS: Moltes grhcies, senyor President. 

Com 6s IQgic, el nostre Grup ha demoStrat i demostra una vega- 
da rn6s la satisfacci6 per la via de solució. Creiem que estem en 
el principi del final, i que el mecanisinc 6s bo. No obstant aixb, 
el final, després de nou anys, urgeix, i urgeix potser més que 
mai, ates que ara &s la mateixa Generalitat, no només qui té 
I’argiimcnt legal, sinó que hi t& les accions. Per tant, en aquest 
sentit, d que a mi em preocupa 6s el termini. S’ha dit dos me- 
sos; jo vull recordar al Conseller que fa quinze dies tambk es 

varen dir dos mesos, i que fa aproximadament un mes el Direc- 
tor General també va parlar de dos mesos. Haig d’entendre que 
6s dos mesos a partir de Ia data d’avui, i que aixb significar& la 
fmalització de les extraccions fora de1 parc i, per tant, que el 
que es tregui per restablir el volch Croscat no sortir& del parc 
natural, Be, en definitiva, el que interessa, senyor Conseiier, tal 
com s’havia expressat en la MociCi, és saber, el pla de restaura- 
ci6, quan serh presentat a la Junta de Proteccid, perquh, pel que 
intueixo, vosths ja tenen un programa, perb que ja al seli dia 
tampoc va ser consultat a la Junta Rectora, fi§, per tant, em 
sembla, ja urgent que se li plantegi perquE pugui donar la seva 
ophi6. 

Moltes gracies. 
El Sr. PRESTDENT: Moltes grhcies, senyor Terradellas. 

L’Honorable Conseller pot,, , 
El Sr. CONSELL,ER DE POLkTCA TEltRITORIAL 1 

OBRES P~BLIQUES: 13s una Ilhstima, ~ u s t r e  Diputat, que no 
hagi preguntat exactament en quina data presentaríem el pla de 
restauraciti El pla de restauració scrh presentat a aprovació de 
Ia Junta del Parc, com és preceptiu i com, per altra banda, hi ha 
compromis del Director General, no sé d i r 4  ara en quins termi- 
nis; sí que sé, C Q ~  vosth probablement tambd coneix, hi feia re- 
ferhcia, que els serveis de la Direcci6 General han elaborat ja 
uns estudis previs de tractament final de la zona, GOM vostB 
molt bé deia. Pins que no s’acabin les extraccions, diguem-ne, 
pels compromisos de venda que hi ha, doncs, no es podia fer, i 
que bbviament qualsevol extracci6 de gredes a partir d’aquell 
moment serh per al Pla de Restauració, i la seva finalitat serh 
utilitzar-la en el matex hmbit del Croscat per tal de rcfer les 20- 

nes fins avui objecte d’extraccions per acabar aquest Pla de 
Restauraci6, que, corn li deia, ser& sotmes a l’aprovacl6 de la 
Junta. de Protecci6 de la Zona Votcknica. No sé dir-li en quins 
terminis, de molt bon grat ho faré qum j o  pugui tenir aquesta 
informaci6, que, corn que no era l’objecte de la pregunta, no fa 
tinc en aquest moment, 

El Sr, PRESIDEW: Moltes grhcies, Hunorable Conseller. 
La segona pregunta ha quedat posposada. 

La tercera, la formula també el senyor Temdellas ..., sobre 
les mesiires per donar compliment a la Moci6 34fln. 

Pregunta al Consell Executiu sobre Ses 
mesurex per donar compliment u la Moci6 

34fI11 del Parlament de Catalunya 

El Sr. ‘IXRRADELLAS: Sí, senyor President. El mes de 
maig la Comissi6 de Política Territorial d’aquest Parlament va 
aprovar una moci6 que havíem presentat tots els grups i agrupa- 
cions parIamenthries, que va estar votada per unanimitat, en el 
sentit d’intentar aconseguir protegir un dels indrets dE 1’Alta 
Garrotxa, que hi havia una iniciativa particular que, a criteri 
dels signants i de molta gent de la comarca de la Garrotxa, po- 
dia siggniticar, doncs, una degradació de la vall d’Hortrnoier. 
Bé, d’aixaixb han passat gairebé vuit mesos, i ens agradarla saber 
quines mesures s’han pres per donar compliment a aquesta Re- 
solució aprovada, 

El Sr. PMSIüENT: Moltes grkies, senyor Terradellas. Té 
Ia parada 1’1-Ionorable Conseller senyor Vallv6. 

El Sr. CONSELLER D’AGRICULTURA, RAMADERIA I 
PFSCA (Jorn Vallvé): Grhcies, senyor hesident. Per donar 
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compliment a la Resolució del Parlament, en primer lloc, per 
protegir el que -era el monument histbric m’stic d’axquitectura 
popular medieval de I ’ A h  Garrotxa, d’acord amb una rcsolu- 
ci6 que havia pres et Departament de Cultura per protegir 
aquells monuments de 1’Nta Garrotxa, així com tamM el con- 
junt natural d’interhs cultural, s’havien iniciat els expedients 
corresponents. Com vostk sap, la Llei 16/85, del Patrimoni0 
Hist6rico Español va recuperar les competencies que tenia la 
Generalitat i encara que aquesta Llei, tot i que aquesta Llei esta 
pendent de la seiithncia del Tribulial Constitucional, 1’any 1990 
s’han iniciat els nous expedients per qualificar adequadament el 
patrimoni histbric de Xa vall d’Hortmoier. 

Pel que fa als camins, cs va fer la petici6 corresponent a 
1’Ajuntarnent de Montagut per tal que port& la relaci6 de ca- 
mins públics. Pel que fa també a..., un cop aquesta relació csti- 
gui aprovada, cormpondril a I’Ajuntament la consewnci6, la 
vigilhncia i vetllar perqu5 siguin pemanentment oberts al trhsit. 

Grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENi?: M&GS grhcies, senyor Conseller. El se- 

nyor Terradellas pot repreguntar. 
El Sr. TJXRADELLAS: Moltes grhcies, senyor President. 

La Mocifi que vhem aprovar per unanimitat constava de quatre 
punts. De clos d’ells, en partl n’ha fet referhcia I’Hunorable 
Conseller. De moment podem constatar que la resoluci6 favora- 
ble dels expedients incoats per Cultura des de l’any 83 encara 
no han estat resolts. Sobre la lliure circulació dels camins, 6s 
evident que 1’Ajuntament ha fet I’iinvmtari. El que jo voldria 
saber 6s quines me3uxes ha fet cl Consell Executiu per collabo- 
rar amb I’ Ajuntament -un ajuntament, per altra banda, limitat 
en els seus recursos- per garantir la lliure circulaci6 tal com es 
va aprovar aquí, 

‘hnbd vhrem aprovar el terna de les tanques, Ha fet retirar 
les tanques, I’Honorable Conseller‘? Si les ha fet retirarir, encara 
hi shn; no s’ha complert. Tant és aixi que el bestiar hi queda 
atrapat perquc enlloc de la Garrotxa hi ha previst tanques, rei- 
xats d’un metre i mig, corn són les que hi ha all& i, per altra 
banda, sobre la iniplantacid de la fauna aliena, li haig de dir al 
senyor Conseller que, a l  nostre entendre, s’hi han posat ckrvols 
alk .. , nosaltres dubtem que sigui fauna autbctona, corn dema- 
nava Ia Moció aprovada en aquest Parlament. 

Per altra banda, tamE vull saber, ens agradaria saber, tam- 
M, corn diu l’dtre punt de la Mocili, si csth inclbs en el Pla 
d’Espds Naturals. Senyor Conseller, em respongui tota la Mo- 
ci6, si us plau, 

El Sr. PRESIDENT: El senyor Conseller t B  la paraula. 
El Sr. CONSELLER D’AGRICULTURA, RAMADEM I 

PESCA: Gricies, senyor President. Evidentment, per acabar el 
compliment, comenqa6 per I’última petici6 que ha fet. Tota la 
vall d’Hortrnoier esta inclosa en el Projecte del Pia d’hpais 
d’hterks Natural. Pel que fa a les tanques, la Moci6 deia que 
havien de ser habituals en I’lis ramader; 110 hi ha cn aquest sen- 
tit cap normativa, les tanques s’esttlbleixen d’acord amb I’ds a 
que es destina la finca del propietari. En tot cas, el Departament 
de Governació va oferir el suport a I’Ajuntament de Montagut, 
al qual pertany la vall d’I-Iortmoier per retirar aquelles tanques i 
fins a aquest moment no hi ha hagut una resposta de 1’Ajunta- 
ment de Montagut en el sentit de dir que es retirin les tanques. 
De tota manera, el Conseller que te l’honoc de dirigir-se al se- 
nyor Diputat pot dir que jo mateix vaig verificar a la vall 

d’Hortmoier corn aquestes ttmques, per b6 que impedien d pas 
de bestiar gran, el bestiar petit, diguem-ne, guilles, llebres, CQ- 

nills, etcktera, podien perfectament passar d’un cant6 a l’altre i, 
a més a mes, els cafnins estaven sense porta i, per tant, ei bes- 
tiar podia passar a través de les portes que hi ha a la vall. 

Pel que fa a la fauna autbctona, val a dir que la Llei 3/86, de 
Protecci6 dels Animals, qualifica com a e s e i e s  de fauna au- 
tbctona <des originhies de Catalunya o de la resta de 1’Esíat es- 
panyol~. En tot cas, el Servei de Protecció dels Animals entén 
que és fauna autbctona aquella que va a viure, que viu en una 
zona o que hi va viure en temps pretkrits, o que fins i tot vivint 
en zones perifiriques 6s susceptible d’adaptu-se a aquella zo- 
na. 

En aquest sentit es pot dir que el cbrvol va viure en el Piri- 
neu Oriental fins a meitat del segle XiX, el voltor comii -que és 
una de les altres esficies que ha estat implantada- va viure 
aproximadament fins al 1950 a la vall d’Hortmoier, i hi hauria 
el problema del mufl6, si és realment una esphie autbctona o 
no, perb en tot cas 6s una es@cie que s’ha adaptat, tmM, a 
aquesta zona. 

El Sr. PRESTIDFBT: Se li ha acabat el temps, senyor Conse- 
ller. 

El Sr. CONSEUER D’AGRICULTURA, RAMADERIA I 
PFSCA: Grhcies, senyor President. 

(Remor de veus.) 
El Sr, PRESDEM: La quarta pregunta, la formula I’XMustre 

Diputat senyor Santiago Riera i Olivé: t6 la paraula. 

Pregunta a/ Consell Executiu sobre els 
abocaments en el Barranc de les Clotes, 

u Sabadell (VuSi&s Occidental) 

El Sr. NERA I O L M :  Grhcies, senyor President. Senyor 
Conseller Molins, en el barri de Can Puiggener, de Sabadell, hi 
ha un paratge anomenat el Barranc de les Clotes, que de fa 
molts anys ja s’hi han vingut acumulant residus procedents del 
desballestament de cotxes, ja fa molts anys, més de tres o qua- 
tre, i els ve’ins s’han anat queixant per aquesta acumulació de 
residus que procedia d’indiistrias, per dir-ho aixl: submergides, 
que anaven treballant aquest tipus de residu industrial i, malau- 
radament, la cosa no s’ha resolt. Hi ha alla acumulada una shie 
de residus, una part dels quals es van tapar j a  fa un parell 
d’anys, quan es va treballar sobre el coHwtor; una altsa part es- 
t& a cel obert, per6 a més a més hi ha un altre problema, i és que 
a l’altra banda del riu també hi ha alguns indrets on s’esth acu- 
mulant aquest tipus de residu, ja que sembla que hi ha dificul- 
tats a l’hora que aquest tipus d’empresa es prohibeixi o, en tot 
cas, s’arribi a eliminar aquest tipus de weball, 

Les associacions de vei‘ns han anat denunciant aquest tema 
davant I’Ajuntament, davant la mateixa Junta de Residus, no se 
n’hm acabat de sortir, El problema és que en aquest moment 
encara hi ha uns residus encara existents, que estan a fora, que 
estan a ce1 obert, i d’altra banda, encara, per les dades que té 
aquest Diputat, encara s’estg continuant aquest tipus d’activitat 
a l’altra banda del riu. e s  per aixb, senyor Conseller, que vol- 
dria conkixer qu& és el que pensa fer vostk per tal d’intentar de 
solucionar aquesta situació tan diffcil i tan desagradable, 

El Sr. PW33LDENT: Moltes grhcies. Tb la paraula 1’EIonora- 
ble Conseller senyor Molins. 
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El Sr, CONSELLER DE POLhCA TERRITORIAL I 
OBRI?? POBLIQUES: Grhcies, senyor President. El dia 9 
d’octubre del 90 es rebé una dendncia referent al paratge el Ba- 
rranc de les Clotes, en el barri de Puiggener de Sabadell, sobre 
les activitats de wlecci6 i reciclatge de materials residuals, 
efectuades sense cap coneol ni autoritzaci6, i l’abocament de 
Ics fraccions residuals no aprofitades en el lloc indicat. 

Es basava la denúncia en el risc que comportaven les activi- 
tats de cremat i triatge, aixi com dels materials ahmats en l’in- 
dret. Després de la c-lenbncia, la Junta de Residus ha efectuat un 
total de tres inspeccions en el lloc indicat els dies 22 d’octubre i 
21 de novembre de 1990, i el dia I1 de gener de 1991, a fi 
d’objectivar la situació i analitzar els riscs i els comportaments 
potencials dels materials residuals abocats, i definir les actua- 
cions practiques a emprendre per tal de moldre la qüesti6. 

En data 16 de gener del 91, el Servei de Revenci6 i Control 
de la Junta de Residus adrqh una carta a I’Ajuntament de Sa- 
badell, amb les recomanacions per a Ia resoluci6 d’aquest afer. 
En aquesta carta se li deia, en primer lloc, que els materials 
abmats han estat caracteritzats com a <materials inerts}>. En se- 
gon lloc, que les activitats d’aproñtament ja no existeixen en la 
zona, la qual cosa ha estat comprovada per la Junta de Residus 
en les visites que ha efectuat, tot i Ia dificultat, perqub, corn 
deia I’II*lustre senyor Diputat, són activitats que avui hi són, de 
mA no hi són, i que tomen a aparhixer possiblement, 6s possi- 
ble; en tercer lloc, que Ia seva ubicaci6 es veu actualment 
afectada per les obres de const-nrccib del nou collector, corn co- 
neix 1’IMustre senyor Diputat; en quart lloc, que l’orientacid del 
bmanc a@jectc dels abocaments respecte del riu Ripoll no 
constitueix una zona susceptible d’erosió directa per avingudes 
del riu Ripoll; en cinquh kc, que no existeixen aqiiifers en la 
zona, que la zona s’ha estudiat amb detall i les eventuals urgkn- 
cies en &poques de pluja ho són de les petites terrasses alluvials 
sense cap importhcia ni potencial d’expbtació futura; en sis& 
lloc, que s’ha recomanat el segellat d’aquests materials rnitjan- 
$ant I’extensid dels materials en una capa no superior als cin- 
quanta centímetres de gruix des de la seva situació actual cap a 
la capgalera del barranc, a sobre de la capa d’aquests materials 
es dipositaran els materials de rebliment objecte de les obres 
del collector, i, en set& lloc, que s’ha recomanat que durant el 
pracds de compactaci6 i moviment dels materials abocats - f e  
namentalment restes de cautxti i plhstics diversos- es tingui es- 
pecial atenci6 per evitar la creació artificial de focs. Consta a ta 
Junta de Residus la intencili de 1’Ajuntament de Sabadell 
d’efectuatr les obres d’arranjament esmentades i en aquest m e  
ment s’hi esta en contacte per al seguiment de les obres, 

Grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESDENT: Moltes gshcies, Honorable Conseller. 

El senyor Santiago Riera pot repreguntar, 
EI Sr. RIERA I OLIW?: Sí, molt breument, només per p r e  

guntar si la Junta de Residus vigilar& que aquest segdlat es faci 
sota el tractament i les instruccions que s’han donat, saber si ho 
vigilara, d’una banda. I insistir, malgrat tot que, mdaurada- 
ment, a i’dtra banda del riu Ripoll -diumenge passat ho vaig 
veure; per tant, 6s veritat- continua llavent-hi acumulaci6 
d’aquest tipus de residu i, per tant, tmb6  fer-li notar que es faci 
el possible, per part tarnbt5 de la Junta, per tal d’evitar que i x i 3  
es tomes a acumular en una altra banda. 

Grhcies. 

El Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyor Riera. Li queden sis se- 
gons, senyor Conseller. 

OBRES PURLIQUES: La Junta de Residus <UM és la seva 
ebligacid seguir& l’acomplirnent d’aquestes instruccions. De 
fet, ja ho hem fet; per exemple, ja ens consta que 200 tones 
d’aquests residus han estat ja portades per I’Ajuntament de Sa- 
badell a I’abocador de Vacarisses, traslladades des d’aquests 
abocaments fins a la daixb de Vacarisses, i que, per aItra banda, 
doncs, continuarem la construcció del coilector, que porta de la 
mA el segellament d’aquests abocments. 

EI SL CONSELLER DE POL~TICA TERRITORIAL I 

Grhcies. 
EI Sr. PRFSDENT: Moltes grhcies, senyor Conseller. 

Preguntu ui Consell Executiu sobre les 
mesures preses per norrnulitzur el trdmit 
del Cinturi5 del Litoral, en reluciú amb 
un accident ocorregut ei 19 de febrer 

La pregunta número 5 ha estat retirada, la 6 i la 7, posposa- 

Passem a la pregunta ndmero 8, que formula l’lllustre Dipu- 
des. 

tat senyor Xavier Guitart, 

Pregunta al Consel! Executiu sobre les 
previsions d’ubicnci6 del futur CAP 
del barri del Pohle-sec (Barcelona) 

El Sr. GUJTART I DO.~NEcT-I: Grhcies, senyor President. 
El nostre Grup es voi interessar pel futur centre d’atenció pri- 
mbia del barri del Poble-sec, on actualment no n’hi ha cap, i on 
ens consta que e1 Departament de Sanitat té decidit d’installar- 
n’hi un, i sembla que hi ha la dificultat de trobar el terreny, perb 
el nostre Grup sap que el Govern de la Generalitat disposa d’un 
edifici en aquest mateix barri, i vol preguntar si podria ser, 
aquest edifici, una soluci6 per a la instalalaci6 d’aquest centre 
d’atenció prhhria i, si no 6s aquesta la soluci6 possible, quina 
altra solucici -al m6s urgent passible- pudriem trobar. 

Grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyor Guitart, L’Honorable 

Conseller de Sanitat té la paraula. 
El Sr. CONSELLER DE SANITAT I S E G W T A T  SO- 

CIAL: Si. Molt Honorable President, en el barri del Poble-sec 
es disposa en el moment actual d’un CAP de nivell 1, que 6s el 
CAP Pataudhries, que és un CAP amb un mobiliari adient, perb 
6s evident que 6s un CAP que nosaltres I’haurfem de millorar 
perquh no hi cap, sobretot, el funcionament de la sanitat, tal 
corn voldriern nosaltres. La sanitat d’aquest barri ha de funcio- 
nar a través de dues hrees bhsiqum de salut, que vol dir donar 
assisthcia aproximadament al voltant de les 50.W persones. 
Per a aixb es necessiten uns espais superiors als que tenim ac- 
tualment; és veritat que nosaltres hem demanat a I’Ajuntament 
la cessi6 d’uns terrenys. Aixb no 6s possible fins ai moment ac- 
tual per dificultats que tt5 X’Ajuntament, malgrat els esforps 
que esta fent per trobar uns terrenys adients, S’ha intentat llogar 
algun tipus d’edifici, a f i  i efecte d’installar-hi aquest CAP, No 
s’ha trobat, fins al moment actuaI, cap local que reuneixi les 
condicions, i és veritat que hi havia un edifici, perb que la Ge- 
neralitat el té per a la Direcci6 General de Politica TerritoriaI; 
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6s a dir que no ens correspon, a nosaltres, i tamM es va estar es- 
tudiant, i la ubicació, doncs, no hauria quedat bé en la zona on 
s’havia cl’ubicar. 

Per tant, nosaltres continuem buscant un terreny, i conti- 
nuem buscant la possibilitat de llogar u11 local on pdcr  ins- 
tallar aquest centre cl’assistbncia primhria. Si aixb no es pogués 
fer, s’ha estudiat una alternativa, que 6s el trasllat, en el futur, 
d’aquestes dues hrms bisiques de salut al CAP Josep Malu- 
quer-Manso, que quedarh m6s alleugerit d’espais; perb, ii mi ..., 
aquesta solució nomEs la prendrem COM a ljltima soluci6, per- 
quh no 6s una soluciii que a mi rn’entiisiami. f i s  a dir que aixb 
nom6s ho farcm en llltima insthncia. 

E1 Sr. PRESDENT: Grhcies, senyor Conseller. El senyor 
Guitaui pot repreguntar. 

El Sr. GUITART I DOMkNECI% Molt breument, per coin- 
cidir amb el senyor Conseller que aquesta segona soluci6 no és 
tampoc la que nosaltres desitjarim, i per urgir-li, per tant, que, 
en collabaraci6 amh I’Ajuntarnent i amb les entitats que calgui, 
puguem trobar realment aquest espai, que jo tinc enihs que 110 

ha de ser tan diffcil, per@ la geografia d’aquest barri nu 6s tan 
gran, i, en tot cas, gaircb6 de rnernbria pdr’iem dir les ZQIW on 
eventualmentt es pot trobar. 

Per tant, dcmanariern, c k  la seva gestió, el mhirn, diguem, 
de diligkncia a l’hora de trobar aquest espai per instal-lar el cen- 
trc d’atenció primhria, 

Cahcics. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Guitart. El se- 

nyor Ccmellcr no vol intervenir? Si, 
El Sr. CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT SO- 

CXAT,: Norn6s dir-li que a mi tarnb6 em sorpren, que no trobem 
un lloc en aquesta zona, perb que 6s molt difícily i em consta, a 
mes, la volilntat de 1’Ajuntament de trobar un terreny. Per6 fins 
ara no ha estat possible. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Conseller. La 
següent pregunta, tambt5 la formula el mateix Diputat, el senyor 
Xavier Guitart, que té la paraula. 

Pregunta al Cunsell Kxecutiu sobre 
un edifici situat al nhnerv 71 de l’uvingudn 

del ParaNeE, de Barceluncs 

~i Sr. GUITART I DOM~WCH: si, senyor President. 
L’Ajuntament de Barcelona, i molt concretament el districte de 
Sants-Montjiiic, d’uns anys en@ t6 prevista la rehabilitació i la 
recuperaci6 de 1’ avinguda del Parallel, un espai que tradicional- 
ment havia estat molt important i viu il la ciutat de Barcdona, i 
que en aquests moments est& en una fase de relativa degrada- 
ció. 

En aquesta campanya, doncs, va ser quan I’Ajuntarnent va 
localitzar un edifici, un edifici anomenat <<COESAb>, perqu& era 
la fuma que l’havia ocupat anteriorment, com,.., a dispsici6 
del Govern de la Gencriditat en whgim d’amndtlrnent. Aquest 
arrendament, sembla que fa tres anys quc existeix, sense que 
s’hagi donat cap iis a aquest edifici, que t6 unes dimensions 
molt notables. 

La pregunta, doncs, 6s c i m :  quina 6s la destinació d’atluest 
edifici, i per qui? ha estat tant de temps sense cap ús, amb un 
lloguer naturalment important? 

Grhcies. 

El Sr. PRFSIDFNF Grkies, senyor Guitart. Pel Consell 
Executiu, t6 la paraula I’Honorable Conseller Molins per con- 
testar. 

El Sr. CONSELLER DE POLfTICA TEWUTORIAL I 
OBRES PÚBLIQWS: ~ r i ~ c i e s ,  senyor President. L’exiifici va 
ser contractat en arrendament per concurs pdblic del 27 de maig 
del 88. Es va signar el contracte 1’1 de maq del 89, 

La renda actual és de 4.500.000 pessetes, que C Q ~ ~ S ~ O I W J I  a 
una repercussió, per metre quadrat, de 1.200 pessetes. 

Previament als estudis tknics oportuns, es va considerar 
adient fer una rehabilitació integral de l’dlifici, at&s que tot 
l’entorn -com recordava 1Wlustre senyor Diputat- s ’esta reha- 
bilitant: FECSA, zona hotelera, serveis, espectacles, etc&tera, i 
per tant, amb aquesta rehabilitacid, es participa en la remodela- 
ci6 del sector. 

De resultes, també, de tot l’anterior, es va considerar molt 
interessant l’adquisició de la propietat d’aquest immoble, en or- 
dre a complir les directrius de la Direcci6 Gencral del Patrimo- 
ni, de convertir els arrendaments en propietat. 

Aquesta compra ja s’ha efectuat, i s’ha &qui& l’immoble el 
proppassat 13 de desembre a un preu de 730 milions de pesse- 
tes. El contracte d’arrendament continua subsistint, i s’ha su- 
brogat en la condició d’arrendador l’hstitmt Catalh del Sbl. La 
destinació d’aquest difici  és per encabir a dintre el Servei Geo- 
lbgic, dependent del Department de Politica Territorial i Obres 
Plíbliques, 1’Institut Catal& per al Desenvolupament del Trms- 
port i els serveis d’inspecci6 i laboratoris de la Junta de Resi- 
dus. 

Aquesta serh la destinació que es donard a aquest edifici, 
que, corn deia, td un total d’onze plantes i 3.196 metres qua- 
drats. 

El Sr, P R F S D m :  Moltes grhcies, Honorable Conseller, 
El senyor Guitart pot repreguntar. 

331 Sr. GUITART I DOMhX‘Fl:  Grhcies, senyor President. 
Només, moIt breument, la pregunta seria: com 6s que ha estat 
tres anys sense utilitzar, i, efectivament, si la destinació 6s la 
que diu I’Honorable senyor Conseller q u e  seria una destinaci6, 
d’altra banda, prou consta-, corn és que encara no s’ha donat 
la llic&ncia d’obres i quan es pensa demanar, perquh, efectiva- 
ment, aquesta obra pugui endegar-se al més aviat possible? 

Gr hcie s 
EI Sr. PRESIDENT: Moltes gracies. L’ Honorable Conseller 

té la paraula. 

OBRES P l h L I Q W :  Aquesta destinació ... 
El Sr. PRESIDENT: Li formulen una nova pregunta, de ma- 

nera que, si no la contesta ...; vull dir ue t s  nova. 
TERRlTO€?.I& I 

OBRES Plh3LIQUE.S: Grhcies. La contestar6 en dlb de que si- 
gui coneixedor, bbviament , senyor President. 

La destinació d’aquest edifici, com li deia, és per a la Direc- 
ci6 General del Medi Ambient, per a una part de la Direcci6 
General del Medi Ambient, el laboratori de la Junta de Residus, 
que, com sabeu, doncs, és relativament de recent creaci6, i, per 
altra banda, el Servei Geolbgic, que deixa un eclificI. que ocupa- 
va en les installacions que han passat a ser del Departament de 
Benestar Social, que eren les mateixes qne comparEia amb 
ADIGSA, que ha passat a depenclse, precisament, de Benestar 
Social. 

EI sr. CONSELLER DE POL~TICA TEFWTQIUAL x 

El Sr. CONSELLER DE POLTICA 4 
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Per tant, 6s fruit d’aquestes necessitats que ara es necessita 
la ubicaci6 d’aquiests serveis en aquest edifici. Es després de 
sorgides les necessitats que s’inicia la remodelaci6 de l’edifici. 

El Sr. PRESJDENI’: Moltes grhcies, senyor Coiiselkr. 
La següent tamb6 la formula el senyor Xavier Guitart, sobre 

l’mtiga estació de maquinhria dels Ferrocarrils. Té la paraula. 

Pregunta a2 Conscit Executiu Sobre 
E’edBci de l’anciga estaciú de rnaquindriu 

dels Ferrocarrils de la Generalitat 

131 Sr. GUITART I DOM~NECX-I: si, senyor President, gra- 
cies. fis un altre edifici també en desiis: queda un edifici on hi 
havia l’antiga estaci6 de Ferrocarrils de la Generalitat, a Mag& 
ria. 

Aquest edifici, des que el tren va deixar de circular per 
aquest indret, est& en desds; és un edifici singular i esta en un 
estat absolutament d’abandó, i el nostre Gnip pregunta quina és 
la previsió del Consell Exwutiu d’aprofitament d’aquest edifi- 
ci, tenint en compte que el Consell Municipal de Districte es va 
posar en contacte amb la propietat d’aquest edifici, Ferrocarrils, 
la qual va rnani€estar la seva voluntat de cedir-10 al Govern de 
la Generalitat per a l’aprofiitament que fos més convenient. 

Per tant, la pregunta és hbvia: quina és la destinaci6 d’aquest 
edifici singular situat a la Gran Via de Barcelona? 

El Sr, PRESDENT: Moltes grhcies, senyor Guitart. Pel 
Consell Executiu, té la paraula 1’Honorable Conseller senyor 
Molins. 

El Sr. CONSELLER DE POLhICA TERRflOUL 1 
ORRES POBLIQUES: Gr&cies, senyor President. Aquest edifi- 
ci est& situat, com sap l’Jllustre senyor Diputat, a la cantonada 
entre la Gran Via i el carrer Maim&s. 

Aquest edifici podria ser afectat -i pot ser afectat- it trav6s 
de dues grans obres que esta pendent de realitzar Ferrocarrils de 
la Generalitat: una, 6s el desdoblament entre Ildefons Cer& i 
plaqa Espanya, que ara tot. just s’esth acabant el projecte, que 
veurem si afecta o no, aquest desdoblament, i de quina manera, 
l’edifici de l’estacili de Magbria. I, un segoli, que va sorgir da- 
rrerament, i que, probablement, fins que no finalitzi, proba- 
blement, el Pla Intermodal, no sabrem si haurh cle ser Ferro- 
carrils de la Generalitat qui el faci o no, és el servei a la Zona 
Fraica, que est& previst que surti des d h n s  dos-cents metres, 
aproximadament, del carrer Moimhs, cantonada Grali Via, més 
cap a la plaga Ildefons Cerdj. Per tant, tampc sabem avui si 
afectarh o no l’edifici de l’estació de Magbria. 

Fins que aquests dos projectes no estiguin definitivament re 
dactats i es tingui la decisi6 al respecte, no es podran prendre 
decisions respecte a l’edifici de l’estació de Magbria pel qual 
s ’interessa 1’IlIustre Diputat. 

El Sr. PRESIQEN“: Grhcies, senyor Conseller. El senyor 
Guitart te la paraula per repreguntar. 

EI Sr. GUITART I DOMhlECW: Grhcies, senyor President. 
Effectivament, existeixen aquests condicionants, perb s6n condi- 
cionants relatius, tenint en compte que en el mateix espai hi ha 
ubicat ja un complex esportiu que condiciona, d’una manera 
gairebk evident, el futur de I’emplapnent cl’aquest edifici. 

Per tant, aquest edifici, alguna cosa molt estranya hauria de 
passar perqub canvies d’ernplaqament o se l*ha@s d’eenderro- 
car, i per tant, nosaltres &manem -i ens sumem a la petici6 de1 

districte municipal- la possible utilització d’aquest emplaGa- 
ment per posar-hi l’escola d’aadults, que avui est3 mat ubicada, 
com coneix el senyor Conseller, en aquell indret. 

Nosaltres pensem que és 1u1 espai suficient, un espai que do- 
naria vida a aquest edifici shngiilar, i que resoldria un problema 
social que t6 pIantejat el districte municipal. 

Grhcies. 
EI Sr. PRESRIENT: Grhcies, senyor Guitart. L’Honorable 

Conseller? 
El Sr. CONSELLER DE PULfTICA TERIUTORIAL I 

OBRES PÚl3LIQUES: Prenc riota del que demana X’JIlustre se- 
nyor Diputat, perb insisteixo que estan pendent de realitzar-se 
aquests dos projectes, que 110 sabem si l’afectaran o no com per 
ser utilitzat amb aquesta finalitat que sollicita el districte, i, per 
tant, fins que ixi, no ho sapiguem, &s que l’estació de Magb- 
ria, corn el sen nom indica, tk en principi una dedicaci6 a tas- 
ques ferrovihries, i no a d’altres finalitats, doncs, fins que no 
estiguin finalitzats aquests dos projectes, en cap cas podrem 
prendre una decisió respecte a aixb. 

Grhcies, senyor Psesident. 
El Sr. PlZESíDm: Moltes gracies, senyor Conseller, La 

pregunta ntímero 11 ha quedat posposada; la niimero 12, la for- 
mula el Diputat Illustse senyor Joan Saura, no? Doncs, la se- 
nyora Rosa Fabian, en substitució del qui he mencionat abans, 

Preguntu al Consell Executiu sobre 
uns habitatges úe ía zona residencial 
I;a B Q ~ C O M J ~ U  I l ,  u Manresa (Bages) 

La Sra. F A E ” :  Grhcies, senyor President. Per preguntar 
al Consell Executiu sobre el fet que, tses mesos després de la 
inauguració dels habitatges de la zona residencial La Balconada 
11, de Manresa, consmi’ts en terrenys de 1’INCASOL i adminis- 
trats per ADIGSA, s’hagin prodiiit esquerdes a l’interior dels 
habitatges, existeixin problemes en les canonades d’aigua, apa- 
reguin humitats en general i bassals ;i la part subterrhia de la 
boca dels ascensors. 

Grhcies. 
El Sr, PRESDENT: Moltes grhcies, senyora Fabian. L’Bo- 

nordble Conseller senyar Molins t6 la parada. 
El Sr. CONSELLER DE PQLhiCA TERRKORIAL I 

OBRES PÚBLIQW: Grhcies, senyor President. En les obres 
de constn~cció dels cent trenta habitatges corresponents a la se- 
gona fase del puiígon La Balconada -i deixant de banda certs 
desperfectes provocats per actes vmdillics, com haver arrencat 
algunes installacions elbctriques-, no han estat detectats defec- 
tes de construcció greus mes enllh d’allh que es podria considc- 
rar normal en una obra d’aquest volum. Aixb es dedueix dels 
informes lliurats tant abans com després de l’acta de rwepci6 
provisional de les obres peXs serveis thcnics de l’hstitut Catal& 
del Sbl i d’ADIGSA. 

Les esquerdes de l’interior dels habitatges no s6n tals; es 
tracta de la maoifestaci6 de les juntes de dilataci6 previstes en 
l’edifici. Certament, atesa la seva situaci6, que 6s poc idbnia, 
des del punt de vista estktic, s’ha procedit a un acabament més 
acurat en el seu aspecte extern. 

Els problemes en les canonades d’aigua, molt puntuals, es 
refereixen a petites $dues que es produeixen per I’assecament 
de les juntes de goma de les connexions, a causa del temps 
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transcorregut des de la seva installaci6 fins a la posada en ser- 
vei. Aixb 6s difícil de preveure d’mtuvi; tal COM s’ha tingut no- 
ticia tl’dguna fallida que ha existit, s’ha prtxedit al canvi de 
l’element deteriorat, i s’ha deixat el problema solucionat, 

EI problema de filtracions d’aigtia del subsbl o cn els pous 
de l’asccnsor es va produir en la primera fase de cent vint habi- 
tatges, no en la segona de cent trenta, i esth en vies de solució, 
aths que s’esth executant una impemeabilitmció d’aquests de- 
ments. En aquesta segona fase no tenim constancia que s’hagi 
produ’it: aquest problema. 

obviament, tots aquests problemes estan sent solucionats per 
I’ernpresa constructora i al seu chmc 4bviament-, at&s que es- 
tan encara, aquests habitatges, en el temiini de garantia. 

Grhcies, senyor: President. 
El Sr. PRJ3SlDENT: Moltes grhcies, senyor Conseller. La 

senyora Fabim pot repreguntar. 
La Sra. FMIAN: Grhcies, senyor President. Be, no m’ha 

quedat clar si realment les dmincies que s’han prdui’t per 
l’Associaci6 de Velns, tant a la premsa com directament aI nos- 
tre Grup parlatnentari, i les notícies que han sortit a la premsa, 
si rcalment s’haii produ’it o no s’han prodiiit aquests desperfec- 
tes que jo li deia, més altres que tmM han estat denunciats, 
corn la manca dels acabaments deis edificis, problemes de la ur- 
hanitzacid, &&tem, i, en tot cas, el que voldria 6s que ..., el nos- 
trc Grup est& interessat que l’acció de 1’Administració sigui ben 
cntesa pels administrats. Per tant, que es desmentis -si no s’han 
produ’il: aquests defectes-. a la premsa, i tarnb6 que es posessin 
en contacte amb l’Associaci6 de Ve*ins perque realment quedes- 
sin satisfetes les demandes, i en el cas que realment se n’hagin 
prodriit alguns, clem,mar-li si realment hi ha e1 comprom’s de 
demanar responsabilitats a l’empresa constmctmil, ii 1’1NCh- 
SOL o a qui sigui, perqu& no sabem de qui són aquestes respon- 
sabilitats, i quedar trmquils si, realment, a aqiiests desperfectes, 
se’ls p o s d  fi. 

Grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Gracies, senyora I’abiao. L’FHonorabk 

Conseller senyor Molins té la. puada. 
131 Sr. CONSELLER DE P O L ~ I C A  TERRITORIAL I 

ORRB IT~LIQ’UES : SI’, disculpi’m, XElrrstre Diputacia, perquk 
probablement no m’havia expressat bd Lm esquerdes no han 
existit. 13s a (ijr, de les tres coses que ~ ~ t n  denunciat els ve’ins, 
les esquerdes no eren tals, eren les juntes de dilatació, el que 
passa 6s quc estaven collocaies en unit zona en que esthtica- 
ment, realment, no hi havien de ser, i s’ha demanat un millor 
acabat d’questes juntes de dilatació. 

T x s  fuites han existit en zones que es poden considerar nor- 
mds pe1 percentatge de l’existkncia que hi ha hagut, i s’han re- 
p m t  ja. 

1 les humitats en el pou de l’asccnsor també han existit, i ja 
ha estat reparat per I’empresa constructora, perquE encara esta- 
va en terminis de gamntia. 

A tots els ve’hs se’ls lliurem els fulls per @er fomuiar de- 
nlincies, que slin acollides per la propietat; en aquest cas, ja 6s 
ADTGSA, que és qui passa a sec propietari dels edificis un cop 
constnrlts per l’hstitut Catal& del Sbl, i són ateses, bé per l’ern- 
presa constructora, si encara esth en terminis de garantia, bé pel 
constructor -GeneraJitat, cn aquest cas-, quim ja estigui fora del 
temini dc garantia. 

Grkies, senyor President. 

EI Sr. PRESIDEZNT: Moltes grhcies, Honorable Conseller. 
La segiient pregunta, la formula el Diputat JJhstre senyor Xgna- 
si Riera, del Grup d’hiciativa per Catalunya, 

Pregunta al Consell Executiu sobre els 
resultats deh estudis d’avaluacib de 
la viabilitat jurídica i la necessitat 

tdcnica &actualitzar o no la Llei de 
Nunnalr’tzacib LSngÜfstica, uprovada p d  

Parlament de Catalunya /‘any 1983 

E1 Sr. RIERA I GASSIOT: Grhcies, senyor President. 251 Ple 
del JG de maig del 90 va ser aprovada una moci6 subsegüent a 
una interpellació del Grup d’Esquma Republicana de Catalu- 
nya, si no ho recordo malament, sobre la Llei de Normdització 
Lingiifstica i la seva aplicaci6. 

El punt 4 de :a Moci6 instava el Govern a realitzar, en el ter- 
mini mks breu possible, els estudis oportuns que permetin ava- 
luar correctament la viabilitat juridica i la necessitat t h i c a  
(!’actualitzar o no la Llei de Normalització Lingüística del 
1983. La pregunta del nostre Grup és: quins s6n, senyor Conse- 
ller, els resultats d’aquests estudis? 

Grhcies, senyor President, 
El Sr. PRWIDEW: Moltes grhcies, senyor ?Riera. Té la pa- 

raula i’Honorabk Conseller senyor Guit art, 
El Sr. CONSETATAJ2R DE CULTüM (Joan Guitart): Senyor 

President, senyores i senyors diputats, senyor Diputat hem at&s 
i estern atenent la solkitud del Parlament i hem encarregat di- 
versos dicthmens juridics en relaci6 amb I’adequació de la Llei 
de Normalitzaci6 Lingiiistica, alguns dels quals s6n a la nostra 
disposici6. També és veritat que en alguns altres casos els hem 
retornat, amb un dihleg pemanent, pe@ mentrestant han sor- 
tit noves disposicions de tribunals que afectaven, precisament, 
normes de narmaZitzaci6 lingiiística, i, al mateix temps, també 
hem emprks una shie de consideracions diferents de les prbpia- 
ment jurfdiques, perquh, corn el senyor Diputat sap molt bé i les 
senyores i senyors diputats coneixen, aquesta és una llei que, a 
part de la capacitat jurilica o no d’exercir determinades actua- 
cions, requereix també un altre tipus de consideracions, entre 
altres, doncs, la possibilitat t&cnica, i al mateix temps l’assenti- 
ment social, així C Q ~  la voluntat, expressada també pel Covem, 
que en aquestes qiiestions de normalitzaci6 lingilísstica es pugui 
disposar del mes ampli consens possible. 

Per tant, aixb s’ha disposat, disposem d’alguns d’aquests 
dicthmens; en dtres casos estem pendents d’una nova dictmi- 
naci6, per6 també estem en altres consideracions d’ordre dife- 
rent del prbpiament jurídic. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Conseller. El se- 
nyor Riera pol: repreguntar. 

E1 Sr. RERA I GASSIOT: S í ,  grhcies, senyor Conseller. Per 
dir-li que estem d’acord que hi ha un doble aspecte: l’aspcte 
jurídic, l’aspecte politic, I’aspecte social, pera que una resposta 
a aquesta Moci6 aniria W, encara que sigui per donar-nos ar- 
mes tant contra els apaliptics ,  que ja ens preanuncien el final 
del catal&, com contra aquells que, a cop de dicarnens, ens es- 
tan fent mal. fis a dir que jo crec que trmquillitzaria foqa i ens 
donaria moltes més pautes per poder fer nomes subseghents 
d’aplicaci6 de la Llei de Normalització 1,ingiiísticn. del 83, el fet 
de p d e r  comptar aviat amb aquests estudis. 
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Gr&cias, senyor President. 
El Sr. PRESll3ENT: Moltes grhcies, senyor Riera. El senyor 

Conseller té la paraula. 
El Sr. CONSELLER DE CULTURA: Així’ ho farem, En al- 

guns casos, algunes d’aquestes normes es deduiran $’algunes 
de les ileis que estan entrant o entraran al Parlament, la Llei del 
Consumidor, per exemple, i altres diposiciuns legals que farem. 
Pcrb al mateix temps jo ja li puc añmar que nosaltres donarem 
una interpretaci6 quan disposem dels dictamens p r  respondre a 
aquest requeriment del Parlament. 

E1 Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Conseller. La 
pregunta nihero 14 ha quedat posposada, La número 15 també 
la formula l ’ l lh t re  Diputat senyor Ignasi Riera i Gassiot. 

Pregunta al Consell &ecutiu sobre e h  
convenis signats amb institucions 

politiques i culturals del Pais Valencid 
i de les Illes, en mat2rila de 
normlitzaci6 lingüística 

EI Sr. RIERA 1 GASSIOT: Si, grhcies, senyor President, 6s  
una pregunta relativa als convenis signats amb institucions poií- 
Fiques i culturals del Pais Valencia i de les Illes, en matteria de 
normalització iingüistica. 

Grhcies, senyor President. 
€4 Sr. I?€WSDE,NTs: Moltes grhcies, senyor Riera. Té, la pa- 

raula I’Honmable Conseller, 
El Sr. CONSELLER DE CIJLTURA: Si, amb molt de gust 

correspondd. Hi ha convenis en materia de terminologia, per la 
connexilj amb el Centre cl’fidrologia i per la collaboració, la 
preparació i la difusió de materials entre el TERMCAT i la 
Universitat de Valhncia; entre el TERMCAT i la Universitat 
d’Alacant i entre el TERMCAT i la Universitat de les ales Ba- 
lears. 

En matbia d’ensenyament, a la Universitat de VdZencia, la 
creaci6 d’un centre d’autoaprenentatge, formació de professo- 
rat, suport pedagbgic, etchtera: pendent de signatura. Hi ha un 
acord de collaboraci6, en materia de reconeixement de certifi- 
cats cie catala per a adults, amb el Govern Balear, i referit als 
certificats de la Junta Permanent de Cacalh i la Junta Avaluade 
xa de Catalh. Hi ha acords i línies de colhboraci6 en relaci6 
amb l’elaboració conjunta del llenguatge administratiu cat ala 
per mitja de la Coordinadora General del Llenguatge Adminis- 
tratiu, amb la participació de representants de les administra- 
cions públiques que s’wupen de la normaützaci6 lingiiistica a 
Catalunya, Jes Illes Balears, Valencia i Andorra. CoHaboraci6 
amb la Universitat de Valhcia i 1’0bra Cultural Balear en l’m- 
ganització de jornades de forma& per a professors de catal& de 
Catalunya, les Mes Balears, Valkncia, Mallorca, Ivars i Bany@ 
les. Patticipaci6 i acords de professors i tkcnics de la Universi- 
tat valenciana i de les Illes Balears, en actes organitzats amb la 
participació de la Direcci6 General de Política Lingüistica, les 
jornades de didhctica, trobades, seminaris lingüístics, etcktera. 
CoorcIinaci.6 per a la presentació de versions catatanes úniques 
per a textos emanats del Govern espanyol i d’emprescs estat& 
que han de ses usats al territoris de llengua catalana de 1’EEstat 
espanyol. Intercanvi d’infomació amb institucions i tZxnics de 
normalització lingiiística, i collaboració formalitzada amb cur- 
sos de formaci6 de professorat a les lIles Balears i a ValEncia, 

organitzats pr institucions diverses: el CEP, 1’Obra Cultural 
Balear, etcktera, Intercanvi amb la Generalitat Valenciana res- 
pecte al certificats de la Junta Permanent del Catals i de la Jun- 
ta Qualificadora del Valencik 

El Sr. PRFXT[3ENT: Moltes grhcies, senyor Conseller. El se- 
nyor Riera pot repreguntar. 

El Sr. RIERA 1 GASSIOT: Si, phcies, senyor President, i 
grhcies, tambb, senyor Conseller, perque GWX que aquesta infor- 
mació seia enormement útil als grups que la reclamen i que la 
demanen. Corn vostB sap molt U, el nostre Gnrp va organitxar 
fa poques setmanes unes jornades de normalitzaci6 lingüística, 
a les quals van assitir, per cert, diversos diputats d’altres grups, 
cosa que agraiexa, i el mateix Director General de Poiftica Lin- 
giiistica, on vam fer una reflexi6 collwtiva sobre les conclu- 
sions del Segon Congrés Internacional de la Llengua CataIma. 
Crec que aquesta reflexió queda pendent, i un dels punts de re- 
flexió, a més de la insisthcia sobre la unitat del catalh, hi havia 
també la necessitat de coordinar polítiques de nomditzaci6 lin- 
güística als Paisos Catalans. 

Aixb que des d’un punt de vista politic 6s difícil, segurament 
creiem que ser& m6s ficil si s6n les entitats culturds i les uni- 
versitats dels Paisos Catalans les que convoquen aquestes reu- 
nions. 

’ 

Grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESDENT: Moltes &cies, senyor Riera. El senyor 

Conseller té la paraula. 
EE Sr. CONSELLER DE CULTURA: Per cuincidir amb 

aquesta última precisi6 que ha fet el senyor Diputat. 
El Sx, PRESIDENT: Moltes @cies, i passem a la següent 

pregunta, que la deurh formular la senyora Rosa Fabian, en 
substitució del senyor Joan Saura. Té la paraula. 

Pregunta al Consell Executiu sobre els 
motius pels qwls nu s’ha reunit la 
Comissid Mixta de Tramfei-dncies 

Adm in istrrr ciú de I’ Ehs tat -Genera 1 itu t de 
Catalunya, des del i9 de juliol de 1989 

La Sra. FABIAN: Grhcies, senyor President. El Grup d’lni- 
ciativa per Cataiunya voldria saber per quines raons la Comis- 
si6 Mixta de Transferkncies de l’Administraci6 de I’Estat i la 
Generalitat de Catalunya no s’ha reunit des del 19 de juliol de 
1989. 

Grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyora Fabian. Pel 

Consell Execitiu, té la paraula IWonorable Conseller senyor 
Alavedra. 

El Sr. CONSELLEK D’ECONOMIA I FWANCES (Macih 
Alavedra): Senyor President, senyores i senyors diputats, se- 
nyora Diputada, com deuen saber pel representant del seu Grup 
a la part catalana de la Comissió Mixta de Traspassos -és una 
representació unithria, per tant, la informaci6 esta en poder de 
tots els grups- e1 plenari de la Comissió de Traspassos es reu- 
neix quan hi ha un acord, quan hi ha un acord prbviament pre- 
parat per les ponencies, i des del 19 de juliol de 1989 no hi ha 
hagut cap acord que hagués d’aprovar el plenari de la Comissi6 
Mixta de Traspassos. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, Honorable Conseller. 
La senyora Fabian pot repreguntar. 
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La Sra. FAIRIAN: Grkies, senyor President. Vol dir, el se- 
nyor Conseller, que desprds de tenir una skrie de serveis pen- 
dents o en tsarnit de negociaci6, temes tan importants corn el 
trasphs de la Formaci6 Ocupacimal, de I’INEM, de l’lnstitut 
Nacional de Seguretat Social, molts dúes temes que per qües- 
ti6 de temps no puc relacionar, obres públiques, de transport, 
d’indústria, de justícia, etcbtera, s’ha considerat adient que 
es reunís aquesta Comissió? O 6s que hi ha prublemes fornals 
per arribar a aquest acord? Grhcies. 

El SP. PRESTDENT: Moltes grhcies, senyora Fabian. L’Ho- 
norable Conseller té la paraula per contestar. 

El Sr. CONSETALER D’ECONOMIA I FINANCES: Bé, la 
senyora Diputada em llegeix la llista que jo vaig lliurar el mes 
de dcsembre al representant del seu Grup, la conec perfecta- 
ment i vostk sap que si no es reuneix 6s peryn& no hi ha acord; 
perquk hi hagi acord hi ha d’haver aixb: una coincidhcia entre 
les dues parts, entre 1’Administritció central i l’Adrninistraci6 
de Catalunya. No podem fer un acord ami) nosaltres mateixos, 
bbviament. L’acord Bs amb l’Adrninistraci6 central, per tant, si 
no es reuneix és perqui? no hi ha acord i no hi coincidkncia. 

En aquests moments estan trebauant ponknckes sobre el terna 
d’imrnobles, de fomaci6 professional ocupacional, que espe- 
rem que molt aviat hi hagi acord; de serveis mMics d’empresa; 
de personal laboral de l’Administraci6 de justícia i de I’Jnstitut 
Nacional de Batxillerat a Disthncia, Hi ha uns ternes que estan 
pendents de senthcia del Tribunal. Constitucional, per tant, 
com el terna de la investigació; hi ha ternes en els quals hi ha un 
desacord total, corn el tema de 1’INEM i el tema de la Seguretat 
Social; hi ha altres temes sobre els quals hi ha dificultats t h i -  
ques. Les ponhcies estan treballant i quan una ponbcia vegi la 
possibilitat d’acord convocarem immediatament les dues parts. 
El President de la Comissió Mixta, que 6s el Ministre Almunia i 
el Vice-president, que 6s un servidor, c~nvocarem el plenari de 
la Comissi6 Mixta de Traspassos. 

Moltes gracies, senyor President. 
El Sr. PRESDENT: Moltes grhcies, I-Ionorable Conseller, 

La pregunta ntirnero disset ha quedat posposada. Resta la nÚ- 
mero divuit, que formula 1’11.lustre Diputat Joan Saura; suposo 
que ser& la senyora Rosa Fabian. 

Pregunta al Consell Executiu sobre la 
presumptu fiscalitzaei6 que el Govern 

Civil de Barcelona reulitza de les 
operacions policials dels Mosscrs d’ asquadra 

La Sra. FABJAN: Sí, grhcies, senyor President. En diversos 
mitjans de comunicació han apuegut informacions en relacifi 
amb la €iiscaIitzaci6 que el Govern Civil de Barcelona estB efec- 
tuant en operacions realitzades pels Mossos d’Esquadra. Q,uh 
coneixement d’aqwsts fets tt5 el Conseller de Govemacid? 

Grhcies, 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyora Fabian. EI 

Conseller senyor Gomis té la paraula. 
El Sr, CONSELLER DE GOVERNACI.6 (Josep Cromis): 

Senyor President, senyores i senyors diputats, senyora Diputa- 
da, L ~ Q  em consta que el Governador Civil cie Barcelona hagi 
fiscalitzat cap operaci6 dels Mossos d’Esquadra. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Conseller. La 
senyora Rosa Fabian pot repreguntar. 

La Sra. F A B W  Gracies, A nosaltres ens sap molt de greu 
que noticies d’aquest tipus, que posen en qüestió el funciona- 
ment de les prbpies institucions, apareguin en els mitjans de co- 
municació i que, bé, si no s6n certes, que no es desmenteixin, 
perque realment aixb posa en qüestió l’acció de govern i la ma- 
teixa instituci6. 

Per tant, si no li consta, hem d’entendre que no s’hm prdu’it 
o hem d’entendre que el senyor Conseller far% les gestions ne- 
cesshrics per poder desmentir, de manera clara, que aixb esta 
passant? Pexqub, 6s dar, la resposta que: <<no em consta>>, pot 
ser que el senyor Conseller no ho &piga, per8 en canvi qui ve- 
hicula aquestes noticies a la premsa si que en t& conshcia. 

Per tant, Ii agrairiem al senyor Conseller que fes les gestions 
necesshries per assabentar-se’n i poder tranquilfitxar tots els se- 
nyors diputats i les senyores diputades que aquests fets no s’hm 
produit. 

Grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyora Fabian. Td la 

paraula 1’IIonorable Conseller. 
€9 Sr. CONSELLER DE GOVl3WACI6: Grhcies, senyor 

President. Senyora Diputada, miri, quan jo 13 dic que no em 
consta, no crec que no em consta a mi, crec que il rzingii li pot 
constar que el Governador Civil de Barcelona fiscalitzi: ens 
consta; no tinc més informació que aquesta. Quant als fets que 
vost e... -procuraré ser més explicit per trmquilWmr-la més-; 
miri, no li podre donar detalls -i vostb ho compren&& perfecta- 
ment-, els Mossos d’Esquadra estaven fent un seguiment com a 
conseqiikncia de la inn~roducci6 de droga a la presó de Quatre 
Camins, dins de les seves capacitats reconegudes i autoritzades 
i a m6s a mds sota el manament del fiscal i d’un jutge. En un 
moment determinat, quan s’esth actuant d’aquesta manera, s’ac- 
tua com a policia judicial; per tant, qui determina les actuacions 
que ha de fer la policia és el mateix jutge, En un moment deter- 
minat, el jutge considera que els Mossos han d’acabar aquesta 
operació i, per tant, fins qui ,  doncs, els Mossos han de subjw- 
tar-se -la policia al que diu el senyor jutge. 

No obstant aixb, i com que per ser més explicit la notícia de 
premsa parla d’unes interferkncies -i ajxb és cert-: es varen 
produir com a conseqühncia d’un fet, que jo he demanat i n’he 
parlat amb el Governador Civil, que és el següent. Així corn hi 
ha uns aspectes d’actuació de serveis policials, que s6n malt 
ben delimitats: els de policia adlministrativa, els de policia de 
seguretat; els de policia judicial s’emmarquen dins d’aquell 
principi de col-laboració i de caoperacib, i a vegades, aquesta 
manca d’informaci6 per a. una bona cooperació i col.laboraci6, 
doncs, pot portar a situacions com aquesta, en quP, uns inspec- 
tors de policia o uns agents de policia, desconeixent aquesta 
operacib, van actuar -jo dGa que imprudentment- un cop se’ls 
havien donat les explicacions. 

Perb aquest és un problema que ha estat denunciat, que ha 
estat demanat i que jo penso -perqu& he parlat d’aquest terna 
amb ei Governador Civil de Barcelona- que establirem i troba- 
rem el carni d’una oficina conjunta d’informaci6, perqub fets 
com aquest no es puguin produir. 

Perb COM que la pregunta no era aquesta, sin6 que la pregun- 
ta concreta era: <<quina 6s la inter€erkncia del Governador Ci- 
vil?>), jo he procurat tranquillitzar-la i dir-li mo em consta>>, 
per@ 110 em pot constar, no em pot constar ni a mi ni a ningd 
que aixb sigui d’aquesta manera. Moltes gracies. 
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El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies, Honorabie Conseller. 
Passem a l’onze punt de l’ordre del dia, que 6s la Mwi6 subse- 
glient a la interpeMaciC, sobre les conseqübcies de la Guerra 
del Golf Phrsic, presentada pel Diputat Ilk~stre senyor Pueyo, 
de 1’ Agrupació parlamentgria d’Esquerra Republicana de Cata- 
lunya. Per presentar la Moció tt5 deu minuts, senyor Pueyo. 

Moci6 subsegüent a !a interpeHaci6 a1 
Consell Executiu sobre les ConseqiiEncics 

de la Guerra del Golf P h i c  

El Sr. PUEYO: Gracies, senyor President. Senyores diputa- 
tes, senyors diputats, no  COMI^^^ els deu minuts que el senyor 
President em concdeix. 

En primer lloc, els diré que per raons de hrqa major que ex- 
pliquen l’abshcia del meu n-lustre collega, el senyor Colom, 
passo a defensar amb poques paraules Ia Moció subsegüent a la 
interpellació que al seu dia el senyor Colom va plantejar sobre 
les canseqühcies de la Guerra del Golf. 

Certament, constitueix una coincidkncia -una fdiq coinci- 
dhncia, una coincidkncia que saludem- el €et que aquesta Mo- 
ci6 se subsíancZi, precisament, el dia que m s  arriben notícies 
del cessament de les hostilitats al Golf, la qual cosa desitgem 
que signifiqui la fi irreversible de la guerra i I’inici d’una diff- 
cil, pera inajornable, reconstruccih. Una reconstrucció no Gni- 
cment dels b h s  físics destru’its, sinó també -i aixb ser& 
probablement molt m6s dificil- una reconstrucci6 de la pau 
com a cultura i dels ponts de dialeg, els ponts de convivencia 
que s’hm trencat, una reconstmcci6 que permeti d’aportar pau, 
seguretat i llibertat democrhtiques a Kuwait, evidentment, perb 
també a Israel, a Palestina, a l’Iraq, al Kurdistan, al Liban.,., a 
tots els paisos de la zona, en definitiva, 

Pel que fa a la Mmi6 que sotmetem a la seva consideració, 
voldríem reconSier i saludar la premoniei6 privilegiada de la 
Mesa que, des de la seva alta atalaia, segurament va intuir el 
cessament de les hostilitats i no va admetre: a &Amit els dos 
punts inicials de la Moci6, en qu8, precisament, el que es recla- 
mava era aixb: el cessament de Ies hostilitats i l’inici de les ne- 
gociacions, aixi corn e1 retorn dels vaixells que I’armada 
espanyola t6 destacats a la zona i, en particular, dels mariners 
de lleva, un quaranta per cent, aproximadament, dels quals, 
com vostes saben, s6n catalans. 

Pel que fa als dos punts stnpeivivvents d’aquesta Moció, veu- 
mm vostbs que el primer es refereix a la convenikncia cívica i 
politica de neutralitzar, amb tots els mitjans al nostre abast, la 
familiaritzaci6 amb el bellicisme -a definitiva, amb la cultura 
de la guerra i els geus mites- que s’ha proúu‘it en el pais durant 
les darreres setmanes, i la necessitat, creiem, d’estendre, a tra- 
vés de tots els mitjans -per tant, a través del sistema educatiu, a 
trav6s dels mitjans públics de &si&, els criteris d’allh que en 
diem cultura de la pau, i que creiem que ha estat, i sens dubte 
ha estat aixf, una aspiració QaciiGional. del pobJe catdh, i que in- 
clou una apellació a la llibertat i a la convivhcia com a valors 
suprems? com a valors principals de Is relaci6 entre ies persones 
i els pobles. 

En segon lloc, a[ segon d’aquests punts, la Mociú insta el 
Govern de Catalunya a adoptar les mesures necessbies per se 
duir i pes contrarestar els efectes negatius que la GLWX~ del 
Golf ha tingut per a certs sectors de l’econornia catalana, i que 

continuar& tenint, sens dubtc, fins que no es reinstaurj. definiti- 
vament el clima mundial de pari, de confianga, de seguretat, el 
clima que, en definitiva, fa possible no nurnbs la convivbncia, 
sinó també els intercanvis de tota mena entre les persones i els 
pobles del m6n. 

No m’estendré més en les meves argumentacions, perque 
entenc que s6n evidents, especialment, en el moment que vi- 
vim. M’agradaria, finalment, en tot cas, destacar allb que te de 
rdatiii privilegi de l’auar el fet que precisament avui la Cambra 
tingui l’ocasi6 de pronunciar-se favorablement en aquest sentit, 
sin6 que també voldria destacar les responsabilitats implicites i 
explicites de tota mena que es desprenen, per a nosaltres -i 
tamb6 per al Govern i per a la societat catalana-, en aquest nia- 
ment histbric. 

Sense més, moltes grhcies. 
El Sr. PRESDENT: Moltes grhcies, senyor Pueyo. Han pre- 

sentat esmenes el Grup de Converghcia i Unió i el Gnrp Socia- 
lista; per Converghcia i Uni6, t6 la parada l’lllustre Diputat 
senyor Raimon Escudé. 

El Sr. Esmfi: Moltes grbies, senyor President. Senyores 
i senyors diputats, el nostre Grup, COM que no esth d’acord amb 
cap dels punts de la Moci6 presentada per l’Agmpaci6 parla- 
menthria d’Esqiem RepubZicana: ni els dos que no van ser a& 
mesos a tshmit -molt correctament, entenc- per part de la 
Mesa, COM tampoc amb els dos que han sobreviscut, per aquest 
motiu v m  presentar sengles esmenes a tats i cadascun 
d’aquest s punts. 

No hauria de parlar de les esmenes que vam presentar als 
punts no admesos, perb ja que el senyor heyo ,  en nom del se- 
nyor Colom, ha explicat el contingut d’aquestes esmenes, dei- 
xin-me dir, molt sint&ticament, que nosaltres, no estant d’acord 
--COM 6s pGhlic i notori- amb l’equiparaci6, en aquest con€licte 
armat, entre l’agressor i l’agredit, 6s pel que vam presentar una 
esmena de supressi6 que substituya aquest equilibri entre el dic- 
tador de I’Jraq i les forces de ta llibertat i la dernocrhcia, ten- 
dents -i afortunadament ho han aconseguit- a l’alliberament 
del poble de Kuwait, nosalaes presenthvem una esmena que ve- 
nia a dir, en shtesi, que el Parlament de Catalunya es feia seva i 
donava suport a la Resoluci6 adoptada el dia 24 de gener passat 
pel Parlament Europeu, que, en defmitiva, i amb molts altres 
matissos, venia a expiicar aquesta actitud, que és la nostra. 

1 quant a l  segon punt, el tema dels vaixells espanyols i dels 
mariners cataians, nosaltres, estant en desacord m b  aquesta 
proposta, ds pel que vam presentar una esmena en e1 sentit de 
demanar a aquesta Cambra que agrais X’esforg i el sacrifici dels 
mariners catalans desplaFats a 1’Orient MitjZl en compliment de 
les resducions de les Nacions Unides sobre I’embargament 
econhmic a l’Iraq, Hi insisteixo: no 6s possible debatre-ho ni 
votar-ho ara, pexb crec que és un desig meu, fins i tot personal, 
poder deixar constancia davant d’aquesta Cambra -almenys, 
pes part del nostre Grup- de i ’ a p h e n t  a aquests nois de casa 
nostra. 

Anant als dos punts que han sobreviscut, quant al punt tercer 
-que ara 6s el primer-, el que fa referkncia a la politica de pau, 
6s clar, ja he explicat abans que, pel que sembla, el concepte de 
la pau no és el mateix entre I’Rgrupació parlamentbia d’Esque- 
rra Republicana i el Grup de Converghcia i Unió, perque no- 
saltes creiem -corn va explicar molt bé 1’Honorable senyor 
Conseller Antoni Subirh, que va respondre la hterpeklaci6 en 
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nom del Govern- que la pau és un elevadissirn, un dels m6s ele- 
vats valors, perb no és un valor absolut: n’hhi han molts altres. I, 
en definitiva, el nostre concepte de pau 6s la pau dels esperits i 
no la pau de la hpotkncia davant la forp de les armes, 

Diu el senyor Pueyo, en la seva Moci6, que hi ha un clima 
social, fruit d’aquest conflicte, un clima social entorn de la vio- 
lhncia, de la guerra ... Nosaltres entenem que aixb no 6s així: en 
aquests moments hi ha un cert coneixement, per part de l’opinió 
ptíblica, d’aquestes mathies; és obvi, els mitjans de comunica- 
ci6, el que fan és traduir la realitat, per tant, no hi ha una irnpu- 
taci6 a fer als mitjans d’infmnació que han explicat a 
bastament les armes modernes, sofisticades, les accions estrat&- 
giques ... Per altra banda, crec que tots som conscients tarnbe 
que els mitjans de cornunicaci6 11x1 palesat perfectament tmbC 
els estralls, les miskries, les víctimes de la guerra, i no crec que 
la nostra societat hagi incrementat el seu nivell cl’agressivitat o 
de valoraci6 de la violkncia per aquest motiu. Per altra banda, 
tots sorn conscients que, feliGment, el conflicte ha acabat amb 
la victbria de les ames de la coalició internacional, i, per tant, 
s’esvaira de forma immediata aquesta possible incidhcia. Per 
aixb, nosaltres tampoc esthem ni estem d’acorú amb aixb, i 
rnbs perque es demauzn. que el Govern de la Generalitat, en certa 
manera, impulsi els mitjans informatius i les escoles perqui& va- 
gin en un sentit concret. Ens semblaria que aixb és bo que es fa- 
ci, p r h  crec que tots vostEs -i nosaltres els primers- posarien el 
crit al cel que, per una causa si volen bona, el Govern de la Ge- 
neralitat censurés, promogut%, hstiguks a una actuaci6 detemi- 
erada els mitjans d’informació, que són lliures, i que, en tot cas, 
hi insisteixo, el que fan 6s reflectir la societat i no mocklar-la. 

En canvi, hi ha un altre tema -i aixb ens ha impulsat, en el 
seu moment, el dia 21, ens va impulsar a presentar una esme- 
na-, si que hi ha un altse terna que la Guerra del Golf potser ha 
desvetllat O esta suscitant, o que hi ha un perill real, perill que 
espero que l’acabment del conflicte esvaeixi, perb existeix 
aquests dics un cert perill d’un recel o un rebuig, per part de la 
nostra societat, d’una part de la nostra societat, davant de les 
persones dc fe o de cultura islhmica, que meltes, corn sabem, 
conviuen entre nosaltres, Jo mateix, avui, he tingut un testirnu- 
niatge en aquest sentit: venint aqui, aI Parlament, en el tren es 
comentaven, lbgicament, els esdevenirnents de la guerra, i fins i 
tot, potser, ara hi ha m6s una actitud de menysteniment que no 
pas de recel clavant l’espaterrant victbria de les m e s  interna- 
cionals; bé, ha pujat al vagd una persona, pel seu aspecte, d’ori- 
gen rnagrebf, amb una criatura, i hi ha hagut una reacci6 d’una 
certa incomoditat per part de tothom, i he sentit algun comenta- 
ri realment que no 6s correcte. Els mitjans informatius ens han 
informat aquests damers dies d’accions blasmables en aquest 
sentit: de no atendre, de no donar el tracte correcte a aquestes 
persones que conviuen amb nosaltres, i per aixb sí  que ente- 
níem i entenem que encara E s  vMida aquesta esmena que feiem 
nosalms en aquest sentit, que el Parlament insti els ciutadans 
de Catalunya a reflexionar sobre una veritat per 8 nosalms -i 
suposo que per a tots vosths, evidentment- tan elemental com 
que aquestes persones immigrades que viuen entre nosaltres, 
prtanyents a aquesta cultura, a aquesta fe diversa de la nosua, 
una societat religiosa diferent de la secular nostra, doncs, són 
éssers humans, i que, per tant, per definici6, s6n també els 
nostres germans. 1, per tant, amb aquest esperit els hem de 
tractar. 

Per aixb jo pregazia al senyor Pueyu que substituí8 aquest 
punt seu pel punt nostre, o M, si escau, he vist que hi ha una es- 
mena tamM molt similar, del Grup Socialista: la diferhcia que 
existeix és nom& I’eesrnent de la Resolució 40 de la nostra le- 
gislatura, del Parlament de Catalunya, que fa referencia a la 
condemna de tot racisme. NQ cal dir que si el senyor Pueyo pre- 
feris un text m& complet o mes extens i volguCs recollir aques- 
ta proposta del Grup Socialista, nosaltres no tenim cap in- 
convenient que s’esmenti, molt encertadament, aquesta Resolu- 
ci6, i més perque, entre d’altres motius, va ser Impulsada, al seu 
moment, aquesta Resolució, per una persona que en aquesta 
Cambra s’ha distingit molt en la lluita contra aquestes discrimi- 
nacions: em refereixo a la Diputada senyora Barenys. 

Fhialrnent, en la segona esmena viva de la Moció, nosaltres 
presentem una altra esmena, una esmena potser de menor enti- 
tat, perb que considerem tambB que 6s important i que la seva 
no-acceptació no ens permetria votar tampoc aquest segon punt 
viu de la Moci6 d’Esquerra Republicana, consistent a parlar de 
les conseqiiencies negatives per als sectors de l’economia cata- 
lana. Recollint les paraules de 1’Honorable senyor Conseller, 
nosaltres voldríem precisar que són possibles conseqübncies 
-perqu& n’hi ha algunes que semblen aparents-, perb hi ha mol- 
tes possibilitats, hi ha aspectes molt complexos -ja es va parlar 
que, fins i tat, abans de la crisi del Golf ja hi havia un cert alen- 
timent ..., recordo que en el debat pressupostari ja en v m  par- 
lar-, i, per tant, doncs, dir, assegurar formalment, com fa 
Esquerra Republicana, que hi ha unes conseqiibncies negatives, 
nosaltres no voldriem alarmar innecesshriament l’ophió públi- 
ca i els estaments econbmics, i per aixb parlem de les qmssi- 
bles conseqiienciew, i crec que amb l’acabament rhpid de les 
hostilitats, doncs, mirh mes en aquest sentit que les conseqükn- 
cies siguin mínimes. Per altra banda, nosaltres precisem que és 
a curt termini; va queclar clar que, a mitja i llarg termini, cal en- 
tendre ..., o, almenys, amb els coneixements que es tenen avui 
dia, sembla que no hi haur& conseqtihncies desfavorables a llarg 
termini. 

Finalment, doncs, amb un esquema ja clhssic del nostre 
Grup, r n h  que parlar d’<ceinprendrea, nosaltres expressarem, 
doncs, <<continuar emprenent>>, i no sols qakliar>>, corn se’ns 
demana per part de l’Agrupaci6 d’Esquerra Republicana, sin6 
que nosaltres, que tenim una gran fe en la bona actuaci6 del 
Govern de Catalunya, complementem no sols c<palliar>>, sin6 
també i<anuMam aquestes consegtihcies. 

En definitiva, doncs, senyores i senyors diputats, el nostre 
Grup presenta aquestes dues esmenes, que agrairfem que fossin 
recollides pel senyor Pueyo, tant en la versi6 nostra o en la ver- 
si6 del Grup Socialista, i, en sentit contrah, si no fos així, hi YO- 
tariem, pels motius que he donat abans, encara que tinc una 
pega addicional de confianpi que seran acoliides perque fa uns 
minuts els eficientissjms serveis de premsa de l’Agrupaci6 
d’Esquerra Republicana ja ens han fet mibar una nota dient 
que s’aprovava tot aixb. Bé, en tat cas, esperarem i’expressió 
verbal del senyor Pueyo per prendre un sentit de vot en la nos- 
tra decisib. 

Moites grhcies, senyores i senyors diputats; gracies, senyor 
President. 

El Sr. PRI33IDENT: Moltes gracies, senyor Escud6. Pel 
Grup Socialista, per defensar I’esmena presentada per aquest 
Grup, té la paraula 1’Mustre Diputat senyor Oliart, 
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El Sr. OLIART: Gracies, senyor President. Senyores i se- 
nyors diputats, ser& molt breu. Primer vull assenyalar que sem- 
bla que Esquema Republicana té m6s interh en el debat cap 
enfora d’aquest Parlament que no cap endins d’aquest Parla- 
ment, com hauria de ser, i deu ser per aixb que nosaltres ja co- 
neixiem per una nota de premsa, que se’ns ha passat, que el 
senyor heyo,  doncs, parlaria en nom del senyor Colom per@ 
el senyor Colom s’havia de trasliadar a i n  altre indret. TamhC 
sfibiem el contingut de la jntemnció del senyor Pueyo perqub 
en aquesta nota tamM ja venia, doncs, reflectida. 

La societat cataltana, senyores i senyors diputats, té una llar- 
ga tradici6 de cuItura democrhtica i de pau i nosaltres no creiem 
que sigui necessari recordar-li-ho. No obstant aixb, s i  que 
creiem, i en aixa coincidim amb la posició del portaveu que ha 
expressat aqut.., el portaveu de Convergkncia i Uni6, que el 
conflicte del Golf podria tenir efectivament -i dic podria tenir- 
algunes repercussions negatives en el clima de convivhcia de 
la nostra societat, p r b  en uns punts molt concrets. Concreta- 
ment pel que fa a les relacions en les comunitats Arabs i de fe i 
cultura is lhica,  hi podrien aparkixer actituds de recel i de re- 
buig. Ens consta que els residents cl’aquesta raga i cultaril. tenen 
també aquesta preocupaci6. Els seus representants no fa gaires 
dies s’han posat en contacte amb els gmps parlamentaris de la 
Cambra i els han expressat els seus temors en aquest sentit. 

El Parlament de Catalunya és sensible als problemes de con- 
vivencia que puguin sorgir entre les diferents col-lectivitats; hi 
han hagut en aquesta Cambra diversos debats sobre la qliesti6 i 
d’aquests debats existeix una resolucilj del Palament, la 40/IIí, 
sobre la discriminació i el racisme. fis inspirant-nos en aquesta 
resoliici6, que condemna tuta discrimilaci6 i intolerhcia per 
rad de diferencies de r a p ,  cultura i religi6, que hem presentat 
una esmena al tercer punt de la Moció d’EEsquerra Republicana. 
X aquesta esmena, senyores i senyors úiputats, diu concreta- 
ment: <<El Parlament de Catalunya, davant l’actual perill d’apa- 
rici6 d’un clima social de recel o rebuig envcrs fes persones de 
fe o cultura islhmica immigrades al iiostse pais i en el marc de 
la Resolució 4Om1, del Parlament de Catalunya, sobre la discri- 
minacib i et racisme, insta tots els catalans a potenciar actituds 
solidhies i no discriminatbries en relaci6 amb aquests ciuta- 
dans que conviuen enm nosaltres, oferint-los per contra el trac- 
te fratern que mereixem. 

El GTUp de Convergencia i Uní6 ha presentat un text molt si- 
milar a aquest i si el Gmp d’Esquerra Republicana prefereix as- 
sumir, si és que pensa fer-ho amb algun dels dos, el de 
Cunverghcia i Uni6, nosaltres donarlem tamM suport a aques- 
ta esmena del Grup de Converghcia i Unió. 

Quant al quart punt nosaltres ja anunciem que ens abstin- 
drem. 

Moltes gracies, senyores i senyors diputats, senyor Presi- 
dent. 

El Sr. PRESDEm: Moltes gracies, senyor Oliart. Ara p 
den intervenir els grups que no han presentat esmenes, L’Agm- 
paci6 del CDS? (Pausa.) Té la paraula I’Il-lustre Diputat senyor 
Martín i Toribio. 

EI Sr. MARTÍN: Honorable President, iklustres senyores i 
senyors diputats, molt breument, pujo a la tribuna per explicita 
que I’Agrrrpació parlamentkria del CDS entenem que s’ha de 
mantenir la proposta avui a debat per una raó: Es per donar =a- 
si6 a tots cls grups polítics de poder fer explícita i p6blica ma- 

nifestació d’alegria pel fi de la Guerra. Solament per aixb la 
nostra Agmpaci6 manifesta que mereixia la pena mantenir 
aquesta Mwi6 avui a debat. 

No obstant akb, nosaitres creiem que no 6s hora de declara- 
cions; Ia reaiitat imposa que és hora de fets concrets a favor de 
la pau i no simplement d’assolir certes declaracions que vénen 
justificades per alguns fets anteriors, i per algunes connotacions 
polítiques de tal o qualsevol grup, de tal o qualsevol ideologia. 
Per aixb I’Agrupació parlamenthria del CDS demanem que es 
retiri la Moció avui a debat i cridem a tots els grups, i fonarnen- 
talment al Grup de la majoria, Converghcia i Unió, a i’objecte 
que no basant-nos en fets que afortunadament avui podem dir 
que siin histbria, sin6 en una proposta de futur, puguem fer tots 
els grups conjuntament una proposta realista que condueixi 
d’una manera veritable a donar un exemple de solidaritat vers 
el poble, fonamentalment, kuwaitih, que 6s el que va sofrir una 
injusta invasió i, per qu& no?, tamb6 el poble iraqui$ que no té 
per que patir les desaforhanades direccions dels seus liders poli- 
tics. 

Es e11 aquest sentit que nosaitres creiem que aquest paria- 
ment, si treballem de cara al fbtur, podríem presentar alguna 
oferta que p0dria ser exemplar a l’objecte d’claborar el que en 
endavant ha de ser un rebuig a l’ús de la viol&ncia, el nou mo- 
del d’entesa internacional de pau i de treball amb tots els po- 
bres, i que el poble de Catalunya, una vegada m&, pugui ser 
capdavanter, pugui ser el que llanci una crida a favor que a par- 
tir d’ara tots hem de treballar per la pau i pel compromfs que no 
solament tenim amb els pobIes que han patit directament la 
Guerra, sin6 amb els que indirectament també l’han patit, com 
són els pobles del Magib. Creiem que nosaltres, creiem que el 
Parlament de Catalunya td una tasca important; hem de ser cap- 
davanters, i ju demano d’wia manera seriosa i encorniable al 
Grup que ha presentat la Moci6 que la retiri envers una propera 
mociQ que tots els grups podriern presentar i que pugui ser 
exemple del que el món occidental, e1 món europeu, el món es- 
panyol, el món catal&, el m6n mediterrani ha de fer vers la pro- 
pera pau i el que ha de ser el futur dels pobles als quals ens 
uneix una cultura de fa molts anys, 

Gracies, senyor President, lllustres senyores i senyors &pu- 
tats. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Marth. Pel 
Grup parlamentari Mixt, té la paraula I’Ulustre Diputat senyor 
Casanovas, 

El Sr. CASANOVAS: Moltes &cies, senyor President. 
Voldria remarcar en aquesta ocasi6 molt especiaIment que par- 
lo en 1 1 0 ~  dels diputats d’Esquma Catalana dintre del Grup 
Mixt, perque potser totes les opinions no s6n iguals dintre del 
nostre Grup. Per& bé, en nom d’aquests diputats, he de dir que 
nosaltres creiem que la Moció que estem veient en aquests mo- 
ments, estem debatent aqui en aquesta Cambra, ja considerem 
que 6s una moció d’aigua passada, que, per tant, ens sembla 
que discutir aixb en aquest moment ja gairebé no mereix la pe- 
na, si no fos perque hi ha algun aspecte que voldria parlar. 

Primerament, evidentment, congratular-nos de la fi de la 
viohcia ,  no direm del conflicte, perque el conflicte desgracia- 
dament encara va molt més cnllh i durar& una sWe de dies 
abans no po&h ser acabat. Perb sí congratular-nos de la fi de la 
violencia d’aquest conflicte i esperar que no es reprenguin les 
hostilitats perque, malgrat tot, la Guerra oficialment encara no 
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s’ha acabat; hi ha hagut un alto el foc; esperem que, duncs, si- 
gui definitiu, perb només és un alto el foc. 

Pel que fa a les rcsulucions i st la Moció en si que se’ns p e -  
sents, ja dic, com que creiem que ja 6s una rna& fora de lloc, 
perqu& ha estat superada pels esdeveniments, nosaltres no 
creiem que sigui necessari votar cap tipus de resoluci6 de Ma- 
ció en aquest aspecte. Hi ha, no obstant rzixb, un caire, que és el 
punt nGmerc, 3, en el qual, doncs, 6s evident que ja vam fer una 
rcsolució, com molt bé diu una de les esmenes aquí’ presenta- 
des, la 43 d’aquest Parlament; una resoluci6 en la qual, doncs, 
es deia que no havia d’haver-hi cap forma de discriminació ra- 
cial entre les persanes que habiten al nasire territori. Nosaltres 
en aixb X ~ Q  ens fa absolutament res tornar-nos-hi a referir i re- 
confimar que estern en contra de qualsevol discriminació; no, 
q u i  cs diu ala cultura islhmica>>, perb no solment aquests, si- 
n6 c~ualsev01 discriminaci6 que hi pugui haver per qiiestions de 
r a p  Q credos poiítics ei1 el nostre país, i per tant no ens fa res 
votar; tant se val si s’ltdmet la de Converg2mci;i i Uni6 corn la 
socialista, nasaltrcs en aquest punt número 3 votarem favora- 
blement. 

Quant al punt nrimero 4, que Brr 1’altrtr.C punt que queda vhlid 
qui, nosaltres creiem fermament que la brevetat i la rapidesa 
del conflicte no influirh d’una manera significativa, evident- 
ment, sobre I’economia catalana perque s’hagin de prendre me- 
sures especials o vigilar aquestes mesurcs. Per tant, cn el quart 
punt nasaltres ens abstindrem. 

Moltes grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESnXNT: Grhcies, senyor Casanovas. Pel Grup 

parlamentari Popular, t6 la parada ln Illustre Diputada senyora 
Dolors Montserrat. 

La Sra. MONl3ERRAT: Gracies, senyor President. Senyor 
Pueys, el Grup Popdar estava en desacord amb la seva moci6 
presentada pel que feia als quatre punts. Evidentment corn que 
vosth n’ha retirat dos i en queden dos de vius, el tercer i el 
quart, si que li voldria dir iina cosa, qtic si vostE accepta en el 
punt tercer l’esrnena del Grup de Convergknch i Uni6 O pot fer 
una transaccional mitjmqant el que ha presentat el senyor 
Oliart, nosaltres l’hi votarem favorablement. I, pel que fa al 
punt n6rnero 4, en cas que vostk accepti també l’esmena del 
Gnip de Convexgkncia 1 ’hi votarem favorablement. 

En cas que voste no acceptés l’esmena del Grup de Conver- 
@cia la posici6 del Grup Popular seria d’abstenció, 

Res més i moXtes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyora Montserrat. Li 

he d’aclarir que el senyor Pueyo no ha retirat cap punt, eh?, ha 
estat la Mesa que no l’hi ha admks, 

La Sra. MONTSERRAT: Moltes grhcies, senyor President; 
tt5 tota la raó; perdoni aquest lapsus. 

Grhcies . 
El Sr. PMSIDENT: Pcl Grup d’hiciativa, t6 la pardula 

1’Iklustre Diputat senyor Ignasi Riera. 
El Sr. RIERA I GASSXOT; &&cies, senyor President, Se- 

nyores i senyors diputats, jo no havia rebut el comunicat de 
premsa d’Esquerra Republicana de Catalunya i, per tant, em po- 
sicionava sobre la Moci6 i sobre les esmenes vives perqub la 
Mesa les ha acceptat. El nostre Grup tanbé havia presentat una 
esmena que la Mesa ha considerat improcedent i que, per tant, 
no 6s esmena viva i 110 és aquest moment el moment en quB la 
comentaré. Crec que j a  tindré tina altra ocasi6 d’explicar pes 

qub havkm presentat aquesta esmena, que td relaci6 directa 
amb l’ecanomja catalana en daci6 arnb la Guerra. 

És obvi que 6s molt important per a tothom que la Guerra 
hagi acabat. De tota manera em sembla que 6s absolutament 
prematur trenre consqükncies sobre aquest final de la Guerra, 
La guerra genera fmstracions de tob mena i els conflictes pos- 
teriors subsegüents d’aquesta guerra no crec que Xa futurologia 
sigui en tot cas tknica per als plitics i en aquest sentit estic 
d’acord amb el que va dir l’altre dia el Conseller senyor Subirh, 
que no podem saber, per exemple, quines seran les consegüh- 
cies econbmiques d’questa guerra per a l’economia catalana, 
perque -per entendren’s- les conseqiihcies per a l’economia 
catalana dependran de les consqiihncies també per al conjunt 
d’E,uropa -i sembla que per al conjunt d’Europa aquesta guerra 
sí que tindrh conseqii&ncies- i també les conseqüencies que th- 
drh a la zona del Golf. 

Nosaltres, i en relaci6 amb el text viu de la Moci6 del Grup 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, voliem mostrar el nostre 
acord absolut amb un punt, amb el punt tercer de la Mmió {<El 
Parlament de Catalunya davant l’increment d’un clima mcid 
de familiaritzaci6 amb la guerra, la viohcia i l’mamentisrne 
insta el Govern, etcetem ... 1) Sembla que els abes grups que 
s’han posicionat vulguin negar aquest clima social de familia- 
ritmció amb la guerra, la violEncia i l’armamentisme. No s6n 
poques les iniciatives editorials avui en marxa per cornenqar a 
comercialitzar entre els infants colleccims de cromos, per 
exemple, que expliquin el nou armament utilitzat en aquesta 
guerra; les figures que aquesta guerra ha fet populars, o que ha 
fet profundament impopuIars. No crec que sigui casual, tampoc, 
que la venda de joguines hel.liques hagi augmentat i hagi aug- 
mentat notablement. No crec tampoc que puguem creure de p- 
ca i m p r h c i a  el sondeig d’opinió sobre l’apinió dels infants i 
dels joves d’arrcu del pais i també de Catalunya sobre el bel& 
cisme i com aquest bellicisrne s’ha incrementat al llarg 
d’aquesta guerra. 

Nosaltres de cap de les maneres defensdem mesures de 
censura contra la informaci6 cle la guerra, perb crec que tenim 
tot el dret del m6n a demmar que, davant d’un conflicte tan im- 
portant, hi hagi una informació rnés plural, i creiem que hem de 
denunciar seriosament la simplificaci6 que hi ha hagut d’hfor- 
macions durant tot el conflicte. A travCs del Coklegi de Berio- 
distes de Barcelona i de Catalunya s’han fet ja p~meres 
sessions de treball per estudiar entre els professionals dels mit- 
jans de cornunicaci6 fins a quin punt aquesta hfomaci6 pot ha- 
ver indui’t a actituds no gens propicies a la pau. S’han fet, fins i 
tot, afirmacions que s6n, em penso, del tot indefensables: no es 
pot dir mai que defensar la pau sigui equiparable a donar suport 
a un dictador; no es pot dir mai que defensar una guerra sigui 
coincident, justament, arnb la defensa de la llibertat. 
Hi ha moltes altres coses i moltes ckcumsthcies complexes: 

la comparaci6 entre dos personatges tWcs, que tots hem con- 
demnat i hem condemnat des del primer dia, COM Saddam Hus- 
sein amb Hitler, 6s una comparaci6 sense cap mena de rigor 
histbric i ,  en tot cas, s’esth comparant la conseqübcia d’una si- 
tuaci6 de capitalisme europeu amb la conseqiihia d’un dicta- 
dor absolutament inhuma qrie ha utilitzat les armes rnés Msties 
contra pobles sencers, com el Kurdistan, en una guerra anterior, 
No deixa de ser curiós que, quan alguns de nosaltres havkm 
denunciat Saddam Ilussein en la seva guerra contra l’lran, 
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molts dels representants, avui, de la defensa dels afiats es van 
girar contra nosaltres i, en concret, contra aquest Diputat- per- 
qub deien: usi ataques Saddam Hussein, estas defensant els fo- 
namentalistes is&nicsn, i evidentment no era aixb: esavern 
atacant Saddam Hussein perque, com ens deien els informes 
d’Amnistia Internacional, era w1 violador sistemhtic dels drets 
humans, ja aleshores, i ara també. 

Em pensa, per tant, que totes aquestes simplificacions feien 
enormement oportuna la Moci6 del Grup d’Esquerra Republi- 
cana de Catalunya, que, per tant, penshem votar favorable- 
ment. Si, pel que sembla, aquest punt ser& retirat i serh 
substitu‘it per un altre que es recolza en la Resolució N/íiI del 
Padament de Catalunya, 6s evident que donarem $amb6 suport 
a aquesta Resoluci6, perquk va ser presentada per la senyora 
Rasa Barenys despr6s d’un treball d’interpellacili, de moció i 
de molucid subsegüent, en 1a qual vam participar conjunta- 
ment el Grup d’lniciativa per Catalunya amb el Grup Sociatis- 
ta: la Diputada Rosa brenys, el Diputat Joan Oliart, el Diputat 
Joan Saura i jo mateix; per tant, 6s evident que donarem suport 
a aquest punt de la Moció. 

No donarem suport al quart punt perque e1 creiem de forniu- 
laci6 massa ..., anava a dir hngbnua: 6s a dir, ens sembla que se- 
ria molt important poder obrir un debat, d*aqui a un temps, per 
saber si hi ha hagut o no conseqii&ncies de la guerra en l’econe 
mia catalana. Crec que hi ha simptomes per pensar que, si no 
d’una manera directa, d’una manera indirecta sí  que hi pot ha- 
ver conseqiihcies en l’economia catalana. Perb, en tot cas, 
avui, la Mocib ens resulta prematura i, per tant, ens abstinddem 
en aquest punt de la Mocih. 

Com saben les senyores diputades i els senyors diputats -si 
més no, per la premsa-, el nosee Grup ha presentat tant unit 
proposició nu de llei sobre la pedagogia de la pau corn un 
avantprojecte de Ilei per al foment de la pau. Aquest segon 
avantprojecte de llei per al foment de Ia pau, crec que encara es 
mou a les taules d’estudi de la Mesa del Parlament. 

Grhcies, senyors diputats. 
El Sr. PESlDENT: Moltes grhcies, senyor Riera, Ara, ai 

senyor Pueyo, li correspon pronunciar-se sobre les esmenes 
presentades. 

El Sr. PUEYO: Senyor President, senyores i senyors dipu- 
tats, intentar6 de fer una sintesi raonable, En primer lloc, em 
meravello i em congratulo de l’eenome impacte, de l’excitació 
que ha provocat en alguns grups la difusió prematura d’aquesta 
nota de premsa; probablement no causar& el mateix impacte en 
els mitjans de titularitat pública, cosa que lamento, perb, en 
qualsevol cas, agraeixo l’interhs dels diputats que s’han mani- 
festat sobre el particular. 

Pel que fa als punts de la Moció que sotmetem a la seva con- 
sideració, en relació ... -encara que sigui molt breument-, en re- 
laci6 amb els dos punts extints, per tal com algun portaveu s’hi 
ha referit,,, 

El Sr, PRESIDENT: No parii dels punts extints, perqub IIQ 

s6n objecte d’esmena i vost& s’ha de pronunciar nom& sobre 
les esmenes presentades: si les accepta o no les accepta. 

El Sr, PIEYO: Molt b6, doncs, requiescant in pace els 
punts extints, malgrat ... (rialies), malgrat que hauria estat posi- 
tiu de clarificar algunes qüestions. 

En relació amb les esmenes presentades, és obvi que hi ha 
urla diferencia considerable entre aquesta reclamaci6, aquesta 

sollicitud d’una certa pedagogia de la pau, que nosaltres prop- 
shvem que es vehiculés, entre d’altres mitjans, a través del sis- 
tema escolar, a través dels mitjans de difusió; evidentment, mai, 
senyor Escudé, recorrent a la censura o a la manipulacib, cosa 
que sabem que no es produeix mai en aquests mitjans i, per 
tant, nosaltres no seriem pas els primers a sdlicitar-ho, shn6 en 
el sentit.., -i jo voldia agrair la sensibilitat amb qu& ha reco- 
llit aquest suggeriment el senyor Riera: anava en aquest sen- 
tit. 

De totes formes, és evident que l’esmena que el Grup de 
Convergbncia i Uni6 planteja, en el sentit que <<davant l’actud 
perill d’aparici6 d’m clima sucial de recel o rebuig ... ),, etchtera, 
nosaltres la valorem positivament, molt positivament, i mbs si, 
corn és el cas de l’esmena del Grup Socialista, inclou, a més a 
mks, una referhcia a un acord d’aquest Parlament obtingut 
després d’una intervenci6 i d’una laboriosa elabraci6 parla- 
menthria per part de la senyora Barenys. Per tant, voldria dir 
que acceptarfem l’esmena d d  Grup Socialista, en el benenths 
que incorpra també, literalment, allb que el Grup de la majoria 
proposava i que, a més a mes, incorpora aquesta refeerkncia a 
l’acord del Parlament. 

Pel que fa a la segona emena del Grup de la majoria, doncs 
b6, nosaltres ens felicitem que hi hagi grups i diputats que con- 
siderin que ja s’han superat tots els efectes d’aquesta guerra; eIs 
felicitem per aquesta sensació, i voldriem dir que aquesta dife- 
rkncia que el senyor Escudk qualificava gairebé de tecnica entre 
<<fer>> i <<continuar fent},, doncs, com en altres ocasions, no ser& 
un obstade perque acceptem la seva esmena. 

Per tant, supeditadem el sentit estricte d’allb que inicialment 
havíem plantejat a la voluntat d’aconseguir un acord majoritari 
d’aquesta Cambra en un dia com avui, i acceptadem, doncs, en 
resum, l’esrnena del GTup Socialista i Ia segona esmena del 
Grup de Ia majoria. 

Moltes grhcies. 
E1 Sr. PWIDENT: Moltes grhcies, senyor Pueyo, Per con- 

següent, se sotmet a votació els dos punts de la Moci6 ..., sí, 
amb l’acceptació de les esmenes que, tal com ha dit el senyor 
Pueyo., . (L’I. Sr. Oliart demana per parlar.) Com? 

El Sr. QLIART: Votaci6 separada, senyor President, per fa- 
vor. 

El ST. PWIDENT: Vutacib separada. Doncs, prher votem 
ei punt tercer, que serA primer, eh? 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
El primer punt de la Moci6 ha quedat aprovat per 73 vots a 

Es vota, a continuació, el segon punt. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abs t en cim s ? 
El segon punt ha quedat aprovat per 62 vots a favor, cap en 

contra i 22 abstencions. 
Passem al dot& punt ... (L’I. Sr. Casanovas demana per pas- 

lar.) Sí? 
El Sr. CASANOVAS: Senyor President, jo voldria demanar 

si s’ha calculat b$ aixb, perquk d’una votaci6 a l’altra no hi ha 
hagut cap moviment de diputats i les votacions donen ndmeros 
diferents. (Remor de veus.) 

favor, cap en contra i 1 abstencid. 
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El Sr. PRESIDENT: Les votacions ja s’han efectuat. Ho sen- 
to molt. (Remor de veus.) 

El dotA punt de I’orldre del dia és Moci6 subsegüent a la in- 
terpel.laci6 a1 Consell Executiu sabre la Politica de Transports 
en l ’ h b i t  de I’Entitat Mctruplitana de Transport, presentada 
per Irz Diputada senyora Rosa Martí, que t6 h paraula. 

Moci6 subsegüent a la intespcklaci6 al 
Conscll l(xecutiu sobre la Política de 
Transports en i9Ambit tir: i’)i:ntitat 

Mctropoliti?na de Transport 

La Sra. MARTi I CONILL: Moltes grhcies, senyor Presi- 
dent, Senyores i senyors diputats, la present Moci6 6s subse- 
güent a la interpel.laci6 sobre la politica de transports en l’hnbit 
de 1’1intitat Metropolitana, que va ser presentada en l’últim Ple, 
i es fonamenta cn ducs de les tres qüestions que es van presen- 
tar a 1a intcrpelhcid: per una part, instar el Consell Executiu 
que presenti el Pla Intcrrnodal de Trmspons en el primer tri- 
mestre de I’any 92, i un segon punt, instar el Consell Executiu 
que presenti el Pla d’hersions per al proper quadrienni pel 
que fa al metro i als Feimcmils de la Generalitat de Catalunya, 
en el termini d’un mes. 

La tercera de les qiiestions que varem plantejar en la inter- 
pdlació, que feia referknciil a les aportacions econbmiqucs que 
entenem que caldria que el Govern de la Generalitat fes a I’En- 
titat .Metropolitana, no ha estat objecte, en aquest cas, de pre- 
sentar-la a l’apxtat de Moci6, p q u &  nosaltres creiem que 
utilitzarem alguna alira via pca tal de seguir insistint, en part, en 
aquest terna: possiblemcnt sigui a traves de la via pressuposth- 
ria. 

Recordem, com a exemples quc ja dPliem I’altra: dia i dins 
d’aquest apartat de les aportacions que ha de fer el Govern, que 
la Cumunitnt Autbnom;i de Madrid aportava al tratisport metro- 
pl i th  12.520 milions cic pessetes i que, a la Comunitat Autbna- 
ma de Catalunya, el Govern de la Generalitat no aporta cap 
diner per a la subvencid del manteniment de X’Entitat. Ajxb no- 
més ho clic per evidenciar els diferents tarannhs cntre la politica 
que porten a terme una comunitat autbnoma i una altra comuni- 
tat mitbnorna. Quin govern 6s aquest que es mou entre parado- 
xcs com les següents: per una part, per exemple, opta per tiri 
tlincl del Cadí amb tarifes desorbitades, coIIant els ciutadans 
del RcrguecIh i de la Cerdanya, acordant increments del 25%, i, 
alhora, aquest mateix Govern no deixa ni pujar al minitn les ta- 
rifes del transport públic per ofegar cncara més 1’Entitat Metro- 
pbt,ma? 

Una segona contradicei6 en qnh entra aquest Govern: 6s un 
govern que pot subvencionar o que subvenciona el funieulnr de 
Montsemt, el úc Gelida, el de Niíria, i no vol subvencionar el 
funicular de Montju‘ic. G Q V ~ ~ ~ W  amb tantes contradiccions, 
permetin-me que els ho digui, senyors de la majoria, és peri- 
116s. 

La Llci -i ho dkicm tnmbd l’dtre dia- 7/87, que 15s una de 
les LLOT, ja preveia la formd.llaci6 del Pla Intermodal, i deia 
que s’hwia de redactar. La Llei és del 87, estern a l’any 91, i 
com tarnbt5 deiem l’altxe dia, en aquests moments només esta- 
rati fets els estudis. 1 permetin-me que els recordi alguna de les 
parts dei contingut de la LIei, perquh són taxi clares que de ve- 
gades nu cal fer gaires discursos. 

L’article 9 d’aquesta Llei diu: <<Correspon a l’Adrninistraci6 
de Ea Generalitat planificar i ordenar els sistemes generals de 
transport pl4blic per mitja del Ha Xntemodd de ISranp0rt.s. 
L’aprovnci6 inicial i Ia provisional d’aquest Pla comesponen a i  
Departament de Política Territorial i Obres Públiques, i I’apro- 
vació definitiva correspon al Govern de la Generalitat.}) 

I I’iuEicle i 2 d’aquesta mateixa Llci &u: <<Es nomenar& una 
comissió presidida pel Conseller de Politica Territorial i Obres 
Plibliquew. Evidentment, a part de la Comissió, hi ha unes sub- 
comissions encarregades de la redacci6 d’aquests plans. 

No estern, per tant, fent niés que recorúar, amb tot el que 
acabem de dir, el contingut de la Llei, Per tant, el Conseller 6s 
respunsable directe de la redacció del Pla, perquk presideix la 
Comissi6, i per moltes comissions Q subcomissions que hi hagi, 
el Conseller, en definitiva, és el responsable d’accelerr o de re- 
tardar la rdacciti d’aquest Pla. 

fis aquest un bon exemple de: dues qüestions: per una part, 
s’evidencin una manca de capacitat de govern, que est& en total 
desacord amb els pronunciaments tebrics de progrés, modemi- 
tat, qualitat de vida i aproximaci6 a Europa que fa el President 
de la Generalitat en algunes ocasions. Si IIQ planifiquem, quina 
modernitat tindrem? 

I una segona qüesti6: corn és possible que el Govern no 
compleixi les mateixes lleis del Parlament? Es creen les comar- 
ques, i avui només tenen segell; es crea 1’Enttitat Metropolitana 
i desprks ens n’oblidcm. Diu la Lei que s’ha de fer el Pla Inter- 
moclal, i el Govern adopta la psici6 de piano piano. Diu la Llei 
que s’hn de fer el Pla Territorial, i tampoc no en sabem res, 

Nosaltres estem absolutament convenpts que el Pla Mer- 
modal de Transports seria una eina importantissima per ordenar 
i planificar el transport públic a les cinc comarques m6s pobla- 
des de Catalunya, i que estan a la Regi6 1 -ja ho vam anomenar 
l’altre dia-, al Barcelon& als dos Vallesos, al Maresme i al 
Baix Llobregat. Veure qu& tenim en tota aquesta brea, qub ens 
manca fer i COM podem superposar la combinaci6 del tren amb 
l’autobís, amb el metro, amb els FerrocarSils de la Generditat, 
perquk aquells ciutadans que viuen a Granollers, a Matar6 o a 
Sabadell puguin desplaqar-se amb facilitat i puguin mar al seu 
lloc de treball o al seu lloc R’estudi fent el rninim possible de 
combinacions de transport;  perb el Conseller, que 6s President 
de la Comissió que ha de redactar el Pla, ha estat tres anys sola- 
ment per encarregar els estudis. No s’impulsa la redacci6 del 
Pla Intermodal; per tant, no té cura ni li preocupa, a aquest (30- 
vern, la qualitat de vida d’aquests ciutadans. 

El Govern de Convergbncia i Unió no fa una política inte1.L 
gent; fa només una política de supenrivkncia, i no exercita la pleni- 
tud de les seves cornpethncies, i aixb no 6s bo per a Cablunya 

La palitica inteHigent és la política que preveu el futur. es 
irnportmtksim que, per poder mar de Chanokrs, per exemple, 
a Ciutat Vella, es tardi el mínim temps possible; per anar, tam- 
M, de 1’Hospitalet a qnaisevol altre punt d’aquest entorn, 6s im- 
portant que el temps sigui el nlinim possible. En qudsevol cas, 
Xa possible carnbinaci6 d’aaquest trxansport públic, 1’ha de donar 
i l’ha de resoidre eI Pla Intermodal, que nosaltres esperem que 
sigui redactat al m6s aviat possible, i el contingut de la nostra 
Moció, en proposar que sigui presentat a aquest Parlament en el 
primer trimestre de l’any 92, entra dins de les absolutes possibi- 
litats i és absolutament realista, per@ els estudis estan enca- 
rregats i s’acabaran a finals d’any, 
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Per tant, la nostra proposta és totalment coherent, i el que 
nosaltres volem, en proposar que el Pla Intermodal de Trans- 
ports es presenti en aquest Parlament, 6s que 110 es retardi la re- 
dacció del Pla una vegada fets els estudis. Per tant, aquesta 
proposta 6s absolutament possible. 

La segona, que fa referhcia al terna d’inversions,.,; pel que 
fa al terna d’inversions, hi ha dos aspectes importants; per una 
part, les inversions de nova xarxa. Nusaltres demanem que, en 
el termini d’un mes, es presenti el pla d’inversions per ai proper 
quad&nni, perquk no s’hi val a dir, com va dir el Conseller, 
<<nosaltres comphem nom& el contracte de la linia lI, i men- 
trestant esperarem el Pla Intermdab. Aixb 6s possible per 
dues raons: perquk Pla i inversions, totes dues coses, estan alho- 
ra ti les seves mans. No amaguin les inversions amb el Pla, ni el 
Pla amb les inversions, perque es poden fer absolutament totes 
dues coses alhora, perque no hi ha cap perill que, amb les inver- 
sions que facin, superin el que el Pla digui. 

Aguf @iem utilitzar una de les paraules o unit de les ex- 
pressions que l’homenntjat President del Parlament, i avui tras- 
passat, el Molt Honorable Coll i Alentorn, deia: <<<Na hi ha 
d’haver objectius contradictoris si tots els objectius s6n bons>,. 
Fer el Pla 6s bo i fer les inversions, tambd. 

Quan el metro depenia del Ministeri de Transports -i també 
ho vaig dir l’altre dia-, es va fer una mitjana d’inversions de 
dos q~lbrnetrea cle metro i de xarxa soterrada a i’any. Des que 
es van produir els traspassos de competP;ncies, s’hm reduYt les 
inversions, i el nombre de quilhetres fets l’any s’ha rebaixat a 
un. Per tant, aixb ..., nosaltres creiem que és preocupant, pexqub, 
si hi ha hagut el traspas de compethies, hauriem cl’anar mi- 
llar, i no és admissible que anem endarrere, 

Volem, per tant, que el Govern es pranuncii’ i 110 digui a 
aquesta Cambra. Volem un govern que planifiqui i un govern 
que governi, 

Volem conkixer, per tant, quin 6s el programa d’inversions 
per als propers quatre anys, al marge de les inversions de la li- 
nia U, que ja estan signacles en e1 conveni; pel que fa a noves 
inversions, 

I per al segon aspecte, d’inversions en manteniment, que 
a q d  sí que no hi ha possibilitat de dir que se superposaria al Pla 
Intermodal de Transports, o que hi podria haver contradiccions 
entre el que preveuria el Pla i les inversions que es fessin, per- 
quk les inversions de manteniment són absolutament necessh- 
ries i imprescindibles i s6n de les installacions existents. I vull 
recordar-los que del 84 al 87 4 s  a dir, en quatre anys- nom& 
hi van destinar 2,362 milions de pessetes, quan un estudi fet en- 
tre I’Entitat Metropolitana i la mateixa Conselleria deia que el 
dhñcit en inversions de manteniment era de 25.000 milions de 
pessetes. a s  a dir, una decima part, han invertit, del que vostks 
mateixos van admetre i acceptar com a defisit en inversions de 
manteniment, 

Aquesta manca d’inversians en manteniment porta a greus 
problemes d’explotaci6 i de qualitat del servei, i sobretot, un 
aspecte molt important que no es va tocar ni en la interpeMaci6 
ni avui en la Moci6, perb que és molt important per a tots els 
ciutadans, que 6s la seguretat de l’usuari. 

Per tant, el Pla Intermodal i el pla d,inversions, IL les seves 
dues vessants, s6n una necessitat imperativa de la Regi6 I, i el 
Grup de h majoria, COM a rninim, de les inversions en rnrlnteniment, 
nu p t  pas dir que cal eprar cl Pla Xntermodal de Tmsprts. 

fis per totes aquestes raons que demano el vat favorable de 

Moltes gracies, senyor President, 
El Sr. PWSIDENT: Moltes grhcies, senyora Marti. 
No hi ha esmenes presentades; per consegiient, poden fixar 

psici6 els grups, Per l’Agnrpaci6 parlamentZtria del CDS, té la 
paraula el senyor Marth. 

Ei Sr, MARTfN: Grhcies, senyor President. Simplement, per 
dir que votlarem favorablement Ia Moció proposada a debat. 
Grhcies. 

El Sr. PRESDENT: Moltes grhcies, senyor Martín. Per 
1’Agrupació d’Esquerra Republicana? (Pausa .) Sembla que re- 
nuncia ... El Grup Mixt? (Pausa.) Sembla que fa d mateix. Pel 
Grup parlamentari Popular? (Pausa.) La senyora .Montserrat td 
la paraula. 

La Sra. MONTSERRAT: Grhcies, senyor President, Molt 
breument, per anunciar el vot favorable al punt primer de la 
Moci6 i l’abstenció al punt segon. 

No 6s perqub no hi estiguem d’acord, sinó solament per un 
detall, perb que el creiem molt important, atesa la importhcia 
que té el pla d’inversions, j a  que creiem que la presentació que 
ha fet la Ilhstre Diputada del termini d’un mes,.., no el creiem 
adequat, ja que nosaltres entenem que necessita molt més 
temps. 

la Cambra a la Moció que acabo de defensar. 

Res mes, i moltes grhcies. 
El Sr. PRJ3SlDENT: Moltes &cies, senyora Montserrat. Pel 

Grup d’hiciativa, té la paraula l’lllustre Diputat senyor Ignasi 
Riera. 

El Sr. RIEM I EASSIOT: Si, gracies, senyor President, Per 
dir que el Grup d’hiciativa per Catalunya votar& favorable- 
ment els dos punts de la Mwi6 presentada per la senyora 
Rosa Muti. 

I dic que votarem els punts de la Mocid,.. En l’explicaci6 de 
la senyora Rosa Marti, no en tots els punts hi haurfeni estat 
d’acord, perb com que el que se sotmet a votaciii són els punts 
de la Moci6, en aquests si que hi estem d’acord. 

Tot el que ajudi a racionalitzar eis transports públics de la 
Regi6 I comptar& amb el nosbe suport. Ja al seu moment vam 
tractar, en va, de fer entrar en aquesta Cambra una llei de racio- 
nalitza& de l’espurt a la Regió I, que no va ser acceptada a trh- 
mit, perb sabem la importhcia de les mesures que en aquests 
moments proposa. Els addictes al transport ptíblic sabem quk 
significa una bona coordinació d’aquests transports, de les dife- 
rents xarxes, COM també les propostes posteriors d’ampliaci6 
d’aquestes xarxes. Sobretot els qui vivim per les perifiries sub- 
urbanes sabem els inconvenients derivats d’una mala politica 
de transports i la urgencia que aquesta politica de transports re- 
lacioni eE que 6s realment una regió habitada -se’n digui o no 
se’n digui <&ea metropolitana>* amb una plftica d’esports 
que sigui veritablement metropolitana, 

Grhcies, senyer President. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcks, senyor Riera. Pel Grup 

parlamentari de Convergencia i Unid? (Pausa.) Té la parada 
l’Ii.lustre Diputat senyor Frederic Martinez. 

El Sr. MARTfNEZ I IBm: Moltes grhcies, senyor Presi- 
dent. Senyores i senyors diputats, podríem cornengar aquesta 
Moció, o bé a través del contingut del que ens ha explicat la se- 
nyora Rosa Marti, o bé a través del contingut del que realment 
diu la Mmi6. 
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Jo, per cornenqar, penso que hauriem de fer una breu sintesi 
+pe el Conseller ja va presentar E’itlee dia-, perqu&, de vega- 
des, les coses -potser per allb de dir-les- se’ns escapen, respec- 
te de quin és el procés que ha de sofrir e1 Pla Tntermodal abans 
de ser aprovat. 

Vosths saben que la Generalitat té carnpet&ncies, fonamen- 
talment, en els sistemes d*oorcIenaci6 de transports i d’inver- 
sions. I per atendre questa seva coinpethcia, sobretot en el 
que 6s l’hmbit del que en podríem dir <<la Regió I>>, c d  una eina 
fonamental, que 6s el Pla Intemodal. Aquest Pla és responsabi- 
litat -Xa seva redacci6- de ia Comissi6 Coordinadora del Trans- 
port Metropolith. Se n’ha parlat molt i molt, perb s’ha recordat, 
p n s o  que no prou, que aquesta Comissió est3 constitu’ida per 
I’Estat, la Gcneralitat, els ajuntaments afectats, en nombre de 
prop de trenta, la RENFE i les empreses explotadores, Vol dir 
que posar d’acord totes aquestes institucions no E s  precisament 
feina flcil. 

Per atendre aquesta redacció del Pla, aquesta Comissi6 est& 
organitzada en tres subcomissions: la permanent, la de seclacci6 
del Pla Tntermoclal i la de coordinnaci6 d’infrastrwctures i EXPIO- 
taci.6, Doncs bé, la comissi6 redactora del Pla, com molt bé ha 
dit la senyora Rosa Marti -perb penso que ho diu molt de pas- 
sada i restant el valor que té, o almenys a mi m’ho sembla-, ha 
cncmegat ja els tres estudis, tan reiterats, corn són l’estudi de 
mobilitat, el pla d’infrast.nictures i l’estudi sobre el nou sistema 
tari fari . 

El Conseller: li vil dir en la interpel-Iaci6 que va substanciar 
cn el Ple passat, li va dir, per tres vcgades, que aquests tres es- 
tudis estarien conclosos cn el termini d’ms onze mesos, aproxi- 
madament. 

Aleshores, per curnenpr, per entvar en rnathria, jo referir% 
una expressió que va utilitzar vostk i que avui ens ha reiterat 
amb altres paraules: vosth, senyora Rosa Martí, en la interpel’la- 
ci6 ens va dir: <<En general, a les grans bees  metropolitanes, ca- 
da cop més les grans infrastsuctures sempre procedeixen d’una 
reflexib complexa i completa, i també d’ima bona planificació>>. 
Senyora Rosa Marti, avui s’ha reiterat vost$ i ha dit una frase 
que considero encertada, diu: <La  politica intel-ligent és la de 
preveure el futur),. 

Senyora Rosa Martí, ens pot explicar vosti? COM es pot fer 
una pliinificaci6 de htu~ presentant cn aquest Parlament, en 
trenta dies, un pla d’inversi6 que suposa que afectarh rnilers de 
milions de pessetes, quan tenim un pla intermadal a onze mesos 
vista? Vol dir que si el ~ i p r  Conseller present& aquest pla en 
trenta dies, aquest pla d’inversions, vol clir que el mes de maig 
no ens estaria acusant d’improvisació? Vol dir que aquest no 
seria un argument que ens podria rebtre -i amb tota la raó, i 
amb tuta la raó? Per tant, ens sembla que coincidim en el fona- 
mental: cai una bona planificaci6, i penso que el Departament 
l’esth fent -així ho pensem des de Converghcia i Uni6, des 
d’aqucst Giup. 

Senyora Rosa Mart{, li reitero la seva frase: ala politica h- 
telligent 6s la que preveu el futur)>, perb la que el preveu plani- 
ficant-10, corn vostk mateixa ens demana. Per tant, vostb podd 
comprendre que 6s incongruent -i forma part de la lbgica mds 
demental de les t5cniqws de plmificaci&, que s i  hi ha un pla a 
onze mesos vista per a unit inversi6 supermilionhsia com la que 
cstcm parlant, en cap cas podem admetre que en trenta dies es 
pugui presentar aquest Pla d’inversions. 

Respecte al primer punt, em penso que d’dguna manera ja li 
he dit: el compromis del ConselIer existeix. Pensi que, quan 
d’aquí a onze mesos, aquests estudis, els bres a qu& feia re fdn-  
cia, estiguin bons i acabats, correspondrh en bona mesura als 
ajuntaments afectats discutir si aquest Pla és o no escaient a les 
seves necessitats. Vast& tarnbd va fer referhcia en la seva inter- 
venci6, en el decurs de la Moci6, que ningú pot assumir aque- 
lles responsabilitats que no s6n seves, i ho feia referit a I’hbit 
municipal. Senyora Rosa Martí, amb quina forp moral es pot 
exigir 11 un conseller allb que vost& no li reconeix a un alcalde? 
Voste comprendsh que si Ia responsabilitat de i’aprovaci6 del 
Pla no deph, en primera innsthcia, dei Conseller, sin6 de la 
Comissió coordinadora, no fi podem, no li podem admetre 
aquest plantejament. 

I, per acabar, jo ii voldria recordar que per quatre vegades 
vostk ha anomenat aquesta tarda les inversions de manteniment. 
Miri, en tkcnica pressupostbia, les inversions mai poden ser de 
manteniment; si s6n de manteniment, són despesa, i, si són in- 
versi6, no poden ser manteniment. En aquest aspecte, senyora 
Rasa Martí, al senyor Conseller, li ha dit aquest mati, en un al- 
tre terna, que tenia les escdes canviades; segurament qui té les 
escales canviades no 6s el senyor Conseller. 

Podrh comprendre, per tant, que li votarem en contra, (Re- 
mor de veus.) 

Moltes grhcies. 
El Sr. PRFSIDENT: Moltes &cies, senyor Martinez. Pas- 

sem seguidament a la votacia. Es votaran separadament els dos 
punts, Cs aixi, senyora Montserrat? Separadament? 

La Sra. MONTSERRAT: Separadament , gracies. 
(Puusa.) 
El Sr, PIIESIDENT: Silenci. Es vota el primer punt de la 

Vots a favor? 
Vats en contra? 
Abstencions? 
El primer punt de la Mmi6 ha quedat rebutjat per 26 vots a 

Moció, 

favor, 59 en contra i 2 abstenciuns. 
A continuaci6, es vota el segon punt de la Mwi6. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
El segon punt ha quedat rebutjat per 26 vots a favor, 59 en 

contra i 3 abstencions. 
Es passa al punt tretz& de l’ordre del dia, que 6s Moci6 sub- 

següent a la interpelki6 sobre la Seguretat Jurfdica dels Resos 
de Catalunya, que formularh I’IMustre Diputat senyor Jaume 
Nudart, del Grup parlamentari d’hiciativa per Catalunya. 

Moció subsegiient a la interpeHaci6 
al Consell Executiu sobre fa Seguretat 

Jurídica dels Presos a Catalunya 

El Sr. WALART: Gracies, senyor President, Senyores i se- 
nyors diputats, aquesta MmM subsegüent a la htespelalaci6 so- , 

bre la seguretat jurídica dels interns a les presons té dos 
apartats.. . 

El Sr. PIIESXDEW: Silenci, per favor, 
(Ei M ,  H.  Sr. Presicknt s’absenta &E Saló de Sessions i I’I. Su. 

Vice-president Primer el substitueix en la direccid de2 debat.) 
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El Sr. NUALART: El primer, fa referhcia al dret que tenen 
els interns i internes a I’assessorament jurídic en qualsevol 
camp del &et. En la nostra intervenci6, motivada per la inter- 
pelIaci6, el Conseller senyor Bassols VB dir constantment que la 
pobIaci6 penitencihsis ja tenia els seus lletrats, bé per via de 
lliure designa& o bt5 a traves de la designaci6 d’un lletrat del 
tom d’ofici. 

El Sr, VICE-PRESIDENT PFUMER: Si us plau, silenci, per 
favor! Gracies. 

El Sr. NUALART: Va esmentar tarnbd l’obligaci6 que te- 
nien els advocats designats en els procediments en l’execuci6 
de la senthcia, si be tanbe va recunhixer que, en el procks 
d’questa execuci6, només tenien l’obligaci6 de l’any segiient 
després d’haver-se clictat aquesta senthncia. f t s  evident que en 
tots els procecliments actua un advocat defensant l’encausat, i 
nosaltres en cap moment v h r n  manifestar el contrari, per& sí 
que voldríem fer una petita reflexió sobre el torn d’ofici: el 
Gol-kgi d’hdvocats de Catalunya est& preocupat per aquest ser- 
vei, i creu que hi ha cl’haver un control, perquh nomalment 
aquesta assisthcia del torn cl’ofici no es porta amb la deguda 
compet&ncia que s’hauria de POI~X. Aleshores, entenem que e1 
fet de crear un servei d’assessorament jurídic dins de Ics pre- 
sons també serviria perquh aquestes queixes dels interns i inter- 
nes poguessin ser elevades, a travks d’aquest servei, cap al 
Collegi d’Advocats, És evident, de totes maneres, que aixb no 
és el més important de Xa crcació d’aquest servei. Nosaltres, la 
intencib de la creaci6 d’aquest servei és per a totes aquelles 
qüestions per a les qualls no hi ha designat cap lletrat: en primes 
lloc, totes aquelles situacions alf marge del dret p h a l  i pcniten- 
cia$ i que el mateix Conseller va rexonhixer que existim, si be 
va dir que eren pocs els casus que es donaven i que en aquests 
supbsits es podia acudir al Col-legi d’Advocats i demanar un ad- 
vocat d’ofici. Jo voldria rwardar que fa poc va sorgir la proble- 
matica de la relaci6 Iabord dins de les presons, que iileshoxes la 
problemhtica afectava la majoria dels interns, que si aquest ser- 
vei d’assessorament haguCs estat ja constitu‘it amb anterioritat, 
evidentment, aquesta relació laboral hauria reconegut anterior- 
ment i no hauria hagut d’esperar tot aquest temps per@ reco- 
negués el dret dels presos a tenir una Seguretat Social i una 
d a c i 6  laboral. Per tant, no són pocs els problemes que tenen 
els interns al marge del dret penal i del dret penitenciari. 

Perb hi ha una altra qüesti6: nosaltres, en 1’6ltima comparei- 
xenp del Conseller davant la Comissi6 de Justícia i Seguretat 
Ciutadana, demanhvem quin era el model penitenciari, i derna- 
nhvem quin era el model penitenciari per sabcr si, realment, 
l’intern només ha de complir la pena pel que ha estat condem- 
nat, i cap més, i, per tant, es respecten tats els altres drets i, a 
més, el dret que també tenen a la reinserci6, o si realment el 
model penitenciari era marginar els jnterns cn les presons, Evi- 
dentment, en el cas que no existeixi aquesta marginació i que 
tinguin tots els drets, deshores, el que és evident és que han de 
gaudir també del. dret a l’~sses~~rarnent,  del dret a la defensa en 
tots els camps jurfclics. 

6s  evident que s’ha creat un servei d’orientació jurfclica en 
el Palau de Justicia per a tota la societat civil que ha necessiti; 
per tant, és lbgic que els interns tamM gaudeixin d’aquest ser- 
vei, Avui, els interns no poden assessorar-se, perqub no hi ha 
cap servei dins de les presons on estiguin eh advocats per poder 
determinar u per assessorar els interns. 

En segon lloc, l’assisthia en tots els escrita de deschec en 
els expedients disciplinaris; en aquest cas, no és preceptiva la 
intervenció del Uetsnt, pexb el fet que no sigui preceptiva no vol 
dir que no tingui dret a estar assessorat en una qiiesti6 tan corn- 
plexa com és el prcxediment penitenciari, i, d’altra banda, en no 
&ser preceptiva, caldria veure si se li pot assignar, amb el siste- 
ma actual, un advocat a travi% del torn d’ofici. Perh tot i que se 
li poguks assignar, els terminis s6n tan curts que impossibilita- 
rien, a la prhctica, el seu assessorament, i encara que el Conse- 
ller, en la contestaci6 a la meva interpekllació deia que se 
suspendria el t r b i t  de l’expdent disciplinari, aqwst podria 
ser executiu i, per tant, quan es resolgiiCs l’expedient, la seva 
resoluci6 podria esdevenir ineficaq per haver-se complert la 
sanci6. 

He de dir que en una de les visites que vhem fer a les pre- 
sons <oncretament, la de Girona-, hi havia un intern en sales 
d’aillarnent: que feia més de deu dies que no tenia cap tipus 
d’assessorament ni havia estat visitat pel fiscal ni pel jutge de 
vigilbncia, I, a mes, he de significar que el tutelatge de quk par- 
lava el Conselles, per part del jutge de vigihcia -., 6s en reali- 
tat qui lia de jutjar, perb no pot ser part en aquest procediment: 
per tant, hi ha d’haver algú que defensi els interessos c k  l’in- 
tern. Si es parla que hi ha els crirninbiegs per pder-los orientar, 
evidentment, aquests criminblegs tmb6 formen part de 1’Ad- 
ministraci6 penitencikia, i, per tant, no poden, en ser part de 
I’Administxació, ser part tnmM dels interns de les presons. 

El Conseller de Justicia, en la resposta a la nostra interpe1-h- 
ci6, va dir que, pel que fa a i  rbgim disciplinari, l’Administraci6 
ja adverteix el possible sancionat del seu dret a l’assessorament, 
i, en notificar-li la resolució, si compta. una sanci6, l’assabenta 
dels seus drets al recurs, perb cal diferenciar entre informar dels 
drets i que aquests es puguin exercir: evidentment que se’ls in- 
forma dels drets, perb corn s’exerceixen aquests drets? És evi- 
dent que al moment d’execcir aquests drets necessiten aquest 
assessorament. 

I la Llei Orghnica General Penitencihria, en el seu article 
44.2, quan diu que <<Cap intern ser8 sancionat sense ser infor- 
mat prkviament sobre la infracció que se li atribueix i sense pre- 
sentar-ne la defensa verbal o escrita)) -diu <<<la defensa verbal O 

escrita)): per tant, necessita aquest assessorament per a la defen- 
sa. I el Reglament Penitenciari, en l’article 130, lletra e), que 
preveu la possibilitat d’assessorar-se durant la tramifaci6 de 
l’expedient, és evident que necessita també aquest servei. 

1 continuo preguntant que, sense l’existhcia d’un servei 
d’assessorament permanent en els centres penitenciaris, de qui- 
na manera l’intern O interna exercirh aquest dret? Tinguem en 
compte, a M ~ S ,  que els terminis per furmular l’escrit de desch- 
rrec són de tres dies, i que, una vegada notificada la sanci6, per 
interposar recurs davant del jutge de vigilhcin penitencibh, el 
termini és de setanta-dues hores: resulta prhcticament h p o s s i -  
ble acomplir aquests terminis, si no és que es modifica la llei 
del torn d’ofiici i tamM hi tingui cabuda i’assisthcia dels lle- 
trats per als afers de dret penitenciari, 

Perb imaginem assignar un lletrat a cada un dels interns. JO 
nom& voldria preguntar quin seria aquest cost, quan amb un 
simple servei d’assessorament n’hi hauria prou, a les presons, 
Pwb, al marge del rkgirn disciplinari, els interns tamM tenen el 
dret d’elevar peticions a 1’Admhistració de Justlcia i a la Peni- 
tencihria, com s h  les relacions en les comunicacions, visites, 
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trasllats, treballs, assisthcia social, canvi de rhgim,. , , i, en 
aquest punt, podem dir el mateix que quan parlhrn de les san- 
cions: no n’hi ha prou que se’ls informi de les possibilitats que 
tenen d’aconseguir millores en la seva situació dins ds la presa 
cal, a més, que puguin dirigir les corresponents peticions. 

MY fins a aquí he exposat els raonaments pels quals els in- 
tems i internes de les presons catalanes tenen necessitat de l’as- 
sisthncia efectiva d’un lletrat per a la defensa dels seus 
interessos, d marge del compliment de la condemna i de les 
rams d’aquesta. Sembla que im dels problemes que e1 Goveni 
de la Generalitat troba per implantar aquest assessorament -al- 
menys, un dels que es manifcsten- Cs Ia interferhcia que po- 
dria existir entre l’advocat que porti el procediment penal i els 
advocats que forme.ssh part d’aaquest servei assessor. Només 
una petita reflexió: molts dels interns que estan a les presons te- 
nen més d’un procediment penal i estan assessorats per dife- 
rents advocats, i, en canvi, no hi ha cap interferhia en aquest 
sentit; per tant, no hi ha d’haver interferhcies entre l’advocat 
que porta el plet principal i aquell advocat que l’assessora en 
1e s qüestions peni t enc ibie s. 

La segona part de la Moci6 va dirigida a instar el Consell 
Execiitiu perque promogui, en collabaraci6 amb el Consell 
d’ Advocats de Catalunya, Ia creaci6 d’aquest servei. Nosali~es, 
en el pressupost de: l’any 90, j a  vhem demmar una partida per 
a aquest servei, i se’ns va dir que s’estucliaria -1’any Se; l*any 
91, en veure que no es creava el servei, varem tomar a demmar 
que hi haguks una partida per d servei d’assessorarnent, i vull 
llegk eI que va dir el Portaveu de la majoria, va dir que: d o  li 
haig de dir que, cies del punt de vista de filosofia del pmbIema, 
nosaltres ho entenem, i li dir6 més: estem intentant cercar la so- 
luci6 a aquest problema>> -per tant, aquest problema, el Crup de 
la majoria l’entén i ells mateixos diuen que si, que hi ha el pro- 
blema clel servei d’assistencia +& mes, jo li haig de dir que es- 
tem a punt d’encetar unes converses, des del punt de vista 
parlament ari, per poder desprbs coordinar la Conselleria respec- 
te al Col-legi d’ Advocats, prbpiamene, o dels coi-legis cl’advw 
cats, precisament perquh questa soluci6 pot passar ara, en 
aquest moment, per l’obertura d’aquesta partida),. Perb, en can- 
vi, sí que s’encetaven -o almenys es deia que s’encetarien con- 
verses amb el CuHegi d’Advocats- que 6s el punt, el punt 2 de 
la nostra Moció, Per tant, existeix el problema i hi ha un reco- 
neixement, a més, que d i n m  d’aquest any es pensava buscar 
una solucid per part del Govern de la Generditat. 

Per acabar, voldria dir -i ja ho faig fer el dia de la interpelja- 
c i b  que aquest servei funciona a la majoria de les presons a la 
resta de 1’Estat espanyol, que 6s un servei que I’Administració 
penitencibia ha reconegut com un instrument vhiid perqui? dis- 
minueixin les tensions dintre de les presons. Em remeto a la 
carta dirigida al Director General d’Establiments Penitenciaris, 
el degh del Collegi d’Advocats de Madrid. I finalment voldria 
insistir en e1 fet que aquesta petici6 no 6s només del Gnrp d’Tni- 
ciativa per Catalunya. Com he dit abans, el Grup de la majoria 
reconeix el problema i ;rfirma que esth a punt d’encetar unes 
converscs amb el Col-kgi d’ Advocats i la respectiva conselleria, 
L’Honorable Conseller senyor Bassols a la resposta a la inter- 
pd-lació ens diu que esta disposat a estudiar a conscihcia les 
possibles solucions i les millors, mentre que d’altra banda els 
intenis i internes i els seus familiars estan recollint signatures 
per  demanar a l’Administrxi6 la creaci6 d’aquest servei. 

El coklectiu de professionals a través de la Comissi6 de Pre- 
sons del Collegi d’Advocats ha fet els estudis corresponents a 
aquest seruei i estan a disposici6 de la ConselIeria, Molts fun- 
cionaris de presons entenen que aquest servei seria beneficiós 
per reduir les tensions a les presons. Alguns companys, COM el 
senyor Camps, del Grup de la majoria, ens han manifestat que 
estan d’acord tamM que s’implanti aquest servei dins de les 
presons. El Síndic de Greuges, l’my 85, ja denunciava la man- 
ca d’assisthcia juddica i el Defensar del Poble constatava amb 
estranyesa que encara no funcioni aquest servei a les presons de 
Catalunya. 

(El M .  H .  Sr. President repran EU direcció del debat.) 
Crec que no cal adduir mds proves per demostrar que el que 

es demana respon a una necessitat suficientment denunciada, 
E s  per tot aixb, senyores i senyors diputats, que soElicito un 

vot favorable a aquesta Mwi6, perqub el Govern cre‘i un servei 
que, en definitiva, l’ljnic que pretén 6s salvaguardar el dret de 
defensa que legitimament correspon a la poblacl6 penitencihria 
de Catalunya Grhcies. 

El Sr. PRESDENT: Moltes grhcies, senyor Nuaiart. No hi 
han esmenes presentades. &‘I. Sr. Camps i Rovira &mna per 
parlar.) Els grups poden passar directament a intervenir. 

Senyor Jaume Camps, per ¶u& demana la paraula? 
El Sr, CAMPS I ROVIRA: Demano la paraula només un se- 

gon per I’aI.lusi6 que m’ha fet el company directament. 
El Sr. PRESIDENT: Aquesta Presidhcia no hi era quan hi 

ha hagut l’al*lusió, no sé si ... (Parrsa.) Sí? 
El Sr. C M P S  I ROVIRA: Si m’ho permet, és per corrobo- 

rar ai Diputat senyor Nualart que efectivament, com a advocat 
en exercici i havent rebut en aquest Parlament, com a diputat, el 
grup de presons que va venir a exposar el problema, jo estic to- 
talment d’acord amb la creaci6 d’aquest servei. Per8 també ha 
de comprendre el senyor Nualart que jo votar6 el que voti ei 
meu Grup. 

El Sr. P W D m :  Grhcies, senyor Camps. L’Agrupaci6 
padamenthia del CDS? (Puus~-z.) Hi renuncia. L’Agrupació 
parlament hria d’Esquerra Republicana? (Pausa ,) TamM hi re- 
nuncia, EI Grup parlamentari Mixt? 

EI Sr. R~DFWAS : sí, grhcies, senyor ~esident. .  . 
E1 Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies; pot parlar,,, 
El Sr, R6DENAS: Molt breument, per donar, per dir que 

donar6 suport a aquesta proposta del company Nualart. Hi ha 
vincles a vegades, com deia 1’IHustre senyor Diputat Jaume 
Camps, que, per la nostra professió, tenim m6s contacte directe 
a m b  el problema que representen les presons. En tot cas, diem 
que representa una passa important en el sentit de poder instau- 
rar un rkgirn d’assisthcia penitencikia. Queda clar, tamb6, que 
en la Moció que es presenta, hi ha importants defectes com po- 
drien ser si aquest servei hauria de ser cchuncionarial)> o del 
Collegi d’Advocats, que seria molt millor, evidentment; hau- 
rlem d’aclarir qui assumir8 els costos de la defensa gratub, 
perqub nomalment l’assoíeixen els advocats 4 s  un problema 
important-, i en dtim terme seria impostant saber si realment 
seria a c b e c  de la Generalitat, del Departament de Justfcia o 
del Ministeri de Justicia perquk els fons dels lletrats que actuen 
d’ofici normalment v h e n  d’allh. 

Llavors, COM a primera passa en aquesta qilesti6, em sembla 
que 6s interessant que es voti favorablement i despds s’hauria 
de desenvolupar: amb molta m6s destresa. 
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Moltes grhcies, senyor President, 
El Sr. PRESIDENT: Moltes g k i e s ,  senyor R6denas. Pel 

Grup parlamentari Popular, té la paraula 1’IIlustre Diputat se- 
nyor Perea, 

El Sr. PEREA: Grhcies, senyor President. Molt breument, 
per dir que el meu Grup, encara que la idea de fons d’aquesta 
Moció és bona i convenient, no votarem favorablement aquest 
text. I aixb perqub, quant aI primer apartat, incloure una nova 
c,)irrega sobre els lletrats d’ohci sense assoiir primer una urga- 
nitxació, una retribució i una coordinacid completa i satisfactb 
ria del torn d’ofici sembla poc oprtL Per aixb nosaltres 
estm’em d’acord que aquestes actuacions siguin incloses en e1 
torn d’ofici dels colkgis d’advocats, perb dins d’una regdaci6 
global i complerta i no com un afegit accessori. 

Quant al segon apartat, si b6 la creaci6 d’aquest servei d’as- 
sistencia és, com dic, una bona idea, i segur que faria un tasca 
interessant, la redacció del text és massa imprecisa quant a la 
colhboraci6 de l’Administraci6, que sembla que seria, a mds, 
la titular del servei i el Consell d’Advocats, la qual cosa podria 
produir friccions mai aconsellabk.es, 

Per totes aquestes rams, el meu Grup, encara que valo- 
rem molt positivament la idea de fons, emetra un vot 
d’abstenció. 

Grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESDENT: Moltes grhcies, senyor Perea. Pel. Grup 

parlamentari Socialista, tB la paraula 1’U.lustre Diputat senyor 
0JiaI-t. 

El Sx, OLIART &&cies, senyor President, Per anunciar el 
nostre vot favorable a la Moció presentada per Iniciativa per 
Catalunya i tan ben defensada per I’Ilhstre Diputat senyor 
Nualart. 

Moltes grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESDENT: Moltes @cies, senyor Oliart, Pel Gmp 

parlamentari de Converghcia i Uni6, te la paraula 1’ll.lustre Di- 
putat senyor Vendrell i Duran. 

El Sr, VENDRl2LL: Grhcies, senyor President. Senyores i 
senyors diputats, en primer lloc, d’entrada, he de manifestar 
que I’I-Ionorable Conseller de Justícia senyor Bassols m’ha fet 
saber que no podia ser present en el moment de substanciar-se 
aquesva interpellaci6 i que prou greu li sabia. Així doncs, com- 
pleixo l’encbrec sobre aquest aspecte. 

Pel que fa a la Moci6, he de dir que s’ha clarificat forqa en el 
debat, E, en la substanciacid d’aquesta Moció d’avui, en la ma- 
teka fornulaci6 de la Moci6, s’ha clarificat bastant el que ens 
exposava l’interpe~lmt ai seu dia i que avui ha defensat la Mo- 
ci6, en el sentit que en aquesta necessitat de tenir l’assisthcia 
lletrada als interns s’ha de distingir sempre i en tot cas els casos 
de penats, o de preventius, o penats i preventius a la vegada, 
qiie depenen d’uua causa penal i, per tant, és el jutge el que d e  
termina tot el que fa a aquestes qiiestions, i per a l s  quals ja est& 
previst el torn d’ofici quan no el tinguin de lliure designacici. 

De totes maneres, no ser& sobrer fer un rephs de quines s6n, 
quina és la situació en aquests moments a les presons catalanes. 
Gs cert, i aixi ho va manifestar e1 Conseller, és obvi, que els h- 
terns en el centres penitenciaris tenen tots els drets dels ciuta- 
dans lliures, exceptuats, és clar, el de la llibertat i aquells que es 
derivin de la prbpia resolució judicial que els ha portat a la p r e  
s6. I. és l’Administraci6 penitenciliria la que esta obligada a ga- 
rantir que gaudiran de tots aquests drets, cosa que l’Admi- 

nistració pnitencihria de la Generditat assumeix plenament i 
intenta anar complint. 

D’altra banda, la legislació estatal vigent, vigent tamb6 a Ca- 
taiunya, estableix la normativa necessgia perquP, aixb sigui una 
realitat; legislaci6 que s’ha de considerar avangada en el nostre 
pais i que 6s correcta; em refereixo a la Llei Organica General 
Penitencillria, la Llei 1/79 i el reglament que la desenvolupa. El 
que cal 6s que es compleixi i alxb és el que procura i fa en tot 
moment 1’Admhistració penitencihia de la Generalitat. A més, 
aquesta Llei introduí la figura del Jutge de Vigilhcia Peniten- 
cibia que t& per missió salvaguardar els drets dels interns i CO- 

rregir els abusos i desviacions que es poguessin produir en el 
compliment dels preceptes del x&girn penitenciari. 

Perb tractem de les possibilitats que els interns de les pre- 
sons puguin exercir aquest dret a la defensa, a l’asaistbncia de 
lletrat, que la normativa legal els reconeix en les diferents situa- 
cions en que es poden trobar, I[ dic en les diferents situacions, 
perque he fet esment al comenqament que hem de prescindir 
-crec i no 6s Ia voluntat ara ja del llavors interpellant; avui, el 
senyor Nualart que ha defensat la Mocib, no 6s intenció que 
abraci tota la gamma del &et, g i n 6  nom& aquella que queda fu- 
ra, en principi, queda fora de tot allb que pugui fer referencia a 
la causa per la qual han estat empresonats. 

Ili ha altres aspectes, naturalment, ii més de tots aquests as- 
sumptes a qu& em refereixo. I s6n les qüestions prbpies del re- 
gim intern del centre. Sobre aixxb hem de dir, com ja ho va dir el 
senyor Conseller en contestar la interpellació, que tmb6 cal 
donar i es d6na als centres penitenciaris de Catalunya la neces- 
skia seguretat i tutela jurídica als interns pel que fa a llurs drets 
i deures i obligacions; drets de qu& gaudeix l’intern i obliga- 
cions que ha de complir. Tots els que ingressen a les presons de 
Catalunya reben informitci6 suficient respecte a la seva situa- 
ci6; així ho exigeix la Llei Penitencikria i aixf es fa. Instrucci6 i 
informació sobre els seus drets i obligacions; se’ls d6na un fu- 
llet explicatiu i també, de paraula, sún degudament informats; 
reben immediatament despds del seu ingrés un trebalfador so- 
cial que forma part de la Comissió d’Assist5ncia Penitenciaria i 
que els informa també a bastament de la seva situa& i que €a, 
al mateix temps, de pont amb el seu advocat i amb la seva famí- 
lia. 

Be, aixb 6s la infomaci6 del drets. Ha dit el senyor Nualart, 
i t6 rad, que no n’hi ha prou d’hformar, s’ha de facilitar aquest 
assessorament i aquesta &fens& Doncs, bé, per a aixb cal&& 
referir-se COM a aspecte més important, tal vegada, a aquelles 
situacions que es poden produir durant la pemanencia del pres 
en el centre, si el pres incorre en condiictes que puguin conside- 
rar-se punitives. Est& establert per la legislacid penitencihria 
que en la tramitació de l’expedient de sanció en aquests expe- 
dients disciplinaris 1’intern ha de ser advertit del seu dret a I’as- 
sessorament davant el plec de c b e c s  que se li formula, i a 
notificar4 la resoluci6; s i  cont6 una sanció, ha de ser instnr’it 
dei seu dret al recurs contra la dita resoluci6. I tot aixb 6s el. que 
s’esth fent. Es podria fer millor? Sens dubte. Pexb tot aixb és el 
que s’esth fent amb el benentks, tarnu, que aquest procediment 
de sanció queda sota la tutela i la garantia dels jutges de vigi- 
lhcia, que per aixb han estat creats. 

Per tant, cntenem que queda atesa aquesta necessitat i 
aquest dret a Ea tutela jurídica i, concretament, a I’assisthcia 
lletrada. 
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Per Últim, i no ho fa la Moci6, cal exchre també, diríem, 
d’aquesta necessitat d’assisthcia a través d’aquesta comissi6 
d’assessnrament . i u r ~ d ~ c ~ - ~ n i t e n ~ ~ a ~ i  que propsa la Mució, cal 
excloure’n els problemes juridics que pugtrin tenir eis presos 
que pudríem qualificar d’extmpenitenciaris, evidentment. Tam- 
bé s’hi referia R aquest necessitat. Sembla que avili no n’ha par- 
lat, perb tampoc els exclou els termes en qiiE es pronuncia la 
MWi6. 

Certament, la Maci6, estaMerta en dos punts ...; se’n dedueix 
aquesta exclusió a quE abans em referia -no a In  seguna, que 
tamb6 sembla que 6s indicada, p r b  no ho contf. explicitament-, 
i restarien nom& els expedients disciplinaris i reclamacions o 
peticions e11 relaci6 amb el rkgirn dcl centre, a la vida o activi- 
tats dels interns, En ser jn€ormatts dels drcts que tenen, i si s6n 
informats que tenen dret B I’assist&ncia lletrada, evidentment 
quc si no el tenen pw lliure designació l’advocat per a aquest 
afer concret, put ser designat pel Col*l.legi d’Advociits un advo- 
cat de1 torn d’ofici per il aquestes reclamacions o peticions o 
per intervenir en el procediment de I’expedimt disciplinari. 

Ha mencionat el Diputat senyor Nualart que el funcionament 
del torn d’oflici no 6s prou correcte i que s’harwia de sotmetre a 
control pcr part del Col-legi d’klvocats. Subratllo les paraufes 
<<per part del Colkgi d’Actvocatw. Bé, si 6s així, em sembla en- 
ccrtada la posició. Perb tingui’s cn compte que la peticilj de IIe- 
trat d’ofiici 6s en tots els casos comunicada al Collegi d’Advo- 
cats perquk sigui puntualment a la pres6 a fi de pcdcr atendre 
les seves necessitats jrrrídiqrres d’aquell moment i procedirnen- 
tals, l’intern que aixi ho demani. 

I-la fet referimcia a una petició molt noinhrosa quant als sig- 
nants d’intmis dc la pres6, crec que era dc Quatre Camins, con- 
cretmcnt eren 139 ela; intems quc Ia firmaven, en dac i6  amb 
unes reclamacions labords per raó ctcl treball que realitzaven 
en el si de la pres6 

Bé, el que 110 s’ha dit és que cn aq~iellca ocasi6 se’ls van no- 
menar deu advocats tl’ofici; O sigui que vatu1 tenir l’opertunitat 
de ser assistits i defensats en el procediment adient. 

R6, nosaltres no podem ja, corn manifesto en aqirest mo- 
ment, no podem votar a €avor cle la MociF, 4’alguna anancra es 
dedueix clel que ja he dit- prquE entenem que les rnesures ne- 
ccsshies per a. l’efectiva assistkncia de lfetrat ja es fan per part 
de la Conselleria i, si alguna cosa cal corregir, és aixh el que fa- 
nnmentalment cal Cer: corregir i millorar els defectes que po- 
guessin haver-hi i que, com ha dit el senyor Nualart, sarien 
atribuibles a la Inarica de control per part del Collegi ~’MvQ- 
cats. 

U sigui que els termes en qui: es pronuncia la M Q C ~ ~ ,  nosal- 
tres no els podem votar afirmativament, amb el benentes que, 
no obstant aixb, veiem amb bons ulls la inquietud del senyor 
N\rualart, que compartim quant a ganes que sigui millorat, com 
mes millor, tot e1 que fa referkncia a l’aassistkncia lletrada opor- 
tuna i eficient. Per<> que s’1~g.i de fcr com explica el segon punt 
de la Moció, que tampoc podem votar favorablement, que s’ha- 
gi de fer aixh mitjmF,mt la creació d’un servei cl’assisthcia ju- 
n’dico-penitencihria, ens sembla que no és necessari. 

Ela fet referkncia -almenys, ho va fer en la seva interpd*la- 
ci6- il alguns precedents que existeixen per LZ la resta d’Espa- 
nya. ”hi ha algrins -pocs, molt pocs- i sempre, en tot cas, han 
sorgit a iniciativa dels collegis d’advocatts rcspcctius i per moti- 
vacions i circurnsthncies que s’han donat ri?una manera concre- 

ta en cada lloc i que, aforttmaciarnent, no s’han donat -almenys, 
fins ara- en les presons de Catalunya. 

Es corre el risc que si es van creant nous brgans o serveis per 
cobrir deficihwies dels ja existents la multipIícaci6 seria inaca- 
bable, i per aixb 6s un motiu més pel qual creiem que el que cal 
és perfeccionar el que hi ha, i en aixb estarem sempre al costat 
de qualsevol iniciativa que hi hagi, perb no creiem necessiiria, 
ara COM ara, una comissi6 d’aquest ordre. 

En fi, el que li puc dir tamM 6s -i per acabar, ja- que la re- 
ferhcia que ha fet al. Diputat clel meu Grup, senyor Qrriols, pel 
que va dir en el debat pressupostari en daci6  amb la partida 
que demanava el Grup d’hiciativa per Catalunya per a la crea- 
ció d’aquesta Comissió, ben mirat, no hi ha un compromi‘s de 
fer una cosa concreta, sin6 que diu, senzillament: <<encetar unes 
converses, des del punt de vista parlamentari, per poder després 
coordinar Ia Conselleria respecte al Collegi d’Advocats ... >>, et- 
cktera. Aixb ho deia el 4 de desembre: hi ha hagut la vacuntia 
parlamcnthia, tampoc ha passat tant de temps, i, en tot cas -i 
aixb 6s tina opinió meva personal, aixh 15s una upini6 meva per- 
sonal-, no crec que sigui tampoc el carni m6s adient, que des 
del Parlament es promogui aixb; crec quc la iniciativa -com ha 
passat en aitres llocs i punts cl’Espanya- ha de partir del Collegi 
d’Advwats, i fins aquests moments jo no tinc notícia que s’hhagi 
p d u Y t  una propasta per escrit, fornalment presentada, sobre 
com hauria de funcionar aquest servei que es demana i al gual, 
d’entsada, no ens oposem, perb crec que no 6s el lloc, aqui ai 
Parlament, de discutir i pronunciar-se sobre el particular. 

Res més. Moltes grhcies, senyor President, senyores i se- 
nyors diputats. 

El Sr. PRESDENT: Grhcies, senyor Vendrell. Seguidament 
es passa a la votaci6. 

Els senyors diputats que estiguin d’acorci amb la Moci6, es 
valen posar drets? 

Vots en contra? 
Abstencions? 
La Moció ha estat rebutjada per 21 vots a favor, 57 en contra 

i 3 abstencions. 
Passem ai caton2 punt de l’ordre del dia: Moció sobre la Po- 

1 ítica General d’Higiene Alimenthria, presentada per la Diputa- 
da H-lustre senyura Maria Teresa Utgés, del Grup Socialista, E5 
la parada. 

Moció subsegiicnt a la interpeHaci6 
a1 ConsclE Kxecutiu sobre la Política 

General (i’ Higicnc AlinienEAria 

La Sra. UTGÉS: Grhcies, senyor President. Senyores diputa- 
des, senyors diputats, el passat dia 13 vam substanciar una in- 
terpe!lació sobre la higiene i el control alimentaris, i vam posar 
l’accent, sobretot, en el tema de l’ús i I’abfis dels finalitxadors 
en els aIiments, denunciant, sobretot, la utilització de substhn- 
cies que tenen una prohibici6 específica en les nostres nortnati- 
ves. Avui defensem aquesta M a i 6  que, seguht amb el que 
dhiem, intenta proposar algunes intervencions que 1’AAdminis- 
traci6 de In Generalitat, el Consell Executiu, al nostre criteri, 
hauria de posar en prictica. 

Defeenshem en aquella interpdlaci6 que la intemmci6 dels 
poclm públics en aquesta qüestió és una actuaci6 obligada: a i x i  
ho fixen les nostres Heis, des de la Constititció fins a la Llei Ge- 
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neral de Defensa dels Consumidors i Usuaris, la Llei de Sanitat 
i, finalment, la Llei d’Ordenaei6 Sanithia. I, d’altra banda, s6n 
les comunitats autbnomes les encarregades de la realitzaci6 dels 
controls d’aques tes substhcies, actuant 1’ Administració central 
a través de la Comissi6 Interninisterial d’Investigaci6 de Resi- 
dus en Animals i Carns Fresques corn a coordinadora de l’acti- 
vitat autonbmica. 

La nostra preocupació es mant6 desprgs de la resposta del 
senyor Conseller, donat que d’aquella intervenci6 se’n deriven 
conclusions no gens positives: la primera, es va confirmar que 
1’6s d’aquestes substhcies s’associa a l’existkncia de xarxes de 
comercialitzaci6 d’arnpli h b i t  territorial i que tenen una sufi- 
cient dotaci6 de mitjans materials, La segona, que la importhxl- 
cia dels interessos econbmics que mouen aquestes activitats és 
un factor a tenir en compte a l’hora de dissenyar les mesures 
destinades a combatdes; aixxi, segons dades d’una anhlisi, els 
guanys ikgals que podrien haver-se obtingut per la xarxa de 
comercialitmci6 investigada s7elevarien a 20.00 pessetes per 
cap de bestiar tractat. I el tercer element -aquest nou i que no 
vam discutir en la interpeElaci6, perb que confirma la necessitat 
d’una actuaci6 contundent en aquest tema- 6s l*exist&ncia d’un 
elevat nivell tkcnic entre els responsables de la fabricació i dis- 
tribució iMegd d’aquestes substhcies, de manera que amb fre- 
qübncia resulta tknicament difícil detectar el seu ds rnitjangant 
les tkniques analítiques reconegudes. Com a exemple d’aques- 
ta situacib pot servir el fet que, en aquesta operació, s’hm des- 
cubert restes de píaguicides que fan pensar en la seva iitilitwi6 per 
emmascara la presencia de Clernbutml en els mimats tractats. 

Tats aquests arguments mostren clarment que cal una inter- 
venci6 hplia.  i decisiva en la problemhtica del maneig en els 
animals de substhcies perjudicials per R la salut i per a l’ec+ 
nomia dels ciutadans. hs en aquest sentit que hem proposat 
aquesta Moció, que consta de cinc punts: el primer fa referkncia 
a la redacció d’un pla, durant l’my 91, que precisi les mesures 
relatives a la investigaci6 de residus en els animals i en les 
c a s  fresques, del qual es donara compte al Parlament abaris 
del 3 1 de desembre de 1991. Pensem que la redacci6 d’aquest 
pla seria una peqa clau per al control i l’adequaci6 de les carns 
a la normativa vigent. Vosths van regular, a través del Decret 
241, de 2990, de 4 de setembre, la crea& d’un pia per a la in- 
vestigació de residus en animals i carns fresques de Catalunya, 
el que s’anomena el PRACC; el que demanem en aquesta Me 
ci6 6s que es redacti aquest pla, és a dir, que es digui quines s6n 
les substhcies il investigar, els nivells i la f!reqü&ncia de les 
preses de mostra, els laboratoris autoritzats, el finangament, et- 
chtera. ks a dir que ei que volem és que ei que esta regdat es 
posi a la prhctica a traves de la redacci6 de les actuacions con- 
cretes que ha de fer aquest pla. Pensem que el moment actual és 
el m6s indicat: 6s ara quan els ciutadans ens estan demanant ac- 
tuacions concretes que vagin mes enllh dels papers, i sobretot 
pensem que 6s absolutament imprescindible donar difusi6 
d’aquest pla, i una de les maneres de donar4 aquesta difusi6 i 
per portar el control oportfi d’aquest pla és donar-ne compte a 
través d’aquest Parlament. 

El segon punt fa refeerbcia a la creació d’un grup de treball 
per al requeriment i itvatuaci6 del control de qualitat de les 
carns fresques en el termini d’un mes. Aquest tamb6 és un punt 
ficil d’assumir per al Grup de la majoria, perque també ho t e  
nen contemplat en aquest Decret anomenat amb anterioritat, i, 

per tant, solament faria falta la voluntat de posar-10 en prhctica. 
Al principi, la comprovació d’aquest control de qualitat es dei- 
xava en mans dels consumidors, que el realitzaven en el mo- 
ment de la compra i amb posterioritat a aquesta, i d’aquesta 
manera les conseqiibncies de la baixa qualitat eren fonamental- 
ment econbmiques, perb actualment els ciutadans demanen rz 
l’Adrnhistraci6 pSblica la responsabilitat de comprovar la qua- 
litat dels productes que es consumeixen; ja n~ solament la qua- 
litat en la m-utilitmci6 de substbncies prohibides -aixb és una 
exigEnciit-, sinó de tota la qualitat en general, perquE, per dir- 
ho prhcticament, la gent no vol menjar més sin6 millor: la nos- 
tra societat es basa cada vegada més en aquest valor, a l’hora de 
prendre les decisions. Per tant, per a nosaltres, aquest control de 
qualitat 6s bhic per a dur a terme una bona tasca d’itvaluació 
de la sihraci6 actual dels aliments. 

El tercer punt tracta sobre la realitzaci6 d’una campanya 
d’orientació al consumidor, amb la plarticipaci6 de ramaders, 
escorxadors, carnissers i consumidors. Aquest punt 15s fonamen- 
tal per acabar d’eradicar aquest consum de carn fraudulenta: cal 
ensenyar a l  consumidor com identificar els productes carnis de- 
fectuosos i el risc que entwanyen per a la seva salut. Creiem ne- 
cesshria la participaci6 dels ramaders, carnissers i escorxadors 
per tat de propiciar un consens en contra del frau alimentari, i 
t m M  dels consumidors perque aprenguin a rebutjar aquesta 
carn tractada. 

El punt 4 de la Moció pret6n concedir la denominaci6 de 
qualitat a les carns m6s blanques, punt que creiem que 6s neces- 
sari per tal de saber que les carns més blanques, si porten 
aquesta denominaci6, són les de més qualitat, perb, al contrari, 
el constimiclor hauxa d’instmir-se en el sentit que la preferhcia 
per les carns més blanques pot c~mportar  que siguin m6s ficils 
de manipular amb h a c s .  

Finalment, el punt cinqu& tracta de concedir ajudes als rama- 
ders per tal de millorar les races d’origen dels animals. En 
aquest apartat el que proposem 6s que, essent conscients que a 
partir del 93 comen@¡ a entrar al nostre país carn de millor 
qualitat procedent d’Europa, cal que els nostres ramaders facin 
una reconversió de les unitats d’explotaci6, de transformació 
del sector, i aquestes ajudes estimularien l’obtenció d’animals 
que donessin mhs producci6 i més qualitat. 

Grhcies, senyor President. 
Ei Sr. PRESIDENT: Moltes gracies, senyora Utgés. No hi ha 

esmenes presentades; per consegüent, els grups @en passar a 
intervenir. L’Agrupaci6 pariamenthria del CDS hi renuncia, el 
mateix fa I’Agmpacid parlamenthria d’Esquerra Republicana i 
el Grup Mixt. El Grup Popular? (Pausa.) EI senyor Bauzh té la 
paraula. 

EI Sr. BAUZA: Si, @cies, senyor President. Senyories, Di- 
putada senyora Utges, el contingut de la Directiva Comunithia 
86/469, que com a norma comunitbia és d’obligat compliment 
a Catalunya, el Reial Decret 1262189, que regula el Pla naciond 
d’investigació de residus a la carn dels animals, lbgicament 
també d’obligat compliment a casa nostra, i finalment el Decret 
de la Generalitat 241190, de 4 de setembre, penso que consti- 
tueixen una normativa abundant sobre el tema objecte de la se- 
va Moció. Normativa, especialment l’esmentat Reial Decret 
1262, del Govern central, que garanteix -si certament es com- 
pleix- un control adient de les carns que es consumeixen al 
nostre país. 
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Consegüentment, el que vost& proposa en el prjrner punt de 
la seva Moci6, tenint en compte la preexisthia del que dispo- 
sa aquest Reiai Decret 1262 -repetidament citat-, pensem els 
diputats del Grup Popular que seria una redimdhncia, una doble 
regulació normativa innecessbja, i 6s per aquest motiu que no- 
saltres ens abstindrem en aquest: primer punt de la Moci6. 

Respecte el segon, tant a la Directiva Comunitha com als 
preceptes nacionals esmentats, nosaltres entenem que en 
aquests existeixen les clhusules de garantia necesshries i eh 
p p s  de contd de l’Adrninistraci6 suficients -repeteixo, de 
l’Adrninistraci6- per supervisar el control de les quillitats de les 
carns. Senyura Utgés, si vost5 el que pretenia era la creació 
d’un grup de treball parallel o extrainstitucional 4 s  el que Iiem 
de suposar-, el punt no ho diu i nosaltres, px aquesta inconcre- 
ci6, possible inconcreci6, ens hem tambk d’abstenir. 

Amb referkncia als punts 3 i 4 de la Moció, entenem que tant 
la reditzaci6 d’una campanya d’oricntaci6, infomaci6 i protec- 
ció d consumidor amb la paticipaci6 de ramaders, escorxa- 
dors, carnissers i consumidors, carn la concessi6 de la deno- 
minacih de qualitat a les cmis blanques, contribuirien favora- 
blement a un m@r coneixement, per part de la ciutadania de 
Catalunya, davant eI problema de les intoxicacions i les infw- 
cims alimenthies i a la garantia de les carns que es comercia- 
litzen i consumeixen al nostre pais. I, en conseqübncia, aquests 
dos punts els votarem favorablement. 

Per tíltim, i quant al darrer punt cle la Moci6 que hom debat, 
penscm que aquest resulta inconcret des del nostre punt de vis- 
ta. M’explicaré: o sigui, 1’0rdre de 21 de maig de 1990, als arti- 
cles 48 i 50, preven les ajudes als ramaders; fins i tot a l’articlc 
50 es fixen les quanties de 2 milions de pessetcs per explotació 
ramadera i 60.000 per animal, pot ser que la seva pretensió si- 
gui que aquestes ajudes siguin superiors, IIQ ens ho ha dit, i 
tamb6 per aquest motiu, per aquesta petita falta de concrecib, 
tavnb6 ens abstintirem guant a aquest punt. 

Griicies, senyor President; grhcies, senyores i senyors dipu- 
tats, 

El Sr, PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor BauzB. Pel Grup 
d’hiiciativa per Catalunya, té la paraula 1’UIustre Diputat se- 
nyor Tgnatsi Riera. 

El Sr. RIERA I[ GASSTQT: Si, grhcies, senyor President. 
Només per dir que votarem favorablement tots els p u t s  de la 
Moció, i que sigui per donar suport a la nostra sensibilitat f i  les 
carns. Hem dubtat una mica amb el punt número 4, Xa concessió 
de denominació de qualitat a Ies carns m6s blanques, perque, en 
tot cas, es refereix a UPI dels tipus de carns, no totes elles; de to- 
ta manera, repeteixo, a favor de la carn ser& la nostra votaci6 i a 
favor de la seva resurrecció. Grhcies. 

(Remor de veus.) 
El Sr, PRESIDENT: Moltes gxhcies, senyor Riera. Pel Gnip 

parlamentari de Convergkncia i Unió.. , (Pausa.) Senyor 
Graells, t.6 la paraula. 

El Sr. G W L L S :  MoIt Honorable President, senyores i se- 
nyors diputats, com ha dit el senyor Bauzh -hi ha fet referh 
cia- la Directiva del Conscll de la Comunitat F2onbmica 
Europea, de 16 de setembre de 1986, relativa a la investigació 
de residus en els animals i en les carns fresques, esta vigent 
avui als dotze palsos cle la Comunitat Fikonbmica Europea, obli- 
ga a tots ells a dur a terme la mateixa poIítica sanitfia i inspec- 
ciona i vigila i controla que aixi sigui i es faci arreu rnitjanqant 

e1 Comite Veterinari Permanent creat per dur a terme aquesta 
tasca d’inspecció. 

En primer lloc, ens diu la Directiva quines sbn les substh- 
cies especialment prohibides, les substhcies especialment pro- 
hibides als dotze paYsos de la Comunitat Ekonbmica Europea 
-els antitiro’idds, els androg&nics, els estcoghniics-, i ens diu 
també quines s6n les substhncies no autoritzades -les baganis- 
tes, entre les quals es troba el clernbuterol, que tant se n’ha par- 
lat, i Ia somatotsopina-,i en segon Iioc, i amb la finalitat que 
tots els Estats membres tinguin la mateixa efickia en el con- 
trol, la Directiva obliga a elaborar un pla en qu& es determini, 
entre altres coses, la freqükncia del mostreig a l s  pinsos, a les 
carns, als excrements i als líquids biulbgics. X eI Cornite Veteri- 
nari Permanent de la Comunitat Fxonbmica Europea podrir. 
efectuar irt situ les inspeccions i els controls que cregui perti- 
nents. 

Per adaptar la nostra normativa a aquesta a qub ens obliga la 
Comunitat, el Govern espanyol va promulgar el Reiai Decret 
12621989, de 20 d’octribre, pel qual s’aprova el Pla nacional 
d’hvestigació de residus en els animals i les carns fresques, i 
la Generalitat el Decret 241J1990, de 4 de setembre, per apli- 
car-10 al nostre territori per les competencies que tenim al 
respecte. 

La Jllustre Diputada fa uns dies, en una proposici6 no de 
llei, demanava al Comite Executiu que estudiés les mesures 
d’actuaci6 per evitar el tshfic i fis de substhncies per a I’engrei- 
xment d’animals de prove‘iment, i nosaltres Ei d&iem aquell dia 
a la Iklustre Diputada que aixb estava regulat ja per la Directiva 
de la Comunitat Econbmica Europea, pel Reial Decret i pel De- 
cret de la Generalitat. Avui ens adonem que la lllustre Diputada 
s’ha assabentat que aquesta Directiva existeix, prb,  de totes 
maneres, haurem de fer dgirnes matisacions a veure si posem 
alguns punts clars al respecte, 

En primer lloc, en el primer punt ens demana: <<Redactar un 
pla durant l’my 1991 que precisi les mesures relatives a la in- 
vestigació de residus en els animals i en les carns fresques>. 
Precisament, aquesta 6s la raó de ser del Reial Decret 1262/989, 
de 20 d’octubre, i el titol és aquest. dM qual s’aprova el Pla 
nacional d’investigaci6 de residus en els animals i en les c m s  
fresques>). Si aixb ds insuficient, el que ha de fer la Illustre Di- 
putada, a travks del seu Gmp, 4s dit al Govern que ens governa 
del PSOE a Maárid que canviIi aquest Reial Decret i que el faci 
a. la mesura de la IIl.lustre Diputada. 

I aquesta ra6 de ser tamW és el Decret de la Generalitat 241, 
de 1990, de 4 de setembre, pel qual estableix el control i la in- 
vestigació dels residus en els animals i en les carns fresques a 
Catalunya, que promou el P M C C ,  com molt bd ha dit la I 1 h ~ -  
tre Diputada, Pla d’investigacib de residus a animals i c m s  
fresques a Catalunya, immers dins el Pla nacional. NO té sentit 
redactar un pla: el Pia esta redactat, 6s el motiu del Reial Decret 
i el motiu del nostre Decret. 

Per la qual cosa nosaltres votarem en contra del primer punt 
perquk, per a nosaltres, no té sentit. 

Segon punt de la Moció: d h a r  un grup de trebd1 per al re- 
queriment i avaluaci6 del control de la qualitat de les carns fres- 
ques, en el termini d’un mes.>) 6s  evident que no cal crear cap 
grup de treball per avaluar el control de les carns fresques: per 
aixb la Directiva crea el Comite Veterinari Permanent de la Co- 
munitat Fxonbmica Europea, el Reial Decret crea la Comissió 
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Interninisteriai i el Decret de Ia Generalitat crea la Comissi6 
Directora del PIRACC. 

Evidentment, també votarem en contra d’aquest segon punt 
de la Mociú, 

Tercer punt de la Maci6: {<Realitzar una campanya d’orien- 
tacid, informaci6 i pratecci6 al consumidor amb la participaci6 
de ramaders, escorxadors, carnissers i consumidors, el projecte 
de la qual ser& presentat al Parlament de Catalunya en el termi- 
ni d’un mes>>, Amb el Pla d’investigaci6 de residus en carns 
fresques 6s evident que el consumidor esta avui totalment pro- 
tegit amb les mateixes garanties de salubritat de les c m s  que 
tots els altres paisos de la Comunitat Econbrnica Europea; exac- 
tament igual a Catalunya, a la resta d’Espanya, a Ithlia, a Frm- 
qa i als dotze pbisos; exactament igual. 

a s  evident que nosaltres tmb6 votarem en contra d’aquest 
tercer punt de la Moci6. 

Quart punt de la Moció a Catalunya el que es produeixen, 
Illustre Diputada, no s6n carns blanques; som productors de 
carns rosades, majorithriament; carns blanques 6s a Franqa, que 
en produeixen; aquí, carns rosades. Nosaltres, en tot cas, esta- 
ríem cl’acord a promoure si hi hagués alguna iniciativa per part 
d’algurz sector ramader en el qual, en fi, la seva produccj6 res- 
pomgu6s a alguna peculiaritat concreta, 

Per tant, tamM li votarem en contra, Dlustre Diputada, el 
quart punt de la Moció, 

Cinquh pant de la Moci6: <<Cancedir ajudes ds  ramaders per 
tal de millorar les races d’origen dels animals>>, Per al rescat de 
races autbnomes -ho ha dit l’fllustre Diputat bel PP- hi han es- 
tablertes subvencions de 60.00 pessetes per unitat de bestiar 
major, 2 milions de pessetes per explotacid.,, Hi ha, a mbs, un 
conveni del Departament d’Agricultura amb la Universitat Au- 
tbnoma per millorar la varietat bruna dels Pirineus i, en aquest 
sentit, s’han dut a terme tasques importants per a la recuperaci6 
i ndloor definici6 de races, corn s6n l’ovcila ripollesa, I’ovella 
xiqueta i l’ase baldera. 

Quedi clar, iklustres diputats, que a Catalunya estan prohibits 
exactament -exactament- els mateixos productes que a la resta 
d’Espanya i que als altres dotze paibs de la Comunitat k o n b  
mica Europea; exactament els mateixos. I quedi clar, també, 
que la garantia quant a salubritat de les carns que es consumei- 
xen avui a Catalunya és exactament la mateixa que la que hi 
pugui haver avui ii Itkiia, a Frmp, a Alemanya i a qualsevol al- 
tre pais de la Comunitat Econbmica Europea. 

No té ra6 amb el que diu, perb és que, Iklustre Diputada, 
menys ra6 t6 amb el que escriu. Escriu als diaris de Lleida: 
<<Fins quan l’engreix de bestiar amb productes il-kgals?>) I diu 
la INustre Diputada: <<Un pais que, com el nostre, pertany a la 
Comunitat Econbmica Europea, que tebricament treballa pen- 
sant en la fita que suposa I’my 2O00, hauria de viure allunyat 
de l’ensurt quc suposa llevar-se un dia i descobrir que, com a 
consumidors, no tenim cap garantia>>. Aixb no 6s veritat: la ma- 
teixa que tots els altres paisos de la Comunitat Econbmica Eu- 
ropea. 

Em sap greu per vostk, Illustre Diputada, perb em sap greu, 
sobretot, per tots aquests ramaders que ja prou flageklats estan 
per la política agrhria que duen a terme. 

Per tot aixb nosaltres votarem en contra d’aquests cinc punts 
d’aquesta Moci6, 

Moltes grhcies. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Graells. 
Passem a la votaci6 votarem en dos blocs. En primer lloc, 

votarem els punts 1,2 i 5 i desprks votarem el 3 i 4. hs akf, se- 
nyor Bauzh? Doncs, 1,2 i 5 ,  

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquests punts han quedat rebutjats per 16 vots a favor, 56 en 

A continuaci6, es voten eIs punts 3 i 4, conjuntament. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquests punts han quedat: rebutjats per 18 vots a favor, 56 en 

contra i cap abstemi& 
Passem al quin& punt de I ’Qo~~x~  del dia, que 6s la Moció so- 

bre el Tractament de la Violkncia en I’Esport, presentada pel 
Diputat l’fllustre senyor Manuel Bauzh, del Grup parlamentari 
Popular, Te la paraula. 

Silenci, per favor. 

contra i 2 abstencions. 

Moci6 subsegüent a la interpeWaci6 
al Conscll Kxecutiu sobre el Tractament 

de la Violbncia en I’Esport 

El Sr. BAUZA: Grhcies, senyor President, Senyories, no és 
cap secret que vivim en una societat que, per diversos motius, 
genera violhcia, i és un fet objectiu que aquesta violhcia ha 
anat penetrant dins el m6n de l’esport, i cada vegada més s’esth 
arrelant dins d’ell, 

Penso que cada dia es genera mes violkncia en l’espost i a 
l’entarn de l’esport; v iohc ia  que ha anat a més i que ha ,&bat 
a produir a Catalunya la primera vfctima mortal, tai COM els 
vaig detallar en la interpHaci6 precedent a aquesta Moci6. 

Resulta evident, senyories, que aquest fenomen, que s’mela 
dia a dia en un sector de la iiostra societat, ha d’ksser combatut 
i rebutjat sense palliatius per la ciutadania de Catalunya, i, con- 
següentment, penso que la totalitat de les forces politiques 
d’aquesta Cambra, que representen la immensa majoria de la 
societat catalana, estan d’acord amb el rebuig més rotund i que 
es duguin a terme fets violents en la prhctica i en les manifesta- 
cions esportives. 

fis per tot aixb que, en el primer punt de la Moci6, aquest 
Diputat sol-licita a ses senyories que, per unanimitat, aquesta 
Cambra demani al Govern de Catalunya que s’afegeki a aquest 
nostre pensament i manifesti el seu en&rgic rebuig a tot allb 
que, indirectament o directament, generi violkncia en la prkti- 
ca de I’esport o en les manifestacions esportives. 

En la interpeI.laci6 precedent, l’Honorable Conseller de Jus- 
tícia, senyor Bassols i el Diputat que els parla vam tenir moIts 
punts de coincidkncia. Penso que no podia ser d’una altra ma- 
nera, i, fins i tot, el senyor Conseller va dir en Ia seva replica 
-cito textualment-: <do podria dir que, en línies generals, estic 
practicament, o gairebd, d’acord amb tot el que el Diputat innter- 
pelhnt ha dit al 1Iarg de la inteqxNaciú>>, 

Doncs bé, jo deia que tenim compethies exclusives en ma- 
tkria d’esports, apartat 29 de l’article 9 de l’htatut, en relaci6 
amb l’apartat 19 de l’article 148 de la Constituci6, i  pe^^ que, 
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en exercici d’aquestes competencies, el Govern de Catalunya te 
el dret i el deure de posar tots els mitjans al seu abast per com- 
batre, per eradicar, en la mesura del possible, la violhcia del 
nostre esporE. 

Corn enth aquest Diputat que s’ha de dur a terme aquesta 
tasca? Penso que comenpnt per aprofundir i conhixer amb ex- 
actitud quin 6s el grau de violhcia enclbgena que existeix a 
l’esprt catalh, comptant amb la col*labracili de totes les forces 
que conformen aquest m6n. És per ,lixb que ciemmern en ei se- 
gon punt d’aquesta Mocib que la Secretaria Gexmal de 1’Esport 
dugui a terme, en el termini més breu possiblc, i comptant amb 
Icz caIlabomcj6 de la UFEC, la Uni6 de Federacions Esportives 
Catalanes, i de les diferents federacions catalanes i de les insti- 
tucions esportives mds representatives a Catalunya, un estudi 
sobre la violhncia en l’esport existent a casa nostra. 

Coneguda la realitat que persegueix el punt segon, entenc 
que unit mesura imprescindible per combatre, entre els sub+jec- 
tes actius de i’espoit, la violencia és revisar a fons els regla- 
ments disciplinaris dels diferents esports que es practiquen a 
Catalunya. En la majoria dels casos, la violencia 6s tipificada 
en els dits reglaments de manera inconcreta, i els fets violents 
acostumen, en certs casos, a &ser sancionats pels hrgans disci- 
plinaris dels clubs de les federacions i, fins i tot, de l’dltima ins- 
thncia administrativa de casit nostra amb una certa feblesa. 

Els actes i Ics actuacions vidents en la practica de l’esport, 
sobre els quals -ho repeteixo- tenim a Catalunya la mes abso- 
luta competbncia, han d’8sser sancionats de manera exernplarit- 
zant per tal d’ertrriiicar, dins el possible, la viokncia en el nostre 
esport. Aixb 6s el que es pretén amb la mesura que conté el ter- 
cer punt de la Mocid 

1,’associacionisme a Cataíunya t6 una gran Iradici6. El m6n 
de l’esport 110 n’6s una excepci6, i, lbgicament, és el que coneix 
dc prop els problemes que l’afecten; entre d’atixes, el de la vio- 
lhncia, tal corn hem vingut animci,mt al llarg de la present MQ- 
ci6 i de la precdent interpellaci6. 

El Govern, el Consell Executiu ha de comptar amb la seva 
preshcia, amb el seu assessorament i ei seu suport en I’clabo- 
mi6  d’un pla, d’un programa que cerci d’eradicar la violbcia 
dins de l’esport, tan arnateur corri professional; programa que 
haurh d’adaptar-se a la normativa legal existent a Catalunya i a 
la resta de 1’Estat en all6 que, m b  carhctelr subsidiari, 1’;Ifecti. 
Aquesta és Ia pretensió del pmt quart de la Moci6. 

EI pen6Itirn punt propugna la divulgació, a través de la Se- 
cretaria General de l’Esport, de les mesures antlviolhcia con- 
tingudes en el moltes vegades anomenat al llarg de la 
interpetlació i d’aquesta MociS, Conveni Europeu de 19 d’agost 
de 198s. Aquesta noma dc carbcter supranacional, a la qual 
Espanya es va adherir et 26 de juliol de 1987, i que va entrar en 
vigor 1’1 de setembre del mateix any, contk, en el seu article 
tercer, als punts 1,2, 3 i 4, una llarga shie de mesures per pre- 
venir i controlar la violhncia en l’espurt i en els espectacles es- 
portiu s. 

La prhctica demostra que, al nostre pais, aquest conveni, o 
no s’aplica o és desconegut. Com a noma que ens obliga i que, 
certament, ha estat molt fiti1 a divcrxsos paisos signataris, ente- 
nem que 6s necessari que es divuigui per at seu coneixement i 
per dur-lo a la pxhctica. 

Finalment, en el darrer punt demanem que el Coiisell EX~CU-  
tiu promogui una campanya, cspecialrnent adrqada als joves, 

en Ia qual es divulgui la idea de doc  net>> i ei respecte recipmc 
entre els espectadors i els esportistes. 

Aquesta petici6 té el seu fonament, per un cant6, en el punt 
5 de l’artick 3 del Conveni europeu esmentat, que diu, concre- 
tament -intentaré traduir-lw: <tks parts adoptaran les mesures 
adients en eIs aspectes socials i educatius, tenint en compte la 
irnporthcia potencial dels mitjans de carnunicaci6 socials per 
impedir la violhcia en l’esport O en ocasid de manifestacions 
esportives, promovent, sobretot, l’ideal esportiu mitjangant 
campanyes d’ducacid o d’iina altra mena sostenint la idea de 
d o c  net>>, i especialment entre els joves, per afavorir el xespec- 
te mutu, a la vegada, entre eIs espectadors i entre els esportis- 
tes, estimulant també la seva participació activa més important 
en l’esport,>> 

Per un altre cantó, aquest Diputat entén que una política de 
divulgació, (unb una política educativa també, realitzada, espe- 
cialrnent, entre els joves, significah donar un pas important 
-molt important, penso- per eradicar, en un proper fcItur, la 
manca de civisme, i’aagressivitat i la violencia en la prhctica es- 
portiva. 

La publicació Cuntacte, de la Direcci6 General d’Acció Cí- 
vica del Departament de Benestar Social, en el seu número 33, 
en l’editorial titulat <<Esport i civisme)), es manifesta cn aquesta 
linia. 

Senyories, penso que les propostes que conte aquesta Moci6 
tendeixen, en conjunt, a aconseguir un millor nivell en l’activi- 
tat important per a molts ciutadans de la nostra societat com és 
l’esport, i penso aixb, i per aquests motius exposats al llarg de 
la meva intervenció, els demano el seu vot favorable. 

Moltes grhcies, senyories; moltes @cies, senyor President, 
EI Sr, PRESIDENT: Moltes @cies, senyor Bauzh, Hi han 

presentat esmenes quatre grups parlamentaris. En primer lloc, 
l’Agmpaci6 parlamenaria de1 CDS ha presentat una esmena, 
que decau. 

En segon lloc, el Gnrp Socialista. Per a la seva defensa, té la 
paraula I’IMustre Diputat senyor Terradeltas. 

El Sr. TETUZADELIAS: Moltes grhcies, senyor President, 
Senyores i senyors diputats, el nostre Grup e n t h  que és positiu 
que el Parlament de Catairmya debati el tema que ens ha pre- 
sentat a través d’aquesta proposta de Moció el Grup parlamen- 
tari Popular. 

Em sembla que és important perquk és un fet real el pruble- 
ma de la violencia, no només en l’esport sin6 la que es genera a 
i’entorn de l’esport, i la prevenci6 que s’hi pot fer de cara el fu- 
tur. 

De fet, en aquest Parlament hem parlat en aitres ocasions 
d’aquest terna. Vull recordar els debats que hi va haver al final 
de l’anterior legislatura, quan vhrem aprovar -debatre i apro- 
var- la Llei de l’Esport, on el nostre Grup va presentar algunes 
esmenes en e1 sentit de reforqax la possibilitat Zeglsfativa 
d’aquest ParIament en rnatkria de lluita contra la violhncia en 
l’esport, que, fmalment, varen estar consensuades, com la ma- 
joria de la Llei. Per tant, el Parlament, haig de constatar, en pb- 
mer lloc, que ja n’ha parlat en anteriors ocasions. 

Es bo -com deia- que el Parlament hi insisteixi perquh els 
poders piiblics, cn general, s’estan preocupant: del fenomen de 
la violhncia en l’esport, Des de la UNESCO h s  al Parlament 
Europeu, parlaments i governs d’arreu del mhn ...; fins i tot el 
Parlament espanyol fa pocs dies, en el debat sobre la XRy del 
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Deporte hi va destinar tot un capitol, deu articles, sobre aquest 
tema, i vull fer una refdncia especial a la Comissi6 Especial 
del Senat contra la viol5ncia en els espectacles esportius, amb 
especial referencia ai f-utbol. Jo crec que aquest és un treball in- 
teressantissim, que valdria la pena que els @ers peblics el c e  
neguessin amb prohnditat perque l’esforq de1 Senat en aquest 
estudi crec que ens pot servir a tots plegats a l’hora #enfocar 
les mesures correctores. 

gs evident que tarnu les diferents comunitats autbnomes, a 
traves de les lleis, han parlat d’aquest tema intentxnt lluitar-hi 
amb pronunciaments en rnathria legislativa; fins i tat, la Gene 
ralitat de Catalunya ha fet una campanya institucional (z favor 
del <<Joc net>>, 

Per tLmt, és un problema que preocupa els poders píblics, 
que preocupa el m6n espartiu -federacions, clubs esportistes-, i 
també 6s cert que preocupa alguns mitjans de comunicacid, al 
meu entendre, no pas amb la insistkncia que seria necessari. 

15s un problema, per tant, real que cal limitar, i, per tant, és 
lbgic -COM deia- que el Parlament se’n preocupi perque, s e  
nyores i senyors diputats, jo crec que coincidiran amb mi que 6s 
important en el Parlament de Catalunya, aths que sorn un país 
altament esportista, no narn6s amb molta gent que practica es- 
port, sin6 perquk tenim rn,mifestacions i entitats i esportistes 
del mt5s alt nivell. 

Per tmt, a l  nostre entendre, quan parlem de la violencia en 
l’esport el que cal 6s separar el positiu i e1 negatiu de la prhctica 
esportiva. Cal impulsar, al nostre entendre, mks que mai, la 
prhctica esportiva i els seus valors positius, i t m b 6  crec que 
~ ’ 1 1 s  reclama E’atenció en aquells aspectes generatius que gen& 
ren, no per causes de la competici6 sinó, normalment, per uns 
fenbmens socials o fenbmens econbmics, fins i tot fenbmens 
polítics, que estan molt ben estudiats i a bastament coneguts. 

Per tant, el nostre Grup diu <csh a l’esport, < r s b  al bon espec- 
tacle, i per aixb cal incidir més que mai en l’eradicació dels as- 
pectes que l’esquitxen, que l’emhruten, 

Per desgrllcia, aquest no és un problema del nostre pais, no 
6s nom& del nostre país, sin6 que abasta el conjunt de les so- 
cietats, no només occidentals sin6 meu del m6n. I ds evident 
que hi ha mtíltipIes i gran dispersi6 d’activitats esportives que 
es realitzen cada cap de setmana al nostre pais, que hi ha molta 
rivalitat entre els equips, entre els mateixos jugadors, que hi ha 
una certa izresponsabititat en unes minories que solen escalfar 
I’ambient i que algunes vegades produeixen fets lamentables ...; 
cal dir, perb, que s6n pocs, que s6n pocs en proporció amb les 
activitats que es fan en el nostre pais, perb essent pocs sempre 
s6n massa, i en moltes ocasions, perfectament detectables, i, per 
tant, possibles de poder prevenir. 

Per tant, la proposta de la Mwió del Paflit Popular cns sem- 
bIa que va en aquesta direcci6: en la clirecci6 positiva d’intentar 
eradicar -fer els possibles-, des de I’Administració pública ca- 
talana, per eradicar la v iohc ia  en l’esport, 

En aquest sentit, el nostre Grup ha presentat unes mocions ..., 
perdó, unes esmenes que intenten, mantenint el COS de la p r e  
posta, completar-les, esmenar-les, en el sentit positiu. En el 
nostre punt ens sembla que 6s perfectament vhlid i el subscri- 
vim; en el segon punt, quan es parla de la possibilitat de fer un 
estudi sobre la violEncia en l’esport a casa nostra, nosaltres en- 
tenem que, a mes a mes de les entitats esportives, dels clubs i 
de les persones vinculades al r n h  de I’esport, ens sembla que 

per fer un estudi rigor& 6s absolutament necessari que hi parti- 
cipin les Administracions públiques que hi tenen compethcia, i 
per aixb presentem una esmena en aquest sentit, 
En el punt 3, on es tracta la possibilitat de fer una revisi6 de 

les tipificacions d’actes i actuacions violentes, al nostre enten- 
dre no s’ha de tenir en compte només la Ley del Deporte de 
1’Estat espanyol, sin6 tmbd -i sobretot- la Llei d d  Parlament 
de Catalunya, votada -com dic-, bhsicment, amb gran consens 
per aquesta Cambra al fmal de I’anterior legislatura, i nosaltres, 
per tant, proposem que es tingui en compte allb que preveu la 
Llei catdana i altra legislaci6 vigent. 

TamW ho creiem aixf a l’hora d’intentar coordinar i elaborar 
un pla que eradiqui la violhncia en l’esport; nosaltres entenem 
que 6s ho que aquest Pia contempli alb que preveu la Llei de 
I’Esprt Cataih, la Llei de 1’Estat i el Conveni Europeu sobre la 
violkncia i la impci6 d’espectadors amb motiu de rnanifesta- 
cions esporhiiques i, especialment, en p‘dts  de futbol, que va 
fer,,,, que ha sortit del Parlament europeu. 

Per altra banda, nosaltres proposem que quan se sollícita un 
pla de divulgaci6 sobre el Conveni Europeu sobre la Viohc ia  
en 1’Esport no nomes es divulgui aixb, sinó que es divulgui 
també la mathia legal actual que fa referkncia als aspectes que 
lluiten contra aquesta violkncia. Ja sabem que la legislacid l’ha 
de con&ixer tothom, per6 ens sembla que no és sobrer que els 
esportistes i els ciutadans de Catalunya tinguin a mB no nom& 
allb que preveu aquest conveni europeu, sin6 la legislaci6 cata- 
lana i la Iegislaci6 espanyola en aquesta mathia. 

Certament, creiem que és ~pfifi promoure aquesta campa- 
nya a nivell institucional del <<Joc net)> i, per Últim, proposem 
una última esmena, que nosaltres entenem que te el segiient 
sentit: demanem que en les subvencions que atorgui la Secreta- 
ria General de 1’Esport en installacions esprtives es ccpriorit- 
zin>> aquelles actuacions que van destinades a prevenir la 
violhcia en I’esport. Al nostre entendre, el Govern de la Gene- 
ralitat -en definitiva, el poble de Catalunya- té tres armes, t6 
tres eines per lluitar contra Ia violkncia en l’esport: una s6n les 
mesures legals -i aqui n’estem padant-, 1’altra sbn la divuIga- 
ci6 dels aspectes positius i de les mesures que hi ha contra la 
v iohc ia  en l’espart, perb, a l  nostre entendre, també els recur- 
sos econbmics de qu& disposa la Secretaria General de 1’Esport 
podrien fomentar les mesures preventives, a través de Xcpriorit- 
zar >) aquestes actuacions 

Per tant, senyores i senyors diputats, presentem aquestes es- 
menes amb aquest hnim positiu, celebrem la Moció que prcsen- 
ta el Grup Popular, i esperem el vot o l’acolliment d’aqwestes 
esmenes, i, en el seu cas, el vot favorabIe, i com que quan pu- 
gem en aquesta tribuna tots els portaveus, ibgicament, han par- 
lat i intueixo que el Grup Popular no creu gaire C Q W W ~  u gaire 
convenient Ea Incorporació d’aqiesta última esmena, corn que 
ens sembla que, tradicionalment, en materia esportiva s’ha bus- 
cat unanimitat i més encara em sembla obligadament amb 
aquesta iniciativa que tots plegats em sembla que hi hem de do- 
nar suport, e1 nostre Grup, per buscar aquesta ulnanimitat, ente- 
nent que 6s secundhia, doncs, la retiraria. 

Moltes @cies, senyor President; senyores i senyors dipu- 
tats, 

EL Sr. PRJlSIDENT: Moltes grhcies, senyor Terradellas. Es- 
mena del Grup parlamentari de Converghcia i Unió; t& la pa- 
raula, per defensar-la, 1’1Nustre Diputat senyor Aymerich. 

\T ur: .+T 
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El Sr. AYMERICH: Sí, moltes @cies, senyor President. Si 
em permet, des de l’esc6, seré molt breu, i, a mCs, seré breu 
perque la nostra esmena es defensa sota. 

A veure, el terna de la violhcia en l’espc-xt no solament bs la 
primera vegada que es toca en aquesta Cambra -com molt bé 
ha clit YJl~lustre Diputat senyor Terradellas-, perque ell ha fet 
mferkncia a la Llei de 1’Esprt que vstm aprovar, jo diria, la dar- 
rera Llei d~ la segona legislatura d’aquest Parlament, i que hi 
ha un extens Capitol TV, en el que es refereix a Sa disciplina es- 
portiva i també les lletres k) i m) de l’article tercer, que parla, 
precisament, cf’aquest tema. 

També es va tocar en aquesta Cambra, concretament a la 
Comissi6 de Cbltrira, S’any 89, davant una proposici6 no de llei 
presentada per dos grups, el Grup Mixt  i el Grup d’Esquerra 
Republiccula en aquells moments, i que va ser aprovada, des- 
prbs de fer una transaccional -com avui espero que sigui pssi-  
ble fer-ho-, pcr rinanimitaf, en aquest tema de la violbncia. Per 
tant, ens sembla que tots els grups hi estem, all& totalment 
d’acord, que s’ha d’evitar al mhxim la violhncia en l’esport. 

Jo, de totes formes -he dit que seria breu i ho respectaré-, 
diria al senyor BauzA que la nostra esmena quan he dit que es 
defensava sola és perquh va tenir un oblit molt important, en 
parlar en dos apartats, en dos, concretament al tercer i quart 
apartat de la Moci6, de la Ley del Deporte i oblidar-se, concre- 
tament, de la Llei Catalma de l’Hsport, aprovada, fins i tot, 
abans que la Ley del Deporte, perb que, a més, la prbpia Ley 
del Deporte ens ( Iha  unes compethies, en aquest Parlament, 
per poder utilitzar, doncs, tots aquests temes. Per tant, aquest 
oblit penso que ja I’ha corregit avui mateix, quan esmentava O 

es referia al punt quart ja ha anomenat ell mateix, seme estar a 
la Moció, precisament, la Llei de l’Esprt, vol dir aixb que en 
certa manera tenim garantit que la nostra esmena ser& accepta- 
da. 

Res 1n6s i rnaltes griicies, President, 
EI Ss. PRIESIDEN‘r: Moltes grhcies, senyor Ayrnerich. Es- 

mena del Grup d’hiciativa per Catalunya: per a Ia seva defen- 
sa, te la parada 1’1klustrt: Diputat senyor Ignasi Riera. 

El Sr. RiERh 3: GASSIO’T: Si, gracies, senyor President. Jo 
vull coinenc;ar agraint la sensibilitat del Diputat senyor Bauza 
per aquest tema de la violencia en l’esport, perquk ens n’ha piu- 
lat en diverses ocasions i hi ha hagut intervenciuns d’elE en co- 
missions de cultura, en qui? ja s’ha parlat d’aquest tema i que 
ens ha permhs als diferents gmps de pronunciar-nos. 

Penso, a més, encara, i estaria d’acord amb les darreres in- 
tervencions, que tant de bo que aquest debat parlamentari i que 
aquesta esperada unanimitat, pel que fa a b Moci6 subsegüent 
il la InterpeWaci6 sobre la ViotEncia en l’Esport, permetés obrir 
un debat fora del Parlament també sobre aquest tema. Jo recor- 
do la irnportiincia que va tenir el debat que es va fer el Senat so- 
bre la violkncia en l’esport, que va transcendir al Senat per urla 
vegada, i que va permetre que gent important en la societat ci- 
vil, tant esportistes corn no, poguessin expíicar les rams del te- 
ma de ia violhcia en I’esprt. No és Z’iinic lloc on s’ha fet: el 
maig de 1988, a la j a  extingida República Federal Alemanya, 
ara Alemanya, hi va haver un debat moIt important que va con- 
cloure amb un informe que deia que els desolrdres p6biics i els 
actes de vioI&ncia que tenien relaci6 amb l’esprt eren el primer 
dels problemes d’ordre públic, en aque1ls moments, a la RepÚ- 
blica Federal Alemanya. 6 s  molt important tenir en compte 

aquesta dada: 6s a dir, les expIicacions eren que totes aquelles 
frustracions socials que no tenien sortida per algun Xlac molt so- 
vint tenien sortida a trav6s del terna de I’esport. 

Em semblaria més bé que aquest debat es pogués fer sabent 
que al darrere hi ha la unanimitat del Parlament de Catdunya i, 
per tant, COM que ens han estat proposades un seguit d’esmenes 
transaccionals, suposo que ens pemetrh arribar a aquesta una- 
nimitat, I ho dic per¶& nosalíres teniem dubtes, p i  que fa a la 
Mocib, en el punt número 2 on es parlava del treball o I’estudi 
sobre Sa violhncia en 1’espm-t basat, sobretot, en les federacions 
catalanes, i em semblava que es donava p a  importhcia a les 
institucions de tipus polític, general del país. Hi ha un detemi- 
nat tipus de violencia en l’csport que coneixen les federacions, 
perb com que suposo que q u i ,  justament, dos aicalries han in- 
tervingut per parlar del tema de l’esport -cosa que IIQ és casud 
tampoc-, vol dir que l’esport els ha portat a l’alcaldia ... (Ria- 
lles.) EUS saben molt b6 que hi ha allb que jo en diria l’esprt 
de barri o l’esport de categories, a vegades dites inferiors, on 
les manifestacions de viol5ncla s6n importants. 

Recordo que en una llei, que aparentment no parlava de l’es- 
port, que era la Llei de la Policia de 1’Espectacle, va haver-hi 
moltes intervencions en qu& es parlava de la problemhtica de la 
violencia en l’esport, justament en aquests h b i t s  locals. Jo que 
no he estat mai aicalde, perb si regidor, justament d’aquesta 
&rea, sé fins a quin punt també la problemhtica de l’esport ha de 
ser estudiada per les Administracions locals. Fer tant, la incor- 
poració a través d’una esmena transaccional d’aquest sector per 
poder estudiar la violhcia en I’esport millora la iniciativa. 

Finalment, nosaltres hem aportat una esmena, que si 6s ac- 
ceptada em semblarh molt M, i que si no fos acceptada no ens 
impediria votar la resta del text. La nostra esmena diu, exacta- 
ment: dnstar els mitjans de cornunicaci6 institucionals a eme- 
tre programes peribdics que col.laborin amb les campanyes 
d’esport net i sense violhcia>>. Sobre aquest tema n’hem parlat 
ja d’altres vegades, en aquest cas, no tant a la Comissi6 de CLrl- 
tura com a la Comissió de Control Parlamentari de la Corpora- 
ció Catalana de Rhdio i Televisió, i ,  en aquests moments, el 
tema pot tenir mds importbcia que abans, pmquh amb l’apari- 
ci6 de les televisions privades ha comenpt l’emissió, en hores 
de mbima audhcia infantil, de programes que, justament, fan 
i’apologiti de l’eespurt competitiu per al qual val tot tipus de vio- 
lEnc ia , 

És a dir, justament, en aquests muments, per fer contrapunt a 
la incidhncia d’aquests programes d’dgunes televisions priva- 
des que tenen u11 notable ressb entre el videoient o entre l*oient 
infantil, ens semblaria important que els mitjans de comunica- 
ció institucionals, justament, juguessin la carta de defensa 
d’allb que ja diu la nostra Llei de 1’Esport. Potser si és una llei 
poc citada 6s que va ser debatuda amb tanta pressa, en p h c i a  
única i amb una rhena de sessi6 maratoniana que ha fet que 
l’oblit hagi caigut al damunt d’aquella Llei tan important per a 
tots nosaltres. 

Grhcies, senyor President. 
El Sr, PRFSDENT: Moltes grhcies, senyor Riera. Ara si hi 

fossin podrien intervenir els grups que no han intervingut, i, per 
consegüent, el senyor Bauzh es pot pronunciar sobre les esme- 
nes presentades a la Moció. 

EI Sr. BAUXA: sí, grhcies, senyor President. Com a qiiestid 
previa, jo voldria agrair des d’aquesta tribuna, agrair molt s h -  
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cerarnent a tots els grups de la Cambra la presentaci6 no sola- 
ment de les seves esmenes sinó l’interks que han demostrat per 
un terna que, personalment per a aquest Diputat, és important i 
que el preocupa, i al llarg de les converses que hem sostingut 
durant el dia d’avui em penso que s’ha arribat a unes esmenes 
transaccionals que completen molt la Moci6 presentada per 
aquest Diputat en un terna que donar& una saluci6 -jo n’estic 
segur-, en un futur, a un problema de la societat catalana 

Jo, senyor President, li faria arribar ja, en aquest moment, les 
esmenes transaccionals,. . 

El Sr. PRESIDENT: Molt be. 
El Sr. BAUZA: .,.per a coneixement de la Mesa. CornenGard 

per les esmenes del Gmp Socialista, i intentar6 ser breu i acla- 
rir-me una mica pequi? s’ha discutit molt i s’han fet ... 

Quant a la primera esmena del Grup Socialista, en ef punt 
segon, senyor Terradellas, en fi, com ja s’ha parlat, estern abso- 
lutament d’acord que no solament ha de conhixer o ha cl’inter- 
venir la.,., en fi, el que seria d’hmbit exclusivament esportiu 
com la Unió de Federacions Esportives Catalanes, les diferents 
federacions catalanes i les entitats esportives més repre- 
sentatives de Catalunya, sin6 que tant vostk corn el senyor Ay- 
merich, amb aquesta mentalitat estructurada com a alcaldes, 
penso que 6s bo que intervinguin tamM les Administracions 
piibliques que hi tinguin compethies. I aixi es recull en l’es- 
mena transaccional en aquest punt segon, que dóna nova r&c- 
ci6 al punt amb I’afegit de des Administracions públiques que 
hi tinguin compethciesn. Penso que aixb enriqueix i que 
aquesta esmena íransaccional que he presentat a la Mesa serh, 
en fi, de I’acceptació de tots els grups de la Cambra. 

Quant a l’esmena segona, del Grup Socidista tamb6, 6s al 
punt tercer de la Moció i juntament a m b  -per abreujar- l’esme 
na p h e r a  de Convergkncia, s’ha fet una transaccional al punt 
tercer que queda tal COM s’ha posat a disposici6 de la Mesa, en 
la qual, efectivament, es demana que es realitzin gestions en- 
vers els brgms disciplinaris federatius, fins i tot el Cornitk Ca- 
tal& de Disciplina Esportiva, perquk s’efectui‘, si hi escau 
-aquesta 6s una qüesti6 important i cabdal-, si hi escari, perquk, 
efectivament, hi ha moltes federacions que han adequat els seus 
estatuts i els seus reglaments disciplinaris ai que preveia, fbgi- 
cament, la Llei de 1’Espo rt..., que aqui haig de dir a i  senyor Ay- 
merich que ha estat un oblit, potser, indult perque, jo, e1 que 
estic tots els dies treballant, és amb la Llei de 1’Esport i no amb 
la Ley del Deporte i potser aixb, indubtablement, el subcons- 
cient m’ha indult a deixar-la ja per coneguda. Entenc que a Ca- 
talunya és sobrerament coneguda la Llei de 1’Esprt i que tant 
Les federacions COM les entitats esportives tenen el seu coneixe- 
ment. 

El que jo hagi parlat exclusivament de la Ley del Deporte 
potser -ho repeteixo, indu’it per aquest lapsus-, per& té també 
una certa explicaci6. Ha estat debatuda fa poc temps, i s’hi han 
incorporat alguns elements especialmcnt relacionats amb el do- 
ping i especialment relacionats amb la viohcia ,  que última- 
ment ha tingut mds intensitat i més acceptacili -mks 
acceptacib dins el m6n de l’esport, la seva coneixenqa, i per 
aixb jo no havia parlat d’aquesta. Perb, b6, penso que aquesta 
transaccional deixa les coses al seu lloc, deixa la Llei de 1’Es- 
port perfectament al seu lloc i per davant de la Ley del De- 
porte, que nosaltres utilitzarem en tot cas amb carhcter 
subsidiari. 

Senyor Temdellas, torno..,, quant al punt quart, tamM 6s 
englobada, la seva sollicitud, en l’esmena transaccional quan es 
parla de la resta de la normativa legal vigent. Passant a les es- 
menes de Convergheia, j a  he dit al senyor Aymerich que eI 
que es deia en la primera esmena seva, que era al punt tercer, ha 
quedat englobat dins d’aquesta esmena transaccional, i el ma- 
teix he de dir, per no estendre’rn m¿%, quant al punt quart i a la 
seva segona esmena. 

I finalment, senyor Riera, jo li haig d’agrair, corn sempre, 
l’amabilitat que té vostk vers aquest diputat, l’interks que es 
pren en totes les iniciatives que proposem tant el meu Grup 
corn jo mateix, i penso que ..., bé, li he de dir amb tota la since- 
ritat que acceptem rotundament i amb tota sinceritat l’esmena 
que vosth ens presenta perque penso que enriqueix molt i com- 
pleta rnoltissim la Mocib que hem presentat. Indubtablement, 
els mitjans de cornunicaci6 -siguin institucionals o no; en el cas 
aquest vostk ens demana els mitjans de cornunicaci6 institucio- 
nals-, penso jo que tenen molt a dir en el tema d’educaci6 i en 
el tema de combatre la vlolkncia, indubtablement. Penso, ho re- 
peteixo, que amb aquesta incorporaciri la Moci6 surt molt enri- 
quida i penso que ser& de I’aprovaci6 de tots els grups de la 
Cambra. 

Grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Senyor Bauzh, li agrairia un aclariment. 

Em sembla que no s’ha pronunciat sobre I’esmena número 5 ,  
socialista. 

El Sr. BAU*: Est& dintre la transaccional. 
El Sr. PRESIDENT: Esth dintre la transaccion ai... Molt bé. 

(Pausa.) Procedirem a la lectura de les esmenes transaccionals. 
Seny or Secret ari? 

E1 Sr. SECRETARI SEGON: Esmena transaccional a l s  
punts 2, 3 i 4 de la Moció sobre el Tractament de la Violkncia 
en l’Esportz, Al punt 2: <<Que la Secretaria General de I’Esport 
dugui a terme en el termini mes breu possible un estudi sobre la 
violkncia en l’esport existent a casa nostra, comptant amb la 
col-laboxació de les administracions públiques que tinguin com- 
pethncies, la Unió de Federacions Esportives Catalanes, les di- 
ferents federacions cataianes i les entitats esportives mks 
representat ives de Catalunya. B 

Al punt tercer: <<Que en base a l’estudi demanat en el punt 
anterior, la Secretaria General esmentada realitzi les gestions 
pertinents envers els brgans disciplinaris federatius i el Cornit& 
Catala de Disciplina Esportiva perque efectu’in una revisi6, si hi 
escau, de les tipificacions d’actes i actuacions violentes contin- 
gudes en les disposicions disciplinhries esportives, adequant-les 
al títol quart de la Llei 8/1988, de I’Esprt, i la resta de la nor- 
mativa vigent. 1) 

Al punt quart; <dtealitzar les gestions necessbies envers les 
institucions afectades, els clubs, agrupacions, federacions cata- 
lanes esportives i els mitjans de comunicació per  a la coordina- 
ció i elaboraci6 d’un programa d’actuacions dirigit a evitar la 
violkncia en ]’esport, tant professional COM arnateur, d’acord 
amb el que disposen la Llei S/ l9SS,  de l’hport, la Llei 10190, 
del 15 d’octubre, i la resta de normativa legal vigent.,) 

El Sr, PRESDENT: Moltes grhcies. Passem a la votaci6. ES 
poden votar conjuntament tots els cinc punts ..., els sis punts? 
(Pau sa 1 ) 

Vots a favor? 
La Moció ha quedat aprovada per unanimitat. 
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Passem al set& i darrer punt de l’ordre del dia, MwhS subse- 
güent a la interpellaci6 sobre la plAica general de natalitat i 
orientaci6 familiar, presentada pel Diputat Il-lustre senyor Da- 
niel Font. Té la paraula per deu minuts, 

Moci6 subsegiient a ta interpeHaci6 
al Consell Exccntiu sobre la PoEitica 

Gcneral clc Natalitat i Orientiació &miliar 

~i Sr. FONT: Grhcies, senyor Presicient. fis per presentar la 
Moci6 sobre planificaei6 €miliar, que 6s subsegüent a la jnter- 
peHaci6 que vhem fer sobre natatitat i orientació familiar. El 
text de la MocicE és cl segiient: (<El Parlament insta el Consell 
Executiu a prosseguir les actuacions de planificaci6 familiar i il 
desenvolupar el desplegament normatiu corresponent dins cl 
sector sanitai i en el marc de l’atenci6 primhia de salut,>> 
Aquest és ei text de h Moció. 

Hem de dir, respecte a aquest text, que estem davant un sec- 
tor que per la seva evoluci6 ha esdevingut heterogeni i amb ulla 

dotaci6 de recursos desigual; també, que el conjunt de serveis 
de plmificaci6 familiar dc Catalunya rquereix un impuls glo- 
bal en sentit ampli cap a la seva integració en el sistema sanitari 
i cousolidacib corn a equips de suport en el marc de l’atenci6 
primhria i cle salut; també hem de dir que el Departament de Sa- 
nitat ja ha iniciat un trcbalI en aquest sentit, en d i k m t s  indrets 
de la geografia, i que convindria, des del nostre parer, prosse- 
guir ara elaborant el desplegament normatiu corresponent 
d’acarci amb allb i en la línia que preveuen les lleis de2 Parla- 
ment. El sentit de la Moci6 6s el de propiciar el funcionament i 
la consolidaci6 dels serveis públics destinats a l’oricntacid fa- 
miliar cn sentit ampli; és a dir, a aquelles actuacions sanithies 
que cls poders públics han de desenvolupar p r q u b  les persones 
i les faamilies puguin decidir llimment S Q ~  si mateixes i el 
fieu futur. 

Per totes aquestes raons, i atenent el contingut de la Moci6, 
ens sembla que seria bo donar suport a la Moció. 

Grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Font. No hi ha 

esmenes presentades. Procedeix la fixació de posicions. Pel 
Grup Mixt?   pau,^.) Tampoc hl 6s. Ei Gnip Popular? (Pausa.) 
Senyora Montserrat, tt5 la paraula. 

La Sra. MONTSERRAT: Grhcies, senyor President. Molt 
breument, per dir que votarcm favorablement la Moció, 

El Sr, PRESDENT: Moltes grhcies. Pel Grup d’hiciativa 
per Catalunya, t6 la paraula la senyora Rosa Fabian, 

La Sra. FABXAN: Grhcies, senyor President. També sola- 
ment per dir que votarem favorablement aquesta Moció presen- 
tada pel senyor Daniel Font. 

Grhc i es. 
El Sr. PRJ3SIüEm MoXtes gthcies, senyora Fabian, 
Pel Grup parslamentari de Converghcia i Uni6, t6 la paraula 

1’Uhstre Diputat senyor Dorn8nec Sesmilo. 
El Sr. S F S m O :  Moltes grhcies, senyor President. Per dir 

que la posició del nostre Grup respecte a aquesta Moci6 és tam- 
b6 de votar-la favorablement, perb tal corn est& redactada i tal 
com s’ha produ‘it la interpellaci6, que 6s la que ha motivat 
aquesta interpellaci6, simplement, amb la voluntat que en el 
Diari dc Sessions quedi tamM allb que se’n diu la voluntat del 
legislador i ho veiem clar, 6s la xa6 per la qual prenc la paraula 
en aquests moments. 

Volia ressaltar dav‘mt la Cambra que és una Moci6 subse- 
güent a una interpellacl6 que es titulava <<Politica general sobre 
natalitat i orientacili familiar>) i que, en canvi, en la Moció es 
parla que <<<El Parlament de CataIunya insta el Consell Executiu 
a prosseguir les actuacions de planificaci6 familiar>>. EX Diputat 
Font, quan s’ha expressat en aquesta tribuna presentant la Ma- 
ci6, ja ha aclarit que parlhvcm d’orientaci6 i planificaci6>> en un 
sentit ampli, perb simplement el que volia era deixar consthncia 
que, per al nostre Grup, la politica envers la natalitat i envers 
l’atenció a les parelles, i en especial, en aquest cas, a les dones 
pels problemes que les afecten en aquest sentit, trobem més en- 
certat el tim1 genkric que s’hi d6na des de la nostra Administ-ra- 
ci6, que parla d’corientació i planificaci6 familiar>>. Fent 
aquesta puntualització, que per la nostra part era obligada, 
doncs repetir el que he dit al principi, que nosaltres tamb6 vota- 
rem favorablement aquesta Moció. 

Moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes &cies, senyor Sesmito. 
Passem a la votaci6. 
Vots a favor dc la Moci6? 
La Moci6 ha quedat aprovada per unanimitat. 
S’aixeca la sessió. 

(Sún les vuit del vespre i unze minuts.) 

I ’  
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