
A SESSIONS 
L 

ATALUNYA 
Serie P - Nljmera 94 / 111 Legislatura J Set2 periode Dimecres, 10 d’abril de 1.992 

irn Xicoy i Bassegoda 

Sessi6 Plenhria núm. 70 
Primera reunió 

SUMARI 

La sessi6 s’obre a les deu del mati i dotze minuts. 
Dictamen de la Comissi6 de Justicia, Dret i Seguretat Ciutadana sobrc el Prqjecte de Llei de Creació del CoHcgi dc Tecnics 
d’Emprcscs i Activitats ‘í‘uristiqlles dc Catalunya (Punt primer de I’ordre del dia,) 

Presentació del Projecte: H .  Sr. Conseller de Justfcia (p ,  4728). 
Votació: aprovat per unanimitat (p.  4730). 
L’I, Sr. Sdnchez Ramos (M)  intervé per una qüesrid d’ordre (12.4730). 
Expiicació de vot: I .  Sra. Nerm (CiU) (p.  4730), 1. Sr. Gibert (S) (p .  4730$, I .  Sr. Nualart (E) (p.  4731) i I .  Sr. Columé (P) (p .  
4731). 

Dictamen de la Comissi6 de Justicia i Dret i Seguretat Ciutadana sobrc cl Projccte de Llei de Filiacions (Punt segon de l’ordre 
del dia.) 

Presenta& del Projecte: H .  Sr. Conseller de Justicia (p. #732). 
Addició d’un nou tEtol i article 
Esmena de I’A. p .  del Centre Dernocrdtic i Sncid (nfim. I, d’sddicih) 

Torn a favor: I .  Sr. Latorre (CDS) (1). 4733). 
Torn en contra: I .  Sr. Vendrell (CiU) (p.  4733). 
1;”. Sr. Latorre (CDS) intervé per retirar í’csrnctta uúni. I ( p .  4734). 

(Dos fascicles) IGtsciclc primer 
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Article 1 
Exrnena de2 G. Mixt (ndm. 2, de rnodificaci6) 

Esmenes de t’A. p .  del Centre Dernocrdtic i Sociul (nirms. 3 i 4, de modificació) 
Toni a favor: 1. Sr. Xbderzas (M). Tot seguit retira l’mrnena (p. 47343. 

Tom a favor: I .  Sr. i - torre (CDS), juntament amb ,?’esmena núm. 7 (p. 4734). 
Tom en contra: I. Sr. Vcndreil (CiU). Tot seguit presenta una esmena transaccional a ,?’esmena núm. 4 (p .  4734). 
L’l. Ss. Latorre (CDS) intervk ert relaci6 umb l’esmena transaccional i tot seguit relira les esrnenm ndms. 3 i 7 (p. 4735). 
La I .  Sra. Secretdria Tercera &nu lectura uE text de E’esmem transaccional a E’esmena núm. 4 (p. 4735). 
Voiaci6 de l’esmena transaccional: aprovada per urwnirnitat (p. 4735). 

Votacili: aprovat per ununimitat ( p .  4735). 
Text del Dictamen 

Article 2 
I’arhgnlf primer 
Esmena del G. p .  Populur (núm. 5, de supressib) 

Esmena del G .  p .  &Iniciativa per Catalunya (núm. 6, cle rnodificacibj) 

Esmena úe ¡’A. p .  &E Centre Dernocrdtie i Smiul (n6m. 7, de modificació) 

Esmena de I’A. p .  d d  Centre Democrdtic i Social (núm. 8, de modificació) 

Emena del G.  Socialista (nrirn. 9, cI’addicic5) 

Torn a favor: I ,  Sr. Perea (P) (p. 4735). 

Torn a favor: 1. Sr. Nualurt (IC) (p. 4735). 

Dehatula i retirada abans (esmena ntim. 3). 

Torn a fwor: I .  Sr. Latorre (CDS), juntament amb t’esmena núm. 21 (p. 4735). 

Torn a favor: I .  Sr. Abell‘16 (S),  jimtarnenf amb les esmenes núms. 11,12 i 13. Tot seguit retira les eSmene,v ndrns. 12 i 13 (p.  
4735). 

I’arhpf scgon 
1 k t r a  c) 

Esmenu del G. p .  Popular (núm. 10, de supressi6) 
1,’l. Sr. Perea (P) n’anuncia la retirada (p. 4736). 

E.rrnenu del G.  Socialista ( n ~ m .  1 1, cl’addici6) 
Dehutudu abans (esmena núm. 9). 

Atldici6 de nous artidus 
Esmenes del C. Socialista (ndms. 12 i 13, d’addicili) 

Dehtudes i retirudes nbuns (esmena nhn. 9). 
Torn en contra conjunt: i. Sr. VendreJl (CiU). Alhora, presenta unes exmenes transaccionals a les esmenes ndms. I 2  i I3 (p, 
4736). 
La I .  Sra. Smretdria Tercera ( h a  lectura al text de les esmenes transaccionals (p. 4736). 
Votczci6 de l’esmena nfirn, 5: rebutjada per 4 vots a favor, 68 ~ ? I E  corztra i 7 ahstencions (p,  4737). 
Votaci6 de l’esmena niirn. 6: rebutjuda per 8 vots nfavor, -58 erz contra i I3 abstencions (p. 4737). 
Votací6 cle l’cstnena transaccional a a la niím. 8: aprovada per unanimitat (p. 4737). 
Votació de I’esmcna n6m. 9: rcbutjníla per I I vots (z favor, 58 en contru i 14 ahstenciuons (1.1.4737). 
Vomci6 de I’esmena núm. 1 1: rebutjada per 15 vots a fuvor, 57 en contra i 11 absrencims (p. 4737). 
Votíició de l’esmena transaccional a a la n6m. 12: uprovadu per unanimitat (p. 4737). 

Vohci6: aprovat per 78 vots a favor, cap en cuntra i 4 ahstenciuns {p. 4737). 
Text del Dietameu 

Article 3 
Paragraf primer 
E.vmeria dei G. p .  d’lniciativa per Cuialuriya (nrim, 14, d’ítddici6) 

Torn a favor: I .  Sr. Nualart (IC)’ juntament amb les esmenes núms. 17,24 i 60 (p.  4737). 
r m r a  :1) 

Vot particular del G.  p. de Converphcia i Uni6 (nlirn. 1 ,  de modificaci@ 
L’!. Sr. Vendrell (CiU) n’anuncin la retirada (11. 4738). 
Torn en contra de les esmenes iiúrns. 14,17,24- i 60: I .  Sr. VendreIí (CiU) ( p .  4738). 
Votació de ~ ’ ~ S I I I ~ I ~  nfim. 14: rehuoash per 11 vots a fmor ,  47 en contra i 15 abstencions (p.  4739). 

Votació: upruvat per 47 w t , s  a favor, cap en contra i 27 abstencions {p. 4739). 
T u r  del Dicturnen 

Article 4 
R‘smt.na dei  G, Sociuiistu (núm. 16, de supressihi) 

Parit g ra f p I“ i me r 
Torn B Pwos: I .  S I - .  Abell6 (S),juníumenc amb les mmmes nÚms. 18,20 23 i 25 (p. 4739). 
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Esmena del G. p .  d‘lniciativa per Catalunya (niím. 17, de modifkaci6) 
Debatuda abans (esmena núm. 14). 

Esrnencr: del G.  Socialista (nzirn. 18, de modificacid) 
Debatuda ahuns (esmena nlim. 16). 

Esmena de VA. p.  del Centre Democrdtic i Social (núm. 19, de modificació) 
L’I. Sr. Murtin (COS) n’anuncia la retirada (p. 4739). 

Esmena del G. Socialista (núm. 20, d’addici6) 
Debatuda abans (esmena nlim. 16). 

Pa ragraf segon 
Esmena de L’A. p. del Centre Dernocrdtic i Social (nlirn. 21, de modificació) 

Debatuda abans (esmena núm. 8), 
Esmena. del G. p.  Popular (núm. 22, de modificació i de supressió) 

Torn a favor: I .  Sr.  Perea ( P )  (p.  4739). 
Esmena del G. Socialisca (núm. 23, de supressi6) 

Debatudu abans (esmena núm. 16). 
Esmena del C, p .  d’lniciativcs per Catalunya (núm. 24, de modificaci6) 

Dehatda abans (esmena nlirn. 14). 
Esmena del G.  Socialista (mim. 25, de modificació) 

Debatuda abans (esmena ndm 14). 
Torn en contra conjunt: I .  Sr. Vendrell (CiU) (p. 47.40). 
L’í. Si-. Abel16 (S) intervé per retirar !‘esmena núm. 25 (p .  4740). 
Votaci6 de l’esmena n6m, 16: rebutjucla per 14 vots a favor, 47 eyE contra i 13 ahstencions (p.  4740). 
Votacid de les esmenes niims. 18,20 i 23: reburjades per 13 vots afavor, 47 en contra i 13 abstencions (p. 4740). 
Votaci6 de les esmenes nrims. i7 i 24: rebutjades per  10 vots a favor, 47 en c m t m  i 16 abstencions (p. 4740). 
Votació de l’esmena ndm. 21 ; rebutjada per 1 V Q ~  a favor, 47 en contra i 25 ab,rtencinns (p.4740). 
Vataci6 de l’esmena n6m. 22: rebutjuda per 3 vots a favor, 48 en cuntru i 25 ahstenciuns (p. 4740). 

Votaci6: aprovat per 50 vots a favor, cap en contra i 25 dwtencions (p. 4740). 
T a t  del Dicturnen 

hrticlc 5 
Esmena del G.  Mixt (núm. 26, de modificacih) 

Torn a favor: I .  Sr. Ródenas (M) (p ,  4741). 
Torn en contra: I .  5r. Vendrell (CiU) (p .  4741). 
L’I .  Sr. Rbdenas ( M )  infewéper retirar I’esmena núm. 26 (p .  4741). 

Votaci6: aprovut per unanimitat (p .  4741). 
Text del Dictamen 

Artick 6 
Pnrhgraf segon 
Esmena del G. p .  Popular (núm. 27, de supressió) 

Atldicih d’un IIQU article 
Esmena del G. Socialista (n6m. 28, d’addici6) 

Torn a favor: I .  Sr. Pereu (P). Tor scguif retiru les esmenes nlims. 31 i 56 (11.4741). 

L’I. Sr. Ahdí6 (S) n’udnuncia la retirada (1). 4741). 
Toni en contra: i. Sr. Vendrell (CiU). Tot seguit presenta una esmena transaccional a I’esmena ndm. 28 (p ,  4741). 
La I .  Sra. Secretdriu Quarta &nu lectura al text de l’esmena transaccional (p. 4742). 
Votaci6 de I’esrnena ndm. 27: rebutjada per 2 vots a favor, 47 en contra i 26 abstencions (p.  4742). 
Votaci6 de l’esmena transaccional: apruvcsda per unanimitat (p. 4742). 

Text &1 Dictamen 

Article 7 
Par;ipaf primer 
Emena del G.  Socialista (nlim. 29, de modificació) 

Torn a favor: I .  Sr. Abell6 (S),  juntament amb e,rmenes núrns. 33 
Lletra 11) 
Esmena de I’A. p .  del Centre Bemocrdtic i Snciai (niím. 30, de supressici) 

Votaci6: upruvat per finanimitat (p ,  4742). 

34 (p. 4742 I. 

Tom a favor: I .  Sr. Murtín (CDS), juntament amb l’esmena núm. 32 (p. 4742). 

Retiruda abuns (esmena nlirn. 27). 
Esmena del G.  p .  Popular (núm. 3 1, de rnodificaci6) 

Ltulrn c) 
Esmena de I’A. p .  de1 Centre Democrutic i Socid (núm. 32, de modificnció i de suprcssio) 
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Dehatub uhans (esmena ndm. 30). 

Debatudes abans (esmena nlirn. 29). 
Torn en contra conjmt: I .  Sr. Vendrell (CiU) (p .  4742). 
I>’H. Sr. President anuncia el decuiinent úe iees emenes núms. 29 i 34 (p. 4743). 
L’I. Sr. Marrin (CDS) anuncia la retiruda úe /‘esniem nlirn. 30 (p. 4743). 
Votaci.6 de I’esmena núm. 32: rebutjutla pcr I vnt LJ favor, 46 en contra i 36 abstencions (p. 4743). 
Votiui6 de I’esmena transaccional. a l’es~neiia n h .  33; aprovada per unanimitat (13.4743). 

Votacici: lzjirnvnt per unmimitat (1). 4743). 

E,vmenes del G.  Sucialissta {mims. 33, de supressi6, i 34, de moditicaci6) 

Text del Dictamen 

Article N 
I’ariqynf segon 
Esmena del C .  1.1. d’lniciutiva per Catalunya (nllim. 35, d’adcEici6) 

Tom a favor: I .  Sr. Nualart (K) (I). 4743). 
Torn en contra: I .  Sr. Venúrdl (CiU). Tot seguit hi presenta una esmenu trm,rrrcciomi (p. 4743). 
Lu I .  Sra. Secretdria Quarta dúna lectura nE text de I’esmena rrunsacciunal (p. 4743). 

Votaci6 amb 1 ’esmena transaccional incorporada: qruvut per- ununirnitut (p. 4743). 
Text del Dictamen 

Articlc 9 
i% r a g ra P prim c r 
Iismena del G .  p .  d‘lnioiativu per Cutdrinya (ndrn. 36$ d’acIclici6) 

Torn a fdvor: 1. Sr. Nualart (J%), juntrrrnene amb les esrneneS nÚrns. 37 1’ 38 (p.  4743). 
Pa r ;i ra f te scc r 
I;,:rmenn del G.  p.  d’hiciativa per. Catalunya (niim. 37, de supressió) 

Deircrltudu uhans (esmenu núrn. 36). 
ArldiciO d’un nou article 
Esmena del G.  p .  cl’lrriciativu p i -  Catulunya (núm. 38, d’addici6) 

13ebatudn abans (esmena nim.  36). 
Tom en contra: 1. Sr. Vcndrcil (CiU). ‘Sot seguit presen fa una esmena tmnsaocional a E’esrriena núm. 36 (p. 4744). 
La I .  S I U .  Secretdria Quartu dhla lecturrt al text de I’esmenu transaccional (p .  4744). 
Vot;icio de I’esmena transaccional R la nlirn. 36: aprovada per icnanimifut (p. 4744). 
Voiwi6 CIC les esrnmes n ú m .  37 i 38: rebutjudcs per. 4 vots nfuvor, 47 en contra i 21 abstencions (1). 4744). 

Votaci6: uprovut per 50 vots a favur, cap en m n t m  i 23 ulrstenciom (p. 4744). 
Text del Dicturnen 

Article 1 O 
Iismena del G. p .  dlniciativcl pcr Clmtnlurtyrz (niím. 39, de supressi6) 

Paragraf primer 
I%mtlna del G.  Mixt (~xlirn, 40, de iiiodificació) 

Torn a favor: 1. Sr. Nualart (IC) (p. 4744). 

Torn R favor: I ,  Sr. h‘6dems (M), jsm#arnent anth les esmettes nzims. 41 i 42 (11. 4744). 
1’3 g r sc go 11 
Esmenes del G.  Mixt (n6rns. 41, clc supressi6, i 42, d’addici6) 

Dehutudcs abans (esmena nlim. 40). 
‘Torn en contra conjunt: 1. Sr. Veridrell (CiU) (p. 4744). 
Votació de l’csintma ndm. 39: rehiitjah per 7 vots ck favor, 43 en cmntru i 22 abstenoiuns (1). 4745). 
VoIaci6 de tes emenes niims. 40 i 42: rebuoudes per. 4 vot.v a fuvor, 43 en contra i 25 abstencions (p .  4745). 
Vomei6 de I’esrnena nirm. 41: rebutjada per 7 vots (Lfkvor, 44 en cuntru i 23 abstencions (1). 4745). 

Volacici: aprovat per  67 vots afavor, cup erz coiztru i 9 abstencions (p. 4745). 
Text cid Dictamen 

hrticlc 11 
Evruitlnu del G. Sociulistlr ( n i h .  43, d’ndclici6) 

Addkih d’im nou article 
Esmena del G. Socicdistn (n6m. 4-4, d’addjci6) 

‘Carn a favor: 1. Sr. Abellí5 (SI (p. 4745). 
‘Com cn contra: I ,  Sr. VendreEl (CiU) (1). 4745). 

Votacili dc l’iirt icle 1 1 : nprmut per urtartirnitut (p. 4746)- 
Votitci6 de I’addici6 d’mi nou mticJe (esmena U}: rzprnvnt per. unanimitat (p .  4746). 

L’i. Sr. Ahell6 (S) n’nnuncin Eh retirah (p ,  4745). 

Text del Dic tmen  
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Article 12 
Text del Dictamen 

Articie 13 
Esmena de! 6. Mixt (ncírn. 45, de modificaci6) 

Emena del G. SQCiUh#U (mim. 46, de modificaci6 i d’addició) 

Esmena del 6. p .  d’lniciativu per Cmtalunya (n6m. 47, de moclificaci6) 

Votaci6: aprovat per unanimitat (p.  4746). 

Torn a favor: I ,  Sr. Rhdenas ( M )  (p. 4946). 

Torn a favor: I .  Sr. Abell6 (5)  (p .  4746). 

Torn a favor: I .  Sr. NuaEart ( E l  (p,  4746). 
Torn en contra conjunt: 1. Sr. Vendrell (CiU) (p. 4747). 
Votacid de l’esmena d m .  45: rebutjada per 17 vots ufavor, 41 en confra i 9 absreracions (p .  4747). 
Votaci6 de l’esrnena núm. 46: reburjada per 19 vots a favor, 41 en corifru r’ 10 uhstencions (p. 4747). 
Votacid de l’esmena n h .  47: rebutjada per 5 vot$ afavor, 41 en contra i 25 abstencions (p ,  $747). 

Votaci6: aprovat per 42 vots a favor, cap en contra i 30 abstencions (p.  4748). 
Text del Dictamen 

Addici6 de nous articles 
Esmenes del G. Socialista (niírns. 4 8 , 4  i 50, d’ddicih) 

Torn a favor: I .  Sr. Abell6 (S) (p ,  4748). 
Torn en contra: i. Sr. Vendrell (CiU). Tot seguit presenta una esmena transaccional a l’esmenu núm. 49 (p .  4748). 
La 1. Sru. Secretdria Qucsrta &nu lectura al text de I’esmena trmsaccional (u. 4748). 
Votació de l’esmena transaccional: upmvada per unanimitat (p. 4748). 
Votació de les esmenes núms. 48 i 50: rebutjada per 27 vots a favor, 46 en contra i 4 ahstencions ( p ,  4748). 

Article 14 
Text &I Dicfumen 

Articlc 15 ~ 

ELsmenes del G. Socidista (ndms. SI, cle supressi6, i 52 i 53, d’addici6) 

Article 16 
Esmena del G.  Socialista (núm. 54, d’addició) 

Article 17 
Esmena del G. Socialista (núm. 55, de supressió) 

ArticIc 18 
Article 19 
Esmenu del G. y.  Popular (núm. 56, de supressi6) 

Votació: aprovat per unanimitat (p .  4748). 

L ’ I .  Sr. Vmdreil (S) fa avinant d decafizenc d’aquesres esrnenex i la xupressili d‘quest  article ( p .  4748). 

L’I. Sr. Abel16 (S) n’anuncia la retirada, juntanient amb la de l’esmenn ntínz. 55 (p. 4749). 

Retiruda abans (esmena nim. 54). 

Retirah abans (esmena núm. 27), 
L’I.  Sr, Vendrell (CiU) fu avinent la sirpressió d’ayuest article (p.  4749). 

Votaci6 dels ,articles 16, 17 i 18: aprovats per 54 vots u favor, cup en contra i 20 ahstencions (11.4749). 
Text &JI Dictamen 

Articlc 20. Disposicions Transitbries 
Esmcrza dei G. S‘ocialistcs (niim. S9, de supressici) 

hpastal 1 
Esmena del G .  Mixt (mim. 58, de supressio) 

Aparliti. 3 
Esmena del G. Socialista (riúrn. 59, de supressió) 

Torn a íiivor: 1. SI-. Abellí5 (S),  juntamerrt amb l’csrncria niím. 61 (11. 4749). 

L’I. Sr. Rbdenus (M)  n’ununcia la reiirada (p .  4749), 

L’I. Sr. Abell6 (S) n’anunoiu la refiruda (p. 4749). 
Torn en contra: I .  Sr, Vendrell (CiU) (11.4749). 

Addicib #un nou apartat 
Esmena del G.  p. dlniciativa per Catalunya (nlirn. 60, d’addici6) 

Debatuda abans (esmena ndm, 143. 
Article 21. Disposició 1)crog;ntiwia 
Esmena del G.  Socialista (n6m. 61, de stiprcssi6) 

Debatuh abans (esmena núm. 57). 
Votaci6 de I’esrnenm. núm. 60: rehutjad~iper 7 vots a favor, 47 m con tw  i 19 nhteitcioirs (1). 4749). 
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VotaciTj de les esmenes niims. 57 i 61: aprovades per unanimitat (p .  4749). 
Addici6 d’unil Disposici6 Addicional 
Esmenu de1 G. Socidista (niírn. 62, d’addici6) 

Text del Dictamen 

Exposici6 de motius 
Parhgraf quart 
Esmertes del G,  Socialista (núms. 63, de supressid, i 64, d’acldici6) 

Defensades abans (esmena nrirn, 62). 
Parigraf sise 
E,~mena del G.  Sociahtu (núm. 65, de supressió) 

Dcfen,raúu abans (esmena núm. 63). 
Torn en contra de les esmenes núms. 63’64 i 65: f. Sr. Vendrell (CiU) (p. 4750). 
Votació de l’esrnena núm. 64: aprovada per ununirnitat (p .  4750). 
Votaci6 de les emenes ntíms, 63 i 65: rebiitjadcls per 14 vots a fuvm, 45 en contra i 12 abstencions ( p .  4750). 

Votació de I’Exposició de motius: itprovada per 57 vots a favor, cap en contra i 12 abstencions (p. 4750), 
Votaci6 del títol i titols de la Llei: aprovut,T per unanimitat (p.  4750). 
Explicació de vot: I .  Sr. Murtin (CDS) (p. 47.50) i 1. Sr. Nualart (IC) (p. 4750). 

Torn a favor: 1. Sr. Rib6 (IC) (p.  4751). 

Torn a favor: I .  Sr. Colom (ERC). Tot seguit retira Iu Proposicid de Llei (p. 4753). 
Posici6 dels grups: I .  Sr. Murtírz (CDS) (p .  4754), 1. 5r. Curío (P) (11, 4755), I .  Sr. Guitart i Domheeh (S) (p.  4755) 1 I .  Sr. 
Camps i Rovira (CiU) (u. 4755). 
Votaci6 (de la Proposició de Llei presentada per Iniciativa per Catalunya): rebufja& per 5 vots afavor, 84 en contra i 3 uhs- 
temiom ( p  .4756). 

L’l. Sr. Abel16 (S) n’anuncia la retira&. Alhora ddna per defensades Ics emenes núrns. 63,64 i 65 (p.  4749). 

Vota& de les Disposicions Tr‘msitbria i Derogatbria: aprovades per unanimitat (p .  4749). 

Text del Dictamen 

Presa en consideraci6 dc la Proposici6 dc Llci Reg:ulwclora de !a Iniciativa Legislativa Popular (Punt tercer de l’ordre del d k )  

Presa cu consideraci6 dc la Proposicib de Llei sobre Iniciativa Legislativa Popular (Punt quart de X’ordre del dia.) 

1.u sessl’ci se xuLrp2n a un quart de tres de la tarda i onze minuts i es r e p h  a dos quart,y de cinc de la turcla i dutze minuts. 
Interpeflacih ai Conscll ISxccutiu sobrc Ia politica general dei transport fcsroviari (Punt cinquk de l’ordre del dia.) 

Formulació: 1. Sr. MwinB (CiU) (pa  4756). 
Resposta: H. Sr. Conseller de Politica Territorial i Obres Pibliques (p. 4757). 
ltkplica: I. Sr. Marink (CiU) (1). 4760). 

IntcrpcMaci6 al Cuosc.lI Executiu sobre l’aplicacih i el despIegament de Ics Hcis d’ordenaci6 territorial (Punt sis6 de l’ordre del 
dia.) 

Formulació: 1. Sr. Saura CIC) (p .  4760). 
Resposta: H. SI-. Conseller de Governacií5 (p. 4762). 
R&plica; 1. Sr. Saum (K) (11. 4763). 
Contmrkplica: ii. Sr. Conseller (p. 4764). 

Xrrterpukiaciri al Consell Executiu sobrc la pchitica de crcaci6 dc les fiitrires univcrsitrlts a Girona, Lleida i Tarragona (Punt 
set5 de l’ordre clel dia.) 

IntcrpeHaciÓ al Conscll Kxecirtiu solire l’irnpacte ambienta1 del turismc (Punt vuit& de l’ordre del dia.) 

XnterpeMaci6 ai Consell Executiu sobre les mtopistcs, sutovies i carreteres ricpendcnts de la Generaiitat de CataIunya (Punt 
novi? de l’ordre del dia.) 

Formulació: I .  S‘r. Casanuvas (M). Tot seguit n’anuncia la retirada (11.4765). 

Ei M. H .  Sr. President n’ammcia la retirada (p ,  4766). 

Fornulaci& I .  Sr. Tomus (s’) (p. 4766). 
Resposta: H .  SI-. Conseiier dc Política Territorial i Ohrcs Públiques f p .  4768). 
Replica: I .  Sr. Tornhs (S) (p. 477I). 
Contrmkplica: IX. Sr. Conseller (p ,  47?2), 

XntcrpcH:~c¡Ó al Consell Executiu sobre h intcgraci6 dc E’ntencio de In salut mental en el Servei caC71h dc la S R h t  (Punt de& 
de l’ordre del dia.) 

FonulaciZE: I. Sr. Saura (K)  (u. 4774). 
Resposta: N. Sr. Cnnsellcr de Sanitut i Se,q:ltretat Social (p .  4775). 
Kkplica: I. Sr. Saura (IC} (1). 4776). 
Contrarkpiica: H. SI.. Cnnsdler (p. 4777). 

Fortnulaci6: I. Sr. Saurca (K)  (p.  4777). 
Resposta: H .  Sr. Conseller d’Indhstria i Energia {p, 4779). 

Itn terpuNaci(l al Consell ExccuEiu sobre la scgirrctat de les insbHacions industrials (Punt onxk d l’orclre del di 
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Replica: I ,  SY. Saura (IC) (p.  4780). 
Contmhplica: N. Sr. Conseller (p. 4781). 
L'1. Sr. Saura {iC) i l'H. Sr. Conseller d'lndúsíria i Energia intervenen per contradiccions (p .  4782). 

Fonnulaci6: I .  SI-. Riera i Gussiot (IC) (p. 4782). 
Resposta: H .  Sr. Conseller de Justfcia (p.  4783). 
Replica: I .  Sr. Riera i Gussiot (JC) (p. 4783). 
Contrareplica: H .  Sr. Conseller (p. 4785). 

Interpcllaci6 al Consell Executiu sobre la politica de joventut (Punt do&& de l'orcíre dei dia,) 

La sessi6 se susp2n a un quart de nou del vespre i dotze minuts. 
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La sessiii s’nhre a les deu del matf i dotze minuts. Prwideix 
el M. 11. Sr. Presidmse del Parlament, acompanyat dc tuls ets 
membres de la Mesa, la qual és assistida per I’Oficid Mujor i 
el lletrat Sr. Vintrú. 

AI hunc del Guverri seuen els H .  Sw. Consellers d’Economiu 
i Firwicm,  d’lhsenyamcnt, de .Justkin, d‘Indtístria i Energia, i 
de Corner$, Cuawrn i Turisme. 

1. Dc?bnr i votcicih del Dictamen & iu Comissi6 de Justicia, 
Dret i Seguretat Ciutadana sohrc el Prnjccte de Llei de Creu- 
ei6 d d  C d e g i  &3 Tkcnics d’ Empreses i Activitats Turístiques 
de Cutalunyil. 

2.  Ilehut i vtitucih del Dictamen de la Comissi6 dc Justicia, 
Dret i Segureiut Ciutdana sobre el Projecte de Lici de F’iiia- 

El Sr. PRESIDENT: Comenp la sessi6. 
Abans d’entrar a l’ordre del dia, em p h  dirigir una saluta- 

ci6 al nou diputat del Grup Socialista, l’Il*lustre senyor Martí 
Sans i Painrto, el qual substitueix l’lllustue senyor Lluis Medir i 
I-luerta, que havia presentat renrincia al seu chrcc. Li desitjo 
molts Exits en la seva tasca parl[menMa. 

D’acord amb l’article 133.5 del Reglament, ha estat clrqada 
la llista ordenada de les preguntes que s’han P~eStmtat per res- 
pondre oralment en el Ple, i tarnbB el nom dels senyors diputats 
i senyores diputades que les han formulades. Aquesta llista se13 
distribulda en el curs de la sessi6 als illustres senyors diputats i 
a les illustres senyores diputades, per la qual cosa prega la me- 
sidhncia que se l*eximeixi de la seva lectura. 

Al mateix temps, d’acard amb l’article 133.3 del Reglament, 
s’muncia que les preguntes seran substanciades dem&, dijous, 
dia 11, a dos quarts dc cinc de la tarda. 

El primer punt de l’ordre del dia 6s el debat i votaci6 del 
Dictamen de la Comissió de Justicia, Dret i Seguretat Ciutada- 
na sobre el Projecte de Llei de Creació del Collegi de Thcnics 
d’Ernpreses i Activitats Trirj’stiqlues de Catalunya. La Comissió 
de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana ha acabat els seus lre- 
balls i ha em& dictamen. J3i Ira algun membre del Consell Exe- 
cutiu per presentar la iniciativa? ( P ~ M x Q . )  T6 la paraula 
l’Honorable Conseller de Justicia, senyor Bassols. 

Projecte cle Llei de Creaci6 d e l  
CoHegi de ‘C@cnics d’Emprescs i 

Activitats Turistiques de Catalunya 

El Sr, CONSELLER DE JWSTfCXA (Agusti Bassols): Molt 
Ehorable President, itlusttcs senyores i senyors diputats, el 
Projecte de Llei de Crcaci6 del Collegi de Tknics d’Empreses 
i ActiviLqtts Turistiques de Catalunya, que tinc l’honur de sot- 
metre a X’aprovaci6 de la Cambra, amb les esmenes inlirduides 
en el Dictamen de la Coinissi6, constitueix un nou exponent de 
la continuitat, de la prudent continu‘itat d’una politica de govern 
favorable a l’organitmci6 colkgial de les professions, que ha 
trobat sempre un arnpllssirn suport parlamentari. Si aquest nou 
Collegi mereix tamM el vot horable de la Cambra -corn E s  
d’esperar, atesa la manca d’esrnenes reservades per ser debatu- 
des en aquest Ple ,  serA el sis& que es crea a partir de l’aprova- 
ció de la Llei de Colkgis Professionals, de 17 de desembre de 
1982; és a dir, sis coMegis en el cucs de vuit anys llargs crec que 
donen la inesiirii d’una política que m’he permks qwiificar de 
€avorablc a I’organització colkgial i de prudent a la vegada. 

6s  interessant recordar tamb6 que, si la mcmhria 110 em falla, 
cls altres cinc colkgis han esht creats amb cl vot unh ime  del 
P,ulament de Catdmya. Aquest consens, que és bo que es pro- 
dueixi en gcneral en I’obrra legislativa, ho és també i prticular- 
ment a i’hora de la creaci6, de posar al món un nou collegi 
professional. 

No hi ha dubtc que I’organitzaciú col-legial és normalment 
positiva pcr n la professi6 que l’assoleix, per R I S  mateixos pro- 
€essianals i també -i aquest 6s un aspecte que sempre ha de ser 
molt tingut en compte- per a la sacietat destinathria dels serveis 
d’aquells professionals, perb tamhé és cert quc aquesta orgmit- 
zaci6 comporta alguna restricsi6 dc carhcter individual en ei 
lliure exercici de la profcssi6, pcr la qual cosa és molt irnpr- 
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tant que compti, en nbixer, amb un bon recolzament parlamen- 
tari. 

Tanmateix, en aquest cas no sembla que hagin de suscitar-se 
problemes respecte a l’acceptació generalitzada dels professio- 
nals afectats per la nova organitzaci6 que es proposa, perque el 
Projecte de Llei de creaci6 d’aquest nou Collegi respon a una 
petició reiterada de totes les entitats que agrupen els professio- 
nals que íreballen en aquest camp. En efecte, han estat 1’Asso- 
ciaci6 Professiond de TEcnics i Directors d’Empseses i 
Activitats Turístiques de Catalunya, la Divisi6 Autonbmica de 
Catalunya de l’Asociaci6n Naciond de Directores de Hotel, 
1’AssociaciG Professional d’hformadors Turistics i 1’Associa- 
ci6 Catalana d’Escoles de Turisme les entitats promotores del 
Collegi al voltant de les quals es MOU un colkctiu important. 

La professi6 de tecnics d’ernpreses i activitats turístiques t6 
el seu origen a la dkcada del 1960, els seixanta, quan el fet del 
turisme va esdevenir una indiistria i, ensems, una activitat 
d’hmplia projecció social. En conseqiihcia, l’any 1967 sorgeix 
in necessitat de legisIar sobre turisme i, parallelament, s’inicia 
també la formaci6 de professionals mitjanpnt les escoles de tu- 
risme, a la vegada que es van establir mesuces per tal que les di- 
verses activitats turistiques fossin dirigides per tkcnics titulats, 
com a rnitjh d’assolir la professionalitmció d’una s&ie d’activi- 
tats realitzades fms a aquell moment d’una manera rnks aviat 
familiar o autodidacta, sense cap €ormaci6 especifica, Avui dia, 
la formaci6 i l’especiaiitzaci6 d’aquesta professi6 es duu a ter- 
ine per disset( escoles a tot Cadunya, sota la coordinació de 
1’Escola Oficial de Turisme. El nombre de dipIomats sortits 
d’aquestes escoles s’aproxima als 3,700. 

Bé, la constituci6 d’aquest nou Collegi s’ajusta tambB a l s  
criteris que s’han exigit fins ara dins del marc establert per la 
nostra Llei 13, de 1382, de Collegis Professionals. Es aixi per- 
quE, en primer lloc, el Reial Decret de 14 d’abril de 1980 regulh 
els ensenyaments turístics i va substituir 1’antiga titulació de 
Tecnic d’Empreses Tusfstiques per l’actual de Thcnic d’Empre- 
ses i Activitats Tm’stiques, equivalent a la de diplomat univer- 
sitari. En aquest punt, és pertinent fer observar, per tal que 
ningú quedi injustament marginat, que el Projecte, el Projecte 
que presento té bona cura d’incloare, dintre l’hmbit del nou 
Collegi, tots els professionals habilitats per exercir la professió 
abans de la promulgaci6 del Reial Decret esmentat. Aquesta 
nomit va ser, a més, modificada pel Reial Decret 332/1985, de 
6 de mitr~, que coiisolidil el car2cter universitari de la titulaci6, 

La professi6 s’ha anat desenvolupant, a més, segons les d i f e  
rents especialitzacions, mitjangant la normativa que regula els 
diversos sectors d’actuaci6, i que entenem que és suficient per 
delimitar-ne les atribucions, amb el major respecte a la segure- 
tat jurídica. Les hncions dels tkcnics d’empreses i activitats tu- 
ristiques s h ,  ben determinadament, la projecci6,l’organitzaci6 
i la direcci6 de tota mena d’emprescs i activitats turístiques, 
tcmt públiques com privades: aghcies de viatges, transports tu- 
rístics, empreses d’allotjarnent hoteIer i agencies d’infannaciú 
turistica, prjncipdment. Perb, a mes a mbs, contribueixen a la 
preslaci6 d’un servei social molt important, i especialment a 
I’expmsió cultural, a la promocid i coneixement del país i al 
desenvolupament de l’ecanornia. En definitiva, els professia- 
n d s  del turisme tenen un conjunt d’atribucions que garanteixen 
o han de garantir la qualitat thcnica del servei turistic. El seii 
~ p n  desenvolupament planteja tamM la convenikncia de dotar 

Ia professió d’una organitmci6 colIegial que, a mds de consoli- 
dar la professi6, li aporti els elements ordenadors i deontolbgics 
que la mateixa activitat exigeix. 

Precisament, la manca d’un collegi professional va obligar 
l’Administraci6 estatal a establir, mitjanpwt l’ordre ministerial 
de 10 de juny de 1967, un registre de thnics habilitats per tal 
que s’hi inscrivissin les persones legalment capacitades per de- 
senvolupar el c h e c  de director d’establirnents turístics. En 
aquest registre, hi van ser admesos tant els titulats corn a t h -  
nics d’empreses turistiques -actualment, els titulats universita- 
ris, COM a tknics d’empreses i activitats tm’stiques-, COM 
aquelles altres persones no titulades que van acreditar els requi- 
sits establerts reglamenthriament, d’experiiencia i formació pro- 
fessionals. No obstant aixb, e1 requisit que els nirectors dels 
establiments turistics siguin t6cnics titulats va portar a wna pdc- 
tica de lloguer de títols totalment contrhria a les mks elementds 
normes deontolbgiques, perb que, de fet’ era dificil d’eradicar. 
Així, la manca d’una organitzaci6 collegial caps de regular 
l’exercici professional va permetre el desenvolupament de les 
esmentades actuacions incorrectes. 

S’hha de tenir en compte, tarnu, que l’aplicaci6 de les direc- 
trius de la Comunitat Europea i la m6s gran exighcia en la 
prestcici6 dels serveis turístics per part de la mateixa Adminis- 
traci6 estan obligant a un esforq important de profeessionalitza- 
ci6 i de capacitació, de capacitaci6 Eixnica del sector turistic, 
que fa imprescindible, al nostre entendre, la creació d’una cor- 
poraci6 professiunal capaq de col4aborar amb l’Adrnhistmci6, 
des de la perspectiva de I’inter&s piiblic. 

Per tothom 6s conegut el constant creixement de1 sector tu- 
rístic, un dels més dinamics de l’economia del nostre pafs, crei- 
xement que ha estat possible gracies a l’incrernent de la renda 
per chpita, l’augment del temps de lleure i la modernització dels 
serveis de trmsport, principalment. hs a partir de la &cada dels 
vuitanta quan el turisme experimenta una evoluci6 que el con- 
solida com a impdsor de l’activitat econhica, perd els darrers 
moviments del mercat turistic internacional han fet aparkixer 
nous paisos competidors, els quals, amb e1 baix cost dels ser- 
veis i les bones condicions clirnhtiques, han atret importants in- 
versions estrangeres -exemples: Tunísia, Turquia, entre 
d’altres-, a mes dels importants canvis que ha expcrimentat el 
turisme Est-Oest fonamentalment per la transfarmaci6 politico- 
econbmica dels paisos de 1’Est. Aixb planteja, sens dubte, la 
consegüent preacupaci6 de i’evoluci6 del sector al nostre país, 
que representa en l’economia catalana 1* 1 1 % del producte inte- 
rior brut, i ocupa, aproximadament, el 12% de ia població acti- 
va a Catalunya. 

Catalunya ha esdevingut, grhcies a la seva capacitat d’allot- 
jamelit -2,9 milions de places- i ai volum exterior rebut -15,3 
milions de turistes el 1989-, la primera regi6 turistica d’Europa. 
Per tant, és important esmerqar tot I’esfoq perquk el sector tu- 
ristic del nostre país sigui competitiu, tant des dei punt de vista 
qualitatiu COM quantitatiu. 

Per al manteniment d’aquest grau de competitivitat interna- 
cional, i ateses les tendkncies de la demanda turistica, és im- 
prescindible la millom de la professionabació i modernització 
del servei, potenciant la capacitat del professional turístic, do- 
tant-lo d’uria estructura organitzativa amb personalitat jurídica, 
per poder ser membre actiu de la societat, alhora que interlacu- 
tor vhlicl de les diferents institucions pfiibliques i privades, 
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hs t m b d  remarcable -i amb aixb acabo- que una prokcSsi6 
relativament nova assoleixi la colleg iació, perquh dcmnos~rzl que 
els avcnps econhics i eI progr6s en gcneral es projecteni so- 
lm l’activitat humana, obren noves perspectives ocupacionals i 
eixamplcn l’lmritd de Ics necessitats de servei i el camp de les 
pro fe s s ion s. 

Per tot aixb, senyores i seriyors diputats, demano el vot favo- 
rablc de la Catnbra. per a aquest nou collegi profeessioIra1, que, si 
s’aprova, serh c1 primer de I’X!stat que agrupi els t h i c s  dedi- 
cals n l’wiivitat det. turisme, motiu de més per desitjar que neixi 
amb el rnihxim suport parlamentari, i ,  per tmt ,  amb l’iiniportant 
su~port de recixitnmit que aquest ampli vot representriria. 

Moltes grhcics, senyores i senyors diputats; grhcics, scnyor 
Pi- es id en t. 

EI Sr. PI<SUXiNT’: Moltes grhcies, JToriorrhle Conseller. Si 
hi Iragués alguii diputat encarregat per la Comissi6 per deferwir 
el Dictamen, podria fcr-ho, (Puuscr,) No essent aqucst el cas, i 
com que no s’han rcscrvat C S T Y ~ ~ I E S  a aquest Pro-jecte de Llei, se 
sotmet tot el Dictimnen a votació. 

Les senyorcs diputades i els scnyr~-s diputats yiie hi estiguin 
tl’acurd, es volen posar drets? 

El Projecte de TJei cle Crea& clel Col-lefii cfe TEcnics tl’Em- 
preses i Activitats Turistiques de C;italumya ha estat aprovat per 
unanimitat. Ara els gnips pderi participar per fer cxplicacili dc 
Y o t. . . (Pa usa. $ 

(A plnudinwnts en el suctor del plihlic.) Silenci! 
Per ConvergCmciít i Uni6, t6 la parada la IH~istm senyora 

EI Sr. SANCI-IW RAMOS: R enyor Pmicicnt! 
EI Sr. m.isrmm: si? 
El Sr. S h C t I E Z  RAMOS: L’experihcia d’aquest Parlla- 

ment 6s rt’irnpcdir les cxprcssions, com s’han fct GII aquest IU- 

mcnt. Jo crcc que, si la Presiclhcia I M  pexrnEs aquesta 
expressiri, que sigui una expressi6 de precedent i que en alíres 
mamcnts cluc s’lzn tltig;ut una actitud de fa EIar aqriestcs exprcs- 
simis, que cs pugui modificar, perque, seguratticnt, que cs pugui 
fcr el que s’ha fet ara seria l ~ n a  cosa pec a aquest Parlarnent. 

Trinitat N m s .  

Moltes grhcics, seriyor President. 
E1 Sr. PRESlUENl’: Moltes grhcies per les scvcs inanifcstíi- 

cicms, senyor Shicliex. (Pausn.) X A  senyora Trinitat Ncms te la 

i,a Sra. NERAS: Grhcies, senyor President, Senyores i sen- 
yors diputats, CUITI deia el Cuxisellcr en la prescníaci6 del Pro- 
jecte de i k i ,  aqucst 6s cl sis& col-lcgi professional creat pel 
P d m w i t  de Catalunya, i penso qrrc cal fel icitar-nos-axi yerrluk 
aqucst, igual que els que el Imcedkn,  ha cstat tmib6 aprovat 
per  unanimitat de tots cls grups polítics de la  C‘arnix;~ 

Estic scgim que els professionals dcl turisme, representants 
de difcrcnts assrwiacions qne avui ens acompanyen amb kt seva 
preskricia en aquest hemicicle, els qunls em consta que han fet 
un ?hrg carni per tal cl’izconseguir aquesta Llei, se sentiran sa- 
tisfets de veure (lire totes les fclrccs polítiques cle la C~ixnbrii, 
amb la votacirj unhimc d’aquesta Llei, hem volgut fer 1111 reco- 
rieixcirient cxplícit a la seva professi6. 

A rzing6 no se li  csciipa quc el turisme i6 i i  Catalunya una 
projecciti econbinica important, i que aixri passa, sens dnbte, 
l>er+ la necessitat dc millorar-ne l’activitat dcs de la vessant pro- 
Cessiorlal. La importhch i Izt transcenclbicia d’aquest sector 
 comport:^, cotn també ens recordava el anateix Conscllcr, qxre 

[3‘lrilula. 

l’aay 80 es regulessin els ensenyaments turístics especialitzats, 
i se substituís la titulacili anterior per la de tknic rl’exnpreses i 
activitats turistiques, titulaci6 equivalent a la de diplomat uni- 
versitari. Aquesta professi6 ssth avui totalment consolidada en 
les diferents especialitzacions, i aixb ha fet possible que a Cata- 
lunya la totalitat d’assoclacions professionals del sector s’unis- 
sin per tal de reclamar la creaci6 del Collegi Professional de 
TiknÍcs d’Empreses i Activitats Turistiques. 

Ei1 un mornmt que, per l’aplicació de la normativa coanuni- 
dria europea i la rnbs gran cxigknch de qualitat del producte 
turístic, estan obligats a fer un csfoq irnpmant de professiona- 
Iitxaci6 i capacitxi6 tknica del sector turístic, la cremi6 
d ’aquest col.legi professional queda pIenament justificada. 

Com a tknica d’cnnpreses i activitats turhtiques, em sento 
iiioIt satisfeta d’havcr contribu’it d’unn manem tan directa a 
l’aprovaci6 d’aquest Collegi professioir al, i d’haver aconseguit 
una fita molt important per a tots aquells professionals que, 
com deia al principi de la meva Intervenci6, han treballat inten- 
sament pcr aconseguir un reconeixement digne de la seva pro- 
fessió. 

Al mateix temps, congratular-nos que Catalunya, com deia 
tamM el Conseller, hagi cstat capdavantera en l’aprovaci6 
cl’aquest Collegi professional. Desitjaria que el Govern cen- 
tral o altres governs autonbmlcs segiiissin tamb6 el nostre 
exemple. 

Moltes gracies, senyor President; moltes gricies, senyares i 
senyors diputats. 

El SF. PRFNQENT: Moltes @cies, seiiyoraNeras. Un nltre 
Gnrp? (Pausa.) Pel Grup Socialista, té la paraula l*IrMustre Di- 
putat senyor tirseili Gikrr. 
EE SI. GIBERT: Moltes &¡&cies, scnyor President, Senyores i 

senyors diputats, des del Grup Socialista hem votat favorable- 
~ m n t ,  iritegrament, el contingut d’aquest h j e c t c  de Llei, aril j a  
Llei, de la creacici del Collegi de Tknics d’Empreses i Activi- 
tats Turístiques de CataIunya. 

El fet d’algiina vallorxi6, que ha fet ei senyor Conseller, de 
matís, que potser no compartiríem, no ha clc trencar en h d ~ i t  
aquest CQIISCZ~S, en relació ainb la situaci6 del sector turistic, I 
les raons d’aqaesta aprovaci6 integra s6n de dos tipus. Vam 
prescntizr set esIneIies de carhcter eminentment tknic: d’aques- 
tes, tres van ser incorporades; una quarta tarnbB, amb una €or- 
rnulacici trarisaccioad, , i  les tres restants, van uptar per no 
mantenir-les per a aquest Ple, perque tenien -creiem- insufi- 
cient entitat o contingut de discrephcia COM per trencar aquest 
favorable consens d’aquesta unmimitiit en el moment d’apro- 
var aqucsta Llei. 

13’alt.ra bnnda, val a dir que hem d’cstar contents del clima 
amb qnE, tant en ponbucia corn en comissid, s’ha pitat aqrrcst+ 
debat.. , Jo crcc que hauria cslczt aixt en qualsevol cjrcumsthncia. 
Evidentment, m6s ficil llauri3 estat, perquE no hi havia, ja en 
origen, discrepchcies de fons. En realitat, era poc conflictiu en 
nrigen, p e r t p k  la Conselleria el que feia era recollir Ies a s p h -  
cims dels professionals cluc portaven j a  un grapat de mesos, {li- 
guem-nc, intentant aconseguir el cpw w u i  s’ha aprovat, i 
s’havia parlat, d’altra lmncla, tamM amb tots els grups, la qual 
cosa feia que el consens en origen ja fos molt avanpt. 

Voldria fer un esment a uila característica de la Llei: la ca- 
rxtcristica que es limita =-com ha dit el Conseller- a crear el 
Collegi, i deixa RI descnvolupanient dels seus cstattuts al fiincio- 
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nament, Aixb, en principi, ens sembla que no 6s ni bo ni dolent; 
és una opcih contra la qual no tenim res en contra, per6 que 
convida., potser, en aquest moment, a fer dues reflexions o dos 
advertiments de caxa al desenvolupament o a la confecció 
d’aquests estatuts que han de regular la vida interna del Col-legi, 
no? La primera és la d’una certir mbigiiitat, en el sentit que, al 
marge de la titulaci6, hi ha -com ha dit el senyor Conseller- 
una habilitaci6, hi ha unes homologacions que s’hcofporen 
amb criteris una mica dispws pel que fa als homologats abans 
del Decret a que feia esment 1’Honorabie senyor Conseller, que 
queda clar que és vinculant, i potser un marge de discrecionali- 
tat per a les homologacions que s’hm prodult posteriorment pr 
la mateixa Generalitat en convocatbries recents. Tampoc 6s un 
problema que ens sembli important; e1 que passa 6s que seria 
acunsellable, potser, que els estatuts precisin b6 aquest fet per 
evitar hipotetics mals usos d’aquesta discrecionalitat o possi- 
bles arbitmrietats, Aquesta 6s una reflexió. 

Una altra reflexi6 -potser rnds important- és que del text es 
podria interpretar: que es pretén agrupar m6s en Eunci6 de la ti- 
tulaci6 o de l’hhornologació equivalent que del que 6s la base 
-penso- d’un collegi professional, és a dir, l’exercici lliure de 
la professi6, I aixb va lligat a una qiiesti6 d’obligatorictat que 
t m b k  es podria desprendre del text de la Llei, que és sempre 
discutible i que lm seri més, en principi, d’aqui a pocs mesos, 
arnb l’aplicació de la normativa europea. 

Nosaltres pensem que ha d’agrupar, principalment, els pro- 
fessionals que fan un exercici lliure de Ja professi6, i, si incor- 
poren també assalariats, aixb no ha de desvirtuar el fet que el 
Coialegi ha de representar i defensar, bhsicament, l’exercici lliu- 
re de la professi6. 

Ens sembla que aquesta 6s l’única forma que aixb sigui ai- 
tknticnment un collegi professional i ens sembla tambd que és 
1’6nica forma que pugui, aquest Collegi, pretendre i exigir te- 
nir, arnb ple sentit, veu di€eretlciada, veu diferenciada de l’em- 
presariat i de Ja part laboral en els brgms de debat i de 
participació en la política sectorial. L’dnica forma que pugui te- 
nir una veu diferenciada -una veu diferenciada que nosaltres 
pensem que cal que hi sigui, que pot fer aportacions molt im- 
portants, sempre que sigui realment diferenciada-, en un esce- 
nari clificil en els propers anys del sector -em sembla que 
d’aix6 en tenim tots conschcia, malgrat que hauria de dir que 
no comparteixo del tot l’optimisme manisfetat recentment pel 
Conseller senyor Negre quant a la situació. 

És en aquest sentit que volem feficitar i donar la benvinguda 
a la nova organitzaci6 deis tknics turlstics, i que confiem que 
hi haur5 una rApida incorporació en els organismes de debat 
sectorial, i en primer lloc, en primer lloc en els emanats i de 
pendents de la mateixa Generalitat de Catalunya, corn són el 
Consell de Turisme de la Generalitat, el Consorci de Promoci6 
Turistica de Catalunya, que ens sembla que, per la mateixa in- 
coherhcia interna del Govern de la Generalitat, hauria de p r e  
duir-se aquesta incorporació, a l’hora de la presentací6 del 
Caldegi, ripidament a aquests organismes. No tindria cap sentit 
que no fos aixr’. 

16s tarnbk en aquest sentit que, des del mateix moment de la 
constitucid, nosaltres considerem +rn refereixo al Grup parla- 
mentari Socialista i al Partit dels Socialistes de Catalunya, de 
les institucions on té responsabilitats de govern-, considerem j a  
interlocutor el nou Collegi creat avui, i n’esperern reciprocitat; 

és a dir, que ens oferim a ser interlocutors del flamant Collegi 
de Tecnics d’Activitats i Empreses Turístiques de Catalunya. 

Moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: MoItes gracies, senyor Gibert. Pel Grup 

parlamentari d’lniciativa per Catalunya, té la paraula l’itlustre 
Diputat senyor Nudart. 

El Sr. NLJALART: Grhcies, senyor President. Senyores i 
senyors diputats, en primer lloc, en nom del Grup d’hiciativa 
per Catalunya, volem manifestar Ea nostra satisfacció pel vot fa- 
vorable de tots els grups d’aquesta Cambra davant el Projecte 
de Llei de Creació del Collegi de Tknics i Empreses d’Activi- 
tats Turístiques de Catalunya. I, al mateix temps, felicitar tots 
aquells titulars que, d’acord amb la Disposició Addicional Ter- 
cera del Decret 865/80, del 14 d’abril, s6n homologats diplo- 
mats universitaris i que, a partir d’avui, gaudeixen ja d’un 
colkgi professional. 

Aquest Parlament, una vegada aprovada l’any 1982 la Llei 
de Cul4egis Professionals de Catalunya, ha anat creant els dife- 
rents collegis d’acord amb Ies necessitats dels diversos col-lec- 
tius de professionals, i és evident que el collectiu de tknics 
d’empreses i activitats turistiques necessitava un colkgi profes- 
sional, no només per defensar els interessos dels seus colle- 
giats, sinó també per presta un servei a la societat. 

Voldria manifestar que a Catalunya la institució dels colk- 
gis ha estat important, no només des del punt de vista de la de- 
fensa dels interessos dels associats, sin6 m& com a instrument 
de vertebració de la societat civil catalana. El Grup d’hiciativa 
per Catalunya enth que les agrupacions professionals no han 
d’existir només en funci6 de la defensa d’aquells interessos, si- 
nó que també han de realitzar un servei al conjunt de la societat. 

La cwaci6 de nous collegis cz Catalunya és una pruva de vi- 
talitat de la societat civil, i al mateix temps fa que noves profes- 
sions s’hcorporin d seu si. Creiem que el Colkgi la crea& del 
qual hem aprovat avui és molt important si tenim en compte 
que el turisme és una de les activitats econbrniqries principals 
del nostre pais. El nostre Gnip, Iniciativa per Catalunya, espera 
i desitja que aquest Collegi serveixi per ajudar els seus profes- 
sionals, el turisme en paticular i la societat civil en general. 

Gdcies. 
EI Sr. PRESIDENT: Moltes griicies, senyor Nualart. Pel 

Grup parlarnentari Popular, te la paraula 1’18ustre Diputat sen- 
yor Colom$ 

El Sr. COLO&: Grhcies, senyor President. Senyores i sen- 
yors diputats, amb l’aprovaci6 de la Llei dc Creaci6 del Col-legi 
de T2cnics d’Ernpreses i Activitats Tucistiques de Catalunya, 
aconseguim fer realitat una justa aspjració d’aquest collectiu de 
titulats: no hi ha cap mena de dubte que aquests professionals, 
organitzats dins un collegi, tindran m6s facilitats per consolidar 
la seva professi6 i per garantir a la societat civil la seva dedica- 
ci6 al sector del turisme. 

Desitgem a la comissi6 gestora, que es constituir& a partir de 
l’aprovació d’aquesta Llei per confeccionar els estatuts del nou 
Col-legi, el rnkirn d’encerts en la seva labor. 

El carni que avui inicia la professi6 de tknic d’empreses i 
activitats tun’stiques ens permetrh a tots plegats donar-10s el 
nostre reconeixement i brindar-los el nostre suport. b manca 
d’csrnenes que hi ha hagut en aqucst Projecte de Llei per part 
dels gnips parlamentaris no és, en absolut, una demostraci6 de 
desinteres o manca de motivació, sinó una idhntica actitud de 
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tots en la linia d’ajuditr un coElectiu que ens ha d’ajudu a no- 
saltres matteixos a ciignificar 1’oferta turística de Catalunya i a 
incrementar les nostres fonts de riquesa. 

Moltes grhcies, senyor President; moltes grhcies, senyores i 
senyors dipuht s, 

El Sr. PRESIDENT: Glrhcies, senyor: Colomd 
No havent-hi cap més grup que demani torri per a explicació 

de vot, passem al segon punt de l’orclre del dia, que 6s el debat i 
votaci6 del Dictamen de la C O T ~ S S ~ Ó  de Justícia, Dret i Segure- 
tat Ciutadana. sobre el Projecte de Llei de Filiacions, i de les es- 
menes i els vots particulars reservats per defensar en el Ple. 

La Comissió de Justicia, Dret i Seguretat Ciutadana ha aca- 
bat els seus trebalis i ha ernks dictamen, Algun membre del 
Consell Executiu vol presenta la iniciativa? (Puusw.) ‘T6 la pa- 
raula I’Honorable Conseller de Justicia, senyor Agiisti Bassols i 
Parés. 

El Sr. CONSELLER DE JUSTiCIA: MoZt Wonorable Presi- 
dent, ilhstrcs senyorcs i senyors diputats, em coxrespon de pre- 
sentar ara el Prqjecte de Llei de Filiacions. Aquest Projecte 
s’enquadra en el marc -molt més ampli- de l’obra legislativa, 
en curs, de mcxIernitzaci6 del nustre dret civil. 

Es tracta d’rrna iniciativa ambiciosa, tendent a superar les in- 
srrfiiciEncies de la Compilació en aquesta iwxiithrja, que s’arrosse- 
guen des del 1960. Els articles quart i cinquh del text compilat 
actual cs limiten a regular Ics accions conduents a la investiga- 
ci6 i il la irnpugnaci6 de la filiaci6, amb total obiit de les nor- 
ilies relatives a la seva cletcrminacib, al reconeixement 
voluntari i als efcctes. 

L d  Llei 1311924, del 20 de inmg, aprovada per aquesta Cam- 
bra, tenia quasi per tinic objecte l’atlequacid de la Cr~mpllaci6 
als principis constitucionals. Per aixb aquells dos articles, tal 
corn estaven concebuts cn l’mtic text de la Compilació del 
1960, van ser reformats 6nicament en la mesura nccesshria per 

cici, i poca cosa més, sense afrontar el problema de la seva mi- 
gradesa. Per6, a més, l’obligada cqnipmci6 clc la filixi6 
mr-ltrimanial amb la no matrimonial, sense cl complement CE ’una 
xiormativa suficient, no tan sols no ha resolt Q ha deixat sense 
resoldre alguns problemes, siti6 que ha produit. algun efecte, 
possibIenient no valgut, COM per excrnple la limita55 de Xa le- 
gitimaci6 activit pel que fa a la reclamaci6 de la filiació, l‘nicn- 
ment al f i l l ,  convertint-lo en hbitre exclusiu de la dita 
dcterminaciii, amb cxclusió dels progenitors, quc es vmcn pi-  
vats d’un dret tari n m m l  com el dc la recerca del fill. 

Cal admetre, doncs, cjuc ciis t,robern davant LIIIH instituci6 re- 
llcvmt m la vida humana, insuficientment i fins i tot potser de- 
fcctuosament regulada avui, no qbstant, parlidoxa lrneiit, 13 

importbicia histhrica de la seva regulació en e3 nostre dret tra- 
dicional, Catalunya ha gawlit, cn efecte, d ’ ~ i n a  regulaci6 prbpia 
cle í’ítfifiliaci6 des dels seus orígens histbrics per aplicacizi, des 
que va configurar-sc la conscihcia niicional mtalana, clc les 
nornies del dret romA completades, modificades i milloriides 
p c  les dcl dret ciliii)nic, concrctament pels Decretals de Gregori 
IX, que van arrelar profunclclment CII la consciknciii juriclica 
dels catalans. Duran i Ras, en la seva c&lebrt: Mernoriu lrccrca 

a l’assoliment cl’aquclIa €inditat, de la seva constituciond’ r 1tu- 

de lus institueiones del derecho civil de Cutuluiia, i amb refe- 
rkncia a aquelles que deuen ser conservades, ja va assenyalar 
que respecte a la legitimitat regeix a Catalunya el dret romi%, i 
respecte a la illegitimitat -es refereix a la filia&-, a més 
d’aquest, el dret canbnic. 

Aquesta preceptiva va constituir una completa regulaci6 de 
la instituci6 que ens ocupa i fou dret aplicable a Catdunya fins 
a la promulgació de Ia Compilació l’any 2960. I encara, aquesta 
concepció jurídica de la filiaci6 que presideix els nastres ante- 
cedents i precedents histbrics, va passar d’una manera -jo di- 
ria- latent, el text compilat, com a principi general. de dret i 
formant part de la tmdició jurídica catalana. 

Esquematitzant, aquests precedents histbrics han estat Mor- 
mats per tres grans principis: el principi de veracitat o d’ade- 
quaci6 de ia paternitat i maternitat jurídica a la realitat 
bialbgica, sempre que sigui possible establir-la. ’I;a manifesta- 
ciG més coneguda i rellevant d’aquest principi, perb no única 
-com dic, d’aquest principi superior, rector-, és la de la lliure 
investigació de la paternitat i maternitat amb tota classe de pro- 
ves, Aquesta llibertat d’investigació i l’amplitud de mitjans pro- 
vatoris és igualment aplicable a la filiaci6 matrimonial que la 
no matrimonial, segons que es desprh del contingut del CQIW 

gut passatge inclbs en el Capitol JTL, Títol XVH, del Llibre 
Quart dels Decretals. 

Altre principi fonammtd rector de la nostra concepció juri- 
&ca d’aquesta institució 6s el de l fh~rJS l i i ,  segons el gual cal 
fer tots els pssibks perque cada fill tingui, a més de marc, un 
pare. Aquesta concep16 de la filiació en el dret civil catal&, 
tant per la seva hist6ria remota com propera, exigeixen ut1 arn- 
pli descnvolupainent legislatiu dels migrats preceptes a qu& em 
referia e l s  migrats preceptes de la Compilacib que la seva re- 
dacció actual, que proporcioni, que es proporcioni amb aquest 
desenvoluprtment I ’ordenament jurídic catalh una regulació 
completa i autbnoma, que faci innecessari recbrrer al Cadi Ci- 
vi 1. 

Cal tenir present, arribat cn aquest punt, que la normativa 
d’aquest cos legal dcl Codi Civil ha canviat totalment d’oricn- 
taci6 ainb motiu de la reforma innovadora i progressiva, sens 
dubte, intcodu’ida per la Llei de I3  de maig de 1981, Es pot cali- 
brar la importicia d’aquest canvi tenint en compte que amb 
mterioriht i en honor a la protecció, a ultrmp, de l’anomcnadn 
famdia legítima, no solament estava prohibida la investigació 
judicial de la paternitat sinó que, fins i tot, en alguns casos 
s’iinpedia el reconeixement voluntari dels progenitors reals. El 
text sictual del Codi Civil acaba amb aquesta situació per impe- 
ratiu d’adequar-lo a la Constituci6 i s’itproxima d dret civil ca- 
tal; histbric com tamM a les legislacions m6s modernes det 
nostre entoni corn s6n la. llei alemanya, del 1969; l’austríaca, 
del 1970; la francesa, del 1972; la missa, del 1974; la italima, 
del 1975, i la portuguesa, del 1979. 

No és gens estrany -no ds gens estmny-, dorm, que el PSQ- 
jecte de Llei que presento, que recull les esshncies degudament 
actualitzades del nostre dret llistbric com formant part de la 
ncistra tradici6 jurídica sembli aproximar-se i s ’aproximi, si vo- 
leu, a I’actual normativa del Codi Civil per rac5 de l’antecetlcnt 
aproxiinaci6 d’aquest al nostre dret propi- I, naturalment, el dit 
Projecte ~’apr~xirnii igualment a les modernes legislacions 
abans esmentades i, especiahent, a les ccntreurops, tot con- 
servant, naturalment, lcs prrbpies característiques. 
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Corn s’indica a l’exposició de motius del Projecte, tenint en 
compte l’actual moment social, cientific i juridic, és 110 sols 
oport6, sin6 necessari, establir el dgim complet de la institució 
no limitar-se a h regdaci6 de la filixi6 per naturalesa, gin6 
comprendre-hi taarnb6 la que es deriva de les modernes tecni- 
ques de procreació assistida. Regulació limitada, al mateix 
temps, per raó del seu carhcter civil, no administratiu ni sanita- 
ri, a la detemhació de la filiació dels kssers nascuts rnitjanqant 
aquestes thcniques, compresa la fecurdació assistida post mor- 
tem i de qui haur& d’assumir les funcions de pare i mare en cada 
cas tenint sempre present l’jnterks del fill. 

Senyores i senyors diputats, aquest Projecte 1egisMiu 6s im- 
portant i 6s difícil; dificil sobretot per a les persones no versa- 
des en aquesta tematica, malgrat la seva més aviat brevetat en 
l’expsició i la precisi6 del Rxic emprat. Es compon només 4 
Projects- de vint-i-un articles agrupats en quatre capítols. Cal 
dir que potser amb tres n’hi hauria prou: el de la deteminaci6 
de la filiació, el relatiu a les accions de reclamació i impugnació 
i el que fa xeferhcia als seus efectes, compresos els dinou articles 
primers i substitu’its el quart i l’últim capitol per les Disposicions 
Tmsitbries i Derogatbk que integren els dos darrers preceptes. 

ds tarnbk un projecte compromks, perque conte importants 
iimovacioons a part de les obligades a causa d’aquestes noves 
tkniques, d’aquesta tecnologia R la qual ja rn’hhe referit, aths 
que, pel seu carhcter de regulació completa i autbnorna, presen- 
ta també innovacions i es distancia moltes vegades de la regula- 
ci6 del Codi Civil, malgrat la reforma de l’any 1981 d’aquest 
cos legal al qual també he fet referencia. 

Com a mostres d’aquesta a fhac i6  puc citar: Ia presumpció 
de paternitat no matrimonial de l’home que ha mantingut rela- 
cions sexuals amb la mare durant el periode legd de la concep 
ció, estabiert a I’articIe quart i que constitueix, al meu entendre, 
un clar exponent d’apiicaci6 del principi de veracitat i també 
del de favor filii en invertir la &rega de la prova; la fixació de 
la capacitat per al reconeixement de la filiació a partir dels ca- 
tome anys; l’extensi6 de la legitimació activa alts progenitors re- 
als en la filiaci6 matrimonial, perb restringint la desmesurada 
accessibilitat a les accions de rwlamaci6 i d’irnpugnacid que 
atorguen els articles 13 1 i 140, respectivament, del Codi Civil, i 
que no tenen massa sentit quan, Iper exemple, hi ha acord entre 
e1 fillmare i pare-parent; la no-exigkncia d’un principi de prova 
per il I’adrnissi6 de la demanda que preveu l’article 127 del Co- 
di Civil i que I’estudi de la jurisprudhcia recent indica que es 
tracta d’una cautela innecesskia, excessiva; la solusi6 donada 
en els casos en quk In, diguem-tie, generosa sexualitat de la ma- 
re I’hagi dut a mantenir relacions íntimes amb més d’un home 
en l’expressat període legal de la. concep&, i la contundent 
aplicaci6 de ka llei amb carjcter retroactiu, 

La Comissi6, el Dictamen cle la qual assumeixo plenament, 
ha fet una meritíssima tasca en el tractament i l’aproximació de 
criteris sobre tota aquesta prublernhtica i sobre dtres punts con- 
flictius que em pIau molt esmentar, remamar i agrair. Perb, aixi 
i tot, queden encara seixanta-cinc esmenes reservades per sec 
debatudes en aquest Ple. Fdra desitjable que imperés -i estic se- 
gur que així ser& la mateixa voluntat politica d’acord que ha 
presidit aquest encomiable treball de la Cornissi6, per tal que ia 
Llei, que en el moment: oportii haurh de re€ondrc’s o d ’ i i ~ o r p  
rar-se a un fiitur llibre de família, s’aprovi, i s’aprovi amb el 
rniixirn consens possible. 

I?S per quest motiu que us demam, senyares i senyors dipu- 
tats, l’esfuq que akb suposa i el vot favorable al Projecte, 
d’ncorcl amb el redactat del Dictamen de la Comissió. 

Grhcies per la vostra atenci6, senyores i senyors diputats; 
moltes grhcies, senyor President. 

El Sr, FRESIIDENT: Moltes @cies, senyor Conseller. Si no 
hi ha cap diputat encarregat per defensar el Dictamen, passarem 
seguidament, al debat del Projecte de Llei. Hi ha diverses esme- 
nes reservades, la primera, la ndmero I, d’addicid d’un nau tftol 
i article, 6s presentada per l’Agrupaci6 parlament3rria del CDS; 
per a Ia seva defensa, té la paraula X’INustre Diputat senyor La- 
torre. 

El Sr. LATORRE: Grhcies, senyor President. Efectivament, 
aquesta esmena número 1 proposa l’addició d’un nou titoi i a- 
ticle abans del comengament del Projecte de Llei. h manca en 
la Compilaci6 del Dret Civil de Catalunya d’una regdació ge- 
neral de la filiació que inclogui en les seves disposicions, no tan 
sols la filia56 natural sinó tamM l’adoptiva i en un sentit mhs 
ampli una global regdaci6 de les relacions paterna-filials, unit 
al fet que la Conselleria de Justicia te, en estat avanqat de re- 
dacció, un avantprojecte de Ilei sobre mesures de protecci6 dels 
menors desemparats i de l’adopció, creiem que fa convenient, 
des del punt de vista de la sistemAtica juridica, incloure en el 
Projecte de Llei avui a debat un titol primer que reculli les clas- 
ses de filiació i reculli també la filiació adoptiva i l’equiparaci6 
entre la matrimonial i I’extramatrimoniaz, que en el redactat 
proposat per la nostra Agmpaci6 parlament&& ds molt sem- 
blant a la redacció de l’article 16 de la Llei, que inicia el capitol 
ILI9 d’aquest Projecte de Llei i que tracta dels efectes de la filia- 
ci6. 

Fent cas de la invitació que ens feia fa uns moments 1’Hono- 
mble Conseller de Justicia, bastaria que en el possible torn en 
contm sehs manifestés que l’esperit, aixi manifestat, de la nos- 
tra esmena e& recollit a l’esmentat article 16, del Projecte de 
Llei, perqub nosaltres retir6ssin-i aquesta esmena. 

Grkies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Latorre. Vol fer 

el torn en contra de totes les esmenes a I’article 1, o el vol fer 
d’aquesta expressament?   pau,^.) Doncs, el senyor Dirran té la 
paraula. Vendrell, Vendrell Duran. 

El Sr. VENDRELL: Grhcies, senyor President. Bé, aquesta 
esmena, corn ha dit I’ltlustre Diputat senyor Latorre, pretdn in- 
troduir un nou capítol amb un iinic article, tamM nou, en el 
qud es diu: <<La filia& pot tenir lloc per natrudesa i per adop- 
ci6n. Hem de dir que aixb s’inspira, sens dubte, en el Coái Ci- 
vil, on concretament l’article 108 ho diu amb aquestes mateixes 
paraules, per6 tinguem en compte que el C d i  Civil regula 
l’adopci6, En canvi, aquesta Llei que ara estem debatent és una 
llei especial sobre filiaci6 per naturdesa i per fecundació assis- 
tida, per6 no t6 en compte l’adopcih. Aleshores, parlar d’adop- 
ció en aquest primer article, nou, quan la llei no se n’ocupa en 
absolut, ens sembla innecessari. h i x b  no vol dir que quan es fa- 
ci el text refós, prbximament, o algun dia, o codi de Dret Civil 
catalh, aleshores si  que s’hi pugui incloure un article d’aquesta 
naturalesa. Per tant, en aquest sentit no creiem oport~ arhetre 
l’esmcna pel que fa a aquesta primera part de l’esmena. Pel que 
fa a la segona part de l’esmena, 6s phcticament cbpia fitem1 o 
trasllat aqui del contingut de l’article 16 del Projecte de Llei al 
qual ja ha fet refer5ncia 1’n.lustse Diputat esmenant. Per tant, si 
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posem aqui aquest text, s’hhauria de suprimir l’articfe 16, cosa 
que no ens sembla oportuna, perrquh eis efectes de la filiaci6 es 
rqylen en aquest article i 6,ds a dir, en el capítol HI, que 6s tot 
ell dedicat als efectes de la fiXiaci6. Per altra banda, la mateixa. 
Agrupació parhmentiiria no ha presentat cap esmena per a la 
suprcssi6 d’aquest article 16. Llavors seria unit reiteraci6 d’una 
norma en dos llocs del mateix Projecte de Llei, Bs per tot aixb 
que nosaltres estimem que 110 poclcm admetre aquesta esmena i 
haurcm de votar-hi en contra. 

Rcs mds, moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Vendrell, (L’l .  

Sr. Lutorrrc &mana per parlar.) BI senyor Litorre es vol mani- 
festar? (Puustr.) Tk la paraula. 

El Sr. TATORRE: Si, senyor President. Vull manifestar-me 
cn el sentit de retirar aquesta esmena. 

El Sr. PRESIDENT: Doncs, queda retirada. 
Esmena número 2, del Gmp Mixt: per a la seva defcnsa, te la 

paraula l’iihstre Diputat senyor R6denas. 
El Sr. R6DFAAS: Si, ghcies, senyor President, Corn ja ha 

dit ei Conseller abans, aquest Pmjecte de Llei 6s u11 projecte 
prou camplcx, d’una tecnica juridica molt importcant, i que fins 
i tot d s  que tenini relaci6 amb Ics qiiestions juridiques eiis costa 
d e  cornprendre moltes dc Ics qüestions plantejades. Fruit 
rl’aquesta compkxitat és, precisament, el cas que hem fet cinc 
reunions de ponhicia, d~ies amb un catdriltic professor, inspi- 
rador d’aquest Projecte, i clucs comissions. La qud cosa vol dir 
que s’im proclu’it uns acostaments importants en la generalitat 
del Projccte. Malgrat aixb han quedat vives micl skrie d’esme- 
nes quc pretenen, m6s que interferir aquest procés de consens, 
que és impurtimt i s’ha aconseguit en bona part del Projecte, 
tractar de fixar des d’un punt de vista mes tkcnic la rcal possibi- 
litat de l’nplicwi6 cl’aquest Projecte, que serh prou important, 
als ciutadans de Catalunya. 

En aqucst scntit, la nostra esmena n h m o  2 el que voldria és 
fjxiir, exactament, o no de la forma corn ha fa el Pmjecte, els 
terminis en els quals la preswnpci6 juga a favor del fill. Estem 
tmctcmt d’assolir prhcticament en tot el projecte el que es denu- 
mitiafuvtir fiiii, urla teoria que avui dia ds ixnprant en la resta 
de pakos importants i avmqats, per& lbgicarnent aixh també pot 
tenir conseqübncies importants i desfavorables per als possibles 
pares que no són pares realment, o sigui aixh, per utilitzar I’=- 
got del carrer, podríem dir que li cancgariern el mort, que en 
aquest cas seria 1111 nad6. No obstant aixh, atenent I’oferiment 
del ponent i en general del Conseller, nosalíses retirarem aques- 
ta esmena. 

Gdcies. 
EI SY. PRESIDENT: Moltes griicies. Queda retirada. 
Esmena n6rnero 3, de l’Agrupaci6 del CDS: el senyor Lato- 

131 Sr. LATORRE: Grhcics, senyor President. 
El SI-. PRESIDENT: Defensari la 3 i Ia 4, conjuntííment? 
El Sr. LATORRE: Si, i zitia mes, senyor President, que ara 

El Sr. PRFSIDfiNT: Molt bé. 
Ei Sr. LATORRE: Amb aquesta esnicna s’liitrodueix, igual 

que en l’esmena mimero 61 de l’hfome inicial (fe la Ponkncia, 
cntre els siipbsits de patologia en el matrimoni, 110 només la 
dissolució del vincle matrimonial o els supbsits dc separacid, 
sinci també la nullitat. Sorprenentment, aquesta esmena inicial 

rre té la p~rauh per fer la defeensa. 

es I n ent ai6. 

número 61 de 1’Infome primitiu de la Ponkncia lia estat incor- 
porada en el text avui a debat, mentre que no ho ha estat la in- 
troducció del terme mul.litat>> en l’article 1, quan en ambd6s 
casos es tracta d’intrduir una de les causes de desaparició del 
vincle matrimonial que han estat oblidades en la inicial redac- 
ci6 de1 Projecte. 

D’altra banda, defensarfem conjuntament l’esmena mhem 
4 a l’article 1, de modificaci6 de l’article 1, i l’esmena número 
7, tamM de modificaci6 -en aquest cas, de l’article 2. 

Tracten aquestes dues esmenes qüestions de prova. Pel que 
fa a I’esmencl número 4, substitueix els termes uprovar compli- 
dament)) per cmitjangmt tota classe de proves>>. Es tracta, amb 
aquesta esmena, de facilitar els mitjans provatoris basant-nos en 
el principi delfavorfilii, de cara a facilitar al m,kim el principi 
de la lliure investigacid de la paternitat i la maternitat. 

D’altra banda, en l’esmena niimero 7 es substitueixen els ter- 
MCS <<complida>> i <<congruent>> p l  terme <<quan es provi>>, per 
tal de fer desapar5ixer conceptes indeterminats o subjectius del 
Projecte de Llei i enllagar amb X’anterioment esmentat d’adme- 
tre <<tota mena de proves>>, tal COM indica el mateix text de 
l’apar~it 1 de l’atticle 2, en Ja seva redacci6 final. 

Gracies, senyor President. 
El Sr. PmIDENT: Moltes @cies, senyor Latorre. Tom en 

contra? (Puusa.) Senyor Vendrell, t& la paraula. 
El Sr. V E N D m L  Gri’icies, senyor President. Be, pel que 

fa a l’emnena número 3, en primer lloc hem de dir que el text 
aprovat per la Comissi6, 6s a dir, e1 Dictamen de la Comissi6, 
ja intrdueix la paraula <<efectiva>>. 15s a dir, la aseparaci6 efec- 
tiva)). Creiem que amb aquesta paraula j a  es comprh tot tipus 
de cessació del matrimoni, ja sigui per dissoluci6, j a  sigui per 
separaci6. 

Ha fet esment, l’fl-lustre Diputat, que la paraula <mullitat>> 
s’ha inlrodu’it acceptant l’esmena al seu dia presentada en dtres 
articles; i és cert, perb amb una diferencia, i és que hem accep- 
tat Ja parada <mutlitat>> sempre que es parlava de divorci o se- 
paracici. Aqui DO se’u parla, en el. text d’aquest article 1, de 
divorci, i per aixb no hem inbrodu’it la paraula <<nul.litatu, perquh 
tampoc no hi figura la paraula <<divorci>). Per tant, corn que 
creiem que amb la paraula <<efectiva>), sigui legal o de fet, que 
6s el text actual, és suficient, haurem de votar en contra 
d ’ aquesta esmena. 

Per altra part, encasa voldria afegir que, sense que aixb hagi 
dc ser una raó per si mateixa per no votar a favor d’aquesta es- 
mena, que el text dcl Dictamen respon exactament a corn s’ex- 
pressa l’article 116 del Codi Civil. 

Pel qiic fa a l’esmcna número 4, proposem una transaccio- 
nal; el text pala que <<quan es pugui provar complidament>> que 
han nascut de relacions conjugals, i l’esrnena proposa substituir 
la parada <ccomplidamentk> per les paraules <<mit~~anpnE tota 
classe dc proves>>. Crec que una cosa no estA barallada amb 
l’altra, i nosaltres proposem una esmena transacciond en el 
sentit que, després de la paraula <ccomplidarnent>>, s’afeegeixi 
<<mitjanpnt tota classe de proves>>, que %s la proposta formula- 
da, crec, per l’esmena. Res més, moltes grhcies. 

Ei Sr. P W D E N T :  Senyor Vendrell, es pronuncia sobre 
I’esmena ruímero 7 que fia defensat, o es reserva per quan es 
parli dc l’article 2? 

El Sr. VENDRELL: No, ja puc pronunciar-m’hi ata, senyor 
President, moltes @cies. 
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El text diu: quan es provi de manera complida i concloent>>. 
Aquest és el text del Dictamen, i l’esmeiia, el que proposa 6s 
que, en lloc que es provi de manem <<complida i concloent>): 
<<quan es provi>>, simplement. Ens sembla molt m6s fort -per- 
que es tracta &impugnar una presumpci6 mult Eorta de legitimi- 
tat-, ens sembIa molt més fort atendre el resultat de la prova en 
el sentit que d’aquesta resulti d’una manera indubtable la pater- 
nitat que no pas el fet que es presenti prova. Per tant, ens sem- 
bla que les parades <<<complida i concloent,>, <<de manera 
complida i concloent)), s6n molt més expressives que la propo- 
sada per l’esmena. I per aquest motiu no podem aprovar aques- 
ta esmena número 7. 

Moltes @cies. 
El Sr. PRESDEW: Moltes grhcies, senyor Vendrell. EI 

senyor Latorre s’hauria de pronunciar sobre la transaccional 
proposada a l’esmena número 4, de l’Agmpaci6 del CDS. 

El Sr. LATORM: Si, senyor President, en el sentit que ac- 
ceptariem aquesta esmena transaccional, aixb faria decaure la 
nostra esmena número 4 i, si vost5 m’ho pennet, senyor Presi- 
dent, em manifestaria també sobre les altres dues esmenes que 
jo he defensat abans, en el sentit que l’esmena nzimero 3 i l’ees- 
mena ncmero 7, un cop escoltada la intervenci6 de l*llh~st~txe Di- 
putat senyor Vendrell, les donariem per retirades. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies. Queden retirades, Per 
consegüent, passarem a les votacions d’aquest article primer, 
que queden redu’ides a la votaci6 de E’esrnena transaccional, la 
número 4, i d text de la Pontacia. En primer lloc es donar& lec- 
tura al text de l’esmena transaccional per la senyora Secret& 
ria. 

La Sra. SECRETARIA TERCERA: Article I, esmena trans- 
accional amb I’esmena ntimero 4: <<...respecte dels quals es pu- 
gui provar complidament, rnit&qant tota classe de proves, que 
han nascut de reIacions conjugats>). 
E1 Sr, PRl3STI)ENT: Moltes grkies. 
Votem en primer lloc aquesta esmena transaccional. 
Vots a favor? 
L’esmena ha quedat aprovada per unanimitat. A continuaci6 

se sotmet a votaci6 l’articlc primer, segons el Dictamen. 
vots a €mor? 
L’articia primer ha quedat aprovat per unanimitat. 
Esmena ndmero 5, del Grup Popular. Per a la seva defensa, 

tk la paraula 1’1lhtre Diputat scnyar Pera. 
El Sr. PEREA: Gricies, senyor President. Aquesta esmena 

preth la supressió del parhgraf primer d’aquest article, no sola- 
ment perque la mathia tractada correspoii a un altre titol de la 
Lki, <<De les impugnacions de la paternitat)}, article 10 i se- 
güents, la qual cosa es pdria solucionar ;unb una simple twns- 
laci6 fisica del seu redactat, sin6 fonamentalment per I’absolut 
menyspreu que es fa d’un dels principis bhsics del dret de fiimí- 
lia, com és elfavorfilii, perque, com que no es limita la legiti- 
rnacj6 activa, és a dir, la capacitat per exercir aquesta acció, 
qualsevol persona -ho remarco, qualsevol persona- pot exercir- 
la, amb l’evident perillositat per a la seguretat jucl‘dica dels €Us.  

Grhcies, senyor President, 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Pera. Vol fer cl 

torn en contra itra o el farh conjuntament amb totes les esmenes 
de l’article segon? (Pausa.) Conjuntament. 

Doncs, ara correspondrh la defensa de l’esmena n6mero 6, 
dcl Grup d’hiciativa. El senyor Nualart t6 la parauta. 

El Sr. NUALART: Grcies, senyor President, Nosaltres tam- 
bk intentem consensuar aquesta Llei perque creiem que és im- 
portant qrie sorgeixi del Parlament amb el mhim de vots 
favorables, per& si b6 -corn s’ha dit- és una llei complexa, aixb 
no treu que ha de ser una lIei clara, i nosaltres ja varn anunciar 
en Ponencia que és una Llei dificil, que és una Llei que 6s &fi- 
cil d’entendse i de comprendre en molts conceptes, i per aixb 
Iniciativa per Catalunya ha mantingut algunes esmenes que són 
purament tkniques, perb no per ser tkcniques no són impor- 
tants. 

Aquesta fa referbncia al parAgmf primer de l’article 2, en el 
qual si b6 es parla de la irnpugnacid, no diu qui pot impugnar la 
paternitat matrimonial. Entenem que quedaria clar si s’acceptds 
l’esrneiia d’hiciativa, que 6s d’addici6 i que diu que <<la pater- 
nitat pcJdrh ser impugnada pel marit i cediril davant la complida 
i concloent prova que aquest ... >> Aieshores, creiem que aixb mi- 
llora el text, que de l’altra manera es fa incomprensible i ente- 
nem que el fet que la impugnació, si no és que es pugui 
comprendre que la poden impugnar &res persones que no sigui 
el marit, en aquest cas quedaria clar, perque, si no, hi pot haver 
altres interpretacions. I aixb ho hem dit a travbs de la Ponencia: 
d’aquesta Llei hi poden haver diferents interpretacions pel seu 
redactat, És evident que hi ha una voluntat politica en un sentit 
en el seu articulat, perb de la manera que esfa redactat pot por- 
tar problemes a l  moment de la seva interpretaci6. Per tant, ente- 
nem que aquesta clarificació i aquesta esmena d’lniciativa 
ajudaria el text. 

El Sr. PFESIDENT: Moltes gracies, senyor Nualart. 
L’Agrupació del CDS manté l’esrnena número 8: el senyor La- 
torre tt5 la paraula per defensar-la, 

EI Sr. LATORRE GrAcies, senyor President. Si vosth m’ho 
permet, defensariem conjuntament aquesta esmena número 8, 
de modificació d’aquest article 2, i la número 21, de modifica- 
ci6 del parhgraf segon de l’article quart. 

Es tracta, en les dues esmenes presentades, de garantir el re- 
coneixement del fili en els supbsits de fecundació assistida, bi~- 
sant-nos també en el principi del favorflfilii, de garantir en els 
casos d’insemkió artificial en que hi ha hagut prestaci6 de con- 
sentiment sigui quin sigui el donant de l’element reproductor. 

Grhcies I senyor President. 
El Sr, PW3IDENT: Moltes grhcies, senyor Lntarre. El Grup 

SociaIista tC l’esmena niimero 9; per a la seva defensa, tt5 la pa- 
raula I’flhswe Diputat senyor Abelló. 

EI Sr.  ABELL^: si, senyor President, Defensariem conjun- 
tament les esmenes 9,11, 12 i 13. 

Respecte a les dues primeres esmenes, són dues esmenes 
cI’addici6; en la primera d’elles nosaltres el que fixem és que 
resta oberta encara l’acci6 de reclamaci6 de la paternitat. I la 
segona d’aquestes esmenes també 6s una esmena d’addici6 en 
la qual diem qrie <<sens perjudici que el m i t  impugni la pater- 
nitat per concórrer relacions sexuals de la mare amb tercem. 
Nosaltres pensem que aquestes dues esmenes ajuden a clarificar 
el text d’aquest article. 

Respecte a les altres dues esmenes hem de dir que retirariem 
l’esmena número 12 a favor d’una transaccional i també retira- 
r i m  l’esmena numero 13. 

Res més, senyor President. 
EI Sr. PRESIDENT: Moltes gricies, senyor Abellh. El Grup 

Popular t& l’esmena número 10, 
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El Sr. PEREA: Retirada, senyor President. 
El Sr. PRESDEWC: Doncs, queda retirada. (Pausa.) T Q J ~  

cn contra: senyor Vendrell, té la paraula. 
El Sr. VENDRELL.,: Grhcies, senyor President. Fel qirc fa a 

I’esrnena número 5, del Grup Popular, nu podem acceptar-la 
prquk 6s importmtissirn, ens sembla, i queda dintre d’una sis- 
tcrnhticlt molt congnient, que a. continraacjó de parlar a I’article 
I de Xa presumpció de paternitat matrimoiiial, cs digui ii I’,zxticie 
2 i cs parli de la possibilitat d’irnprrgnar aquesta paternitat ma- 
trimonid. Llavors ens sembla ben col*locat l’uticle. 1 ha €et re- 
ferhicia l’Il.Iustrt= Diputat esmenant que, tal com est& concehut 
el text d’aquest article rilimeru 2, no diu qui pot exercitar l’ac- 
ció d’impugnacih, perb tinguem en compte que aquesta acció 
tl’irnpugnacih, B part que aquí en quest article és mencionada 
com a existent, la manera d’exercim-la i qui ia pot exercitar es- 
th rcgtilat a l’article 10 del mateix Projecte de Llei. 1 allí ja diu 
qire poden exercitar aquesta acci6 e1 marit, la mare, els fills, et- 
cktera. Aixb queda perfectament regulat a l’article 10. Per tant, 
no 6s inotirr per suprimir aquest article, que, en tot cas, el que 
passaria, amb la supressió d’aquest article, 6s que semblaria que 
es vol remetre al dret supletori, 6s a dir, al Cucli Civil, i aqui el 
que pretenem és fer una regula& --com ha dit X’HonorabIe 
Coiiscller- cornpleta i autbnoma del tema de les filiacions. Per 
tot aixb haurem de votar en contra d’aquesta esmena n6mcro 5. 

Pel quc fa a l’esmenii d’hickativa per Catalunya, tarnbt5 6,s 
semblant el motiu de Icl nostra oposici6 a aquesta esmcna, enca- 
ra quc val a dir que liem d’agrair els esforps €ets pel pncn t  en 
els trhmits dc ponhcia per arribar n consensuar i fer aporta- 
cions valuoses a la tramitació d’aquest Projecte dc Llei. X%rb 
aqui -i em sembla rccorclar tuver-li ja dit en anteriors oca- 
sions-, quCm vol legitimar les persones que poden accionar per 
la impugna& de la filia36 matrimonial, diu <<cel marit>); perb 6s 
qnc no 6s nomes el marit. Segons l’article 10,.., 6s ciar que em 
sembla recordar que presenten una esmena de suprcssi6 
d’ayrrest ariiclc 10, perqui: deuen entendre quc només té acci6 
el nmit. I iiosaltrcs entcnem, d’acorci amb cS Projectc en el seu 
article 10, que no noni& el marit, sln6 -ja ho he dit- tamb8 la 
mire i el fill. Per tant, ens sembli2 mes correcta la rerlscci6 de 
l’ariiclc 10, en lloc d’establir aquesta legitimaci6 activa només 
ii f;wor del marit en aquesta esmena n6rnero 6. 

Pel que Ert n les esxnenes del CDS, n’ha retirat algana, em 
sembla que és la J... 

EI SI-. PRESIDENT: La 7, Si, senyor, 
131 Sr. VENDRELL: La 8: tcnirn, efectivament, una transiic- 

cimal a oferir, i, per tant, doncs, ens atenim a aqiiesta triu~sac- 
ciorial per il la qual demanem cl vat favorabic. 

Les esrrieiies socialistes: I’csmena n6mei.o 12, que Ii scmbla 
yiic liauria de contenir aqrrest article 2 1’afc:git6 de w x t a  oberta 
l’acci6 clc rcclaInaci6 de paternitat,>, etis sembla que és inneces- 
sari que es digui. Ja hc dit abans que aquesta acci6 de rccIma- 
ci6 de la paternitat, com tota acci6, tainlid d’impugnacih, cst,? 
regulada expressament en el text del Projecte. 1, concretament, 
la de mxlamaci6 dr, la pateniitab cs fa -questa regulaci6- a 
l’xiicle 8, del Pmjecte que estern debatent. Per tant, si alli j a  es 
diu que hi ha la possibilitat d’acci6 de rcclamaci6 de la patemi- 
tat 110 cal dir-ho en aquest artde d’ahrit ~naticm. 

Es clar, pntscr tal vegada hc pugut constatar que aqucstct Cra- 
se, {msta oberta a l’acci6 de reclamació de paternitat},, figura il 
la Llei sobre ’rkcniques de Rcproducci6 Assistida en el sen arti- 

cle 8, perb allí es refereix a l s  fdls no matrimonials i estern par- 
lant aqui de Ia fihció matrimonial. En tot cas, ens sembla inne- 
cessari aquest afegit6, és a dir, aquesta esmena d’addició, 
l’esmena 9, 

Pel que fa a l’esmena ‘1 1, que vol afegir: (<sens perjudici que 
el marit impugni la paternitat per conc6rser relacions sexuals de 
la mare amb un tercem, és una esmena a la lletra c )  de l’aarticle 
2, quan parla de les possibiljtats o dels casos que el marit no pot 
oposar-se, no pot deixar de reconhixer el fill pel fet que hagi 
nascut dintre dels cent vuitanta dies primers del mdtrimoni. Els 
fills nascuts en aquest període de temps p l e n  ser desconeguts 
pel marit de la mare, p r b  no ho p d e n  ser en els CUOS que 
s’enumeren. 1 a l’iiltirn diu: <<si la mare demostra l’existkncia de 
relacions sexuals amb el marit durant el període legal de la con- 
cep&”. I llavors I’esrnena vol degir: <<sens perjudici que el 
marit impugni la paternitat)). Evident que sempre pot impugna- 
la; aixb no 6s més que un principi, perb sempre jugar& la possi- 
bilitat d’impugnaei6 de I’article 10. I si aixh es vol afegir a 
aquesta lletra c), per que no afegir-ho tamM a les lletres a) i b), 
en eIs quals casos tambC queda salvada la possibilitat d’exerci- 
tar l’acció d’impugnaci6. Per tant, no entenem la nwcssitat 
d*aquesta esmena i haurem de votar-hi en contra. 

No sé si me n’he deixat alguna. (Pausa,) Crec que sí, que 
n’hi ha una,,. (Pausa.) No he fet esment de I’esrnena número 
10, del Grup Poptar, 

El Sr. PRESIDENT: Ha quedat retirada, eh? 
El Sx. VENDRELL: Ha quedat retirada; aleshores, em sem- 

Mortes grheies, senyor President. 
El Sr. PRHIDENT: No, em sembla que no s’ha pronunciat 

sobre una transaccional munciada, una transaccional a la 12, a 
l’esmena nl’imero 12. 

El Sr, VENDRELL: RB, he d’munciar que, a més dc la 
transaccional a la número 17, tambk presentem una transaccio- 
nal a l’esmena número 18. (Pausa Remor de veus.) E l m  parlat 
d’uunn. transaccional a l’esmena 17, el text de la qual presentaré 
seguidament a la Mesa. Per6 tambd oferim una transaccional a 
l’esrnena número l ü ,  del Grup Socialista. 

bla que he contestat a totes, 

El Sr. PRESIDENT: Lq 18 vol dir la 13 del Dictamen. 
El Sr. VENDRELL: Exactament, la 13 del text actual, del 

Dictamen. 
EX Ss. PRESIDENT: Les transaccions han arribat rl. la Mesa? 

(Remor de veus. Pausa.) Senyor Abe116, la 13, l’ha retirat VQS- 

EE? 
El Sr. ABELL6: Si, senyor President, estava retirada. 
E1 Sr. lX13IDENT: Estava retirada, doncs, 110 hi ha lloc n 

transacci6. I llavors la senyora Secrcthia procedir& a la lectura 
de les dues tmnsaceionals presentides, una a la ntimero 8 i l’al- 
tra u la riirrnerc, 12. 

La Sra. SECREThIA 1TRCEM: Article 2, esmena trans- 
accional amb I’esmcna niirnero 8, del CBS: <cDel marit, fama- 
litzat cn un document públic, tant si dit consentiment s’ha 
prestat per a la insemina& amb material reproductor del marit 
C Q ~  amb el d’un altre donant>>. 

Article 2, bis, esmena transaccionai amb l’esmenii nirmero 
12, del Grup Socialista: crPunt 1.  Els fiiIls nascuts abans del Ina- 
trimoili dels pares tenen, des de la data de celebració d’aquest, 
Ia condició de matrimonials amb carhcter general scmprc que la 
filirtcici quedi clcterm inada legal mer1 t. 
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>>Plint 2. Si la filiaci6 ha estat determinada per via de reco- 
neixement formal la impugnaci6 s’ha de regir per les regles de 
la filiaci6 no matrimonial.>> 

El Sr. PWSPDENT: Moltes grhcies, Els senyors esrnenants 
admeten les transaccionals? 

El Sr. LATORM: SI, senyor President. 
El Sr. PRESmEm Moltes grhcies. Podem passar, doncs, a 

les votacions de l’article 2, En primer lloc, votarem l’esmena 
niímero 5, del Grup Popular. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 4 vots a favor, 68 

en contra i 7 abstencions. 
A continuaci6 se sotmet a vataci6 l’esmena ntimero 6, del 

Grup d’hiciativa. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 8 vots R favor, 58 

A continuaci6, es vota l’esmena transaccional a Ia número 8, 

Vots a favor? 
Aquesta transaccional ha quedat aprovada per unanimitat. 
A continuació, se sotmeten a votaci6 les esmenes 9 i 1 i, del 

Grup Socialista, Conjuntament? 
E1 Sr, LATORRE: Senyor President? 
El Sr. P W D E N T :  Sfl 
El Sr. LATORRE,: Votació separada. 
El Sr. PRESIDENT: Doncs, votació separada. 
En primer lloc, votem la número 9, 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha qudat rebutjada per 11 vots a favor, 58 

A continuaci6, votem l’esmena n h e r o  11, del Grup Socia- 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 15 vots a favor, 57 

Finalment, se sotmet a vota& l’esmena transaccional a l’es- 

Vots n favor? 
Aquesta transaccional ha quedat aprovada per unanimitat. 
A continuaci6, es vota l’article 2, segons el Dictamen. 
Vats a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L’article segon ha quedat aprovat per 78 vots a favar, cap en 

contra i 4 abstencions. 
Passem a ]’article tercer: esmena 14, del Grup d’hiciativa 

per Catilunya. El senyor Nualart t6 Ia paraula. 
Ef Sr. NUALART: Gricies, senyor President. Agruparia 

I’esmena 14, la 17, la 24 i la 60. 
El Sr. PRESIDENT: Molt bé. 

en contra i 13 abstencions. 

de l’Agrupaci6 del CDS, 

en cama i 14 abstencions. 

lista, 

en contra i 11 abstencions, 

mena nhero 12, del Grup Socialista. 

El Sr. NUALART: El Grup d’lniciativa per Catalunya, quan 
es va debatre el Projecte de Llei sobre la legítima, ja va intentar 
incorporar a la Llei la figura de la parella de fet; aleshores, el 
Portaveu del Grup de la majoria, en respondre a aquest Diputat, 
va dir que aquella no era la llei adient per parlar sobre la parella 
de fet, que hi pudia haver altres lleis en les quals es podria par- 
lar de la figura de la parella de fet. Aleshores, entenem nosal- 
tres que la Llei de filiació és la llei més important que es 
relaciona amb la familja i, per tant, la llei en qui?, podria incIou- 
re’s la parerla de fet, E s  evident que -i ho v m  anunciar h.mbé- 
en fer la reforma del Dret Civil Catal& mitjanqant lleis especials 
i no mitjmgant una Dei globalitzadora, feia que molts conceptes 
quedaven al marge i que aleshores era difícil, de vegades, in- 
doure’ls dins de lleis especials. Per tant, nosaltres creiem que 
aquesta llei especid sobre Xa filixi6 és l’acüent per incloure la 
piueila de fet. 

Jo vaig dir en eI seu moment -i ho tomo a repetir avui- que 
la parella de fet és una realitat que existeix al nostre pais, i no 
podem defugir d’eIla, vull dir, no podem dir que en aquests mo- 
ments la parella de fet no existeix a Catalunya. És m&, a niveli 
d’Europa hi ha una forta pujada o creixenqa de les parelles de 
fet, a tot Europa; hi ha, en aquests moments, nacions a nivell 
d’Europa que ja tenen prop del 20% de parelles de fet. És una 
preocupaci6 de tot Europa, el fet de les parelles de fet; el ma- 
teix Consell Europeu ha demanat als seus ministres que tinguin 
atenci6 p d  fet de la parella de fet i que es regiili aquesta situa- 
ci6, perquE, realment, pot produir gam problemes, no només 
als membres de la parella de fet, sinó també a la societat en ge- 
neral. 

Crec que legislar sobre filiacions i no tenir en compte I R  pa- 
rella de fet ..., jo crec que 6s greu que aquest Parlament no tin- 
gui en compte aquesta realitat social. A més, jo voldria fer una 
skrie de consideracions: el fet que no legislem sobre Ia parella 
de fet no vol dir que aixl impedirem que hi hagi parelles de fet; 
evidentment, encara que no es legisli, la realitat existeix. Crea, 
a mes, greus inconvenients, i podríem anunciar, no nom& pel 
que fa a la filiació, sinó greus inconvenients que hem pogut 
veure a través de moltes senthies que han estat, d’alguna ma- 
nera, repudiades per part de la societat: vull recordar, nomes, 
els fets de les pensions de viduitat quan no hi havia encara el 
divorci R 1’Estat espanyol, i que aleshores no podien cobrar la 
viduitat per molt que haguessin portat molt de temps de convi- 
vkncia. e s  evident que en aquells moments es reconeixia, a ni- 
vell d’Estat, de fet, la pareilla. 

A mks, tambd el que crec que, a part dels inconvcnients que 
es creen, e1 que nosaltres fem, amb la manera de no regular per 
mitja del Parlament la parella de fet, el que fem és deixar el po- 
der legislatiu a la jurisprudhcia. 6 s  evident que existeixen can- 
fiictes de la parella de fet: si no ho regulem nosaltres en aquest 
moment, el que fem 6s que la jurispmdkneia hagi de regular, de 
fet, de f a m ,  la parella. Per tant, nosaitres entenem que 6s des 
d’aquí que podríem fer aquesta regulació. 

D’altra banda, el que valorem són Ics conseqütmcies 
d’aquesta parella de fet: no diem ni donem cap status a la pare- 
lla de fet; simplement, regulem les C Q ~ S ~ @ ~ & S  de l’existkn- 
cia d’aquesta parella. Abans, el Conseller ens parlava del 
principi de veracitat que reuneix aquesta Llei com a requisit fo- 
namental, i que el que fa és que la paternitat jurídica formal es 
converteix en la paternitat biolbgica. Bé, és evident que també 
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amb un principi de veracitat es pot dir que la puella de fet es 
converteix en una parella legal, la parella de fet, i, per tant, 
d’dguna manem hauria de tenir aquesta regulaci6. 
Li inclusi6 d’aqlxestes esmenes en els diferents articulats ..., 

pel que fa a l’esmena 14, nosaltres entenem que hi ha tres situa- 
cions que es poden donar: la situaci6 matrimonial i la situaci6 
extramatrimonial d’una parella estable, i, per tant, que tingui 
una malogia amb la parella matrimonial, i, cl’aitra handa, un 
tercer estat, que serien aquelles relacions espoddiqucs o reh- 
cions I-IQ estables. Per tant, el que preth aquesta esmena nostra 
a l’article 14 és inclorire nom& que hi ha aquestes tres situa- 
cions, i entenem nosaltres que tamb6 a favorfilii -corn deia 
també el Conseller en l’exposicl6 de la Llei-, a favor del fill, és 
evident que si nosaltres regulem corn it pruva, corn a prova 
#aquesta paternitat, la piu& de fet, 6s molt aci l  a nivell de la 
chrrega de la prova que pugui tenir aquest fill que ha nascut 
d’una rehcih d’nna parella no matrimonial. Per tant, amb 
aquesta esmena i4  a aquest article l’dnic que fem és introduir 
els t m  diversos estats que es poden donu en una situacih de 
pdternitat o de maternitat. 

En l’esmena 23 nosaltres..., en ponhncia hi va haver una dis- 
cussi6 a fons per buscar el concepte que, en realitat, era molt 
ficis, qxre era la c<parella extramatrimonial>>, la <cpareEla esta- 
blen, la <<parella de feb. En canvi, hem hagut de buscar concep- 
tes com c<cohabitaci6)> o <<relacians sexuals,) ..., apareix en 
:ilguns moments <wdiahitació>>, en altres <dacions sexuals>>, i 
cl que volciriem -i aquesta era la voluntat, almenys, que jo vaig 
veure dins la ponkncia- era simplement de regular aquella pare- 
lla estable, aquella parella que té una certa analogia amb les pa- 
relles matrimonials. 

A l’esrnena niitnero 30 el que nosattres també creiem és que, 
dintrc clc la linia que hem dit que cs tingui el mateix principi de 
veracitat que es deia pel que fa ít la patemitat i la maternitat, 
que es tingui tamM en aquestes parrelles, i, per tant, tinguin els 
miteixos requisits i els mateixos drets, tant els membres d’una 
pardla que sigui matrimonial corn d’aquelia parella no matri- 
monial o extramatrimonial. 

I, per ~ l b ,  crec qrrc: és important l’esrnena 60, que el que 
nosaltres demanem 6s que 1’Executiu CIC la Generalitat crei un 
registre per a inscripcions de parelles de fet. Crec que aixb so- 
lucionaria molts problemes: no és exactament nom& en aquesta 
llei, jo els valdria recordar la problemhtica que existeix en la 
llei d’mendaments urbans, de parelles que viuen o convinen 
durant molt dc temps i, per la mort d’un deIs dos, aleshores, 
evidentment, han de deixar el domicili, i, aleshores, de vegades 
-i iiixh t a m s  es va dir pel Grup de la majoria, qual parlhvem 
de la legitima-, que es considera una parella de fet, o corn es 
pot considerar? Bs evident per tant, que la creaci6 d’un registre 
i una normativa per a la inscripció en aquest registre soluciona- 
ria aquest problema, i no serviria nomes per a aquesta llei, sinti 
que serviria, en un futur, pe@ aquestes parelles, amb altres 
problemes i amb altres circurnsthcies que tenen dintre del m6n 
jurídic, tinguessin una soluci6. 

Per tant, creiem que aquestes esmenes, d’incorpomr aquests 
conceptes dintre d’aquesta Llei, farien,.., i abans es parlava 
tambk, el senyor Conseller pcirlavi d’una llei Wm@ii, crec 
que una llci avanqada en aquests morneiits a Catdunya seria 
urla llei que es plantegés clarament la parella de fet. 

Gric ies , 

El Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyor Nualart. El torn en con- 
tra ... Suposo que conjuntament p a s d ,  seguidament, a defen- 
sar una esmena del Grup de Converghcia i Uni6 a aquest 
carticle, o el vot particular? 

EI Sr. VIZNDMLL: Gracies, senyor President, Si em per- 
met, comenqo per dir que el meu Grup retira aquest vot particu- 
lar, 

El Sr. PRESIDENT: Molt b6, doncs, queda retirat. 
El Sr. VENDRELL: I em referir6 a les emenes que han es- 

tat defensades per 1’1l.lustre Diputat senyor Nualart. Totes elles 
fan referkncia a la parella de fet. Sap, senyor Nuaiart, que 
n’hem parlat, n’hem parlat foqa, i que li hem reconegut -i ho 
torno a dir- que 6s una realitat social, la parella de fetj que cal 
que el legisladur se’n preocupi, d’alguna manera, certament. És 
complicat el terna, i no put quedar resolt amb les poques esme- 
nes sobre aquesta qiiesti6, que requereix, sens dubte, el tema, 
una major extensi6 de normativa, Algun dia es pot plantejm, 
tant se val a nivell estatal com, fins i tot, per qu& no?, p i e m  
considerar-ho a nivell de Ies nostres facultats legislatives. Per6 
no és a p i ,  entenem, en aquesta Llei, on s’ha d’intentar resoldre 
el probIema de les parelles de fet. (Remor de veus.) 

Aleshores, i passant concretament esmena per esmena de les 
defensades, pel que fa a l’esrnena 14, el que es pretengui aqui, 
només a títol munciatiu, sense m6s conseqükncies, perque 6s 
que no en ti: cap, en I’article 3 no té cap conseqühcia que es 
parli en la primera Jfnia de la filia& extramatrimonial, es tracti 
o no de fills nascuts d’una parella de fet. L’articZe té la mateixa 
aplicació, el mateix sentit, s’hi introdueixin o no s’hi intrduei- 
xin aquestes paraules. Bs a clir, el text de i’articie no distingeix, 
no especifica -ni cal, entenem nosaltres- la filiaci6, sigui o no 
d’una parella de fet, més o menys estable, duradora, inscrita ..., 
tant se vd; en tot cas, es tracta de filiació no matrimonial, pel 
contingut de l’artide que estil excminant la filiació no matrimo- 
niaL Per tant, en els temes de filiaci6 no matrimonial, hi entren, 
fins i tot, eis de la filiaci6 produ’rda a conseqiiencia de les rela- 
cions hagudes en una parella m6s o menys estable, diguem-ne 
parella de fet. 

Pel que fa a l’esrncna 17, aqui el que fa es, d’alguna manem, 
institucionalitzar la parella de ket, atribuint-li la mateixa pe- 
surnpcili de paternitat al baró d’aquesta parella que la que 
s’atribtieix en l’nrticle 1 al marit. Exactament igual. Ens sembla 
que aixb no pot ser aixi, pcrquE, en primer lloc, amb aquesta es- 
mena el que fa és suprimir d que ha dit voste que existeix, que 
s6n tres classes: la matrimonial -segons vosth, la parella de 
fet, i ia que no és ni matrimonial ni parella de fet; perb aqui, 
amb aquesta esmena, se suprimeix aquesta 6 1 t h ~  classe de 
fills. I, per tant, l’article 3 el que té per objecte, precisament, és 
regular la filiacid d’aquestes, el producte d’aquestes relacions 
sexuals, encara que no obeeixin a una situaci6 de parella de fet, 
cosa que I’esmena suprimeix de fet, perque només parla de la 
presumpció de filiaci6 en el cas de parella de fet i oblida les fi- 
liacions que no s6n consqühncia d’una parella mds o menys 
estable. Per tant, no podem admetre aquesta esmena que és de 
modi€icaci6 total de p d g m f  de I’article 4. 

Una altra de les esmenes que han estat defensades, que fan 
referkncia també a la parella de fet, 6s una esmena al segon pa- 
rhgraf d’aquest mateix article 4, que es refereix a la presumpci6 
de filiació en les filiacions aconseguides rnitjanpnt les &ni- 
ques de fecundació assistida i aleshores proposen que digui, 
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aquesta norma, que s’hi afegeixi, monsentirnent>> -que és n e  
cessari el Consentiment-, consentiment del membre baró de la 
parella, de fet formalitzada, etcbtera, 

Bd, jo crec que una dona que vulgui ser fecundada per les 
tkniques de fecundaci6 assistida, si no est& casada, no necessi- 
ta ei consentiment de nhgd, ni tan sols del qui pugui viure amb 
ella. 6s  a dir, per altra part, per altra part, només podrh,.,, 6s a 
dir, tot aixb requeriria una legislació més amplia, perb que tal 
com esth formulada l’esmena ens sembla que no pot ser con- 
gruent, pe@ cal que l’home hagi de demostrar que consti- 
tueix parella de fet; o sigui mentre l’home no pugui demostrar 
que constitueix parella de fet, el seu consentiment IIQ és vklid. 
hs clar, em dir& vostb, per aixb existhh el registre amb con- 
gmhncia. 

Be, perb, en tot cas, la fecundaci6 assistida, tal corn est& avui 
regulada en la mateixa llei, també estaw, sobre tkniques de fe- 
cundaci6 assistida, sempre, la fecundació, si no es tracta del 
marit, sempre és amb donant anhnim, ha de ser anbnim, segons 
la mateixa llei estatal. Per tant, és bastant complicat tot aixb; 
caidria fer-ne una regulaci6 més acurada i, ja dic, potser algun 
dia se’n pot parlar, p r b  aqui en aquesta LIei i amb unes quan- 
tes esmenes que tenen, sens dubte, molt bona voluntat -ho entc- 
nern aixi-, perb que no podem en cap cas acceptar. I, finalment, 
esth clar, al final, doncs, tamb6 presenten una esmena en el sen- 
tit qne Ia Generalitat haurh de crear, en el termini que sigui -diu 
sis mesos-, un registre per a la inscripció de les parelles de fet. 

Bé, amb aixb jo crec quc desapareixen les parelIes de fet; 
des del moment que s’institucionalitzen, que se li reconeix un 
status legal, es legalitza la parella de fet i deixa de ser de fet, 
passa a ser una pareila ~ e g d ,  És a dir, es tractaria ci’una parella 
legalitzada, una parella cle dret, perb no matrimonial. Alesho- 
res... fins i tot la terminologia eiis falla, eh? O sigui que 6s per 
repetir que caldrh fer-ne un estudi molt més acurat al seu dia, si 
es put procedir a fer-lo, sobre aquesta realitat social que re& 
ment a nosaltres no se’ns escapa que existeix i que requeriria 
una regulació més Amplia en el seu cas. Els efectes d’aquesta 
parella de fet institucionalitzada corn una classe de segon matri- 
moni, gaireb8, perqub els efectes veig que per la prestimpcih de 
legitimitat si m6s no, doncs, s’equipara al matrimoni etcetem, 
els efectes que hi puguin haver tambd en altres camps com 6s el 
de les successions, els arrendaments, etcEtera; tot aixb cal un 
estudi mes aprofmdit i aqui no ens sembla oportú admetre 
aquestes esmenes, 

13s per tot aixb, senyor President, senyores i senyors diputats, 
quc votarem en contra d’aquest conjunt d’esmenes. Grhcies. 

El Sr, PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Vendrell, Pas- 
sem a la votaci6 corresponent, a les votacions corresponents a 
I’article tercer. 

Esmena 14, de1 Grup d’Iniciativa per Catalunya: vots a fa- 
vor? 

Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha queclat rebutjada per 11 vots a favor, 47 

A continuació se sotmet a votaci6 l’article terccr scgoiis 21 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 

en contra i 15 abstencions. 

dictamen. 

L’article tercer ha quedat aprovat per 47 vots a favor, cap en 
contra i 27 abstencions. 

Passem a continuació al debat de l’,uticle quart. En primer 
lloc hi ha l’esmena número 16, del Grup Socialista. Te la parau- 
la I’Illustre Diputat senyor AbeIld 

El Sx. ABELL6 Si, senyor President; defensarfem conjunta- 
ment les esmenes 16,18,20,23 i 25. 

El Sr. PRESIDENT: Molt b& 
El SI., ABELL6 En aquest article quart el conjunt d’esme- 

nes que presenta el Grup Socialista, es centren en el debat, que 
ja en el seu moment es va plantejar a ponhcia i desprds a Co- 
missió, al voltant d’un conjunt d’accepcions que en el text legal 
apareixen. La discussi6 ja la vam tenir alli, si s’havia de posar 
wlacions sexuals>>, <<cohabitació>), és a dir, tot un conjunt 
d’accepcions que des del punt de vista del Gnip Socialista con- 
siderem que en ei text legal no hi ha una línia clara en la mesu- 
ra que en alguns articles es parla de mlacions sexuats>), en el 
segiient parAgraf de c<cohabitaci6#, etchtera. I fins i tot en la 
mateixa exposiici6 de motius es torna a la {<cohabitació>>. 

Nosaltres considerem que des del punt de vista jurídic i fins i 
tot des d’un punt de vista més entenedor, el que hi hauria d’ha- 
ver en el conjunt ja d’aquestes esmenes i en el conjunt del text 
legal 6s la paraula c<cohabitacid sexual>>. Nosaltres creiem que 
hi ha precedents, evidentment no ja només en el dret comparat 
sin6 en la nostra. mateixa legislaci6 i, per tant, des d’aquest punt 
de vista aquestes esmenes van en aquesta direcci6, que la pa- 
rmla wohabitaci66w sigui la que presideixi el conjunt de les 
nostres esmenes. 

Res més, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Abell& L’Agm- 

pació del CDS tambd tt5 esmenes a aquest article, Les vot de- 
fensar? (Pausa.) “hi ha dues que n~ han estat defensades. 

El senyor. .. 
El Sr. MARTh: Grhcies, senyor President. Si CM permet, 

faig ús de la paraula per dir que i*ccsrnena nlimero 3 9... 
EE Sr. PRESIDENT: Senyor Mutin, té la paraula. 
EI Sr. MARTa: Grhcies, perdó. fis per anunciar que l’es- 

mena n6rnero 19, la retirem i l’aItra, la 23, ja estava defensa- 
da. 

El Sr. PRESDENT: I amb la 20 que passa? Esth defensada 
ja? 

El Sr. MNZTÍN: No, la 20 no 6s nostra, és del Grup Socia- 
lista, senyor President. 

La 19, la donem per retirad a-.. 
El Sr. PRESIDENT: La 20 6s del Grup Socialista ... 
E3 Sr. MART&: I la 21 ja es& defensada. 
Gracies. 
El Sr. PRESIDENT; Mortes gwhcies. El scnyor Carod-Rovira 

demanava la paraula? No! (Pausa.) 
El Gnxp Popular tt5 l’esmena nfimero 22; el senyor Perea t6 

la paraula per defensar-la. 
El Sr. PEREA: Gdcies, senyor President. La fmaiitat 

d’aquesta esmena és la supressió dels temes mxonekement 
afamiai o thcit>>, en tant que aquesta possibilitat de reconeixe- 
nient 6s coritrhria a un altre dels grms principis del dret de fa- 
~nilia,  principis que aquest Projecte s’obstina a esquivar, com és 
ei dt: fomiilitnt CII els negocis juridics, mant una vagada mks 
CII contra dels interessos dels fills. 

Grkies, senyor President. 
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El Sr. PRESTDENT: Moltes grhcies, senyor Perea, T Q ~  en 
contra: tt5 la parada l’P14ustre Diputat senyor Vendrell. 

Ei Sr. VENDRELL: Grhcies, senyor President. Les esmenes 
socialistes plantegen un terme, una problernhtica de terminolo- 
gia en aquest article. Sap, senyor Abelló, que vam fer un esfoq 
per intentar trobar la paraula més escaient, que pugui dir més 
clarament el que es vol dir, i que, fins i tot, hi va. haver una re- 
comanació de pnEncia per adoptar la pamula, concretament, 
<<cohabitar>> o <<cohabitació>>; perb, despr&s, reflexionant-hi de 
nou ens ha semblat que no podiem admetre aquestes esmenes i 
que era millor mantenir el text segons va ser presentat pel Go- 
vern de la Generditat. I és que la mateixa paraula <<cohabita- 
ciów no és una paraula d’ris massa corrent en aquesta 
terminologia de relacions sexuals, perquh vol dir aixb, perqub 
no 6s q~ialsevd cuhalitació; poden cohabiíx germans, noies 
amigues, que no tenen res que veure amb les relacions sexuals, 
c, nois i noies, etchtera. Llavors, el que cal 6s palar explícita- 
ment de l’existhncia de relacions sexuals -i no de cohabitaci6- 
perquk es pugui presumir aquesta paternitat no matrimonial. Per 
tant, mantenim la terminologia actual, que €igura en el dicta- 
men de Cornissib. 

I pel que fa a l’esmena número 20, que vol afegir que aques- 
ta prc;sLimpció juga en el procés d’impugnaci6 de la paternitat 
extramatrimonial; no sk si ha fet referbncia a aquesta esmena n 
l’hora de defensar-les, crec que no. Perb, deixi’rn d i r 4  que 
aquestes pamules en el procés d’impugnacid de ln paternitat ex- 
tramatrimonial, es presumeix, etcktera ... No cal que hi siguin 
aqui; és evident que 21 diferhcia de la presumpció de l’artick 1 
per la filiació matrimonial, que opera per si mateixa, basta que 
la mare estigui casada per@ els fills es considerin fills del ma- 
rit; aqui, no; aqui cal que es tramiti en un procediment judicial 
la impugnaci6 corresponent perque pugui jugar la presumpció 
,amb possibilitat de prova en contra. 

En fi, 6s cert que són diferents una i altra presumpci6, perb 
no ens sembla qne calgui aqul parlar-ne, perquh es tacta de 
coHoc:~r a continunci6 de la presumpci6 la passibifitat d’irnpug- 
Iiar sense fer refdncia a la cosa proceclimental, que j a  Es ob- 
jecte de regula56 més endavant en el mateix Projecte. 

Bé, pel que fa. rl l’esmena 23, ens sembla escaient la temino- 
l ~ g i a  tambk emprada de aohabitaci6 sexual)}; si suprimim ia 
paraula <sexual>>, Ea paraula <ccohabitaci6>) és ambiRu;i i, per 
tant, 110 podem tampoc admetre aquesta esmena. I pel que fa a 
la darrera, l’esmena 25, a y i  sí  que voldria dernnnar-li l’atenció 
ii 1’114ustre diputat esmenant, que fa referencia al fet que s’afe- 
gelxi <<formalitzat d’acord amb la Llein. Amb aixh sí que varn 
arribar a un acord -i diem en eI trhrnit de ponkncia- dc fer es- 
ment forrnaliizat en document p~blic ,  en Fots els llocs on surti 
aquesta necessitat d’expressid. Per tant, el text del Dictamen ho 
recull aixr’ cero .  document priblic>>, em sembla recorclar, d’aacord 
amb el que haviem enraonat. I, per tant, crec que, en fi, podria 
realment ser retirada aquesta esmcm 25. 

Em deixa alguna esmena? (Pausa.) 
Crcc, senyor Prcsidcnt, quc no queden més esinenes defen- 

sades per ser replicades, i amb aixh ..., di!, sí, perdó, UIM del 
Grup Popular, la 22; la 22, quc vol suprimir <ccohabitc?cib se- 
xual, el reconeixement afomal o thcit.>> Ens sembla que akb, 
en fi, com a simple prestirnpcid no es pot dir que 110 estigui b& 
Quan hi ha un reconeixement aforrnal, que val dir que es fa 
cl’unn manera expressa, perfi no en la forma lcgal per fer el rc- 

coneixement d’una filiaci6 natural o filiaci6 no matrimonial 
com podria ser dir-ho a m b  una carta, aixb ja és per si una pre- 
sumpció, senyar Diputat. Crec que ha de valer COM a tal pre- 
sumpci6 aquest reconeixement encm que aformai, si d’una 
manera expressa, com seria el cas de fer-ho en una carta, com 
el thcit, que podria ser el fet de tenix el fill en convivhcia amb 
elis i tractat corn a fill i tingut per fill. Tot aixb ha de ser una 
presumpció tambd; presurnpci6 que no evita la possibilitat, o 
que no impedeix la possibilitat d’una prova en contra; perb, 
com a partenga, ens sembla M que es reculli com a presumpci6. 
I per aquest motiu tampoc podem admetre aquesta emena nú- 
meru 22, del Grup Popular. 

Res mes, moltes gracies. 
El Sr. PRljsDEIW Moltes gdcies, senyor Vendrell, Senyor 

El Sr. ABELL6 Senyor President, retirariem l’esmena 25. 
EI Sr, PRESDENT Doncs, queda retirada. 
Passadem, doncs, a les votacions de l’article quart. Esmenes 

socialistes: la 16, la 13, la 20, la 21 i la 23. Es poden votar con- 
juntament? 

El Sr. MARTh: Demanem vof;\ció separada per a la 16. 
El Sr. IPRESIl”T: Molt 116. Doncs, votarem en primer lloc 

la 16, exclusivament. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 

AkM, hi ha hagut una invitació explicita a retirar I’esmem 25, 

Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 14 vots a favar, 47 

Seguidament vatem Ics altres esmenes del Grup Socialista. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 

en contra i 13 abstencions. 

Aquestes esmenes han quedat rebutjades per 13 vots a favor, 

Esmenes números 17 i 24, del Grup d’hiciatka. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han quedat rebutjades per 10 vots a favor, 

A continuaci6, se sotmet a votaci6 l’esmena 21, de I’Agm- 

Vots a favor? 
Vots en contra? 

47 en contra .i 13 abstencions. 

47 en contra i 16 abstencions. 

pació del CDS. 

Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 1 vot a favor, 47 en 

Resta xiom6s f’csmena del Grup Popular, la n6mero 22. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aqnesta esmena ha quedat rebutjada per 3 vots a favor, 48 

Es vota a continuacib l’article quart segons el Dictamen. 
Vots LZ favar? 
Vots en contra? 
Abstencions? 

contra i 25 abstencions , 

en contra i 25 abstencions. 

L’article quart ha quedat aprovat per SO vots a favor, cap en 
contra i 25 abstencions. 
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Passem a 1’article cinquh, que només té una esmena del 
Grup Mixt. Per a la seva defensa, té la paraula l’lllustrt: Diputat 
senyor R6denas. 

El Sr. R6JXNA.S: Grhcies, senyor President. Amb aquesta 
esmena, de modificació evidentment, preteníem pujar e3 I h i E  
de la fixaci6 d’edat per ai  reconeixement de menors als setze 
anys, d’acord amb diversos criteris: un cl’ells podria ser, preci- 
sament, el coneixement ple que pot tenir un infant -no deixa de 
ser un inf‘mt- de setze anys en lloc del que podria tenir amb ca- 
torze anys, que és el que figura cn el Projecte, 

Una altra consideraci6 a tenir en compte podria ser tractar 
d’unifarmar la barreja que hi ha en aquest moment, eme 
les diferents edats que marquen Ia legislaci6 estatal i catalana. 
Recordem, doncs, que la majoria d’edat s6n els divuit anys, 
l’edat penal s6n els setze anys, I’edat per fer l’emancipaci6 s6n 
els setze anys, ara posem aquí els catosze anys ... Vull dir, 
aquesta barreja, <amb aquesta emena que considero que podria 
ser important, tractaríem d’unificw-la. bbviament, en la segona 
part de I’article també es pujaria l’edat aquesta als setze anys, i 
desprbs tambd, al final de l’article, hi ha una altra esmena res- 
pecte a la intervenci6 del Ministeri Fiscal. El text del Govern 
parla que, quan es faci, mitjanqmt l’aprovació judicial, en el 
cas dels menors, es farh amb audihncia del Ministeri Fiscal. Re- 
alment, el principi d’audihcia ja el marca I’Estatut dcl Ministc- 
ri Fiscal, perb nosaltres creiem que seria molt mes adient i molt 
més important una intervenció directa -i formant part dels inte- 
ressos que defensa- del mateix Ministeri Fiscal. Per tant, jo  
crec que 6s una esmena que &nicament produiria un efecte 
molt millor que el que te en la seva redacci6 actual. 

Gdcie s. 
E1 Sr. PRF,SDENT: Moltes gracies, senyor R6denns. Torn 

en contra? (Pausa.) Senyor Vendrell, tk la paraula. 
El Sr. VENDRELL: Moltes grhcies, senyor President. Be, ja 

en vam parlar, d’aquesta esmena, en comissió si m6s no. En p e  
nhcia segurament que tambk, perh en comissió, sobretot, jo ií 
deia, a 1’IHustre Diputat esmenant, que al cap i a la fi tant ks 
setze com catorze anys per fer el reconeixement d’una filiacili 
no matrimonial. Perque als catorze anys j a  pot un jove ser pare, 
evidentment, i per altra banda tant 6s posar catorze corn setze, 
perquB en tot cas sempre cl reconeixement, si 6s fet per un me- 
nor d’echt 4 s  a dir, abans dels divuit anys-, requerir& per a la 
seva validesa l’aprovació judicial, Per tant, tant &., 110 s’hi 
perd res, de posar els catorze anys, que ens sembla més adient. 
Perqub, qu& passaxia, si un menor de setze anys i amb més de 
catorze, si s’admetbs la seva esmena, fos pare? No podria ni 
que vdgu&s! Jo em penso que 6s milfor posar la possibilitat de1 
reconeixement de la paternitat a partir dels catone anys, perb 
sempre, en tot cas, amb intervenció -=milior dit, ‘amb l*aprova- 
ci6- judicial. 

També vostk, en l’esmena, corn j a  ha expIicat ..., només cal- 
dria aquesta aprovaci6 judicial per als menors de setze, Miri, jo 
crec que l’aprovaci6 judicial és una mesura cautelar important i 
s’ha de mantenir filis als divuit anys, perque sense l’aprovaci6 
judicial podrien donar-se reconeixements de filiaci6 dc vegi- 
des ..., en fi, amb no gaire seguretat, i podrien donar-se Emis, Ps 
a dir, el menor de divuit anys necessita, en la nostra manera de 
veure-ho i tal corn ho explicita el Projecte, pcr a la valiciesa del 
reconeixement de la paternitat, l’aprovaci6 judicial, Aquesta 
aprovaci6 judicial a m b  intervenció del Ministeri Fiscal>), diu 

I’esrnena. Ei text diu <<amb audihcia del Ministeri Fiscab). Re- 
cordar&, senyor Rbdenas, que ens va convencer en tr,hit de po- 
nbncia, en principi, i no vafn tenir inconvenient R canviar eI 
terme <caudi&ncia>> per <<intervenció>>, encara que en un altre ar- 
ticle parlava d’<<audi&ncia>> i no hi feia esmena. Perb, bé, no ens 
passava res, ens semblava, per admetre la pínula <<internen- 
c i h .  Perb després, reflexionant-hi m i I h  i estudiant-ho a fons, 
precisament, va ser en una de les reuniuns ..., l’riltima de les reu- 
nions de ponknciai, que varn veure que estava millor emprat- 
-com empra el Projects- el terme c<audikncia del Ministeri Pis- 
cab, perque no 6s que intervingui en el procediment, ei Minis- 
teri Fiscal, sinó simplement té audihcia, i aixb queda explicitat 
amb la paraula <<audikncia)>, no amb la paraula {<intervenci6>). 

D’altra banda, i ho repeteixo, corn he dit amb anterioritat en 
altres esmenes, el Codi Civil parla d’audihcim del Ministeri 
Fiscd, encara que akb -repeteixo ara- no ha de ser argument 
per si sol, perb sí que abunda en favor nostre que 6s millor la 
paraula <caudi&ncia>>. Per tot aixb, senyor President, senyorcs i 
senyors diputats, haurem de votar en contra d’aquesta esmena 
número 26, del Grup Mixt. 

Grhcies, senyor President. 
@,‘I. Sr. Ródenas d e m m  per parlar.) 
El Sr. PRWJDENT: Moltes ghcies. El senyor Rbdenas? 
EI ~ r .  R~DENAS: Per retirar i’esmena. 
El Ss. PESIDENT: Doncs, queda retirada, i queda l’article 

cinquk sense esmena de cap mena i, per consegüent, es pot pro- 
cedir a la seva votaci6 segons el text del Dictamen. 

vots a favor? 
L’article cinqui3 ha quedat aprovat per unmimiht. 
Passem a l’article sish. El Grup Popular mant6 l’esinena nd- 

mero 27; per a la seva defensa, tt5 h paraula 1’IHustre Diputat 
senyor Perea. 

El Sr. PEREA: Gricies, senyor President. T2fcnicament i en 
termes de seguretat jurídica és molt greu, com es pretbn, supe- 
ditar tota l’efichcia de I’acci6 de reconejxement d’un fill major 
d’edat, i especialment l’efickia del consentiment d’aquest, a 
una circurnsthcia merament fictici per la qual es fica el fill en 
una clara situaci6 d’hciefensi6, cosa que estic segur que un Xe- 
gishdor conscient no vol de cap de les maneres. 

D’una altra banda aprofito, senyor President, per anunciar la 
retirada de les estnenes 31 i 56. 

Grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Molt bé, 31 i 56, 
El Grup Socialista proposa la inclusió d’un nou article, en la 

El Sr. ABELL& Si, senyor President. Retiraríem aquesta es- 

El Sr. PRESIDENT: Molt bé. Tom en contra? 
El Sr. VENDRELL: Gdcies, senyor President. L’nrticle 6 

del Projecte diu que <<el reconeixement d’un fill no matrimonial 
major d’edat no produeix efectes sense consentiment exprés o 
thcit d’aquestn. Na es pot xecon&ixer quan quest j a  és major 
d’edat si no es compta amb el seu consentiment. Ara b6, si el 
fill denega aquest consentiment, aixb no impedeix, natudment, 
per part de1 pare o per part de la mare, l’acci6 de reclamaci6 de 
la paternitat u la maternitat no matrimonials. Per6 un cop dc- 
mostrada aquesta paternitat o maternitat l’acci6 no tk cap altre 
efecte civil -diu I’articls- que la 1ner-a determinaci6 de la filia- 
ci6. l% a dir, no produeix efectes de cap classe, sinli només el 

seva esmena 2X? 

mena en favor d’una transaccional. 
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simpíe coneixement pcr a satisfacció del qui hagi impugnat. Pe- 
r’b, en tot cas, roman la filia& només a aquests efectes de mera 
determinaciri. 

€36, doncs, llavors l’esrnena el que preth Cs que s’esborri un 
parhgraf final en cl qual fa una excepció d’aquests efectes tan 
limitats quan quedi justificada <<la ra6 de la tardanga cn el reco- 
neixement>>. ks a dir, si un part: justifica suficientment -a criteri 
del ju tge  que no va fer el reconeixement a tcmps, 6s a dir, 
abaris de la majoritat del fill, aleshores el fill no podrh aconse- 
guir que aquesta filia& deixi de tcnir dectes. Aixb 6s el que 
vcil dir, i ens sembla oporhi que ho digui; no es pot suprimir 
aqucst final, pesquh hi poden haver riio~is que justifiquin sobre- 
rament aquesta tardanGa, com 6s l’abskncia perllongada del p- 
re, per exemple, etcktera. Altres motius poden haver-hi, i serh el 
jutge el qui haurh de fixm* i determinar, a última hora, Ics con- 
seqükncics tl’aquesta €Xació feta a un major d’edat. 

Res m6s, i moltes grhcies, senyor President. 
Hi ha una transaccional a l’esmena 28, que vaig a presentar 

tot seguit a la Mesa. 
El Sr. PRESIDENT: La tenim: el Grup Socialista ens l’ha 

feta arribar, i només esperem que el Grup majoritari ens xgu- 
menti l’accept ació cl’aqwsta esmena tmn saccional. 

El Sr. VENDRELL,: Sorn nosaltres, precisament, els pesen- 
tactors d’nquesta esmena, senyor President. Aleshores, ens sem- 
bla que ... 

El Sr. PK~SWENT: Doncs l’ha d’argumentar. L’altra, l’ac- 
ceptad el Grrip Socialista. 

El Sr. VENDRELL: Bé, cn l’csrnena trimsaccional es tracta, 
en realitat, de recollir integrament l’esrnena n h ~ o  37, del 
Grup Socialista, pexb amb una r&cci6 djfermt cap a les parts 
í-iinals del text de l’esmena i que ens sembla més adient; que 110 

canvia el sentit, per6 que eiis sembla rnks adiclit. 
De la lectura de l’esmena ja es comprcndrh cl sentit d’aqnes- 

U, i crec quc no siin necesshries majors argumentacions. 
Res més i moltes &cies. 
El Sr. P R B D m  Moltes griicies. Accepta questa esrneníi ... 7 
~i ~ r .  RBELL~:  si, senyar President. 
El Sr. PRESIilENT: Perfcct,ment. Doxics la senyora Secre- 

tirja procedid a donar lectura a aquesta esniem traasaccional, 
d’un nou article. 
La Sra. SECRETARIA QUARTA: Adicle 6 his. Esmena 

transaccional amb l’esmena nlimcro 37: <<Si dins els tres-cents 
dies precedents al naixement del fill s’ha interromput o COM- 
plert un altre embafiis, no cs poden tenir en compte, per tl la clc- 
terminació del periods legal tic cuncepci6, els dies trans- 
correguts fins al part o la intexrupci6 de l ’ernbxh> 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyora Secrethria. En- 
tcnc que amb l’aprovació cl’aquesta transaccional aprovarem 
tarnbb la Iiurncracici conelativa dels altres articles, perqjub 110 hi 
hagi un article bis, que seria profilndament antiestktic. (Pausa.) 
Molt b& 

Doncs es vota I’csmena nlirnero 27, del Grup Popular. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada pcr 2 vots a favor, 47 

A continuació, es vota I’estrwm transaccional a la. 28, del 
cn contra i 26 abstencions, 

Grup Socialista. 

Vots a favor? 
Aquesta esmena ha quedat aprovada per unanimitat, 
I ara se sotmet a votació l’xticle sis& segons el Dicbnm. 
Vots a favor? 
L’article sis& ha quedat aprovat per unanimitat, 
Passem ara a l’article set&. Esmena nhnero 29, del Grup So- 

cialista; 29,33 i 34, que té en aquest article el Grup: t& la parau- 
la el senyor Abelld 

El Sr. AF3ELL6: Si, senyor President, Les esmenes 29 i 34 
han estat dehensades anteriorment, quan parlhvem de la rtcoha- 
bitítciów i, per tant, són els mateixos arguments. 

En canvi, I’esrnena nljmero 33 fa referhcia, en aquest arti- 
de,  als casos de naixement per fwundacid assistida p ~ s t  mor- 
tem. Fk el text que es presenta per part del Grup majoritari, 
se’ns diu que aquest termini pocira ser prorrogat pel jutge per 
justa causa. Nosaltres pensem, d’acord amb altres grups que 
tmb6 han presentat esmenes semblants, que aquest apartat 
s’hauria de treure. Per que? Perque nosaltres pensem que et pe- 
ríode que j a  es fixa, d’un any, en el text, 6s suficient, i per tant 
no estem d’acord que aquest períde, que ja considerem sufi- 
cient, sigui pronogat per part del jutge. Per tant, en aquest sen- 
tit, nosaltres el que d e m e m  6s ullci esmena de supressi6. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Abell6 L’hgru- 
pació del CDS té dues esmenes a aquest article: la ntimero 30 i 
la 32. El senyor Martfn i Toribio té la paraula per defensar-les. 

El Sr. MARTfN: Gracies, senyor President. Aixi ho far&, fa- 
ré la defensa de les dues esmenes, la 30 i la 32. 

En el tractament que es fa en aquest Projecte de Llei de la 
fecundació assistida post mortern la declaraci6 de paternitat re- 
quereix, d’rma banda, la manifestaci6 fefmnt de la voluntat a 
expressar, tant per la mare com pel marit o del que conviu amb 
ella, i amb ghetes  propis de cadascun d’ells. L.a limitació a un 
sol cas i la fixació d$un termini mhim d’un any desprbs de la. 
mort del marit o d’aquell amb qui la mare convisqui, posterior- 
ment, aquest temps s’hha vist xedu‘it, en la redacci6 del Dicta- 
men, a nou mesos, es  ben cert que la possibilitat de la 
fecundació assistida post mortem ha d’estar limitada temporal- 
ment, perque la possible existhcia de drets successoris situa els 
qui els tenen en una clara sitnaci6 d’insegureht jurídica. 

En les nostres esmenes, en qu& es redueix el termini d’iniccia- 
ci6 de la inseminacicí I I  sis mesos desprks de la mort del marit o 
d’quell amb qui Ja mare convisqui, sense limitar a un sol cas la 
inserninaci6 i fent desapadixxcr la prbrroga jirdicial m b  justa 
causa, creiem -almenys, és el nostre parer, el de la nostra Agru- 
pació- que queden millor protegits els drets contraposats en 
aquesta situaci6, i per ‘lixb rn#mtenirn aquestes esmenes. 

Grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor brlartin i Tori- 

bio. L’esmena del Grup Popular ha estat retirada, i, per consc- 
giient, prwedeix j a  fer el torn en contra. El senyor Vendrell tb 
la paraula. 

El Sr. VENDRELL: Grkies, senyor President. Be, pel que 
fa a les esmenes del Grup Socialista, la 29 i la 34 plantegen la 
qüestió terminolbgica, en el sentit que ells patrocinen la paraula 
mohabitilv:w i c<cahahitar>), sabre la qual ja hem parlat i, per 
tant, no cal ja insistir-hi. Nosaltres mantenim el text i, per tant, 
hamem de votar en contra d’aquestes esmenes 29 i 34. 

Ens en queda una altm: l’esmena 33. Recordwh, senyor Di- 
putat, que el termini d’un any que figumva en el Projecte ja en 
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t&dt de Comissió i de P)on&ncia es va deixar en nou mesos: es 
va escurgar aquest termini, que crec recordar que VQS~&S pro- 
pugnaven un t e b i  de sis mesos, perb, en fi, es va quedar en 
nou mesos, Aleshores, ve el terna de la possibilitat de prbrroga 
pel jutge amb justa causa. EI Grup Socialista preth que es 
prescindeixi d’aquesta possibilitat de prhrroga, és a dir, el ter- 
mini i sense prhrroga. Carn que j a  s’ha reduyt a nou mesos el 
termini, i la prbrsoga també ens sembla que nu pot ser mai 
d’una manera ..., així, hpliarnent deixada a criteri del jutge, 
que es podria reptir indefhidament aquesta prbmga, etc&tera, 
jo proposaria una esmena transaccional, en el sentit que es di- 
gir& que aquest temini podd ser prorrogat pel jutge, amb jus- 
ta causa, per un termini mhim de tres mesos>>. D’aquesta 
m e r a ,  torndem a la possibilitat que el termini 6s un any, pe- 
rb amb necessitat d’una prbrroga prbviament demanada. 

Li sembla bé, senyor Diputat? Presentaríem aquest text a 
continuació, senyor President. 

Pel que fa a l’esmena del C D S ,  que pretén la supressió de la 
lletra b), ens estern referint, naturalment, per a ‘les senyores i els 
senyors diputats que, en fi, no hagin seguit el curs amb el. carti- 
phs a la m&, estem referint-nos a la fecundació assistida post 
mortem, que l’article 7 nom6s preveu corn a possibIe en uns de- 
terminats casos, un dels quals és aquesta lletra b), que exigeix 
que es limiti aquesta possibilitat de fecunclaci6 assistida post 
mortern a un sol cas, comprhs el part rn6ltiple. Si aixb és el que 
vol suprimir el Grup del CDS, no hi podem estar d’acord. 
Aquesta lletra, en fi, era molt mks llarga de contingut, perquk es 
referia a altres extrems que ens ha semblat oportú, en trjlmit de 
Ponkncia i de Comissi6, suprimir, i llavors queda nomes limitat 
a aixb: que s’exigeix que només pot fer-se ús de la fecunda& 
assistida post rnnrtem en un sol cas, i no repetir-ho indefinida- 
ment, Aleshores, ens sembla que akxb s’ha de mantenir, no sols 
perque ens ho sembla a nosaltres, sin6 perque consta, forma 
part de les conclusions de la comissió de treball que fou promo- 
guda per la Generalitat cle Catalunya per a l’estudi de les thcni- 
ques de fecundaci6 artificial en la repmducci6 humana, 6s a dir, 
esta fonamentada en un dictamen, diriern, prou convincent per 
a tothom. Per tant, no podem admetre aquesta esmena número 
30. 

X crec quc amb aixb he donat resposta a totes les esmenes 
que calia, que s’havien mantingut. 

Res més i moltes grhcies, 
El Sr. PRESDENT: Moltes grhcies, senyor Vendrell. Sen- 

yor Abell6, es poden considerar decaigudes les esmenes 29 i 34 
referents a la cohabitaci61 

El Sr. ABELLd: Si, senyor President. 
EI Sr. PRESIDENT: SUPOSO que ho fa amb cert sentiment, 

perqui: ja sap que Ia cuhabitaci6 va ser elevada al rang polític 
de rn‘hxirna categoria i vostk, correligionari seu... (Rialles i re- 
mor de vms.) 

Doncs les esmenes que parlaven de la cohabitació queden 
decaigudes i ,  per consegüent, no procedeix ‘la seva vohci6. 

Votarem ... 
EI Sr.  MAR^: Senyor President ... 
E1 Sr. PRESDENT: Senyor Matin i Toribio? 
El Sr. MARTfN: Grhcies, senyor President. Per anunciar que 

retirem l’esrnena número 30, per6 mantenim la 32. 
J 3  Sr. PRESIDENT: Doncs votem fa 32, en aquest moment. 
Vots a favor? 

Vets en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 1 vot a favor, 46 en 

contra i 36 abstencions. 
A cmtinuaci6 es vota12 l’esmena transaccional a la 33, del 

Grup Socialista, que la l lega la Presidkncia, perqub és molt 
breu: (<...per un temps m b i m  de tres mesos.)) 

Es vota aquesta esmena transaccional, 
Vots a favor? 
Aquesta transaccional ha quedat aprovada per unanimitat. 
Es vota, a continuació, l’article 7 segons el Dictamen. 
Vots a favor? 
L’article set& ha quedat aprovat per unanimitat. 
Passem a l’article 8, que nom& t6 una esmena, del Erup 

d’lniciativa, la 35. Per a la seva defensa, té la paraula I’Illustre 
Diputat senyor Nualart. 

El Sr, NUALART: Gdcies, senyor President. 6:s una esme- 
na tkcnica, en qupl nosaltres entenem que, si es pot iniciar una 
acció, també es pot continuar aquesta acció pels fills i les altres 
persones que poden impugnar. Per tant, entenem que és una cs- 
mena tkcnica, perque d’altra manera també es podria fer, ini- 
ciant novament l’expedient, perb, si s’ha iniciat, evidentment, 
per brevetat processal 6s lbgic que es pugui continuar en el ma- 
teix procediment. 

Gchcies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Nwilnrt. Torn en 

contra? 
El Sr. VENDRELL: GrZicies, senyor President. No es tracta 

d’uun torn en contra, acceptem l’esperit, la idea, el que pretén 
I’esmena perb donant-hi una redacci6 que escau, ens sembla, 
millor al text segons que el tenim avui pel Dictamen de Comis- 
sió, que ha sofert una variacid tecnica lingiiistica, dirkm. kles- 
hores, tinc una esmena transaccional en aquest sentit, que vaig 
a presentar tot seguit. 

EI Sr. PRESDENT: Maites grhcies. El senyor Nualart ac- 
cepta aquesta nansaccional? (Pausa.) Moltes grAcies, El senyor 
Secretari don& lectura a aquesta esmena transaccional. 
La Sra. SECRETARIA QUARTA: Article 8, esmena tram- 

accional a l’esmena número SO: cL’acci6 pot ser exercida o 
continuada pels seus fills.>> 

El Sr. PRESIDENT: Molt bd El que ..., ha dit icndmero SO>>: 
s’ha d’entendre esmena 35, del Dictamen, eh? (Pausa.) 
D’acord. Doncs, es vota l’article vuit&, amb la indusi6 d’aques- 
ta esmena? 

El Sr. NUALART: D’acord, senyor President. 
El Sr. PRESLDENT: Doncs, aixi, es vota l’aaticle vuit&. 
Vots i\ favor? 
Senyor Tumhs, no trenca la disciplina de vot? MoIt bé. 
L’article ha quedat aprovat per unanimitat. 
Passem a l ’ d c l e  novk; hi ha dues esmenes del Grup d’Ini- 

ciativa per Catalunya; per a la seva defensa, t& la paraula 
1’IIlustre Diputat senyor Nualart. 

El Sr. NUALART: Grhcies, senyor President. Pel que fa a 
l’esmena 36, diríem els mateixos raonaments que hem dit per a 
i’csmena número 35. I a l’esmena 37 i l’esmena 38, les quals 
agniparia per a la seva defe ensa... 

El Sr. PRESIDENT: Mort b6. 
E1 Sr. NUALART: Es simplement per estructurar la Llei de 

tal manera que, con1 he dit zt la defensa de la primera esmena 



4744 DIARI DE SESSIONS / P - Niim. 94 / 10 d’abril de 1991 / SES316 XZIENkIA N h .  ’90.1 

d’hiciativa per Catalunya, que el text és en alguns ..., en algun 
article una mica confhs; entenem que en aquest article, en prin- 
cipi, pala de l’acci6 en el primer parhgraf i en el segon de l’ac- 
ci6 de reclamaciti de la filia& no matrimonial que pot ser 
exercida pel fill. Ehtenem que aixb hauria de ser un articlc i ,  en 
canvi, el parggraf tercer parla de l’rtcci6 que poden exercitar el 
pare i la. mare que estan legitimats; nosaltres entenem que aixxb 
hauria de ser un nou article i ,  per tant, separar, per dari€icar la. 
Llei, perquk crec que les bases de la llei és que siguin clares, se- 
ria un article quant B X’acció deis fills i un altre nou article per a 
l’acci6 que poden exercitar el pare i la mare. 

Moltes grhciees, 
E1 Sr. PRESIDE,NT: Moltes gxhcies, senyor Nuatart. Torn en 

contra? 
El Sr, WNDFELL: Grhcies, senyor President. Pel que fa a 

l’esrnena 36, tambti per les mateixes raons exposades en tractar 
de l’csmena 35, tenim una esmena transaccional a fi de recollir 
l’csmenn 36, d’hiciativa per Crttahmya. Est& feta en els matei- 
xos termes. 

El Sr. Pl?ISIDENT: Perfectamxnt. 
El Sr. VENDRELL: I a les dues esmenes segiients, la 37 i la 

38, del Grup d’hiciativa per Catalunya, m’hi referir6 per dir 
que ens sembla que és millor que estiguin en un mateix article 
Ia normativa o la previsió de possibilitat d’impugnaci6 de la fi- 
h i 6  per part dcl fill i per part del parc i de la mare. Aixi que- 
da, cin sembla, m6s carrodonit, contrhriament al que c,onsidem 
l’miic interpelhnt. Els parhgrafs primer i segon es refereixen a 
la impugnnciii fefa pel fill, i, a continuacici, ha de parlar-se, cn- 
tcncm nosaltres, en el mateix articlc, de la ímpugnaci6 que CQ- 

rrespon al pare i la mare com a persones tamb6 legitimades, Per 
tant, és rma cliscrephncia -crec jo- sense irnporhcia, perh que 
prefcrim mantenir el text segons el tenim en el Dictamen de la 
Cornissib. 

Res més i moltes &cies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes &cies, senyor Vendrell. 
Procedirem, doncs, a les votacions de I’carticle novb. En pxi- 

mer lloc, es doxiarh lectura a la trmsaccioml a l’esmena 36, del 
Grup d’hkiativa. Senyora Sccrethría? 

La Sra. SECREThTA QUARTA: Article 9. Esmena trans- 
aiccional a l’esrnena nlimera 36: <L’acció pot ser exercida o 
continiinda pels seus fills>>. 

El Sr. PWSDENT Moltes grhcies. Es procedeix, doncs, a 
la votació d’aqucsta transaccional. 

Vots a favor? 
Aquesta transaccional ha quedat aprovada per unanimi- 

A continuaciri se sotmeten a vataci6 les emenes 37 i 38, del 
Grup d ’ Iniciativa. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han quedat rebut-jades per 4 vots a favor, 

A continuaci6 es vota l’wtide 9, segons cl Dictamen. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L’article novi: ha yucdat aprovat per 50 vots a favor, cap en 

tat. 

47 en contrd i 21 abstencions. 

contra i 23 abstencions. 

Passem a l’article des&. Esmena del Gnip d’hiciativa, la mi- 
mero 39; per a la seva defensa, t6 b paraula l’llhstre Diputat 
senyor Nualart. 

El Sr, NüALART: Grhcies, senyor President. Abans ho ha 
dit ja el Portaveu del Grup Popular quan defensava I’esmena a 
l’aticIe segon, en el sentit que repetia les accions a I’article 2 i 
a I’article 10. Nosaltres entenem que si l’acció esta regulada a 
l’articie 2, a 1’articIe 10 6s sobrer aquest nou redactat. X aixb el 
que pot crear 6s confiisi6, com hem dit, que crea en molts arti- 
cles aquesta Llei, i, sobretot, per la interpreta& que despres es 
pugui fer de la Llei. Per tant, nosaltres entenem que h supressi6 
d’aquest article clarificaria tot l’articulat, 

Ciricies, senyor President. 
EI Sr. PRESIDENT: Moltes gracies, senyor Nualart. El Grup 

Mixt mant6 tres emenes a aquest article; per a la seva defensa, 
t6 la paraula 1’IIlustre Diputat senyor R6denas. 

El Sr. R6DENAS: Sí, grhcies, senyor President. Aquest Mi- 
de  10 parla de les accions d’impugnaci6 de paternitat rnatrimo- 
nial, siguin fetes pel pare o per la mare -pel marit o per la dona, 
millor dit. Fem nostres els arguments que ja ha donat, en part, 
par la segona esmena al meu cmtmessor en l’ús de la paraula 
perb, a mh, nosaltres creiem que amb la conhsió d’aquest arti- 
cle es podrien donar situacions d’especulació, ja sigui per part 
del pare, ja sigui en el segon parhgraf per past de la mare, per- 
quk nosaltres deiem a la primera de ies esmenes que conkixer 
exactament el naixement dei fill és una qiiesti6 massa certa que 
6s molt difícil i nosaltres canvihem el naixement del fili per les 
circumsthcies O l’exlsthncia del fill, cosa que obligaria el pare 
a fer aquesta impugna& si I’hagues de fer. En el segon cas, lb- 
gicament, seria l’esmena 40.,., perd6, l’esmena 41, de la qual 
nosaltres demmhvem la stipressi6, també per b confusió dita 
entorn II la mare i que tamM es tractaria d’especulacions pss i -  
bles perquk les situacions de dissoluci6 o cessament efectiu de 
la convivhncia podria plantejar uns problemes determinats en 
aquest punt. 

Per Gltim, a l’esmcna nlimero 42 nosalíres poshvem la possi- 
bilitat d’un nou parhgraf en el sentit que aquesta acci6-impg- 
naci6 es podria tamb6 donar quan e2 marit conegui el 
reconeixement fet pel pare del fill, Ja recordo -i suposo que ho 
dirh despr6s el ponent de la majoria- que ens deia que aixb, fins 
i tot, podia ser una qiiesti6, fins i tot, illegd. NO 6s pas cerl ai- 
xb; pdria donar-se el cas, precisament, que a través d’un reco- 
neixement notariai del pare biolbgic, no tingués efectes de ciil‘i 
il tercers fins al moment d’obrir aquest testament i seria cl pare, 
el pare, diguéssim, matrimonial d’aquesta relaci6. Per tant, si 
nosaltres tingubssim coneixement -1 pare, en aquest cas, lbgi- 
cament- d’aquesta possibilitat cabria, ja que estem posats a fer 
tot tipus de qüestions que es puguin plantejar en aquesta avan- 
Fada llei en termes generals, podria caldre tamIid incloure 
aquesta possibilitat. 

Moltes grhcies. 
El Sr. PRK9DENT: Grhcies, senyor Ródenas. Torn en con- 

tra‘? (Pausa.) El senyor Vendrell t6 la paraula, 
E1 Sr. VENDRELL: Grhcies, senyor President. Bd, aquí es 

preth a l’esrnena 39, per part del &up parlamentari d%iciati- 
va per Catalunya, suprimir tot el text de l’artick 10; nosaltres 
considerem que és irnportantissim que es reguli en aquest mi- 
cle 10 l’accib d’impugnacih. Se’ns ha dit que ja cn parla l’arti- 
cie 2 i quc, per tant, cioncs, no cal repetir. 6 s  diferent, senyor 
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Diputat. L’article 2 el que fa 6s dir que existeix I’acci6 d’iim- 
pugnació, perb no la regula prbpiarnent; on es regula 6s aqui, 
perqu& l’article 2 no ens diu ni qui la pot exercir o exercim i, 
per tant, ni s’estableixen terminis per a l’exercici, etc&ttem, Tot 
aixb és el que fa l’article 10, que si ornetem aquest article 10 
queda un buit legislatiu imprtanthsim, a la nosúa manera de veu- 
re. 1 és per aixb que nosaltres no p i e m  votar aquesta esmena. 

Pel que fa a les tres esmenes del Grup a x t ;  aquí es vol afe- 
gir,#,, és clar, em referia fa un moment al termini per exercitar 
l’acció d’impugnaci6 de la paternitat, que s’estableix en el ter- 
mini d’un any a comptar des que conegui l’existhncia del fill, 
del naixement del fill -diu el text del Dictamen. I vol l’esrnena 
que s’hi afegeixi: {{des que conegui les circumsthcies o l’exis- 
thcia del fill.>> Ens sembla que amb el coneixement de I’exis- 
h c i a  del fill n’hi ha prou; es tracta d’una Impugnaci6 de la 
patemitat matrimonial. Llavors, el marit basta que conegui que 
existeix un fill que la seva dona ha infantat, perqub pugui ja 
comptar el termini des d’aquest moment que te coneixement de 
l’existbncia d’aquest Eiu. Aixb de les circumstilncies queda una 
mica ambigu a la nostra manera de veure i ho dic amb tota cor- 
dialitat, senyor R6denas, perquk em sembla que no aclareix 
gran cosa i, per tant, ens mantenhn amb la redacci6 actual del 
prec ep t e. 

A mes, en fi, el favorfilii aquí d’alguna manera tarnbt5 hi ju- 
ga, perqu5 si estem parlant de la impugnaci6 feta pel marit, 6s 
dar, que el marit pugui impugnar invocant que fins no sé quan, 
en quin moment ha tingut coneixement de circumsthncies ics. 
Tot aix6 va en conba d’aquestfawrfdii, que hem de procurar 
que es mantingui la filia& matrimonial d’aquest fiEE i, per tant, 
no es tracta de donar possibilitat de subterfugis per part del pare 
per fer-ne ma impugnació. 

En segon l l a ,  l’esmena 41, del Grup Mixt: senyor Rbdenas, 
no entenem per quk vol suprimir la legitimitat activa per a la 
impugnaci6 de la filiaci6 matrimonial a la mare i al mateix fW, 
que tingui aquesta acció el marit, evident, perb també la mare i 
el fill, Aixa és el que regula aquest segon pmhgxd que vostks 
volien suprimir. I, per tant, ens sembla 16gic que tinguin aques- 
ta possibilitat d’exercitar tambk l’acci6, la mare i el fill, i 6s 
aquest el motiu pel qual no podem admetre I’esmena de supres- 
sió d’aquest segon parhgraf. 

I, finalment, l’esmena 42, també del Grup Mixt, que es refe- 
reix al fet que <<tamb6 podrh exercitar o exercir-se l’acci6 d’im- 
pugnaci6 de la pdternitat matrimonial quan el marit conegui el 
reconeixement fet pel pare del fill.>> Evidentment, ha recordat 
b6, senyor Diputat, que en Comissió li vaig manifestar que aixb 
contempla un supbsit legalment impossible, perque no es pot 
fer un reconeixement d’un fill si ja esta determinada, legalment, 
la paternitat a una altra persona, a un altre pare. f!s a dir, el que 
no pot ser 6s que hi hagi dues detemhacions legals de reconei- 
xement de paternitat. Per tant, aixb contempla un supbsit, al 
nostre entendre, impossible legalment, S’ha referit que podria 
con&ixer el naixement del fdl,.,, no ha sB, no he enehs gaire els 
seus arguments, la veritat, i per aixb se’m fa bastant difícil de 
replicar-hi, perquk no els he m t h ,  i perdoni. 

Llavors, per tant, nosaltres hem de seguir rn,mtenht ..., hem 
de votar en contra d’aquest nou segon parhgraf que volia addi- 
cionar a l’article. 

Res més i moltes grhcies, senyores i senyors diputats, senyor 
President. 

El Sr, PRESDENT: Moltes grilcies, senyor Vendrell. Pas- 

Votarem en primer lloc l’esmena 39, del Grup d’hiciativa. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta emena ha quedat rebutjada per 7 vots a favor, 43 

A continuacib es voten les esmenes 40, 41 i 42, del Grup 

Vots ... &‘I. Sr. Nualart demana per parlar.) Sí, el senyor 

El Sr, NUALART: Si, l’esmena 41, per votar-la separada, 
El Sa. PRElSlDENT: Com? La 411 Que? (Pausa,) Ah!, vota- 

Doncs, votem la 40 i la 42. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han quedat rebutjades per 4 vots a favor, 

A continuació es vota l’esmena 41, de1 Grup Mixt. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 7 vots a favor, 44 

A continuaci6 es vota 1’a.rticIe 10, segons el Dictamen. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L’artick 10 ha quedat aprovat per 67 vots a favor, cap en 

contra i 9 abstencions. 
L’article 1 1 té només una esmena, la 43 I del Grup Socialista. 

Per a la seva defensa, te la paraula 1’THustre Diputat senyor 
Abell6 

EI ~ r .   ABELL^: si, defensaríem conjuntament la 43 i la 
44. 

El Sr. PRESIDENT: Molt be, 
El Sr. ABELL6 La 43, la retirem perquB entenem que ha 

decaigut, i la 44, e1 que fem és afegir un nou article a aquest ar- 
ticle 11. En aquest degid, el que diem és que l’accid d’impug- 
nació del reconeixement que sigui realitzat mitjangant emr, 
violhcia O intimidaci6, correspon a qui I’hagués atorgat, Des- 
prés afegim que aquesta acci6 caducar& al cap d’un any del re- 
coneixement, o des que va cessar el vici del consentiment, i, 
finalment, el que diem és qui podrh exercir aquest tipus d’acci6, 
ja sigui exercida, continuada pels fills, descendents i hereus 
d’aquell, i si hagubs mart tambb abans de trmsdrrer un any. 

Nosaltres creiem que en aquest nou article queda, el conjunt 
de tot aquest capítol, molt mes correcte i, per tant, des d’aquest 
punt de vista, nosaltres demmm’em e1 vot favorable, 

El Sr. PRESIDENT: Moltes phcies, senyor Abe116. Torn en 
contra, senyor Vendrell? 

El Sr. VENDRELL: Grhcies, senyor President. No es tracta 
d’un tom en contra; ja ha estat retirada una de les dues esme- 
nes. Li 44, concretament, l’acceptem en els seus mateixos ter- 
mes; per tant, no hi ha tom en contra. 

sem a les votacions de l ’dc le  1 O, 

en contra i 22 abstencions. 

Mixt, branca radical. 

Nualart. 

ci6 separada. Molt bQ 

43 en contra i 25 abstencions. 

en contra i 23 abstencions. 

El Sr. PRESIDENT: Molt bé. Moltes grhcies. 
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El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Nualart. Torn en 
contra: el senyor Vendrell té la paraula, 

Ei Sr. VENDRELL: Grhcies, senyor President. Estern trac- 
tant tm article -1’mticle 13- que ha estat objecte de llargues 
consideraciolis durant la tramitació en ponhcia, i és que real- 
ment jo comprenc la preocupaci6 de tots els grups esmenants 
d’aquest article, que nosaltxes també, d’dguiia manera compar- 
tim, que sembla que s’hauria de trobar una soluci6 quan no hi 
ha proves suficients per deteminar entre dos pares possibles 
quin d’ells és ralment el part: legal, i que en el que pugui ser, 
que sigui el pare biolbgic, evidentment. Aixb, si, sembla que 
planteja tota probiemhtica, perb els haig de dir -com crec 
que ja els he dit en anteriors ocasions- que tampoc n’hi ha per 
tant. fis a dir, em penso qne el cas és bastant insblit; bastant in- 
d i t ,  amb Ies possibilitats que hi ha avui de les proves biolbgi- 
ques, i nomes es podria donar aquest cas en el supbsit que es 
ventilés entre dos germans possibles pares, per exemple, que no 
em negaran que és un cas bastant inaudit, molt pw freqiient, 
per no dir gaire o gens. 

Aleshores, el problema queda molt reduyt, i donat aquest cas, 
s i  algun dia s’wriba a presentar, quina 6s la solucili que propug- 
na el Dictamen de la Curnissi6, és a dir, del Projecte de Llei? 
Doncs, que el jutge no es podrh pronunciar sobre la paternitat 
de cap dels dos possibIes pares. Aquesta és la soIuci6 que hi d+ 
nem. 

Per part deIs grups esrnenmts es considera que s’ha de bus- 
car una altra soluci6 i les proposen; perb és que tampoc ens re- 
sulten convincents, aquestes solucions que proposen. Per part 
del Grup Mixt en l’esrnena 45 diu que <<<es resoldrh la presump 
ci6 cl. favor de la parella mes estable de la mare dins del 120 
dies primers dels 300, que diu 1’artide 4 de la Lleb. B6, perb i 
si 110 hi ha aquesta parella estable? Es trlzctu de dos possibles 
pares que han tingut relacions esporMiques i que cap dels dos 
reuneix la condici6 de parella estable. Ens trobarem exactament 
amb el mateix cas: que ha de fcr el jutge? Se li ha de donar una 
solució al jutge, que és la que d h a  el Projecte de Llei: que no 
es pot pronunciar si xedment la prova no decanta ni a favor 
d’un ni a favor de l’altre. Per tant, aquesta soluci6 del Grup 
Mixt ens sembla que no és soluci6; es continua plantejant el 
problema de la mateixa manera. 

Per part del Grup Smialista, es diu que Ilavors el que caldria 
en aquest supbsit que estem contemplant, a inanca de proves 
suficients que decantin la cosa cap a un o cap a un ahre, diu 
l’eesrncna: <<es declararh la paternitat que s’infereixi del reconei- 
xement expres o acit o d’altres fets anAlegs>}. Evident, evident, 
si existeixen aquestes complernentarietats de proves, es pot el 
jutge decantar; és e1 conjunt de la prova, que tindrh en compte 
eI jutge. Per6 i si no existeix aquest reconeixeinent exprés o tB 
cit i no existeixen tampoc altres fets andlegs que puguin decan- 
tar la bakqa? Ens tornem a trobar altra vegada en el mateix 
suphsit i cal dir al jutge que és el que ha de fer. 1 el que ha dt: 
fer és no pronunciar-se quan es dóna aquest supbsit, tan dificji 
que es doni, perh que es pot donar. 

FinaIment, 1 ’esmena del Gnip d’Iniciativa per Catalunya IM- 

turalment ap&a a la soluci6 que serh declarat pare ei membre 
bar6 de la parelIa de fet inscrita cn el corresponent registre. Ai- 
xb ,  en fi, si existis aquest registre, per6 ja hem aprovat.,., millor 
dir, no hem aprovat Z’esmena; no hem aprovat l’esmena que 
pretenia la creaci6 d’agnest registre, per tant, ara resulta ja ex- 

temporani parlar-ne. Per6 així i tot si IIQ hi ha parella de fet, lla- 
vors afegeix: <<serA declarat pare el que ofereixi una situació 
mes beneficiosa per al menor a criteri del jutgen. Ara si que ens 
trobem amb una solució que realment pot ser tinguda en comp- 
te perqu& sí  que és una solució; perb és una soEuci6, senyor 
Nualart, que no ens agrada: a criteri del jutge, El jutge, ¶u&? 
Donar& o far& pare al que sigui mes r ic? El criteri del jutge pot 
ser molt divers. I, en fi, jo crec que no 6s aquest el cas. 

Quan es d6na el supbsit que estern contemplant, de pares O 

de possibles pares, sense que es decanti la balmga amb I’ex- 
pressi6, que ja he emprat abans, en contra o a favor de ¡’un o de 
l’dtre -supbsit sempre molt difícil, repeteixo-, millor 6s que no 
es decanti ii favor ni en contra de ningú. 

Aquest 6s el nostre sentit despres d’haver-ne parlat a basta- 
ment. Fins i tot havíem redactat un principi d’esrnenii transac- 
cional que va ser rebutjada amb molt bon encert per part dels 
grups de l’oposició perqub canviava totalment cl sentit dc l’arti- 
de. J& per dir que, per part nostra, hi ha hagut un esforq de tro- 
bar-hi una solució, per6 certament ens sembla que no n’hi 
d’altra que la que propugna el text del Dictamen. 

6 s  per totes aquestes raons i abans d’acabar, senyor Nualart, 
si em permet un aclariment, perque j o  no he dit -i almenys no 
ho volia dir; s’haurh de veure del text del Diari de Sessions-, jo 

he dit mai que esperem que I*Estat reguli. No, el que he vol- 
gut posar de manifest és que aixb és un tema que no és nom& 
la parella de fet a Catalunya; existeix a nivell d’Estat. I, per 
t a t ,  s’ha de reptar a nivell d’Estat i tarnbd a nivell nostre, si és 
que ens sembla oprhj  fer-ho. I aixh cs pot fer; certament, no s6 
quan; no li puc dir jo quan, certament; ja hem parlat que és un 
tema bastant complex, per6 que potser algun dia es pot tenir en 
considcraci6. Ha dit vost& que en dubtava perque no esth pre- 
vista una llei goblalitzadora. Jo dic que sí, que esta prevista una 
llei globaiitzadola del dret civil catal&; és a dir, un text refbs, 
quan estiguin totes les lleis especials ja fetes; un codi dc dret ci- 
vil catal&, etcktera. Tot aixh algun dia es pot fer, perb -repetei- 
xo- ens ha semblat -ja ho hem dit abans- oportú tractar-nc, del 
terna de la parella de fet, en aquesta Llei de Filiacions. 

Res més, moltes grbcies. 
El Sr. PRWDENT: Moltes grhcies, senyor Vendrell. Pas- 

sem a les votacions de I’article tret& 
Esmena 45, del Grup Mixt, vots a. favor? 
vots en conta? 
Ahstencjons? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 13 

en contra i 9 abstencions. 
rots H f a  r, 41 

Es vota a continuaciti l’esmena 46, del. Grup Socialista. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 19 vots a FwQ~,  41 

A continuació es vota l’esmenr? 47, del Grup d’hiciativa. 
Vots a favar? 
Vots en contrd? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 5 vots B favor, 41 

Es vota ii continuacih l’article 13, segons el Dictamen. 
Vots i i  favor? 

en contra i 10 abstencions. 

en contra i 25 abstencions, 
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Vots en contra? 
Abstencions? 
L’wticle 13 ha quedat aprovat per 42 vots a favor, cap en 

contra i 30 ;ibstcncions. 
Passem ara a les esmenes socialistes que proposen uns nous 

articles: esmencs 4.8,49 i 50. Per a la seva defensa, t6 la pamula 
1”IWustre Diputat senyor Abellb. 

(Lli. Sr. Vmdreil demana per parlar.) 
El Sr. I~RESKU“:  Sr”! 
I31 Sr, VENDRELL: Si em permet, senyor President, s’ha dc 

votar l’article 14, que no té esmenes. 
El Sr. PRE9IíJENT: Es pot votar ara o després. (Pausa.) 

D’acord. 
EI SI-.  ABELL^: si, senyor President. Defensaria en primer 

lloc l’esmena 4.8, que és un nou article que proposa el tirrip So- 
cidista. Nosaltres el que diem en aquest article és que les ac- 
cions que corresponguin al fili menor d ’ a h  o incapaq podran 
ser exercitades indistintament ja sigui pel seli representarrt legal 
o pel Ministeri Fiscal. 

Respecte a l’csmcna 49, hi ha una esmena tritrisaccionat -i 
per tíi~it retirariem aquesta estnena en favor de la transaccional- 
i, finalment, també afegim un nou article amb l’esmetia n6rnero 
50, cn qui: dicm quc les parts litigants i els tercers resten obli- 
gats a prestar el seu concucs a les proves que siguin nesesshies 
per dct.crminar la €iiliaci6 i que puguin ser exigibles a elles, res- 
pc ta ih  fonarnentalmcnt el seli dret ii la intimitat i a la salut. 

Nosaltres pensem que afegint aquest conjunt d*atticles ajw 
den a la comprensió general de tot l’aprtat que cn aquests mo- 
ments estem fent. 

Res més, senyar President. 
1!,1 Sr. PRESIDENT: Moltes @cies, senyor Abcll6. Torn en 

contra? 
El Sr. VENDRELL: Crr?tcks, senyor I?rcsident. Els tres arti- 

cles tenen en comli -1s trcs articlcs m i i s  qiic prcth introduir el 
Grup Socialisfit-, tenen en cornfi 1111 aspec~e merament, diria jo, 
procedimental. 

Pel qire fa a l’esrncm 48, que vol que es faci constar expces- 
wrrrcnt que les nccions poden ser cxercitades pel fill menor 
rl’dat o incapq, que aquestes han de ser exercitiides indistinta- 
ment pel seu representant legal o pel Ministeri Fiscitl, ens sem- 
bla que no 6s adient, no ens sembla. apartli acceptar aquest liou 

article perquh el considerem prhcticament iniicccssari. Si 1Ts- 
tatut tlef Ministeri Fiscal el legitima pcr il aquest tipus ct’;~c- 
cims, ja ho fwh igualment, no cal que ho digui la 1,lei q u i .  I, 
per altra part, tambk @ria ser una mica pertorbador de cara i1 
les fainilies el fet qrie el ministeri fiscal s’irnmisceixi en l’exer- 
cici d’accions que corresprm, en principi, exercitar al parc o 
mare. Per tant, per totes aquestes raons, no creiem o p t 6  -com 
deia- acceptar aquesta esmena. 

Pel quc fil a l’csmcna 49, ja ha indicat el Diputat senyor 
RIA16 q ~ i e  hi ha anil esnieiiii trmsaccional, ei’ectivament, que 
presentarem tot seguit i, per tant, crec que ja no 6s iiecesshria 
una m a j x  explicitaciti. I finalment l’esmena 50, que taintl@ pre- 
t@n introduir ~ i t i  nou article, cs refereix a la practica CIC les pro- 
ves, dels procdiinents de recíarnaci6, cI’impugnaci6 dt: filia- 
cims en cl sentit que resten obligats a prcstar el seu conciirs les 
parts per a la prictica d’aquestes proves. 

136, jo crec que aquest articlc que es proposa 6s clc difícil in- 
terprctllcih i aplicaciri. A k b  és contriui al fet evident i al dret 

* 

que tenen les parts a no prestar concurs a les proves que els pu- 
guin perjudicar. Aquesta és la dinhnica de tots els prmedi- 
ments judicials. Ningd esth obligat a prestar concws a aquelles 
proves que et poden perjudicar. Per tant, t6 una interpre!aci6 
una mica dificil, aquesta Llei; i per altra part vol deixar fora 
d’aquesta obligaci6 del concurs en aquelles proves que puguin 
atemptar contm la intimitat i la salut. Bé, jo crec que aixb, per 
mons, cliriern, constitucionals, tampoc seria possible; lperb en 
tot cas, en tot cas, el fet 6s que si una persona no es prestíí -en- 
tenc jo- a la prova biolbgica, el jutge en far& la seva interpreta- 
ciú, d’aquesta negativa, corn t;mbé fa la interpretació de la 
negativa a sotmetre’s a confessió judicial quan Es aquesta de- 
manada per l’altra part. El jutge en fa una valoraci6 i estima 
con si fos confes; pot fer-ho. Doncs, aquí tanM, i crec que hi 
IM antecedents jurisprudencials en aquest sentit que la negdtiva 
a concurs a la prova biolbgiclz, doncs, pot ser interpretada pel 
jutge CII contra de lrt part que s’hi ha oposat o que no ha prestat 
el seu concurs. 

És a dir, en tot cas no crec que resolgui cap problema, aquest 
article iiou que es proposa, i per contra poária ser objecte de cli- 
fícil interpretació, i sobretot en la seva aplicació pmcssd I% pcr 
tot ,?ix6 que haurem de votar en contra d’aquesta esmena 50. 

RCS més, senyor President, senyores i senyors diputats; mol- 
tes grhcies, 

El Sr. PRESDENT: Moltes grkies, senyor Vendrell. Fas- 
sem a les votacions. Votarem en primer itoc,,. (Pausa.) 

Sí, llegeixi l’esmena transaccional, senyora Secrethia, l’es- 
mena transaccional a la 49, del Grup Socialista. 

La Sra. S E C E T h I A  QUARTA Article i4 bis, Esmena 
transaccional a l’esmcna n h e r o  49: (Mentre dura el procedi- 
ment de reclamació o impugnaci6 de la filiació, el. jutge pot 
adoptar les mesures pertinents sobre la persona i els b h s  del 
fill. En cas d’irnpugnaci6, pot acordar que li procriri aliments el 
progenitor la paternitat O la maternitat del qual s’imprigna>> 

El Sr. PRESBEm: Moltes gdcies, senyora Swrethria. Ro- 
cedim a la vatació d’aquesta esmena iransaccional. 

Vots a favor? 
Aqiies t a esmena transaccional ha quedat aprovada per una- 

A continuació, si no es dcmula el contriti, votarem conjun- 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aqucstes esmenes han quedat rebutjades pes 27 vots a ~ V O F ,  

A continuaci6, es  VOL^ l’article 14, que no te esmenes. 
Vots il favor? 
t’article 14 ha qiiedat aprovat per unanimitat. 
A I’articlc 15 hi ha tres es~nenes del Grup Socialista: 51,52 i 

53; per a la seva defensa, t6 la ... (,!,’I. Sr. Vendrel/ úemuna per 
parlar.) Sf? 

El Sr. VENDRELL: Senyor President, nquest article lra de- 
saparcgut. L’hcm situat cn l’iuticlc 2, corn un nou parhgraf. 

El Sr. PRESIDENT: Molt bé. O sigui, no existeix aquest 
text, i, per tant, 110 existeixen esmenes. 

L’,uticle 16 si que té una. sola esmena, l’esrriena nihero 54, 
del Grup Socialista. Per dcíensar-la, t E  la paraula 1’11.Iustxc I X  
putat senyor Abe116. 

nimitat. 

tament les esmenes 48 i 50, del Grup Socialista. 

46 en contra i 4 abstencions. 
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EI Sr, ARELL,~: si, senyor President; per anunciar la. retira- 
da de les esmenes 54 i 55. 

El Sr. PRPAIDENT: Queden retirades, Consegiientment, es 
poden sotmetre a votació, conjuntament, els articles següents: 
articles 16, 17, 18 i 19, que no tenen esmenes... (I,’]. Sr. Ven- 
úrell demana per parlur.) Sí? 

E1 Sr. VENDRELL: Senyor President, l’article 19 tampoc 
existeix: l’hem traslladat a un altre lloc,.*, concretament a un 14 
bis, a la transacci6 del 14 bis, 

El Sr. PRESIz>ENT: Doncs, votarem els articles 16, 17 i 18, 
que no tenen esmenes. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquests articles han quedat aprovats per 54 vots il. favor, cap 

en contra i 20 abstencions. 
Passem a l’article 20: hi ha l’esmena 57, del Gnip Socialista. 

Per a la seva defensa, t6 la paraula f’I1hstxe Diputat senyor 
Abell&. 

El Sr. ABELL6 Si m’ho perniet, senyor President, defensa- 
ria conjuntament les esmenes 57 i 61. Les esmenes nl‘rmeros 57 
i 61 van en la mateixa direcció: 6s una discussió que ja hem tin- 
gut en aigunes altres lleis de desenvolupament del dret civil ca- 
talh; en la mesura qire s’intrdueix, a l’hora d’orderm aquests 
projectes de llei, una nova metodologia, eri la mesura que s’in- 
corporva a les disposicions transitbries, i també a les disposi- 
cions derogatbries o finals, en el seu cas, una metodologia 
d’articulnt nou. Nosaltres creiem que, seguint L3 tradici6 
cf’aquest Parlament, les disposicions transitbries s6n disposi- 
cions transitbries sense articulat, i les disposicions derogatbries 
igualment. O, en tot cas, el que hi hauria d’haver 6s un acord 
que, a partir d’ara, la metodologia emprada a l’hora d’ordenar 
els textos legals fos diferent. Donat que, fins a1 moment, aquest 
acord no s’ha produ‘it, nosaltres considerem, en la mateixa línia 
que varn defensar en anteriors IIeis, que el que s’ha de fer és  su- 
primir, de les disposicions transitbries i de les disposicions de- 
rogatbries, el text concret d’articles. 

Res més, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Abell& El Grup 

EI Sr. R~DENAS: senyor President, per retirar aquesta es- 

El Sr. PWSIDEm: Queda retirada, Llavors, qnk passa amb 

EI ~ r ,   ABELL^: ~a 59 est& rctimdii, senyor Presi(ient. 
El Sr. PRESIDENT: Rctirada. Molt 1 6  Torn en contra? 

(Pausa.) Ei senyor Vendrell té la paraula. 
EI Sr. VENDRELL: Grhcies, senyor President. Les dues es- 

inencs, la 57 i la 61, les votarem a favor. Acceptem aquestes 
dues esmenes, que, corn ha explicat el Diputat senyor Abell6, 
només e s  una qiiesti6 mctodolhgica, que, d’aiguna mrtnera, la 
cpe propugnava cl Projecte de Llei estava en linia mib una re- 
cornanaci6 de la Comissi6 duridica Assessora; per& com sigui 
que IIO 6s norma, encara, que es faci d’aqucsta inanera et1 tots 
els projectes de llei, no es va fer així, i ,  per tant, no tenim cap 
inconvenient a acceptar ambdues esmenes, aquestes esmenes 
que consisteixen a suprimir les paraules wh-ticlc 20)) i {(Article 
21 D, respectivament. Per& llavors, corn a conseqükncia dc l’ac- 
ccptació d’aquestes dues esmenes, carn :i esmena tknica, ente- 

Mixt tamb6 tB una esmena: cl senyor Ródenas? 

mena. 

la 59, senyor Abelló, del Grup Socialista? 

nem que 6s procedent també suprimir les paraules <<Capítol ~ V N  
i <<Part finab. En aquests temes, per tant, nosilltres acceptem 
les esmenes. 

Res més, i moltes grhcies. 
El Sr, PRESIDENT: Moltes gdcies, senyar Vendrell. Rebut- 

ja la inclusi6 del nou apartat que proposa Iniciativa per Cata- 
lunya? (Veus de fons.) I-Ia estat votada ja? Jo crec que ha estat 
defensada, perb no votada., . 

El Sr. VENDRELL: Senyor President, en tot cas, no ha estat 
votada, certament: tk rad, perb si que ha estat defensada i con- 
tradita. 

Per tant, m’atenc a l’explicaci6 que ja he fet al seu moment i 
demano que passi a votacid. 

Moltes gracies. 
El Sr, PRESDENT: Molt bé* Doncs votem en primer lloc 

Vots R favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 7 vots a favor, 47 

en contia i 19 abstencions. 
A continuaci6, es voten la Disposició Trmsitbria i la Dispo- 

sici6 Derogatbria, sense la numeraci6 d’asticuht, i amb supres- 
si6 de I’expressi6 <<Capítol IV, Finaln. 

Sí, votem les esmenes que proposen aquesta rnodificaci6, 
que són la 57 i la 61. 

Vots a favor? 
Aquestes esmenes han quedat aprovades per unanimitat. 
Hi ha l’esrnena 62, del Grup Socialista, que proposa una ad- 

El Sr. Al3ELL6: Senyor President, retirariem la 62 i dona- 

El Sr. PRESIDENT: Molt bé. Ara votarem conjuntament el 

Vots a favor? 
Aquestes Disposicions han quedat aprovades per unanimi- 

tat. 
A conthuaci6, es concedeix un torn en contra dc les esme- 

nes del Grup Socialista, que s’hm donat per dcfensades, a I’Ex- 
posició de Motius, que s6n les esmenes 63,64 i 65. 

Si ho vol fer (amb els mateixos termes amb qu2 han estat de- 
fensades, doncs, hi haurh economia de temps. 

El Sr. VENDRELL: NQ, grhcies, amb els mateixos termes, 
110, p q u &  voldria dir acceptar-les. 

Aleshores ..., molt rhpidarnent, de totes maneres, senyor Pre- 
sident. L’esmena 63, aquesta esmena 63, em sembla que ja 
cl’alguna manera va ser transaccionacla en Ponencia i Comissi6: 
hi va haver un vot recoinanat, cn ei sentit de canviar una frase, 
que semblava poc adient, que 6s concretament la que feia refc- 
rhncia ..., parlava de cliferhncies morais i ktiqucs, i aleshores ho 
varn suprimir per la diferent realitat que separa ambducs filia- 
cions. 

Llavors, 6s clar, potser ja no hi ha lloc a mantenir, cntenc jo  
-amb tots cls respectes-, aquesta esmena; perb, en tot cas, l’es- 
mena socialista que vol la supressi6 de tota la lletra c) ,  sí, certa- 
ment, és un altre tema, i és  que se suprimeixi tat aquest 
parhgraf que nosaltres creiem que cal  mantenir. 

aquesta esmena, esmena 60, del Grup d’hiciativa. 

dicional., . 

riem per defensades la 63> la 64 i la 65. 

text de les Disposicions Transitbria i Derogathria. 

Una esmena, concretament la 92 ... 
El Sr. PRESIDENT: Que no hi 6s. 
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El Sr. VENDRELL: No, j a  va ser retirada al. seli moment. 
Doncs, em sembla que tarnbd donava alguna soluci6; perb, en 
fi, crn sembla que el text, tal com esa avui en el Dictamen cle 
Comissi6, respon al que ha de ser, No s’han Inlsodu‘it modifica- 
cions en el text normatiu, i, per tant, s’ha de mantenir 1’Exposi- 
ció de Motius cn els seus mateixos termes, 

Pel que fa a l’esmma 64, aquesta si que no tindríem cap in- 
convenient a acceptar-la, amb els retocs lingiiistics que, tal ve- 
gada, fossin procedents. Per tant, anunciem que votarem a favor 
de l’esmena 64. 

I, pel que fa a l’esrnena 65, es refereix tota ella a la lletra e) ,  
que en l’Exposici6 de Motius parla. de la €ecundació assistida 
post mortern. 

Creiem que podria SCT congruent -no st5 si vaig errat., perh 
tenia una esmena el Grup Socialista, la 38, amb la giral volia 
suprimir I’article 7, de la fecundaci6 assistida post mortem, no 
sé si vaig errat-, lravors, podria ser congruent que no en parlés 
l’Exposici6 de Motius; perb corn que hem votat amb foqn  con- 
sens l’article 7,  que parla dc la feemdaci6 assistida post mor- 
tem, 4s lhgic que 1’Exposicib de Motius s’hi refereixi, perqu5 6s 
un tema important, i no podem admetre la supressi6 cl’aquesta 
iletm e). 

Per tot aixb, senyor President, votarem en contra de Ics es- 
menes 63 i 65, i acceptem l’esmeiin 64. 

Res mes, i moltes gricies. 
El Sr. PRESTDENT: Moltes grhcies, senyor Vendrell. 
Pcr consegüent, faem dos blocs de votacions: el primer, 

Vots a favor? 
Aquesta esmena ha qudat apxova&.a per unanimitat. 
A continuaci6, i conjuntament, Ics esmenes 63 i 65. 
Vots a favor‘? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han quedat rehutjadcs per 14 vots a favor, 

A continuació es vota I’Exposicili de Motius segons el dicta- 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
T.,’Exposici6 de Matiris ha quedat aprovada per 57 vots a fa- 

A continuació es vota el titol i títols de la Llei. 
Vots rl favor? 
Han qiiedat apiuvnt s per unanimitat. 
Passem al tercer punt de l’ordre del dia ... (L’l. Sr. Murtira de- 

ExpIicaci6 de vot? (Pausa.) 131 senyor Martin Toribio te la 

El Sr. MART&: Sí, senyor President. La nostra Agrupaciti 
parlarnenthrh vol fer explicaci6 de vot. 

El Sr. P W D E N T :  Té la. pamula. 
El Sr. MARTíN: Honorable senyor President, senyores i 

seriyors rIipuLqts, la riccessitat d’encarar la reforma del nostre 
Dret Civil, en gcnerd, i del dret de famrlia catalh, en paríiciiku, 
per tal d’adcqws-lo a la reslitat social i cientif‘icr-1 del moment 
actual, és evident quc hi ha qüestions, com 6s el cas del terna de 
la filiaci6, ahsolutament necessiries, malgrat la refonna de 

l’esrnena 64. 

4S en contra i 12 abstencions. 

men. 

vor, cap en contra i 12 abstencioris. 

mana per pm-lur.) 

parmla. 

l’any 1984 dels articles 4 i 5, que recollia de foma incompleta 
la regdació d’una institució cabdal, com ho és I;t filiacib. 
Li necessitat quc la nostra Compilació ñxi unes formes de 

determinar la filiaci6, la regulació completa i autbnoma de les 
accions de reclamació, tant de la filiació matrimoniai corn de 
X’extramatrimonia?, i les accions d’impugnaci6 per als efectes 
que produeix la filiació, tant pel que fa als efectes personals i 
patrimonials d’aquesta corn en les relacions patemo-filials, així 
com en la introducci6 del supbsit de reproducci6 assistida i de 
la fecundació post mortern, entenem que ha fet absolutament 
necesshriia la substitució dels articles 4 i 5 de la Compilaci6 per 
una regdaci6 completa, basada en el principi delfavorfdii i en 
eI principi de la lliure investigaci6 de la patemitat, tal com es va 
palesar en el IT Congxks Jurídic Catal& i que respon al principi 
d’adequitr la paternitat i maternitat juridiques i la biolbgiea, en 
la regulació de la filiació produ’ida a partir d’una paternitat-ma- 
temitat derivada de les noves tikniques de reprorlucci6 assisti- 
da. 

És impanmt... 
El Sr, PRESIDENT: Silenci, per favor. 
El Sr. MARTh: És important que el Parlament de Catalun- 

ya sigui cap$ d’utilitzar les compethcies que tant h Constitu- 
ci6 COM ITstatut d’htonomia ens atorguen per tal d’abardar 
un desenvolupament legislatiu del nostre Dret Civil de forma 
completa, que faci innecessari acudir a ordenaments estranys. 

Moltes gdcies, Elonorable Presiclent, illustres senyores i 
senyors diputats. 

EL Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Marth. El Gmp 
d’hiciativa tambt5 ha demanat explicaci6 de vot, ha demanat 
fer explicació de vot. Té la parada 1’JWustre Diputat senyor 
Nualart, 

El Sr. NUALART: Grhcies, senyor President. Senyores i 
senyors diputats, el Grup d’hiciativa per Catalunya ha votat fa- 
vorablement la majoria de l’articulat de la Llei de Filiacions, si 
be hem de fer una skrie d’obsewacims sobre aquesta. 

He de dir per cndav‘mt que es vil fer una bona feina a Sa Co- 
missió de Ponhia ,  que el Projecte presentat pel Govern ha es- 
tat miIlorat en el seu trhrnit parlatunentari. Perb, corn ja vaig 
exposar en la Ponbncia, crec que el redactat de la Llei se& de 
dificil comprensi6 i que l’esbucturil del seu articulat no corres- 
pon a una sistemhtica prou coherent, i aixb pot camportar con- 
fi1 sions i donar lloc a interpretacions contradictbries, 

He de manifestar que cada vegada que s’aprova una llei que 
incideix en el Dret Civil Czttalh es refoqa la personalitat de Ca- 
tahnya. Corn es diu en el prehbul de la Compilació, aquesta 
és iina de les produccions culturals més importants del poble 
catalh i un dels principals exponents de la seva identitat com a 
poble i, per tant, un dels punts de referhcia essencials a l’hora. 
d’identificar Catalunya com a producte d’un proc6s histbric es- 
peclfic; de manera. que, en legislar sobre aquestes mat&ries, al 
niateix temps es manifesta el sentit: socíd del poble catala. 

Aquestes últimes Ileis que hem aprovat de reforma del nos- 
tre Dret Civil ja no s6n conseqiikncia de l’adequacid d’aquestes 
a la Constituci6 i a I’Estatut, i no haurien de ser només de refor- 
ma de l’adaptació de la Cornpilaci6, shn6 que en legislar hem 
d’incorporar noves matbries de l’hmbit del Dret Civil Catalh, 
d’acord amb l’evolució i els canvis de la nostra societat. 

Cal dir qric la tasca de legislar sempre és difícil i aquesta di- 
ficultat s’incrernenta quan es tracta de modificar relacions so- 
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cials que tenen una indici6 molt arrelada a la conscihcia 
collectiva, com ja també ha dit el Conseller senyor Bassols. Pe 
rb tamb6 és cert que el marc legislatiu pot esdevenir un llaq per 
a les noves concepcions i formes de vida. 

He de repetir el que ja vaig dir en aprovar la Llei de Censos i 
la de Regulaci6 de la Llegítima, que el fet d’ooptar per regular 
les matbries del Dret Civil Catala rnitjanpnt lleis especials, s i  
b6 pot agilitar i facilitar la funció legislativa, té un greu incon- 
venient: el de no tractar tota aquesta mathria des cl’una visi6 
globalitzadora, la qual cosa €a que puguin redactar-se conceptes 
no coincidents o b6 que s’oblidin definicions bbvies, per6 que 
no es concretin en cap llei especial. Avui ho hem vist, per 
exemple, en el terna que hem tractat i en les esmenes per part 
del Grup d’hiciativa pel. que feia al concepte de parella, que 
s’ha dit que seria legislat, per& no sabem quan, i aixb 6s un dels 
problemes de legislar a través de lleis especials. 

Aquesta Llei creiem que cobreix dos objectius: d’una banda, 
desenvolupa el que era un simple punt -i també s’ha dit per part 
del Conseller en l’exposició de la llei- del Dret Civil de Cata- 
lunya pel que fa a la filiaci6, la qual, si b6 6s tractada amb un tí- 
tol específic, no cobria totes les realitats i les accions que s6n 
possible en les relacions patemo-filials; i d’altra banda incorpe 
ra, a m6s de la filiació per naturalesa, la que es deriva de la f e  
cundaci6 assistida i, si bt5 existeix el principi de veracitat en 
aquesta llei --o sigui, l’adequaci6 de la paternitat i la maternitat 
jurídico-formal a la biolhgica-, en aquest cas preval el principi 
de la voluntarietat. 

Encm que, corn hem dit, el nostre vot ha estat favorable a la 
majoria dels articles, he de manifestar que aqwsta Cambra ha 
deirdt passar una gran oportunitat per adequar la llei als canvis 
socials que les relacions afectives han sofert en aquests whims 
anys. HO he dit quan defensava l’esmena rnitjanpnt la qual el 
nostre Gnip pretenia incloure la parella de fet a l’articdat de la 
Llei que acabem d’aprovar, i no és només una preocupaci6 del 
nostre Grup, sin6 que és una pxeocupaci6 de la majoria dels ju- 
ristes eurupeus: nomes cal veure els colbquis i crebats que s’es- 
tan celebrant a Europa, i tota la doctrina progressista en aquesta 
rnatkria avanga cap a la regdaci6 de la parella de fet. Catalunya 
ha estat histbricment, pcl que fa al dret, una de Ics cnpdwante- 
res d’Ewapa. Avui hem perdut una altra ocasi6 per reincidir en 
aquesta virtut; la Llei que ens ocupa era més apropiada per co- 
mengar el carni. 

Vull assenyalar que en el cliMeg que va haver-hi, al debat 
amb el portaveu de Ia majoria, quan es va aprovar la Llei de la 
Llegitima, en introduir el concepte de la parella de fet ja se’ns 
mani€estava que no era aquella la llei adient i que en el moment 
apropiat seria quan aquesta es legislés, per cxemple en el cas de 
In llei de filiacions. En el debat de la pon8ncia van existir difi- 
cultats per definir les relacions estables d’una parella de fet o, si 
es vol, extramatrimonial, parlant de cohabitaci6 O relacions se- 
xuals; el debat va ser viu, per6 al inateix tcrnps es va voler de- 
figir que es definissin questes relacions corn fa parella de fet 
en un text legal. 

Permetin-me que els recordi aqui les paraules del Ministre 
suec de Justicia a la Comissió de Dret de Familix <<Tota nuva 
llei ha de ser neutra en la mesura del possible enfrontament de 
les diverses formes de cohabitació i d’actituds morals. El matri- 
moni és i ha de continuar essent la pedra angular del dret de fil- 

mflia, per6 convé vigilar perque la lcgislaci6 sobre les relacions 

familiars no tingui disposicions que puguin crear dificultats 
inútils per a la gent que tenen fills i viuen en família sense estar 
casats. El matrimoni ha de ser una foma de cohabitaci6 volun- 
tkia d’individus independents. Les disposicions legals han de 
tendir a resoldre problemes prhctics i no han d’afavorir una for- 
ma de cohabitaci6 respecte d’una altra.>> 

Senyores i senyors diputats, els he de manikstar que al nos- 
tre Grup li  hauria plagut que, si m6s no en el prdrnbul d’aques- 
ta Llei, s’haguessin contingut aquests conceptes expressats pel 
Ministre suec. 

Moltes grilcles. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Nualart. 
No havent-hi cap més grup que sokliciti fer explicació de 

vot, passem al tercer punt de l’ordre del dia, que 6s la presa en 
consideració de la Proposici6 de Llei Reguladora de la hiciati- 
va Legislativa Popular, presentada pel Grup parlamentari d’ITni- 
ciativa per Catalunya. 

D’acord amb l’artkle 107 del Reglament, es passa directa- 
ment al debat. Per a un torn a favor, té la paraula I’Illustre Di- 
putat senyor Ribó. 

Presa en consideraci6 de la Proposici6 
de Llei Reguladora de la Iniciativa 

1,cgislativa Popular 

El Sr. RIB6: Senyor President, senyores diputades i senyors 
diputats, al Butlleti 03cial del Parlament de Catalunya del 18 
de mar$ del 85 apareix un escrit -dos escrits- amb la signatura 
de I’Aintoni Subirh, portaveu de Converg&ncia i Unió; d’Heri- 
bert Ramera, portaveu d’Hsquerra Republicana de Catalunya; 
d’Higini Clotas, portaveu del Grup Socialista; de Jorge Fendn- 
dez Diaz, portaveu dei Grup Popular, i de mi mateix, en el qual 
es diu que 4 s  Grups parlamentaris sotasignants, d’acord amb 
l’article 108 del Reglament, proposen>) -i fmh-se en el detall- 
<& posada en marxa dels mecanismes d’elaboraci6 en ponhcia 
conjunta pel que fa a la iniciativa legislativa popular>>. LI <CPO- 

sada en mama>>: I8 de mar$ de 1985. 
Per a qui no ho shpiga, la iniciativa legislativa ppular Bs un 

dels temes que tenim, de 1’Estntut d’Autonornia de Catalunya, 
per complir; és el que se’n diu, en termes del dret, una llacuna 
constitucional, en aquest cas estatuthria, i no Cs imputable ni al 
Tribuna1 Constitucional, ni al legislador espanyol, ni a cap au- 
toritat administrativa. Si 1’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
avui va coix d’un tema tan important corn és la iniciativa Iegis- 
Iativa popular 6s solament imputable a aquesta Cambra, als 
grups parlamentaris, diputades i diputats, bbviament -com sem- 
p r e  en funci6 i en proporci6, també, de la forp  de que cadascú 
disposa per tirar endavant aspectes autonbrnics. 

L’any 8S, quan nosaltres virem presentar la proposta de le- 
gislar sobre. la iniciativa legislativa popular, el Gmp parlamen- 
tari d’Esqucrra Republicana va argumentar que volia una 
ponkncia conjunta -per boca del senyor Marc Aureli Vila- per 
poder estudiar a fons el tema. El Grup parlamentari Popular va 
argumerirx que estava d’ascord amb cl tema, perh que volia un 
acord i d s  ;ihsolut entre totes les forces parlamenthrks, i per 
x h  volia HIM ponhicia corijuntrt. El Gnrp parlaunentari Socialis- 
ta va argiinientar que, com que era UII tema de desen- 
vt~lupmieiit hhsic, volia ponkncia conjunta, perb que li era 
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igual, que hi estava d’acard per una via o per l’altra, perb que 
es fes. El Grup parlamentari. de Converg5ncia i Unió va dir que 
respectava el dret i suposava que tamM el desig -1 senyor Sen- 
dra em el seu portaveu en aquell debat-, el desig i Ia voluntat 
de poder exercir la seva iniciativa sobre el tema -any 85. No- 
saltres ens ho creguhcm. Ho clic amb tota la jngenuitat del 
món: ens ho creguérem, que hi havia voluntat politica de desen- 
volupar un acord de I’Estatut. I-iaviern sentit reticencies entre 
passadissos que si tal o tal organització radical nacionalista, que 
si tal o tal sindicat poden fer iis d’aquest mecanisme per pasar- 
nos en alguncs situacions una mica dificils ..., pcrb aquell acord 
que jo els he llegit semblava que mava a avanqar. 

Mahuradarnent hem de tomar sobre el terna de la iniciativa 
legislativa popular per desenvolupar l’mtonomia. Espero que 
algh s’encarregui d’explicar al President de la Generalitat que 
aquest tema connecta de ple amh les seves defenses abranda- 
des, que fa molt de tant en tant en aquesta tribuna, i més sovint 
en d’akres tribunes, que cal desenvolupar I’Esiattit d’Arrtono- 
Inia de Catalunya. D’aquella famosa pregmta que €eia el Presi- 
dent de la Genemlitiit en eI debat sobre 1’EstatUt l’any 87: ens 
conformaricrn amb un estatut que fos nom& que les sentkncies 
del Tribunat Constitucional que estan penclmts a favor, en el 
seu contiiigit, a, favor de nosaltres?, i deia que si  ... MAS senzill, 
senyors de la majoria i senyor President dc la Gmeralitiit: de- 
senvolupem nosaltres I’Estattut cl’kutonomia de Catalunya amb 
un dels apartats mes solemnes que tenim per complir, que tenen 
per complir; un apartat que esth a l’article 32.6, de I’Estatut i 
que demana purament i simplemcnt una llei del Pdrlament de 
Catalunya, uoa llei gens complicl-lda, la tenen rnoltcs comuni- 
tats authnornes d’ltbpanya, la tenen comunitats mtbnomes dc la 
via del 1.5 1, les histbriques, les especials, la tenen comunitats 
;lutihomes de la via Rel 143, ka taien comunitats autbnornes 
quc tenen molt menys sentiment callect iu cl’autogovcm. I Cata- 
Irrnya cs permet el luxe de jugar a. vegatlcs a la reivindicacitj au- 
tonomista dítvant cl Govern centrat, que ens estan rctitlhnt 
I’Estíitut, i 110 descrlvolupas el propi Estatut. 

Una. llci molt senzilla Xa qual, bhsicament, reqnereix quatre 
apartats d’acord. Quanta gent pot presentar una proposicid 
d’iniciativa Icgislativa popular? Cinquanta mil? Setanta-cinc 
mil? Vuitanta mil? Nosattres en proposem cinquanta mil; hi ha 
la fase si es prengués en consideracih, per rectificar 
aquest punt. 

Quant és Ia subvenció que rebran els grups que inipulsiri 
aquesb2 iniciativa? Qiiaiits mesos tenen per realitrm-ho i quines 
garanties els donem? Si cns posem d’ilcorci en aquests quatre 
apartats, i no pas avui, que és un debat dc presa en cansidera- 
ci6, sin6 en iiiia p n h c i a ,  tenim feta la llci que ens demtana 
1’IIstatut d’htonomia dc Catalunya. Una llei que, al meu en- 
tendre -i lamento reiterar arguments que vkem utilitzar en ef 
debat ;interior-, compliria tres gr42ns funcions: la primera, la 
cl’augineritac la pxx-ticipació de la societat 11 la vida política. 
Sorn molts eis que ens queixem, critiquem i, fins i tot, ens fem, 
en p . ~ ,  corresponsables del fet que uns sectors de Xa poblaci6 
110 visquin la democrhcia com una cosa seva, €et que s’exprcssa 
palmiriament amb l’abstenci6 a les eleccions. Sorn molts, pot- 
ser ja no tants, que creiem que la dernocriicia en les seves €or- 
ines pot ser indirccki o directa o sernidirecla -corn s’ha dit en 
manuals de dret constitucional- i que la iniciativa legidativa 
popular 6s un  mecanisme de dernmrhcia sernidirecta, que, més 

en1lii de la representa& parlamentfia, interessa a la pobiacid. 
Algú cn el debat anterior va intentar llegir en aquesta &mació 
una contraposició entre democrhcia parIamenthrh i Cremwrilcia 
semidirecta; crec que qui ho feia estava poc informat sobre la 
liistbria de la democrhcia, sobre els conceptes de dernocrhcia i 
els mecanismes que td la democficia, com seria el referkndum 
o C Q X ~  seria la iniciativa legislativa popular, que no posa ni una 
coma, ni una ombra a la democrhcia representativa parlament& 
sia, 

Una segona funció seria la d’incrementar l’autogovern, 
aprofundiríem l’aritogovern; no ens ha impedeix ningú, ens per- 
toca fer-ho, 6s la pura i Iii simple responsabilitat d’aquesta 
Cambril. X si no s’ha fet fins ara 6s culpa d’aquesta Cambra i de 
les seves majories. 

1 una tercera argumentaci6 i funció seria prestigiar el Parla- 
ment de Catalunya. No és acceptable l’argurnent que va utilit- 
zar algd en aquell debat preguntant-se fins a quin punt aquest 
tipus de propostes, COM la hiciativa legislativa popular, coarta 
o bita la llibertat i la hdependbncia que ha de tenir el Parla- 
ment. No, senyores diputades i senyors diputats, si legislem sa- 
bre iniciativa legislativa popular i després ens vénen p r o p  
sicions de llei utilitzant aquest mecanisme, que ningú se senti ni 
coartat, ni impedit en la seva responsabilitat pesquh no el subs- 
tituiran. L’impuIsmm, li donaran major participació i li da- 
nclran major gruix a la tasca que podem fer en aquest 
Parlament. 

Se’ns ha comunicat, abans d’aquest debat ..., ha rebut el nos- 
tre Portaveu l’cscrit d’un conjunt de grups parlamentariis, Grup 
Socialista, Grup Mixt, Grup Popular, Grup de Converghncia i 
Unió, l’Agnqaci6 parlamentiria del CSDS i I’hgrupació parla- 
rnenthria d’Esquerra Republicana de Catiilunya, que demanen 
-tots menys el d’hiciativa per Catalunya-, que demanen po- 
nhncia conjunta per treballar la iniciativa legislativa popular, 
amb un text curiós i divertit, Ferqirk es diu que demanen que, 
tenint en compte que en aquesta legislatura. Esquerra Repuibli- 
C ~ R  ha presentat una propasici6, i en altres legislatures aitres 
grups, doncs, que es vagi endavant en aquest tema. Aixb 6s di- 
vertit pcrquh sembla, fins i tot, ignorar l’ordre del dia d’avui, 
amb els seus punts corresponents i les preses en considera- 
ci6. 

A nosaltres se’m ha proposat signar aquest escrit, que no s6 
si implica que l’hgmpaci6 padamenthiia d’EEsquerm Rcpubli- 
cima -m’imagino- retira la seva Proposiciú de Llei a la presa en 
consideració, m’imagino; és una pura wpusici6 que no té cap 
aspecte ni molt menys de raubstituismek) de la Mesa del Parla- 
ment de Catalunya. 

Perb em sembla una ironia que els grups majoritaris, i, espe- 
cialrnent el Grup de Converghncia i Uni6, que tenen majoria 
absduta per legislar sobre el tema, per impulsar-ho i que la te- 
nien en l’,ulterior legislatura, ara busquin, avui, en data d’avui, 
quan hi ha el debat, de nuu, sobre la qiiestió, el subterfugi -i 
permetin que parli de asubterfugi>z- del mecanisme de l’article 
108. Nosaltres tenim LUI temor i és que avui tots estiguéssim 
cl’acord -falta la signatura d’lnicciativa per Csltalunya, ai las!-, 
tots estigu&ssim d’acord amb Ia ponkncia conjunta del 108 -108 
que ara és 110, té raó en la seva correcció el senyor Subish per- 
quE encara jo pensava en el mecanisme de quan jo  era el porta- 
veu. Imaginin vostks que ho signem tots. El ternor 6s que 
aquesta signatura tinguds el mateix destí de l’anterior: voiuntat 
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politica, la manifestem tots i estic convenqut que la manifestar& 
tothom en aquesta tribuna, per6 qui?, pot passar? I si es conve 
quen eleccions anticipades? 1 si tenim tanta feina amb les elec- 
ciom locdls i despres amb altres projectes que no podem fer 
av anpr... ? Ei temor que tenim és que arribarem a les properes 
eleccions autonbmiques i no hi haurh iniciativa legislativa po- 
pular, i tant de bo el Grup d’hiciativa per Catalunya s’equivo- 
qui, serem eis primers a reconkixer-ho i, a més, ho celebrarem 
COM qui m6s. Perb ho diem amb tota responsabiliat: nu 6s se 
ri6s. Presentar aquest document avui mateix és donar caució als 
qui tenen la mhxima respnsabiht  de no haver impulsat la le- 
gislaci6 sobre aquest terna. Recordin, senyores diputades, sen- 
yors diputats, quh succeeix amb la província Única; dgi i  em 
podria dir els noms dels ponents que estan elaborant de forma 
conjunta la Proposici6 de Llei sobre Provincia Única? Saben, 
senyores diputades, senyors diputats, que és un mandat 
d’aquest Ple que es posi en mama el mecanisme parIunentari 
per elaborar la Proposició de Llei sobre la Província Única? Sa- 
ben que, a mtis, és mandat d’una llei d’ordenaci6 territorial de 
Cdtalwya? 1 alg6 recorda e1 nom d’alguna diputada o diputat 
que estigui en aquella ponkncia? Presentar aquest escrit avui és 
aquesta cau& per als qui no tenen interhs -i el temps dir5 qui 
s6n, j a  ho ha dit en aquests sis anys, perb, pessiblement, ho tor- 
nar& a dir- que aixb avanci. 1 torno a dir per segona vegada i 
encara ho repetir& tant de bo ens equivoquem! 

Nosaltres creiem amb responsabilitat: que si es vota a favor 
de la presa en considera& avui, es demostra que s’esth a favor 
de iegislc sobre el tema. Hi ha dues proposicions, d’un grup i 
d’una agrupació, per tant, q u i  tampoc hi ha cap afany de prou- 
gonisme en exclusiva, hi ha la necessitat de complir amb un 
mandat estatutari; hi ha un mecanisme que preveu que una ve- 
gada es pren en consideraei6 un text, es pot fomar una ponkn- 
cia, que pot ser uninominal o de tots els grups, que pot analitzar 
amb el mhxim esperit unitari, com, bbviament, Iniciativa per 
Catalunya hi esth disposada, totes les esmenes i tutes les consi- 
deracions, perb ja estaríem legislant sobre iniciativa legislativa 

Avui molt ens temem que el vot que donar& la majoria, si 6s 
coherent, de tots els grups parlamentaris menys Iniciativa per 
Catalunya a aquest escrit no ankh en aquesta direcci6. Dic, en 
nom d’hiciativit per Catalunya, que sigui, per a la presa en con- 
sideració, votada a favor, sigui perqub vostes prenei1 el compro- 
mís de crear una pmkncia canjun ta..., tant de bo sigui perqub 
interessem a altres sectors de Ia societat, Iniciativa per Catalun- 
ya, com qui mks, no més que altres, com qui més, empenyera 
perque.. ., impulsar& i posarA tot el seu afany perquk a Catalunya 
hi hagi iniciativa legislativa popular. 

Moltes @cies, senyor President. 
EI Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor RRib6. Ara hi ha 

possibilitat d’un torn en contra, (Pausa.) No hi ha torn en con- 
tra, doncs, els grups poden particip ar... @’I. Sr. Carod-Rovira 
demanu per parlar ,) 

popular. 

El Sr. CAROD-ROVIRA: Senyor President., , 
El Sr. PRESIDENT: Si, digui. Digui, senyor Carod, 
El Sr. CAROD-.ROVW Justament atenent l’ordre del dia i 

tciiint en compte que el punt segUent de I’ordrc del dia és sobrc 
un terna idbntie, pr~posariem de fer ara la nostra inntervenci6. 

El Sr. PRESIDENT: Molt M. Doncs, t& Xa paraula. 121 senyor 
Colom t6 fa piuaula. 

Presa en consideraci6 de la Proposici6 de Llei 
sobre Iniciativa Legislativa Popular 

El Sr. COLOM: Grhcies, senyor President. Senyores i se- 
nyors diputats, quan el mes d’octnbre de 1990 1’Esquem Repti- 
biicana, la nostra Agrupació parlament-at-ia, presentava primer, i 
molt pocs dies després tmbd Iniciativa per Catalunya, un text, 
una proposici6 de llei que reclamava, de nou, portar a aquesta 
Cambra la possibilitat de legislar i de desenvolupar 1’Estatut SO- 

bre la iniciativa legislativa popular, haviem esperat més de cinc 
anys des dei moment que la Mesa del Parlament va acordar de 
numenar una ponhcia conjunta. Jo em pregunto ..., en tot cas, 
ens quedar& el dubte de si no haguéssim presentat -la nostra 
Agrupacilj parlarnen&* aquesta hoposici6 de Llei no hau- 
riem passat més temps sense veure tamb6 l’altre text que ara 
se’ns diu que té la inequívoca voluntat i l’únic grup O l’linic 
partit que tingui la inequlvuca voluntat de portar a aquesta 
Cambra el debat sobre la iniciativa legislativa popular. 

Si fa nostra Agmpaci6 parlamenthria ha Signat, juntament 
amb altres grups d’aquesta Cambra -pdcticament tots excepte 
Iniciativa per Catalunya-, ha signat una proposta de creaci6 o 
de sol.licitar Ia creaci6 d’una ponhcia conjunta per debatre la 
iniciativa legislativa popular és, precisament -no en dubtin 
gens, no tinguin cap mena de dubte-, perquh la nostra Agrupa- 
ció parlamenthria tambd va ser un dels grups parlamentaris que, 
hngbnuament, vam creure al seu moment que es faria aquesta 
ponkncia conjunta. 

I tmM dic <cing&nuament>) perqub havien passat exactanient 
més de cinc anys, i els grups de la majoria no havien portat 
aquest tema de desenvolupament del marc estatutari a aquesta 
Cambra, Aquesta mateixa voltuitat hi és, per part d’Esquerra 
Republicana; exactament la mateixa voluntat. 1 no volem que 
se’ns digui des d’aquesta tribuna que aixb representa cap mena 
de cituci6 de res! Aixb representa, senyores diputades i senyors 
diputats, senyor Ribó, estrictament, una voluntat que I’11.lustre 
Marc Aureli Vila, aleshores, en aqueIis moments, portaveu per 
a aquest terna del nostre Grup parlamentari, ja va expressar niti- 
dament al seu moment, que 6s que crhieem que per arribar a un 
acord i per 1egisIar sobre la iniciativa popular era important fer- 
ho en punkncin conjunta; fer-ho amb la participació de tots els 
grups, i fer-ho al m h i m  nivell. 

Avui al mati, quan se’ns ha portat aquest text que alguns al- 
tres grups parlamentaris ens proposaven, nosaltres hem dubtat 
de si signar-lo O no signar-lo; n’hem dubtat, precisament, per 
no caure una altra vegada en la ingeniiiíat de pensar que ara, 
doncs, com que es presenta en presa en consideraci6 aquesta 
proposta, traiem-nos-ho del damunt, veurem gu& passa en 
aquesta legislatura, si s’acaba o no s’acaba abans d’hora, si ho 
farem o no ho farem. 

Efectivament, els antecedents hi s6n, i efectivament els ante- 
cedents que Estats europeus altres que l’espanyol -1’italih, el 
iugoslau, l’austriae ja fa temps que han legislat sobre la inicia- 
tiva popular; que el mateix Estat espanyol l’my 84 legislava so- 
bre fa iniciativa popular; que la major part de ies comunitats 
autbnomes, excepte -si no ho tinc mal entes, tampoc, el País 
Valencih o les Illes: excepte eis Paisos Catalans-, totes les al- 
tres lmi legislat sobre aquest terna des de I’any 84, que concre- 
titrncnt ho v m  fer tres comunitats autbnomes espanyoles: 
Aríig6, Astfiries i Murcia; l’my 85 ho van fer el País Basc i Na- 

- 
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vana -o sigui, el Pais Basc, en definitiva-, i I’any 85-86, tam- 
bé, altrcs comunitats cspmyoles i, finalment, l’my 88, Galicia i 
també Andalusia. X prhcticament, per tant, estem en el vag6 de 
cua; i aixb si que crec que per a aquesta Cambra 6s un retret, un 
autoretret que cal que es faci; cl que passa és que se I’ha de fer 
la Cambra, aquest retret, perb possiblement l’hern de fer als 
grups de la majoria que han demostmt no tenir aquesta voluntat 
política de crear la ponhncia conjunta CII el. moment que calia 
crear la ponkncia conjunta. 

Dic que hem dubtat, perque hi ha tots aquests aritecedents 
que m6s aviat no s6n antecedents positius. 1 tamb6 n’hern dub- 
tat perque, del text que nosaltres presentem avui a consideració, 
en destaquem uns aspectes que nu sabem bcn bé si es tindrien o 
no es tindrien en compte -si es tindm o no es tindran en comp- 
te-? eventualment, si es convoca -tal com diu aquest acord a 
qub hem arribat la majoria de grups de la Cambra- una pon&- 
cia conjunta. 

Nosaltres, en primer lloc -vostks ho saben-, proposem que 
el nombre de ciutadans ii Catalunya que puguin presentar una 
iniciativa legislativa popdar sigui de 50.000, que aixb 6s pcr 
proporció molt menys que el mig milió de signatures que cal a 
tot i’Estat espanyol. fis rina yüestir5 de xifres, perb és una qües- 
ti6 important. 

Nosaltres proposem que hi hagi una garantia que la identitat 
clcls ciutadans que sil:nin la  propssici6, a més de Cer-la els se- 
cretaris p6blics existents, que ho puguin fer secretaris especials 
nomenats per la comissi6 cirrtarjma, per la mateixa comissi6 
ciutadana promotora, fet que ugilitarja molt fa rccollicla de sig- 
natures. També proposem que e? pressupost del Parlament es 
faci &rec de fins a i111 m h i m  de cinc milions de pessetes de 
Ics despeses totals que hagi tingut la comissi6 promotora, i per 
tant, digriem-ne que sigui un ajut i u11 inipuls a l’acci6 lcgistati- 
‘va popular. 

I finalment tarnbk introduim que, en cas que es dissolgui el 
Parlament, la legislatura, aixb no suposés -un cop ha&s estat 
presentada la iniciativa Iegislativa populu- que iiiia pmposicih 
presentada per mks de 50.000 ciutadans decaigués. I, per tant, 
tot 1111 trcba1I quedks scnse efecte o tr,mitaci6 parlamcnt,hia. 

Tamh6 hein dubtat, per totes aquestes r m ~ s ,  de s i g ~ w  quest 
acord; perb finalment I’hem signat. S t’hem signat perquk 
creiem -i esperem que aquesta vegada no caurem en iina Inge- 
nu‘itat- qiic, per dues vegades, el Parlcunent de Catalunya no fa- 
rh el ridicul, Ho ha fet un cop, quan ho hnvfem acordat i IIQ va 
nommar la poti&nci;i conjunta. Jo 110 56 si hi ha molts prece- 
dents en aquesta Camnbm -sóc un diputat nou, nornds d’a~plesta 
tercera legislutum, i no he tingut tenips de buscar-los- qare ha- 
gin decidit crear pcr més d’un cop ponencies conjuntes i la m- 
teixa Cambra ho hagi incnmptert. En el tema de la provincia 
linica i altres temes si que s’ha decidit i efectivament, com deia 
el senyor Ritd, no es coneix cap diputat que estigui en aquestes 
pnbicics conjuntes. Perb en tot cas p i s e m  que pel mateix 
prestigi, la mateixa dignitat d’aquest Parlament, f6m greu que, 
si s’iicorda avui o s’acordíi propcrament que la majoria de grups 
aposten -i esperem que aleshores tots s’hi afegeixin- per una 
p n h c i a  conjunta que t rarnit i la iniciativa legislativa popular, 
aquesta vegada aixb es complirh. I 6s anib aquesta volurltilt, i 
pr5cticament perqui: vil1 I que shpiguen, senyores diputades i 
senyors diputats, quina era I’rlmica intenci6 de la nostra hgmpa- 
ció parlarnentkia en presentar aqucsta Proposici6 de Llei, no 

era cap altra -ja ho sabiem, que se’ns aprovaria, ja ho in- 
tuiern, que no se’ns aprovaria-, no era cap altra que forpr la 
voluntat política d’aquest Parlament, com de fet s’ha fet. 

I, si vosths llegeixen l’acord, diu que <<Els p p s  parlamenta- 
ris sotasignats, d’acord itmb el que disposa l’article I I0 del Re- 
giament dei Parlament, en connexi6 amb l’article 36.2 de 
Z’Estaatut d’htonomia de Catahnya, i davant de les diferents 
iniciatives legislatives que s’han presentat sobre la mathria, tant 
en la present iegislatura>> -per 1’Agrupació parlamenthia 
d’ERC- <<com en les anteriors, solliciten que b iniciativa legis- 
lativa popular sigui tramitada per pnkncia conjunta>>. Per aixb 
l’hern signat, creiem que aixb expressa la voluntat política de la. 
Cambra, en aquesta legislatura -i esperem sentir la veu dels al- 
tres grups parlamentaris quan facin el seu posicionament per re- 
afirmar o no, i confiem que es reafimi-? expressi clarrunent la 
voluntat d’aquesta Cambra de, COM hem dit manta vegada, 
abans d’acabar aquesta legislatura, haver legislat i haver-nos 
posat d’acoxd en aquests tres Q quatre ternes i prou -no 6s una 
llei difícil-, en tres u quatre ternes i prou, que ja han sortit aqul i 
que tots en sorn molt conscicnts, i aprovar i desenvolupar I’Es- 
tatut en la mathia d’iniciativa legislativa popular. 

I, a mBs a mbs, pensem -i si nu, ho demanem- que aquesta 
Cambra, i la ponhncia conjunta, tindran en compte els textos 
que hem elaborat els diferents grups, i en aquest cas el text le- 
gislatiu que ha ehborat 1’Agrupació pmkmwntiiria d’Esqucrm 
Republic<?na, i que presentava avui en presa en consideració. 

Dit tot aixb, anuncio la retirada, per part de la nostra Agru- 
pació, d’iiqwsta Proposició de Llei en benefici d’aquest acord 
assolit pes la majoria dels grups parlamentíaris ci’aquesta Gam- 
bra. 

Moltes gdcies, senyor President; moltes &cies, senyores 
diputades i senyors diputats. 

El Sr. PR1ESZDENT: Moltes grhcies, senyor Colom. Per p- 
sicionar-se ... Suposo que no hi ha tom en contra, perb per posí- 
cionar-se sobre I’anterior presa en consideraci6, la del Gmp 
d’hiiciativa, poden iiitervenir els diferents grups per un temps 
rnhxirn de deu minuts. Per E’Agrupació parlarnentAria del CDS, 
té la paraula 1’Il.lustre Diputat senyor Martín i Toribio, que ell 
nornés t6 set minuts i mig. 

El Sr. MARTfN: Honorable President, ilhstres senyores i 
senyors diputats, una qiiestió de trmscendkncia i rellevhncia 
política COM ho és la regulaci6 de la iniciativa legislativa papu- 
lar per a la trmitaci6 de proposicions de llei al Parlament de 
Catalunya, indubtable mecanisme de pilrticipaci6 activa del ciu- 
tadh en I’impuls legislatiu, 6s’ com deia, una qiiesti6 d’una im- 
pofihncia tal que totes les forces politiques presents en aquesta 
Cambra no dubto que estdarem d’acord en la necessitat que sigui 
regulada mitjmpnt una llei, de manera que pugui fer-se per als 
ciutadans veritablement efectiva. 

TB, perb, una transcendkncia política i social que fa necessa- 
ri, tal com ho varen acordar la major part de les furces politi- 
ques catalanes, per a la seva elaboració, el nomenament d’una 
ponkncia conjunta per tal de recollir les diferents sensibilitats 
polítiques del poble de Catalunya en un tema cabdal corn és Ia 
participació activa dels ciutadans de Catalunya mi l’elaboracih 
de la seva legislaci6. 

Entenem, ilhistres senyors diputats, els seus recels; ens els 
demostren la recopilaci6 que hem fet de la documentació que hi 
ha respecte a aixb, publicada en el ButlZetf Oficiul del Parla- 
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ment de Catalunya. Ho comprenem perfectament, perb una for- 
qa corn el CDS, que no ha tingut aquesta oportunitat perque 
s’eestrena en la seva presencia en aquesta legislatura, vol incidir 
i participar amb més profunditat, i 6s aixb el que ens ha animat 
a recolzar el document abans esmentat, i per tant la nostra 
Agrupació parlarnentilria votar& en contra de les propsicions 
de llei que avui es presentin en aquesta Cambra en relaci6 amb 
la regdaci6 de la iniciativa popular, tot esperant el nomena- 
ment d’una pon&ncia conjunta per a la redacci6, que creiem ab 
solutament necesshria. 

Moltes grbies, I4onorable President, rt.lustres senyores i 
senyors diputat s. 

El Sr. PRESDENT Moltes grhcies, senyor Marth. Pel 
Grup Popular té la pwaula, per fixar posici6, I’nlustre Diputat 
senyor Curto. 

El Sr. CURTO: Senyor President, senyores i senyors dipu- 
tats, moIt breument, per anunciar 10 vot en contra del Grup Po- 
pular al punt tercer de l’ordre del dia, mai referit, est vot en 
contra, al fons de la qiiestió, perqub valorem positivament no- 
més la simple presentació de la hiciativa parlamenthia, sin6 
que més prompte entenem que, lluny de parlar de prudhncia o 
d’adequaci6, entenem que 6s més convenient la regnlaci6 de la 
iniciativa legislativa popular per mediaci6 del trhrnit en pon&n- 
cia conjunta. 

Té rad 1’Dlustre Diputat senyor RiM -si em permet l’expres- 
si& en la <<broncab> entre cometes i en sentit positiu que ens ha 
donat, perb tamb6 convindd amb est Diputat que hi ha una ma- 
jor responsabilitat d’acord amb la represenmivitat dels grups, 
que jo espero que esta vegada sigui efectiva, sobretot per part 
dei Grup majoritari de Convergkncia i Unili, per a la quaI cosa 
jo, des d’aqut, li expresso la nostra. predisposici6 a portar a ter- 
me esta ponhncia conjunta, 

Grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Curto. Pel Grup 

prtrlarnent,ui Socialista, té la paraula 1’ll.lustre Diputat senyor 
Guitut. 

El Sr. GUITART I DOMkNECH: Grhcies, senyor President. 
En primer lloc, el nostre Grup voldria deixar clara constancia 
de l’atgraiment als grups que han presentat aquesta iniciativa 
que, fa MBSQS, va entrar a la Cambra i avui substanciem q u i ,  
perquk lbgicament és una iniciativa, o s6n unes iniciatives que 
impulsen i que donen estímul al Parlament per tal de desmvo- 
lupar un mandat constitucional i estatutari, tal com 6s el de la 
iniciativa legislativa popular -en les virtuts de la qual no penso 
ara cstetidre’m, perqu6 ho ha fet molt bé el senyor Ribb;  es va 
fer l’any 1985, tal corn ell ho ha explicat, i nosaltres, respecte a 
aquesta qiiestiú, senyor President, volciem mantenir-nos en la 
mateixa pasici6. 

Nosaltres entenem que l’article 33 de la Llei de Govern Inte- 
rim entén aquesta qüesti6 com a dcsenvolupanlent brlsic de 
1’Estatut. Ho deia el senyor Clotas I’my 85, ho ha recordat el 
senyor RiM, i nasaltres ens hi reaf‘irmcrn. 

En coherkncia amb aixb, l’artick 110 del Reglament r ece  
mana -en el seu esperit, si no en la lletra- que aqucstes lleis de 
desenvolupament bhsic gaudeixin del mhxim conseiis possible, 
i, per tant, si és possible, que es tramitin per la via de la Ponhi- 
cia conjunta. EE nostre desig 6s que aquesta iniciativa, qiie i s  
molt important, tingui el m b i m  de consens i sigui tniniitada 
per Ponencia conjunta; per tant, lbgicament, quan nosaltrcs vw 

tern <<no>> a h iniciativa del Grup d’hiciativa -valgui Ia rdun- 
dslcia-, per primera vegada no votem en contra d’una presa en 
consideraci6 -acostumem, habitualment, a acceptar-les, si mes 
no per discutir-les-, shn6 que votem a favor que es faci, perb 
amb un altre procediment. Ens hauria agradat que fossin tots els 
grups de la Cambra que subscrivissin aquest document, a través 
del qual ens comprometriem tots a formar aquesta Ponhcia 
conjunta. 

Vull deixar constimcia que el Gmp Socialista vol expressar 
la seva voluntat sincera i clara que aquesta Ponencia conjunta 
es constitueixi i acabi els seus treballs en el decurs de la present le 
gislatwa i, per tant, nosaltres ens reaf-irmem en la nostra posició. 

Per altra banda, voldríem deixar també consthcia que, ma- 
lauradament, aquest no és l’únic cas d’ana Ponhcia conjunta 
aprovada i no constitu’ida: el Grup proposant, Iniciativa per Ca- 
talunya, és conscient que altres iniciatives que ells han subscrit 
no s’han encara materialitzat i, per tant, aquesta no 6s I’excep- 
ci6. Nosaltres, per tant, repeteixxo -per acabar-, volem deixas 
conshcia que en el decurs d’aquest any es pugui constituir 
aquesta Ponhncia conjunta, i amb aquest procediment poder ini- 
ciar els treballs que ens permetin desenvolupar el mandat de la 
Constitució i de I’Estatut, 

Grhcies. 
El Sr. PRESDENT: Moltes gdcies, senyor Guitart. Pel 

Grup parlamentari de Convergencia i Uni6, té la paraula 1’1I.l~~- 
tre Diputat SCNYQX Jaume Camps. 

El Sr. CAMPS I ROVIRA: Gdcies, senyor President. Sen- 
yores i senyors diputats, hem assistit avui a una <&oncan -corn 
ha dit el senyor Curt* del senyor Rib6, i a mitja &ronca>, del 
senyor Colom; nosaltres estern disposats a acceptar-les amb la 
mateixa contricci6 que els altres grups de la Cambra han marii- 
festat, i be, doncs, segurament ..., vaja, segur, que aquesta és una 
tasca fonamental dels grups de l’oposició i una tasca clemocrhti- 
ca important. Ara b6, jo voldria -després de manifestar que 
aquesta és una iniciativa bhsica de l’Estatut, que bs constitucio- 
nal, que 6s necesskia i que realment hi ha la voluntat política, 
tan fema com el que més dels altres grups de la Cambra, per ti- 
rar-la endavant-, després de dir tot aixb, desprds de reproduir 
totes les afirmacions, els cants de contricció i els cants de vo- 
luntat política, analitzar, encara que sigui en dos minuts, per 
que durant aquests cinc anys no s’ha produyt la prornulgaci6 
d’aquesta llei que reclmaven. 

I no s’ha produ‘it per voluntat política negativa del Grup de 
Ia majoria: ha estat -com també ha dit el senyor Rib6- per vo- 
luntat política de tota la Cambra, de tota la Cambra. I que no 
se’ns digui que 6s un tema de majaries i minories: 6s que tota la 
Cambra, o gran part de la Cambra, uns per acci6, uns per acció 
d’otnissi6 important, i altres per acci6 d’omissi6 molt petita, cs- 
thvem convenguts que el tema no és clar. I ara ens podem om- 
pfir la boca -i el Diari de Sessions en donarii Iluc- de la 
reproducci6 del debat que vam tenir aquí l’,my 85, amb e1 meu 
company, senyor Sentfra, en aquell mornent. I podem dir que la 
Llei és importantissima, que és un fonament bhsic de I’Estatut, 
perh, senyores i senyors diputats, sabem perfectament que, a 
Catalunya, les seves institucions democratiques i la democdeia 
110 trontollen per li1 manca d’aquesta llei d’iniciativa legislativa 
popular, i tamM ho hem de dir, akb, perque si no ens pensarem 
ilire vani viure uiia histbrja de ciEncia-ficci6 quan v m  debatre 
aquest terna. 
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Per@ tretze comunitats autbnornes la tenen 4 s  cert-+, i des 
de l’any 85, i des de l’any 84 la te l’Estat, i des de l’aany 78 est& 
a la Constitucib. I sap quantes lleis s’han aprovat per iniciativa 
legislativa popular? Cap. I saben vost&s, senyores i senyors di- 
putats, quantes iniciatives legislatives populars, arran d’aqucsta 
peqa fonamental del constitucionalisme i dels fonaments estatu- 
taris, s’han iniciat? Absolutament cap. Ni a les autonomies de 
l’article 150 ni a les altres, ni a 1’Estat. Per tant, 110 sd quk 6s 
pitjor, si la frustrant manca de legislació sabre In rnathia o la 
frustrant manca de pdctica en aquest exercici que preveu una 
llei ja promulgada: la d’hiciativa Legislativa Popular. Jo, COM 

a ciutadh, tinc gairebé la mateixa frustracih. I per qrrH Perquk 
el tema no 6s senzill, pesquh 110 confonguem la dernocrilcia par- 
lamentiiria.., , la dernocrkia que gcnera la iniciativa legislativa 
popular, 6s una forma subsidihria i complemcntilria de la demo- 
crhcia parlamenthria, que ni la substitueix, ni l’esgota, tan sols 
l;i complementa, i la complementa en dos supbsits: un sentir po- 
pular autkntic que -segona condicib no estigui reflectit per cap 
grup parlamentari en els diferents parlaments, sabent, senyores 
i senyors diputats, que totes les iniciatives legislatives, o gaire- 
bé la immensa majoria, neixen de la voluntat popular, O és que 
fem lleis absolutament separades del que 6s la iniciativa legisla- 
tiva popular? O és que en la preparaci6, en la discussió, en les 
tasques Re pnkncia no estern tots, les senyores i els senyors po- 
nents, <<cansats>> rl: rebre -cansats, ent.rc cometes i en el sentit 
democrhtic de la paraula- aquesta iniciativa legislativa popular, 
aquests consells, aquestes explicacions de la gent afectada, de 
la gent tecnica en la matkria, que estan exercint, d’una forma no 
legislada perh molt efectiva, aquesu iniciativa legislativa popu- 
lar? Digui’rn un  SO^ exemple, cligtii’m un sol exemple d’iniciati- 
va. legislativa popular que no hagi estat recollit, en aquests 
dtirns cinc anys, per algun o alguns dels grups de la Cainbra. 
No dic del Grup de la majoria, no dic del principal grup de 
I’oposició, dic dels grups de la Cambra. 

Per tant, els recordaré aqiiella €ase, que ve a tomrh, d’um 
poeta franc& que jo admiro molt, el Georges Rmssens:  MOU- 
rir polir les idks‘? D’acord, mais de mort lente.>> Si fos tan sen- 
zill, si fos una llei que amb un cop de puny es pot fer, ja 
I’hauríem feta, No 6s un problema de voluntat politica: E s  un 
problema d’ei~cert~w i de veure si realment aquesta llei tt5 els 
continguts normatius que facin viable l’aplicacÍ6 de la Consti- 
tuci6 i de I’Estatut i unit cxcrnpiaritat practica que pugui tenir 
virtualitat en el €et diari, i aixb éK al que obliga la Ponknciii con- 
junta, i aix6 és eS que ara meni a fer. I no 6s un problema d’in- 
genuitat ni un problema de mala fe o falta de voluntat política: 
6s un problcrna que el terna és molt més compkx del c p -  ens 
sembla. I aixb és el que portarem entlavant, ;1 pdrtir cl’wi, tots 
els grups de la Cambra, i estic convenqiit que aquesta ha eslat la 
voluntat majjorithria, i aquesta voluntat majoritiiria ser3 també 
un ii n i me. 

Grhcies, senyar President, senyores i senyors diputats. 
El Sr. PRES1 DENt  Moltes grhcies, senyor Camps, Es passa 

Les senyores dipritadcs i els senyors diputats qiic hi estiguin 

Vots en contra‘? 
Abs tencioii s? 
La presa en cunsidcraci6 ha quedat rebutjxia per S vots a fa- 

ii la votació de la presa en consideració. 

d’acord, es volen posar drets? 

vor, 84 en contra i 3 abstencions. 

Fins a dos quarts de cinc de la tarda. Se susp&n la sessió. 
(i% un quart de tres de la tarda i onze minuts.) 

h sessih es reprdn a &s quarts de cinc de la tarda i dotze 
minuts. Presideix el M .  H .  Sr. President del Parlament, acom- 
panyat de tuts els membres de la Mesa, la qual &s assistida per 
I’ Oficial Mujor i la lktrach Sra. Andreu. 

Al banc del Govern seuen els H .  ,!h. Consellers de Gover- 
nacirj, de Sanitat i Seguretat Social, de Politica Territorial i 
Obres Plibliques, dc Justicia, d ’ idh t r ia  i Energiu, i de Cu- 
m e q ,  Consum i Turisme. 

El Sr. PRBST13EW: Es repren la sessi6. 
Pasem al cinquk punt de l’ordre del dia, que és: inteqxJlaci6 

sobre la politica general del tr,msport € e r r o v ~ ,  que fomularb 
el Diputat I’ll.lustre senyor Marin6, juntament amb altres tres 
diputats del Grup de Converg&ncia i Uni6, a tramitar pel proce- 
diment d’urgbncia. 

Té la paraula el senyor Mariné per deu minuts. 

XnterpeHaci6 al Conscll Executiu sobre 
la política general del transport ferroviari 

L’I. Sr. MAKINI?: Moltes grAcies, senyor President. Senyo- 
res i senyors diputats, senyor Conseller, CQIII diu la lf~stra inkr- 
peIIaci6, voldríem saber quin són els criteris de capteniment del 
Govern de Catalunya en materia de transport ferroviari. 

Em temo que vostE em contesti que, d’acard amb l’article 
9.15 de l’Estatut, tan S O ~ S  es pot parlar d’aquells que s6n com- 
pethncia nostra, Perb, nosaltres, senyor Conseller, estern total- 
ment d’word arnb aqiiella frase i amb aquell sentiment que 
cxpressa el nostre Resident quan diu que res del que passa a 
Catalunya 6s ali& a la Genemlitat. Es, doncs, des d’aquesta 
perspectiva que li fem la nostra interpellació. 

De tots shn conegudes les tradicionals mancances del trans- 
port ferroviari ii 1’Estat espanyol; mancances que, malgrat l’as- 
tronbmica xifra de 2’1 biliuns de pessetes en inversions, que es 
proposen en el Pla de Tmnsport Ferroviari, ara pes ara conti- 
nuem i, en ocasions -m’atreveria a dir-, s’accentuen aquestes 
mmcances. Fruit d’aquestes coses, en són una velocitat coiner- 
cia1 baixa, uns retards crhnics importants i una baixa en el con- 
fort per als usuaris. 

Quines s6n les causes d’aquesta situaci61 AI nostre enten- 
dre, en bona part, ho 6s el material mbbil, envellit i sobreexplo- 
tat, i en molts casos, amb una evident falta de manteniment. fis 
cert que actualment s’esth renovant part clel material de rodalia, 
perb també ds cert que hi ha determinades unitats, de les noves, 
que no poden passar per certs túnels. 

Una altm causa és el mal estat de conservació de la xarxa 
vihria, envelliment de les travesses, en llocs que encara són de 
fusta, culpables, en moltes ocasions, de descarrilaments d’uiii- 
tats a que ja est,an acostumats els usuaris de 1’Alt Ripoll& i de 
la Cerdanya, corn t m b &  el mal estat de conservaci6 dels túnels 
entre dues aigües ..., és la linia de Reus a Móra, on la vibraci6 
del pas dels combois provoca despreniments de materials fins al 
punt de desaconseller el pas de trens de gran velocitat. 
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Com també ja saben vost&s, les desgrkies mortals produ’ides 
la passada setmana al Baix Camp, a la vila de Cambrils, o al 
Segrih, al poble de Sidamon, les dues amb passos a nivell. Su- 
POSO que podria parlar de moltes comarques que tenen proble 
mes de passos a nivell. 

Tots recordarem que fa dos anys, a la població de Juneda, 
tmM hi va haver, en un pas a nivell, una desgrhcia, que en 
aquests moments encara no est& solucionat aquest pas a nivell, 
eiicara existeix. 

També podríem parlar de la catenhria, l’estat de conservaci6 
de la qual, en ocasions, obliga a reduir la velocitat dels combois 
fins a 20 quiEhmetses/hora. O en altres llocs, entre Baix Camp i 
Baix Ebre, que a causa de dies de molt aire, s’han de parar els 
vagons i els combois, 

Tmb6 podríem parlar d’un insuficient cobertura del control 
$e trhnsit centralitzat. P d e m  parlar de moltes coses, per& no 
ho faré. 

Avui, la nostra intervenció no és presentar un memorial de 
greuges, perque, malauradament, de tots són coneguts. No obs- 
tant ajxb, creiem que en aquest punt ca2 fer una reflexi6, jo  diria 
una greu refíexi6, sobretot sobre un fet important, com és el 
descens no només de la quota de mercat que REWE tenia, sin6 
el que és m6s greu encara: el descens sostingut durant els da- 
mers cinc anys del nombre de passatgers i la quantitat de merca- 
deries sansportades. Cal tenir present que aixb succeeix a més 
dos anys de I’entrada en vigor de I’Acta h i c a  Europea i en un 
moment que a la resta de la Comunitat f i o n h i c a  Europea, des 
de fa anys, h demanda de transport ferroviari, tant de persones 
com de mercaderies, t6 una tendhncia sostinguda al creixement. 
Quan el transport de mercaderies per €errocarril a 1’Europa dels 
Deu supera Ampliament el 15% del mercat, a 1’Estat espanyol 
esta per dessota del 8%, Aquests són uns clars indicadors de tot 
el que abans exposava. El grau de conflmp dels usuaris &s e1 
millor tembmetre de l’efickia per a qualsevol empresa, i, en 
aquest cas, no necessitem comentaris. 

En aquesta nostra Europa, cada vegada més unida i mds prb 
xima, cal cercar tot allb que ens aproxima i ens uneix superant 
el que ens separa i distancia, prquk, en cas de no fer-ho <així, 
aquest distanciament es manifesta en molts altres camps com, 
per exemple, l’econbmic, amb tot el que aixb té de repercussi6 
social” Al nostre entendre, els obstacles que cal suprar per 
afrontar amb garanties I ’ M t  d’aquest repte del 93 i tots els que 
esdevindran com a conseqiibncia s6n: infrastructura i servei. 
Perb permetin-me una pettita digressió: parlant de comunica- 
cions és necessari parIar dels camins, i Catalunya, des de la més 
profunda nit dels temps, ha estat c a d  obligat, porta de la Pe- 
nlnsula envers Europa, cami d’Europa envers la Peninsula. Ara 
no és el moment d’estendre’m en aquest terna -tan nostre, pr 
altra part- perb si de fer-la present pcrquk, en el marc de l’Eu= 
ropa dels Dotze -o potser hauriem de dir, ja, dels Vht-, aques- 
ta peculiaritat del nostre pais, de ser porta, de ser camí, 6s 
encara més manifesta i més palesa que mai. Aquest és el veriia- 
ble eix de la nostra interpellació: Catalunya, en el tema de co- 
municacions +m el nostre cas, ferrovihies-, no pot ser una 
porta a mig obrir; les conseqübncies negatives que d’aixb dei- 
varien a€ectaran en primer terme a tots nosaltres, els catalians, pe&, 
no ho dubti nin& tamM afwtaran tot d conjunt de 1’Estat. 

La majoria de vegades no n’hi ha prou amb fer les coses, 
pcrquk les coses, per elles mateixes, no s6n ni bones ni dolen- 

tes; ho són en funci6 de l’oportunitat amb que sbn o no s6n em- 
prades; de ben poc ens serviria prendre una aspirina quan el fnal 
de cap j a  ha passat: s’haurh perdut l’oporhmitat. I aixb 6s el que 
ens temem que pot passar en el cas d’un obstacle de l’amplada 
de la via, problema prhcticment insoluble des de fa cent qua- 
ranta-tres anys. Ara, quan semblava que el projmte de portar el 
TGV a Catalunya, que tantes satisfslcciuns provoch inicialment, 
quan semblava que aquest projecte era en bon camí, entre altres 
raons per la valentia del. que fou Ministre del ram, senyor Ba- 
rrionuevo, i evidentment de tot el Govern a1 qual pertanyia, 
adoptant l’arnplada de la via internacional per a la nostra xarxa 
d’alta velocitat, quan tothom, encarrilat, permetia -pemeteu- 
me I’expressib eI proppassat 20 de mar$, en el decurs del de- 
bat de I’Estat, e1 senyor Felipe González, President del Govern, 
ens deia -1legint-ho literalment del Diari de Sessions del Con- 
grés-: (<Hay algunos prop6sitos que, debo confesarlo, todavia 
IIQ 10s comprendo bien, pero -he de decirlo- que en buena me- 
dida no 10s compato: el prop6sito de hacerlo de alta velocidaci 
desde Barcelona hasta la frontera me parece que no se justifica 
desde el punto de vista económieo. Podria ser un ~ S ~ ~ C X Z Q  que, 
desde el punto de vista de la utilizaci6n, hem econ6micamente 
un desastre,>) 

Diverses cambres de corner9 espanyoles i franceses han fet 
arribar al Govern de 1’Estat els seus acords respecte al tren de 
gran velocitat, especialment pel que correspon a la fatpna me- 
diterrania, acords presos per les Cambres de Comerg de Rarce- 
lona, Tarragona, Reus, Girona, Perpinyh, corn per la mateixa 
COPEF. Senyores i senyors diputats, Converrg8ncia i Unió no 
vol que una decisi6 de tanta importhcia per a Cataiunya no 
compti amb una manifestació oficial del nostre Govern. La im- 
porhcia d’aquest debat queda palesa per moltes raons; entre 
elles, per l’iimportantissim ressb que, d’aquest tema, se n’ha fet 
als mitjans de comunicaci6. 

Senyor Conseller, ens reiterem en els temes de la nostra in- 
terpellació: quins són els criteris de capteniment del Govern de 
Catalunya en materia de transport ferroviari en general, i en 
particular respecte al TGV? 

Moltes gricies. 
E1 Sr. P R E s D m :  Moltes grbies, senyor Marind Pel 

Consell Executiu, té la paraula 1’Honmble Conseller, senyor 
Molins, 

El Sr. CONSELLER DE POLhICA TE!IIXuTOR.iAL I 
.OBRES PÚBLIQUEs (Joaquim Molins): Molt Honorable sen- 
yor President, senyores i senyors, illustre diputat interpekht, li 
agraeixo a vostk i a tots els que amb vostb han conformat 
aquesta interpeElaci6, perqub ens d6na oportunitat, dóna oportu- 
nitat ai Govern d’expressar-se en quelcom tan important, no no- 
més com el trmsport ferroviari, sinó, en concret, amb la 
pa lh ica  suscitada darremment en el tema de l’ah velocitat. 
Perque, en qualsevol cas cal remarcar que, malgrat que -com 
expressava l’fllustre Diputat interpeHant- la Constitució i €’Es- 
tatut deixen a mans de 1’Estat les competencies en les x m e s  
extriicornunitihies -és a dir, que van més en118 d’una iinica co- 
munitat authorna, del territori d’una Única comunitat autbno- 
rna-, tarnbd 6s cert, per una banda, que Catalunya té 
compethncies en rnat&ria de transports, en les xarxes que no 
surten de la mateixa comunitat, que les tB tamb6 en el transport, 
110 de la gestió, perb sí compethncies generals d’ordenació del 
transport en general, que les té també a partir de la LLOT, per- 

Fasciclc scgon 



4758 DIARI DE SFXSTONS / P - Núm. 94 / 10 d’abril de 1991 / SEsSId P L E N A U  Nth.  70.1 

qu& la LLOT contempla que 1’Estat definirh una xarxa nacional 
integrada, que ser& ccgerenciadm per R E N T ,  donant a enten- 
dre la mateixa Llei ck’Ordenrtci6 de2 Transport que tot allb que 
no estigui compres dintre de la xarxa nacional integrada POM 
ser <<igerenc iat >> per alt res administracions ferrov ikie s. 

Aixb, en el moment de la seva aprovació, fa ara quatre anys, 
doncs, va despertar unes certes expectatives, perque es va dir i 
el Govern va justificar així aquest article dc la Llei d’Ordenaci6 
del TEUISPQ~~-, dient que era amb la voluntat que, tot utilitzant 
una xarxa de mes llarga clisthncia, els serveis entesos COM a ser- 
veis de rodalies, u serveis, fins i tot, per exemple, que no puden 
ser estrictament tractats corn de rodalies, perb, en el cas nostre, 
per exemple, un servei Tarragona-Barcelona, podrien ser <(ge- 
renciatw no pas per RENFE, sin6 per altres companyies que es 
poguessin fer, doncs, de can t i  acord ‘amb les comunitats autb 
nomes respectives. 

La veritat 6s que aquestes perspectives de ki Llei d’Organit- 
zaci6 del Transport no s’han dut a la prgctica, i aquestes prome- 
ses d’aquell moment, doncs, de moment no funcionen; no s’han 
portat n la prhctica pquB queda per definir qub 6s xarxa inte- 
grada, i mentre no es defineixi que és xarxa integrada s’entkn 
que ho 6s tot. Es, diguem-ne, una altra expctativa no acorri- 

plerta per part del legislador de I’Estat, i que ha tombat per te- 
m, com deia, doncs, aquesta voluntat que semblava existir en 
aquell moment, de traspassar a les comunitats autbnornes els 
serveis, tot i trmscómer sobre la x m a  clc llarga disthcia, que 
donen serveis mks propers i m6s interns de les comunitats autb- 
nomes, 

Per tant nosaltres, que, a mt5s a més, el Govern de la Gencra- 
Litat hi té compethcies, rl’acord amb la Constitucili i l’Estatut, 
en ordenaci6 del territori -ja sabem fins a quin punt 1s mathia 
de transport ferroviari té imporhcia o va involucrada directa- 
ment amb l’ordenaci6 del tenitori-.,., el Govern de la Generali- 
tat tk unes campethcies, que no estan ben cxactament 
definides, perb en té, evidentment, i en qualsevol cas en té sem- 
pre, perquk el transport ferroviari és massa important per al país 
com per@ de Govern de la Generalitat -que en tE competen- 
cies, per altra banda- no se’n preaxapi. 

e s  per aixb, i fruit de tots aquests motius que li esmentava, 
qkie des del principi, ja des de 111 Generalitat prre-estatutbia, el 
Govern de la Generalitat s’ha preocupat per mantenir una parti- 
cipació en la presa Re decisions de la companyia que <<geren- 
cim el transport ferroviari a I’Estat, és a dir a RENFE, amb un 
Exit perfectament descriptible i extremadament petit i migrat, 
p r b  que s’ha intentat, fins al punt que funciona un grup de tye- 
ball mixt entre la companyia i Generalitat, que en al- 
guns moments ha €ornat part d’aquest grup, també, el Ministeri 
de Trmsports i que, de mica en mica, no nom19 no ha anat en- 
davant amb les seves feines, sin6 que cada vegada ha quedat 
mi% migrat en les seves cumpetkncies, i més migrat en les seves 
cornpetencies perquk, bbviament, qualsevol cosa que daphn 
d’un grup de treball d e p h  no només d’zina part, sin6 tmbk de 
l’altra i, en definitiva, actualment, prikticament en el grup de 
trcbaIl de RENFE nom& es parla d’una cosa, qiic 6s de la su- 
pressi6 de passos cz nivell, i per una raó molt simple: prqu& eI 
Govern de la Generalitat hi participa pagant, i aleshores REN- 
FE, que és la campmyia que tindria I’ohligació de suprimir els 
passos a nivell -com la té Ferrocarrils de la Generalitat, per 
exemple, quan es tracta de passos a nivell de la seva xarxa-, 

doncs, com que el Govern de la Generalitat hi col4abora -per- 
qui; s’ha sentit cridat a col4aborar, sense tenir, per altra banda, 
cap mena d’obiigaci6 de fer-ho-, en la supressió d’aquestes ba- 
rreres autentiques que conformen els passos a nivell, doncs, en 
aquest sentit si que ha anat funcionant, més o menys, aquest 

Perb no ha funcionat en temes tan absolutament Imprescin- 
dibles que f-ncion& com, per exemple, fins i tot, la comunica- 
ció de les decisions: ja no en la participa% en les decisions, 
perb sí, si més no, la comunicació de les decisions en canvis 
d’horaris, en canvis de trajectes, en canvis de serveis que, pe- 
ribdicament, per necessitats del servei, cal acceptar que ha de 
fer la companyia, doncs ni tan sols ens s h  comunicats, ni a ira- 
vés del grup mixt, ni a traves, tampoc, dels altres mecanismes 
de la Direcció General de Transport, a qub esdevindria obligada 
la companyia. 

Per tant, no és gens satisfactbria, fins al moment, la relació, 
ni a Ecavi% del grup de trebidl ni en general, amb la companyia 
RJ”E, que, per altra banda, com és també prou conegut, tam- 
poc no ha desenvolupat el principi constitucional de participa- 
ció de les comunitats autbnornes en els brgans de gestió de les 
companyies, quan tinguin aquestes una actuaci6 en una comu- 
nitat autbnoma determinada d’un pes especific important: com 
saben vostks, les empreses públiques han de tenir, per llei, per 
la Constitució, han de tenir una representa& de les comunitats 
autbnomes, i no s’ha ordenat, ni en el cas de RENFE ni en cap 
altre cas -val a dir-ho-, perb tampoc en el cas de RENFE, 

Hi ha un terna especialment preocupant, d’aquesta manca de 
relaci6 amb RENFE i, per tant, manca de participació del Go- 
vern de la Geneditat en les decisions que pren una companyia 
que, per a Catalunya, en el transport ferroviari, 6s tan extraordi- 
nhriament important corn RENFE, que ds en els serveis de ro- 
dalies. Corn li dic, en la Llei d’Ordenaci6 del Transport s’havia 
previst -i aquesta era la voluntat que se’ns va comunicar per 
part dei Ministeri de Transports- que hi cabria la possibilitat, 
fins i tot, d’arribar fins a la cessió de la ge& d’aguests serveis 
als governs autbnoms; la realitat és que tampoc aixb no s’ha 
aconseguit, i no només no s’ha aconseguit aixb, sin6 que ni tan 
sols -hi insisteixo- el Govern de la Generalitat rep cap mena de 
cornunicaci6 o d’infomaci6 respecte a quina 6s la planificació 
o la intenci6 de la companyia RWFE en aquests serveis. Corn 
a dernostmció probablement més fefaent i més incbmoda per al 
Govern de la Generalitat en aquest sentit, recordah 1’DIustre 
senyor Diputat que fa uns mesos va donar molta imparthcia, 
perque certament, pel volum de recursos per a algunes comuni- 
tats autbnomes la va tenir, en el Pla de transports de les grans 
ciutats, aquest Pla contemplava, per a inversions de “FE a 
rodalies, a Catalunya -i fonamentalment a la ciutat de Barcelo- 
na-, una inversiti de 22.000 milions de pessetes. Encara és 1’10- 
ra que puguem con&ixer quines són les previsions d’inversi6 de 
RENFE en aquest Pla de rodalies, que, per altsa banda, s’ha 
d’invertir, s’han de produir aquestes inversions en els anys 91 i 
92 -90,91 i 92: 90, j a  ha passat-, i que, bbviament, jo crec que, 
per@ ni la mateixa RENFE td encara la seguretat de quines 
seran les inversions que faran, el cas 6s que nosaltres, que tenim 
competbncies en ordenació del terrhori, que tenim competkn- 
cies en transports, no podem saber aquest vohm importantissim 
d’inversi6 -22.000 milions- que ha de fer tebricament RENFE 
a Catalunya, en l’accés a la ciutat de Barcelona; encara -hi in- 

R ~ P  RIXFE-Gene~litat. 
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sisteixo- 6s l’hora que puguem tenir informació d’en que esta 
previst gastar-los O esmergar-20s al llarg d’aquests dos exerci- 
cis: u, el present, i l’altre, I’any vinent, 

Un altre terna que ha esmentat I’Dlustre senyor Diputat i que 
a nosaltres ens preocupa particularment: es tracta de la Hnia Vic 
- Ripoll - Ptiigcerdh - la Tor de Querol, lhia internacional -no 
pas des d’avui ni de fa poc temps, sin6 des de fa m6s de cin- 
quanta anys-, i que esth contemplada aixi en els pactes entre 
Estats -entre 1’Estat frances i 1’Estat espanyol- des de fa, com 
dic, m6s de cinquanta anys, i que va superar amb prou feines 
unit decisi6 cle tancament de la línia que va haver-hi en el seu 
moment i que, per la intervencib del Govern de la Generalitat, 
conjuntament amb una altra línia, la de la PobIa, es va aconse- 
guir refer O fer enrere aquella previsible decisió. 

Aquesta linia,,, Des de fa cinc anys existeix la peticid del 
Govern de la Generalitat, conjuntament amb grups associats als 
interessos de les ciutats a les quals d6na servei, per tal que 
RENFE posi un servei de TALGO en aquesta linia i que pre  
dueixi unes certes millores a la Ilnia que podrien posar-la en un 
servei malt i molt ..., d’una quditat molt i molt superior a la que 
actualment t$ Tampoc aixb ha estat possible i val a dir que 
tampoc en aquest cas es compta amb la coI*laboraci6 de la com- 
panyia mplotadora. francesa; no és nom6s un problema de 
RENFE, 6s un problema d’wbdues companyies, que no hi ha 
hagut manera que es posin d’acord per donar servei, el servei 
que els ciutadans es mereixen i que, a més a m6s, seria rendible 
-estem segurs- per a la companyia en aquesta línia -hi insistei- 
xo: Vic - Ripoll - Puigcerdk 

Planteja l’EJonorable.,,, I’Illustre senyor Diputat el terna de 
l’amplada de via europea, i, en aquest sentit, voldria remarcar 
quatre o cinc coses. En primer lloc, recordar que va ser el Go- 
vern de la Generalitat l’únic, el. primer i 1’6nic, que fins a I’my 
88 va defensar l’amplada de via europea i l’alta velocitat a 1’Es- 
tat, ning6 més, i que, bbviament, la defensava no pas per a Ca- 
talunya, sin6 com una xarxa necessAria per a tot 1’Estat: des del 
principi i l’únic durant uns  anys. I que el Govern de Sa Genera- 
litat va saludar amb molta iNusi6 el ctmvi d’actitud del Govern 
central, protagonitzat pel Ministre Barrioiiuevo el mes de ..., ja 
l’agost del 88, nom& prendre possessió, perb plasmat amb zlii 

acurd de Govern, concret, del Govern espanyol, no pas del Go- 
vern de la Generalitat, del desembre del 88,  en el qual el 
Govern espanyol decideix fer la lhia  d’ample europeu i dlta 
velocitat Sevilla - Madrid - Saragossa - Barcelona - fron- 
tera. 

Per tant, remarcar: el Govern de la Generalitat, el primer i 
l’únic durant un temps i des de l’inici, no nom& per al tsam 
Barcelona-frontera sinó per a tot un itinerari, perque és tota una 
xarxa d’alta velocitat i amplada de via europea que entenem 
que és necessari construir a I’Estat. Decisi6 del Govern espan- 
yol en aquest sentit i, a partir d’aquesta decisid, l’encihec per 
part del Govern central, per part del Ministre Barrionuevo, d 
Departament de Política Territorial i Obres Piibliques, de l’estu- 
di per part del Govern de la Generalitat de l’itinerari Bareelona- 
frontem, quedant-se per a ell, per al mateix Ministeri de 
Transports, Turisme i Comunicacions, el tram Barcelona-Ma- 
drid d’una línia que considerem igualment necessllria. 

A través d’aquest enchec i per l’encr’imec del senyor Minis- 
tre el Govern de Ia Generalitat fa un projecte -ja existia un 
avantprojecte-, fa un projecte, esmerpnt 1.200 milions de pes- 

setes en la seva confecci6, un projecte amb un alt grau t h i c  de 
qualitat tkcnica en el qual han collaborat nombrosos estudis eu- 
ropeus i gabinets europeus, en la Seva confecció, un projecte 
que 6s prou conegut; crec que no vai la pena esmeqar-hi mes. 
Recordar, simplement, que preveu unes inversions per a la mi- 
llora de l’impacte ambiental i la disminuci6 de l’impacte am- 
biental de fins a 8.000 milions de pessetes i que, d’acord amb 
els c&lculs contemplats en ell, d6na una rendibilitat econbmica 
de gakeb6 el 9% -exactament el 8,96410. I recordar tamb6 que 
en el decurs d’aquests anys, fruit de la insistkncia del &veni 
de la Generalitat perb m M ,  bbviament, fruit d’aquesta &cisi6 
del Govern espanyol de fer I’amplada de via europea i l’alta ve- 
locitat des de Sevilla - Madrid - Barcelona - frontera, que 
aquest Projecte est& contemplat també dintre de l’esquema b b  
sic europeu d’alta velocitat. 1 esth ja inclbs dintre dels esquemes 
europeus de X’alta velocitat. 

És sorprenent aquesta afiiaci6 feta pel President del Go- 
vern espanyol en el debat al qual feia esment I’IIlustre senyor 
Diputat i que estem segurs que 6s més prbpia del debat que no 
pas definitiva, perque, en cap cas, doncs, creiem ..., o en tot cas 
creiem que seria un gravissim error, ufl gravíssim error que ani- 
ria contra una decisi6 del mateix Govern espanyol. 

Per6 sí que voldria fer referkncia a algunes petites coses que 
s’han anat dient aquests dies i que crec que valclria la pena, si 
mes RO per a informaci6 dels illustres senyors diputats, perb, en 
general, de i’opini6 pública, perquE no són correctes. Ja ho he 
dit: respecte a la rendibilitat del projecte, 8,96%, rendibilitat 
econbmica del ]Projecte Barcelona-frontera. 

I s’ha sentit dir el tema de les mercaderies, que quest seria 
un projecte que seria rendible, si hi ha mercaderies Q si no hi ha 
mercaderies, També aquf val a dir que, de forma extraordinbia- 
ment nova prqu5 les lhies d’alta velocitat que existeixen avui 
a Europa només fan transports de passatgers, de forn extraor- 
diniuiament nova, el Projecte del Govern de la Generalitat in- 
clou des d’antuvi, des de I’inki de les sevcs actuacions, la 
possibilitat que aquesta infrastructura transporti no només viat- 
gers sin6 també mercaderies, perque cal recordar que, per a no- 
saltres, per d territori del conjunt de I’Esíat, l’alta velocitat no 
és nom& un aspecte, sin6 que l’altre 6s el de l’arnplada euro- 
pea. Per tant, cal aprofitar aquesta amplada europea per evitar 
d trencament de chegues de mercaderies que avui pateix a Ja 
frontera qudsevol mercaderia transportada a travds de1 fersoca- 
mil, per intentar utilitzar aquesta mateixa infrastructura per a 
ambdues coses. 1 des de l’inici -hi insisteixo: des de I’inici- es- 
tb contemplada la utilitzaci6 d’questa infrastructura per al 
transport no nom& de viatgers sin6 també de mercaderies que, 
un cop entrades ai territori fianchs, serien desviades a través de 
la x m a  d’amplada europea de quE gaudeixen en territori h- 
chs. Per tant, des de l’inici est& contemplat. 

I les mercaderies, d’acord amb els ddculs econbmics fets, 
aporten un 1% d’aquests 8’96 punts de rendibilitat en e1 projec- 
te: un 1, un 1 i mig, aproximadament. Per tant, estan contem- 
plades i aporten el que aporten, que no és negligible: un 1 i 
escaig per cent perb sobretot creiem que és molt important per 
evitar aixb que avui succeeix, que és un baixissim percentatge 
de les mercaderies transportades a trav6s de ferrocarril; un molt 
mds baix índex de percentatge de mercaderies transportades per 
ferrocarril a I’EEstat per motiu de l’amplada de via diferent, que 
no pas a Ia resta d’Europa. 
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Segona cosa que cal remarcar, que s’ha anat dient i val Ea pe- 
na sortir-ne al pas: que aquesta 6s una Linia que seria més rendi- 
ble en altres zones. En primer lloc, no hi ha cap estudi, no hi ha 
cap estrrdi fet fora d’aquest. Aixb de calcular la rendibilitat eco- 
nbrnica dels projectes que, nomalment, cada vegada mks els 
estats moderns intenten fer, el Govern de la Generalitat hrnM 
ho ha fet, perb a 1’Estat espayol no és norma habitual; no ha 
existit cap estudi econbmic de rendibilitat sobre cl tram Ma- 
drid-Sevllla, no ha existit i no existeix encara tanpoc per d 
Madrid-Barcelona, En un moment deteminat, a les darreres en- 
trevistes i discussions d’opiniuns que vbem tcnir amb d Minis- 
teri de Tmnsports que, com li deia, 6s qui esth estu&ant la línia 
Barcelona-Madrid, el mateix Ministeri ens havia comunicat la 
manca de rendibilitat del projecte Barcelona-Madrid , perque 6s 
un projecte que compta amb, aproximadament, 2 milions i mig 
de viatgers, 6s el que viatja a l’any avui, per exemple, a trwés 
del pont aeri entrc Madrid i Barcelona conlra els 15 milions 
cl*hhipotEtics vjatgers -S milions són els contemplats en el pro- 
jecte  que podria tenir la línia Rarcelona-frontera, que vol dir 
Barcelona-Europa, perquh, sovint s’oblida que cada any ens vi- 
siten 15 milions, aproximadament, de turistes, que vheu per 
cotxe -no vknen pas per avi6 fonamentalment, un 90% vhen 
amb cotxe-, i que s6n uns grans usuaris, com va poder compro- 
var el mateix Ministre Barrionuevo en unes visites que va fer a 
Brusselles i a b n h s  on li van parlar de la necessitat, precisa- 
ment per d turisme, de l’exist&ncia d’quest tren d‘alta velocitat, 

Per tant, és Ibgic qne la rendibilitat d’aquesta Einia, que per 
altra banda és l’única que ha estat calculada, sigui superior a les 
altres també en aquest tram Barcelona-frontera perquh, com li 
dic, té molts m6s iisuaris potencials que 110 pas d’altres itinera- 
ris, Perb, en qualsevol cas, recordar que el Govern de la Gene- 
ralitat vol que es faci l’amplada de via europea i l’alta velocitat 
no nom& en el tram Barcelona-frontera sinó en tot l’Estat, per- 
quk entenem que 6s aquesta una infrastnrctura necesshria per al 
conjunt de 1’EHstat. 

I una cosa que val la pena remarcar: l’alta velocitat, tai com 
s’enth avui a Europa, vol dir velocitats comercials, vol dir mit- 
janes per sobre dels 300 quilhmeúes per hora, que obliguen a 
tenir tram de possibles velocitats de l’ordre dels 350 quilbme- 
treshora. No es considera dta velocitat la que sembla que th- 
drh cl tram Sevilla-Madrid que, pel que s’eesth llegint i s’estA 
veient, seran 250 quilbmetres/hom de velocitat punta; 200 qui- 
lbrnetres de velocitat comercial. I 200 quilbmetres de velocitat 
comercial és la velocitat que tenen avui multes xarxes de ferro- 
carrils a Europa sense dir-ne a l t a  velocitat>), diguem-ne de la 
convencional. A Grcm Rretanya, per exemple, circulen a aques- 
ta velocitat; a Sui’ssa, en unes determinades línies, tLmb&; a 
Alemanya, inoltes lr’niccs tarnbk 

Per tant, caldrh ser malt curosos a i’hora d’aplicar i portar a 
la prhctica una determinada infrastructura d’slquest t i p s  per 
aconseguir ..., perque aixb depkn del projecte -aixb d e p h  del 
projecte-; el que m6s condiciona la velocitat no 6s el material 
mbbil, sin6 la infrastructura i si es fan amb pendents excessius 
o m b  radis de curvatura inferiors a tm mínim imprescindible, 
que csth al voltant dels tres mil metres de radi, difícilment es 
poden aconseguir -o 6s impossible aconseguir- aquestes velo- 
citats. 

Aquestes precaucions que hauríem cle tenir quan -i aixb 6s 
en el que confia el Govern de la Generalitat-, d’acord amb l’es- 

quema de I’alta velocitat ewopea, d’acord amb la decisió presa 
fa ja dos anys pel Govern espanyol, es tiri enclavant aquesta h- 
frastnrctura, que, hi insisteixo, no és nomes un tren que va m6s 
rhpid, sh6 que hom el considera un nou sistema de transport 
que vindria a alleujar la sifilaci6 absolutament conflictiva que 
en aquest moment té de congesti6, tant el transport aeri com el 
transport per carretera. 

Gr&cies, Molt Honorable senyor President, senyores i sen- 
yors diputats. 

El Sr. PWSDW: Moltes grAcies. SUPOSO que el senyor 
Marin6 vol fer una rhplica; faci r&plica, 

El Sr. Moltes grkiees, senyor President. Senyor 
Conseller, per les seves expkacbns ii dono fes gdciees, prb 
compren& voste -i desitjo que en aquesta comprensió hi parti- 
cipi tota b Cambra- que aquest és m tema que afecta d’una 
fuma imporíantissima el desenvolupament wonbmic i social 
del nostre país. Per tant, hem d’anar,.,, ens cal anar més enllb 
dels possibles interessos legitims, p r  altra part, de grup o de 
sectors. Estem davant d’un tema que afecta tot el nostre pafs, i 
per@ en aquests moments ens conve, al país, de s u m  i no 
restar esforps, és per aixb que els anuncio que el nostre Grup, 
des de la seva responsabilitat de donar impuls i suport al nostre 
Govern, presentah nna mwi6 respecte a aquest tema, amb la 
voluntat i ia intenció de sumar els esforps i el sentit de tota la 
Cambra. 

Moltes gr&cies, 
El Sr. PRESDENT: Moltes &cies, senyor Marind 
Passem al sisb punt de l’ordre del dia, que és interpel.laci6 

sobre l’aplicació i el desplegament de les lleis d’ordenació terri- 
torial, que fomularh el Diputat Dlustre senyor Joan Sauta, de1 
Gmp parlamentari d’hiciativa per Catdunya. T.6 la pamula. 

InterpeMaci6 al Consell Executiu sobre 
l’aplicació i cl desplegament de les lleis 

d’ordcnació territorial 

El Sr. SAURA: Grhcies, senyor President. Senyores i sen- 
yors diputats, senyor Conseller, d mes de mar9 de 1987 el Par- 
lament aprovb les lleis d’ordenaci6 territorial amb l’iinic suport 
de Converghncia i Uni6. Creiem que quatre anys de vigencia 
d’aquestes lleis ens pemeten, amb una certa perspectiva, fes 
una reflexi6 i un balanG de qu& han significat aquestes lleis en 
aquests quatre anys. Si més no, el nostre Grup vol fer un balanq 
en relaci6 amb dos grans aspectes: el primer aspecte seria el 
grau de compliment de les prbpies lleis, d’allb que preveien les 
prbpies lleis, quin ha estat el grau de compliment, i el segon as- 
pecte seria quins han estat els efectes, la incidbncia de les lleis 
d’ordenació territorial en el territori catal& i, fins i tot, en h so- 
cietat catalana, 

En relaci6 amb el primer punt, el grau de compliment, és in- 
contestable afmar avui que aspectes importíu~tfssims, aspectes 
centrals d’aquestes lleis, s’hm incomplert; aquesta és una pri- 
mera constatació evident. Ens referim, especialment, a la des- 
centralitzaci6 de la Generalitat i a la presentaci6, per pm del 
Govern, de la iniciativa legislativa de provhcirr linica. La Llei 
5/87, de Rbgim Provisional de les Competkncies de les Diputa- 
cions Provlncids, estableix en la Dispsicih Addicional Psime- 
ra que c<un cop constituits els consells comarcals, en el termini 
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rnhxirn de tres mesos, el Govern presenmh la iniciativa legisla- 
tiva de provincia p ni ca>>. 1 en aquesta mateixa Llei la Disposi- 
ci6 Addicional Segona diu que <<sirnultAniament a la iniciativa 
anterior i en el mateix termini el Govern presentar& una propos- 
ta de divisió de Catalunya en regions i de proposta de descen- 
tralització>>, 

Han passat tres mesos des de la constituci6 dels consells co- 
marcals, han passat quatre mesos, cinc mesos, sis mesos, dotxe 
mesos, un any, vint-i-quatre ITWSQS,.., n’hern perdut el compte; 
n’fiem perdut el compte des de la constitució dels consells co- 
marcals i, evidentment, aquests dos mandats de les lleis que el 
mateix Govern, la mateixa majoria de Convergencia i Uní6 
aprovi en aquest Parlament, s’han incomplert. Hi ha aitres in- 
comp’timents, perb pemetin-me que abans que passi a altres in- 
compliments m’aturi en el segon punt destacat que crec 
important reflexionar n l’hora de fer baSanG. 

Quins han estat els efectes? Quina ha estat la incidhncia de 
les lleis d’ordenacid territorial a Catalunya, o, dic d’ununa Atra 
manera, per a quk han servit, per a que han servit aquestes lleis? 
Aquestes lleis han servit perquh 1’Administració cabIann sigui 
més simple? Sigui més eficaG? Sigui més barata? Estigui més 
descentmlitzada? 1 dic tots aquests principis perque aquests 
principis eren eh principis que tots els grups, i tamb6 Conver- 
gencia i Uni6, utilitzaven a l’hora á‘itrgumentar el seu model 
territorial. 

Les respostes s6n clares: mai a la Mstbria de Catalunya el ni- 
vell de complexitat i de confusió de 1’Administració ha esht tan 
gran com avui; absolutament mai: ni en Ia dictadura franquista, 
ni en Ia transicih, ni en els primers temps de la ciemocrhcia. Mai 
han existit it Catalunya tants nivells d’administracid. Aixb va en 
contsa del criteri principal d’un tema d’oorgnnitzaci6 territorial, 
que és ka simplicitat, l’efichcia i una administració que no sigui 
cara. 

Evidentment, I’actual estadi d’organitzaci6 territorial a Cata- 
lunya no resisteix qualsevoI comparació amb qualsevol orgmit- 
zaci6 territorial de qualsevo). pais d’Europa occidental. 

En conclusi6: no s’han complert aspectes fonamentals que 
les lleis determinaven. Hem cunstruyt, estem construint, estan 
construint vostes una administraci6 que reprodueix els vicis 
d’dlb que hem estat denunciant: els vicis del centralisme; perb 
també hem de dir que Catalunya ha experimentat, per desgrh- 
cia, les conseqiihcies i la dinhica negatives que ha comportat 
l’aprovaci6 d’unes lleis de carhcter constituent, a Catalunya, 
corn ho eren les lleis d’ordenació territorial, sense un rninim 
cons en s. 

Senyores i senyors diputats, crec que aquestes dues constata- 
cions inqiiestionables mereixen ja, per si mateixes, una resposta 
global del Consell Executiu. Qtrk en pensa, el Consell Executiu, 
desprks de quatre anys de promulgació d’aquestes lkis, i amb el 
baIanq que he fet? 

Tanmateix, crec oport~ €cer un molt breu recorregut per cadit 
una de les quatre lleis per copsar que ha significat, de veritat, en 
els seus respectius hnbits. En el camp municipal, la pregunta 
seria: que es pot dir que ha miIiorat en els ajuntaments des de la 
promulgació de les lleis d’ordenaci6 territorial? 

Difícilment es pot dir que 6s el que ha millorat. En tot cas, 
insistim que el Govern de la Generditat continua situant una 
palitica de menysteniment del paper dels ajuntaments. ”hi ha 
molts exemples; jo en vuLl assenyalar dos: un, el terna del fi- 

nantiament autonhic. Re]?etid<ment, consellers de finances de 
la Generalitat i algun canseller de governaci6 havien promh el 
Fons de Cooperació h a ¡  per als ajuntaments; avui, encara no 
hi ha una pesseta per al Fons de Cooperaci6 Local dels ajunta- 
ments. 

Sé que es pot dir que Madrid no d6na diners, per& hi ha un 
altre tema fonamental: el terna de les compet&ncies urbanísti- 
ques. Avui, els ajuntaments de Catalunya tenen menys compe- 
tkncies per aprovar figures urbanfstiques corn els plans parcials 
O els plans especials; tenen menys competencies que la resta 
d’ajuntaments de 1’Estat. I aquest no 6s un problema de diners; 
aquest no és un problema de Madrid: aquest és un problema de 
concepci6 polltica que fa que aquest Govern vulgui treure auto- 
nomia als ajuntaments i concentrar en el Govern de la Generali- 
tat compethies que, a la resta de I’Estat són, continuen essent 
campetencies dels ajuntaments. 

Qui? ha passat en els consells comarcals? Permetin-me que 
els llegeixi unes petites linies d’ma ponkncia que es va presen- 
tar a I’Assemblea de 1’Associació Catalana de Municipis -ajun- 
taments, tots, o quasi tots, gairebd tots, lligats fonamentalment 
o de1 mateix signe politic que la majoria d’aquest Parlament-, 
que es titulava <<Els consells comarcds, dos anys desprW. Diu: 
&a consolidació>> -est8 parlant de la consolidaci6 dels consells 
comascals- <cimplica per a nosaltres el reconeixement explícit 
de l’existhcia, de la importhcia i del paper dels consells co- 
marcals. Val a dir que, en aquesta primera etapa, aquest reco- 
neixement ha estat m6s fomd que no pas efectiu, en el sentit 
que la Generalitat ha mostrat més que ningd el respecte i la 
consideraci6 degudes envers els consells comarcals com a insti- 
tució, perb s’ha mostrat excessivament tímida a la prhctica. Ara 
convé que faci un pas m6s: conve que els traspassi unes cornpe- 
thcies, uns serveis i uns recurs0s.n 

I en aquesta mateixa assemblea s’han aprovat resolucions de 
l’Associaci6 Catalana de Municipis que diuen -la resoIuci6 nzi- 
mero 4-: &’Assodaci6 Catalana de Municipis veu amb preo- 
cupació la lentitud en el proc6s de traspassar competimies cap 
a les comarquew, u diu: <<La necessitat de dotar d’un sistema 
de finaqament suficient que permeti h consolidaci6 dels con- 
sellsw, o reclama de la GeneraMat 4nstruments per poder dur R 
la pxhctica l’elaboració dels plans comarcals>>. 

Fins aquí l’Associaci6 Catalana de Municipis, perb qu& més 
ha passat?: que no hi ha hagut una sola llei sectorial que hagi 
transferit compet&ncies, titularitat als consells comarcals, i aixxb 
era el que definia la Llei de les comarques. No s’ha produyt ni 
una sola trmsferbncia de titularitat. 

Avui els consells comarcals tenen un reconeixement formal 
-,ah& és veritat-, són finestretes per on entren i passen recursos 
econbmics que sovint no se’n pot dir res, i alguns consells co- 
marcals han fet algunes qüestions importants malgrat aquesta 
situaci6. 

He de dir que, poc desprCs de l’assemblea de l’Associaci6 
Catczlana de Municipis, ha aparegut en una revista a Catalunya: 
M6n Comarcal. La Secretaria General de la Presidhcia -que 
no el Departament de Governaci6- ha editat una revista sobre 
eI m6n comarcal, I el President Pujol ens diu, a la portada, cb- 
rament, COM entén eii els consells comarcals. Diu: <<President 
Pujol: “’Hem d’utilitzar el. cornarcdisme com a element de pro- 
Inoci6”>>. Jo crec que és clar. A i l b  que hem sabut fer molt bk 
corn a Gbvern aquests quatre anys, que ha estat promoció, pu- 
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blicitat, fem-ho tamb6 en els consells comarcals)>, quan veiem 
que els consells comarca1s, el que estan demanant són c~inpe- 
thncies i recursos econbmics. 

En e1 tema de l’hrea metropditana i la Diputaci6. Possible- 
ment, en el terna rnetropolith, des de la nostra posi& politica, 
ha estat la pitjor llei de les quatre que es van fer. Recentment -a 
finals de marg-, s’ha realitzat a Catalunya el Primer Congrés 
Catal& de Gebgrafs, i han arribat a moltes conclusions, perb a 
mi m’interessa destacar les dues que han estat mds importants. 
Prhera, la divisi6 territorial continua. oberta, i continua oberta 
per moltes raons, perb la m6 important que aquest Congres de 
Gdgrafs de Catalunya diu 6s la necessitat d’instituclonalitzar 
racionalment el fet metropolit3, I aixb ho ha dit un congrks de 
gebgrafs. 

No té cap sentit que allb que feia una sola institucid, I’antiga 
Corporació Metropolitana, avui ho fach tres institucions (fife- 
rents. Rixb 110 té res a veure amb ordenar i organitzar un pais 
des del punt de vista de la simplicitat. 

En el tema de la Diputació -els ho he dit al comenpmmt, 
en l’incompliment úe la província inica-, no hi ha hagut lleis 
sectorials, en el Parlament, que traspassin competbncies, i no es 
va acceptar un paquet de mesures en la Llci del 87 que signifi- 
qués passar <<d’una tacada>> tots aquells serveis que han de pas- 
sar a la Generalitat. 

Per acabar, senyor Conseller, no s’hm complert -hi insistei- 
xo- les lleis d’ordenaei6 temiturial. No s’ha presentat ~ina pro- 
posta de descentralikaci6; no s’hn presentat la proposta de 
provincia única. La pregunta seria: per qui& no s’ha fet? Per 
qub? Pe& hi hauria una dtra pregunta: ho pensen fer’?, o ja han 
abdonat  aquelles lleis? 1, si ho pensen fer, quan ho pensen fer? 

Aquestes s6n les primeres preguntes que voldria que vosth 
contestbs, perb que també me’n contestés altres. Primera, estan 
disposats, vostks, que, com a rnlnim, els ajuntaments de Cata- 
lunya tinguin les mateixes compethncics que els ajuntaments de 
Ia resta de E’Estat? O la forma de governar vosths Catalunya im- 
plica reduir competencia als ajuntaments? 

I en el tema del finanwrnent, perb tamM en el terna --COM 

eIs he dit abans- de Ies compethncies urbanktiques. I en el te- 
rna dels conseh comarcals, estan V Q S ~ ~ S  disposats que els con- 
sells comarcals superin l’actual etapa de provisionalitat? Estan 
disposats a transferir competimcies de veritat? Perd, en tot cas, 
crec important que, més enlla de la resposta concreta, sentir del 
Conseller de Gowrnaci6 quin balang global en fa ell, d’aques- 
tes lleis, i si creu que 6s possible que, all6 que no han aplicat, 
ho puguin aplicar; si creu que cal modificar algunes lleis, i, en 
tot cas, si aquest Consell Executiu pensa que és possible orga- 
nitzar territorialment un país des d’una sola opci6 partidista i 
sense comptar amb un consens mínim entre la resta de forces 
politiques. 

Moltes grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESTDENT: Moltes grkies, senyor Saura. Pel Con- 

sell Executiu, té la paraula I’Honorabk Conseller de Governa- 
ció, senyor Gomis. 

El Sx. CONSELLER DE GOVERNACI6 (Josep Gomis): 
Molt Honorable senyar President, senyores i senyors diputats, 
Illustre Diputat interpellant, fa& aproximadament un any i mig, 
en ocasió d’unes intcrpellaciuns formulades pel Grup parla- 
mentari Socialista, que vaig tenir ocasi6 d’expliccitw davant 
d’aquesta Cambra la politica del Consell Executiu en relació 

amb el desplegament de les lleis d’ordenació territorial de Cata- 
lunya, tant pel que fa a la Llei 5/87, del RQim Provisional de 
les Diputacions, com de 1’0rganització Comarcal i la que regu- 
la ies actuacions pGbliques en la conurbació de Barcelona. 

En aquella ocasi6 vaig dir -i ara ho reitero- que la nova ver- 
tebració politico-administrativa del territori cat derivava de 
1’Estatut de Catalunya. A part de les dificultats @pies que 
comporta qualsevol reorganitzaci6 en profiinditat d’w a estruc- 
tura organitzativa secular, en presentava moltes d’altres d’espe- 
cifiques, i que, en sintesi, tenien el seu origen en la necessiíat 
ineludible de cercar un equilibri -sempre diffcil, i en aquest cas 
molt més- entre la voluntat politica majoriW a Catalunya i el 
mandat constitucional que dóna carta de pemivkncia a uns ens 
territorials ben estranys a aquesta voluntat. 

Aquesta voluntat d’aproximació entre un model d’organitzn- 
ció territorial i viari i les possibilitats que la reaiitat determina, 
pot estar segur -poden estar segurs- que ha estat preocupaci6 
del Govern de la Generalitat, en el dia a dia del procés de des- 
plegament de les lleis d’ordenaci6 territorial, procés que, com 
tindré ocasi6 d’exposar, anem desenvolupant, malgrat, a vega- 
des, els entrebancs que es van produint. 

Avui és Iniciativa per Catalunya qui ens planteja la mateixa 
qiiesti6 que, al meu entendre, va ser debatuda en profunditat el 
30 de novembre de 1989. En tot cas, vull afegir-hi -i 6s cert- 
que, des de fa un any i mig, han passat també mesos, i es podm 
fer un balanq d’aquest últim exercici. 

A fil d’aquesta interpellacib, i assumint el risc d*indrrer en 
alguna reiteració, per la qual cosa demano des d’ara disculpes, 
em prmetr6 les següents manifestacions: en primer lloc, haig 
de reafirmar que la plitica del Govern de la Geneditat en re- 
laci6 amb l’aplicació i el desplegament de les lleis d’organitza- 
ci6 territorial és la mateixa que va inspimr al seu dia la decisi6 
d*elaborar-Ies; no hi ha hagut modificaci6 de criteris ni de vo- 
lun t at s pol it iqu es, 

Si no ho recordo malament, en la meva inkwenci6 -al- 
menys, aixi‘ ho vaig creure- volia deixar ben clar que nosaltres, 
la implantaci6 del nostre model d’admhistraci6 local, és a dir, 
l’organitzaci6 institucional prbpia de Catdunya, tindria molt 
puca justificació si no fos perquk pensem que aquesta ha d’Cs- 
ser més eficaq i, corn a minirn, ha representar el mateix cost que 
el que impera a la resta de 1’Estat espanyol, AE mateix temps, 
Riem hmtasi en el nostre criteri que aixb solment serh aixi si 
en la seva implmtaci6 es limita al mínim imprescindible l’enca- 
vallament de les duplicitats competencials que es derivarien, si 
f6ssim permissius, en un rhgim extensiu de campetencies con- 
currents. 

Que vol dir, aixxb? Vol dir que la primera qüestió a resoldre 
en el complex procés de desenvolupament de les lleis d’organit- 
zació temitoriai és el redimensionament de les diputacions. I en 
aixb estem treballant. I en aixb hem estat treballant, i a vostk li 
consta. Un redimensionament, senyores i senyors diputats, que 
va molt més en118 -al nostre parer- de la simple t;ransfer&ncia 
de la titularitat de deteminats serveis. 

Per al Govern de la Generalitat, aquest redimensionament ha 
d’esser fet de manera que quecli indubitat el limit del camp 
d’actuacili dels ens provincials, i que no pot anar mes enU del 
nucli essencial de les competencies que la Ccmstituci6 els ga- 
ranteix i la Llei de Bases de Regim Local i Municipal de Cata- 
lunya concreten. 
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La resta ha d’ésser formalment atribuyda a les comarques i, 
en determinades ocasions o circumstkwies, als ajuntaments i a 
la Generalitat. I aquest principi, senyores i senyors diputats, no 
deph de la bona voluntat dels qui estem al capdavant de les 
institucions, i, en conseqiibncia -i penso que aquest és el criteri 
que podem compartir-, no pot ser fruit de pacte o negociaci6 
modificar aquests criteris essencials de les lleis. 

Aixb ha d’ésser el resultat d’un procks legislatiu que reguli 
l’aactivitat dels diferents sectors en els quals el Parlament de Ca- 
talunya té facultats normatives. 

&, cert -i vast& ho ha dit- que, emmarcat dins la normativa 
establerta, tmb6 hauriem pogut triar tin carni aparentment molt 
mks ficil: proposar a aquesta Cambra projectes de lleis que tin- 
guessin com a Gnic objectiu regular la transferhncia dels serveis 
de les diputacions, Per6 aquesta estratkgia hauria implicat, tam- 
bd, en certa manera, sostreure, a les facultats que té e1 Parla- 
ment, la possibilitat de regular a bastament els diferents sectors 
de l’activitat pública en guh té compethcia legislativa. 

D’aqui el nostre convenciment que aquesta no era la via ade- 
quada i l’explicaci6 de per qu& I’eexecutiu ha optat pel camí 
d’un tractament més rigor& de la qüestió; rigor que es materia- 
litza en el programa de les lleis sectorials que el desembre de 
l’any passat el Govern va acordar elaborar; un seguit de lleis 
que hLzn de regular l’actkitat pública a Catalunya en els se- 
güents sectors: les carreteres i els camins a Catalunya, els mu- 
seus; les biblioteques, la protecci6 i cooperaci6 agrhries, els 
<<monts>>, l’assistbcia sucial i les aigiiies. 

Del conjunt suara esmentat, ha estat ja promulgada la Llei 
17/90, de Museus, que, juntament amb la Llei 8/88, Reguladora 
de Z’F,sport a Catalunya, i la recentment aprovada LIei 15/90, 
d’Ordenaci6 SaniEAria, constitueixen el nucli inicial de la nor- 
mativa sectoria1 que ha de permetre la correcta apIicaci6 de la 
Llei 5/87. Pel que fa a resta del programa legislatiu, puc afirmar 
que es& avanpda, molt avangada, la seva redacció. 

Convindrh amb mi, senyor Diputat, que aquesta i ei progra- 
ma de desenvolupament legal és quelcom mes que una declam- 
ci6 d’intencions; és una realitat tangible, 6s una realitat potser 
mes lenta del que vost& i els senyors diputats i jo mateix ha- 
guéssim desitjat, i el Govern haguh desitjat; perb 6s portar 
aquesta qiiestió tan important per un camí de seriositat, per un 
c m l  de fermesa. És l’escrupolds i respectuós compliment de 
les lleis d’organitzaci6 territorial de Catalunya i, hdhuc, la de 
Bases de Rhgim Local, que vull recordar-10s que estableix que 
solament les lleis de 1’Estat i les comunitats autbnornes són 
l’origen de les competbncies prbpies de les diputacions. 

Resumint, el Govern de la Generalitat, en Ea qiiesti6 del redi- 
rnensionament de les diputacions provincials, ha apostat per 
l’estrat5gia del rigor i la coherhcia. Aquesta és, doncs, la nos- 
tra polltica, aquest 6s el nostre capteniment i el que, en lbgica 
conseqübncia, estern fent i ens proposem fer. Fins que el nou 
model competenciai i financer de Ics diputacions catalanes no 
sigui clos dificilment es poden abordar qiiestions, sens dubte, 
importants, com pot ésser la replaci6 de la provincia rinica. 
Com podem demanar al Congrés dels Diputats l’aprovaci6 
d’una llei orghica si no son capagas de assentar abans amb 
fermesa un ordenament en quB la competkncla per establir-lo si- 
gui únicament nostra. I aqui, remetent-me al que vaig dir en la 
sessi6 del 30 de novembre passat, podria cloure la meva inter- 
venció. 

Perb em permetran, només, que retingui un instant la seva 
atencid. Convindrh amb mi que, aprofitar a i  d x i m  les possibi- 
litats que 1’actua.i marc polític permet, per tal que l’organitzaci6 
tenitoriai de Catalunya sigui diferent, el postulat bhic és que 
ens cal ser políticament coherents; coherhcia que té Ia seva pe- 
dra de ta: en el fet que allb que s’expressa i es legisIa en aques- 
ta Cambra tingui reflex immediat en les actituds institucionals. 
No es pot -agradi o no- suggerir ni utilitzar vies d’actuaci6 de 
facm que pretenguin ignorar, desvirtuar, moáificar, tergiversar 
-0 el que vostbs vulguin- allb que ei Parlament legítimament 
ha aprovat. Aixb per cap motiu, i menys adduint les raons que 
van portar a I’apmvaci6, per aempIe, de les mocions a l  Ple ex- 
traordinari de la Diputació de Barcelona el 25 de desembre passat. 

No es pot, sense que aixb tingui importants repercussions 
polítiques a mig termini, posar entrebancs a l’efickia de les 
Eleis si realment hi ha voluntat política de canviar les coses. Ai- 
trament, tot queda rdu’it únicament a declaracions grandilo- 
qüents que, en la pdctica, quden anorreades pels subterfugis, 
els equívocs i, a vegades, moEtes vegades, la confusió. 

Nu es pot utilitzar per sistema la confrontació jurídica, la 
proliferació dels recurs contenciós administratiu contra les nor- 
mes legitimament promulgades. Aixb posa en evidhia uns 
mktodes més propis d’una burocrkia aferrada a la literalitat de 
Ea norma, que l’existhcia d’ma actitud politica d’altura per 
afsontar el repte d’una organitzacili territorial autbctona. I aixb 
és, senyores i senyors diputats, el que esd passant, i lamento 
haver-ho de dir, perb, ara per ara, aquestes aspectes es sobrepo- 
sen als politics. Tenim exemples d’aix~ perb, per no cansar- 
los, em remeto a l’expeclient trarn&s a aquest Parlament gel 
Govern de Ia Generalitat en relació amb les transferhcies en 
materia d’esports; expedient que evidencia el grau de collabo- 
rad6 institucional pel que fa al compliment del que disposa la 
Lki de 1’Esprt en la part que regula les trmsfer&ncies de com- 
petencies, recursos i serveis en aquesta materia. 

Per akb,  per no caure, també nosaltres, en actituds equivo- 
ques o csntradictbries, he d’afhm, perque quedi ben clar, que, 
si M en tot moment nosdtres hem estat, estern i estarem dispo- 
sats a la negociació i al pacte, aixb és i se& únicament amb 
condici6 que aquests no emmascarin o maquillin interessos po- 
litics que contradiguin o desvirtuiin la voluntat majoriaria ex- 
pressada en les lleis d’aquest Parlament. 

Gdcies, senyor President; grhcies, senyar Diputat. 
El Sr. PRESIDENT: MoItes phcies, Honorable Conseller. 

El senyor Saura pot fer u11 torn de &plica per cinc minuts. 
El Sr. SAURA: Tenia la sensaci6 que el senyor Conseller 

havia utikitzat molt poc temps p q u &  nom& m’ha parlat d’un 
tema -de la Diputació-, i jo he intentat fer una primera reflexi6 
global, que no ha estat constestada, no? Per quP: han servit 
aquestes Heis? I ho torno a preguntar: aquestes lleis han servit 
per simplificar I’Administració? Perqub el probIerna no és no- 
m6s el redirnensionament de la Diputació, que després m’hi re- 
ferir& el problema és ei redimensionament de l ’ h a  
metropolitana i passar d’una instihrci6, d’una administmció a 
tres, de qui és responsabilitat?, de qui és responsabilitat? El te- 
ma de la descentralització, d’apropar 1’Administració al ciuta- 
dh, no s’ha fet; de qui 6s responsabilitat? Vostk, no m’hn dit res 
de tot aixb, senyor Conseller. 

Jo li he dit: <<la Llei diu: “tres mesos de constituci6 del con- 
sell comarcal, proposta de descentralitzaci6”>>,. Ni w pamula. 
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La Llei diu; <<tres mesos de constituci6 dels consells comarcals, 
provincia rinicm. Vmt& e m  diu: <<Ehme, posem-nos d’acorb, 
La Llei no diu aixb. Quk m’esiA dient vast&? Que fa un incom- 
piiment de llei d’acord amb la seva waloraci6 política?; perqub 
la Llei no ho diu. do hsrguks pogut dir, la Llei hagués pogut dir: 
{<un cop buidades les diputacions, província finica)). La Llei no 
diu aixb. I vost& esth incomplint aixb. Perb vast2 no em diu res 
dels municipis. 

Jo ii pregunto: i<Escolti, i els Fons de Coupexaci6 Local, 
que?>> Vosth sempre contesta: <<Madrid>>; molt M, Madrid. I jo 
li pregunto: <<Les competkncies uxbanistiques dels ajuntaments, 
quk?,) No contesta. Li parlo dels consells comarcals, En. aqnesta 
revista que Ic? Secretaria General de la ??residencia edita, en un 
úds articles mks importants, diu: <Consells comarca~s, fets i re- 
alitats>>. I diu: HES passa de 2.000 milions de pessetes a 16.000 
I’any 9 1 >>. 1 he tingut ocasi6 de parlar amb algun president del 
Consell Comarcal, en concret, del Valles Occidental, que te un 
pressupost tie 400 milions de pessetes, de 419 -si no ho recordo 
malament-, que la meitat d’aquest pressupost és el Pla finit 
d’Obres i Serveis. 

Vol que els expliqui com funciona el Pla Únic d’Obres i Ser- 
veis en relació amb els consells comarcah? El consell comarcal 
recull les sol-licituds dels ajuntaments --no ha de fer cap infor- 
me- i les porta a la Generalitat; s’aprova, sense cap participaci6 
dels conselIs comarcals; un cop aprovat, q m  l’ajuntament fa 
l’obxa, l’ajijuntament porta una certifica& a la Generalitat; la 
Generalitat l’agafa i la porta al consell comarcal i el consell CQ- 

marcal. envia la inspecció i paga, paga si tE diners, perque acos- 
tuma a passar que, quan ha de pagar unes certificacions, no td 
diners per a allb, perqiiE s6n finalistes, i que a vegades té certi- 
ficacions i no té diners. 

TA pregunta 6s: aixb té alguna cosa a veure amb una admi- 
nistració que funcioni? Un any, un mes i mig o dos mesos m6s 
pcr fer el mateix que es feia abans sense cap paper polític dels 
consells comarcals, Escolti, aixb funcionava molt millor abans. 
No es pot dir que ara gestionen 16.000 milions de pessetes; 110 

E s  veritat. Gs una finestreta que ha fet més lent i més burocrhtic 
el proch. 

Lleis sectorials; senyor Gomis, en aquests moments, senyor 
Conseller, totes les competkncies que els consells commals te- 
nen es fan per via de delegació, que s’han de renovar cada any. 
Per6 6s que, a més, passa una qüestió: sovint, els consells co- 
marcals s’assebenteen pel Dimi Oficial de la Generalitat que te- 
nen ics clies per demanar la delegació. Jo pregunto: no seria 
correcte que, des de la Conselleria, es fes una programació, si 
m6s no a l’my +aquest any pensem delegar íiixb, qui ho vol?>>, 
I es cornuniquds als consells comarcals. No seria mds correcte, 
aixb? Perb, a més a mhs, es fa una delegaciú, i, les despeses de 
gesti6, a c h e c  del consell comarcal; és a dir, aixb que els he 
dit que els consells comarcals fan de gesti6 del PUOS -del Pla 
h i c  d’Obres i Serveis-, qui paga l’enginyer o R I’administratiu 
és e~ consell comarcal. És a dir, el Govern catala ha aprks allb 
que sempre ens hem queixat que feia el Govern central: passa 
eh diners del PUOS o passa els diners de les beques, per& ja 
t’espvilarits amb tota la gcstió. 

Senyor Conseller, vostk no m’ha parlat dels municipis; RO 

m’ha parlat de les comarques; 110 m’ha parlat de la responsabi- 
litat, de la complicitat, de la complexitat -perd& dc 1’ Adminis- 
traci6 catalana; no m’ha dit com se’n pensen sortir, fins i 

tat vosth; és a dir, quines s6n les propostes que vosth pensen 
fer. 

I en el tema de la província, primera -hi torno a insistir-, en 
el debat de les lleis d’ordenació territorial, el 87, el nostre *p 
va fer una proposta molt clara; era una proposta semblant al que 
VQ&S van fer amb l ’ h a  rnet.roplhm de Barcelona, Senyor 
Gomis, perque vostk fa un doble llenguatge en el bon sentit de 
la paraula. Vostk diu: <<A les diputacions, cal fer-ho lentamentn. 
I vosths, quk van fer amb la Cmporaci6 Metropoliíma? Que 6s 
el que van fer? La fan hssel iar a les U& 

Doncs bé, entre el que vostks van fer amb l’hea metropolita- 
na i el que estan fent hi ha milers de quilbrnetres politics per 
plantejar el buidat de les diputacions. 1 jo li insisteixo: a la Di- 
putació, en aquests moments, el nostre Grup est& governant 
amb un altre grup que, diríem, pot tenir menys vocació de h i -  
dat de les diputacions; perb el noswe Grup ha plantejat, l’achr- 
bre o el desembre -no recordo b&-, una proposta de buidat de 
les diputacions, que el seu Grup a la Diputació V Q ~ A  favorabie- 
ment, que estern disposats a plantejar a@. fis a dir, en Gltima 
instbcia, el Parlament ha de legislar lleis sectorials per buidar 
les diputacions. Fern-ho. Tenim una úniai llei, la Llei d’Es- 
ports, que ha portat uns acords aqui: agilitem aquest procés, de- 
cidim en aquest Parlament el buidat & les diputacions. Perb, en 
tot cas -i amb aixb acabo-* mQ enllh de la Diputació -hi insis- 
teixo, senyor Conseller-, que passa amb els municipis, que pas- 
sa amb les comarques, que passa amb el fet rnet.mplitA? 1 de 
veritat, no és possible que un país tan petit tingui tants nivells 
d’administxació corn a producte, entre altres qüestions, de les 
lleis que vostks van aprovar, exclusivament, fa quatre anys. 

Gracies, senyor President. 
El Sr. PREBLDENT: Moltes gracies, senyor Saura. L’Hano- 

rable Conseller senyor Gomis té la paraula per fer la contra&- 
plica, 

EE Sr, CONSELLER DE GOVERNACI6: Molt Honorable 
senyor President, senyores i senyors diputats, senyor Diputat, 6s 
cert, jo  no he contesvdt puntualment les seves preguntes; perb 
em semblava -rn’ho semblava, el que passa que no ho he fet 
b6- que, amb el que havia dit -i segurament entre ratlles, i ho 
he expressat malament-, ja podia fer una deducci6 de quin era 
el criteri, criteri sobre molts d’aquests punts que m’ha presen- 
tat. 

Quan em diu: <<Hi ha massa nivells d’administraci6n, hi es- 
tem d’acord. Quan es viiren aprovar les lleis d’organització -i 
sembla que la voluntat política majorithria ha estat aquesta-, 
aquest model s’ha pensat sempre, s’ha cregut sempre que, 
l’ideal a Catalunya, era el que es va dissenyar: clos nivells d’ad- 
ministra& local -ajuntaments i comarques i ens comarcals- i 
el Govcm de la Generalitat descentralitzat, desconcentrat en re- 
gions o vegueries. 

Continuo pensant -i li ho dic amb tota sinceritat- que la pe- 
ga clau perque aixb arribi a simplificar-se és resituar les diputa- 
cions en la seva legalitat. 1 ja he dit abans -i ho manifesto, 
perqul: han estat mesos de negociacions i de parlar-ne- que 
aquest redimensionament, aquest resituar les diputacions en els 
seus nivells constitucionals no és un procés acil. No ha estat un 
proc6s ficil, i en som conscients. Res més acil, per a mi, en 
aquests moments, que dir: escolti, aixb que és tan clar, doncs, 
mitjanpnt fes lleis de buidat, que abans n’he parlat, m’ha sem- 
blat que no era conpient. 
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El redimensionament de les diputacions 6s pep clau, Per 
que? Perque la major part de continguts de les diputacions són 
continguts locals, i 6s als ajuntaments o a les comarques on han 
cl’anar. Només en aquells aspectes o en aquells serveis de ca- 
ractes nacional o de cdc ter  iocal és quan es poden transferir a 
la Generalitat o a la diputació. Se segueix el camf de les lleis 
sectorials, Dos anys despres d’aprovada la Llei de I’Esport, la 
seva aplicació +stant al Parlament i, per tant, m’haíg de moure 
en aquests moments amb el mhxim de respecte possible, amb 
els criteris que tots vostks poden tenir-, sempre ha estat dficul- 
tosa lit seva aplicabilitat, la seva apIicaci6. 1: ho ha estat perque 
el Govern de la Generalitat no hagut% compkrt un dels seus ~ b -  
jectius o una de les seves finalitats o un dels seus compromi- 
sos? No, els va complir. I les altres segueixen aquest camí. 
Aquest ha estat un tema de dificultat. 

Consells comarcals: miri, jo tinc una visi6 diferent. Es par- 
la ... Recordo, ho recordaré sempre que jo  feia dos mesos o tres 
que era Conseller de Govemaci6 i se’m preguntava aqul quin 
capteniment era el del Govern, o COM valorava jo l’actuaci6 
dels consells comarcals. Miri, jo ho he repetit moltes vegades: 
dos anys, tres anys desprds d’una instituciú com un consell co- 
marcal, podem buscar moltes imatges, molts factors per val* 
rar-10s. So li puc dir amb tota sinceritat que en aquests moments 
a Catalunya hi ha consells comarcals que s6n un exemple de 
bon funcionament, i hi ha conseus comarcals que van fent i hi 
ha consells comarcals que fmcionen malament. Perqu8 deph, 
més que de les lleis aprovades pel Parlament, més que d’aixxb, 
de la voluntat politica, de la coincidbncia política, del. consens o 
de l’ajut polftk que es trobi, els integrants i les forces polftiques 
del consell comarcal. 

F Q ~ S  de cooperació de conselis comarcals i no d’ajunta- 
ments? 6s que indirectament el Fons de Cooperació dels con- 
sells comarcals no beneficia els ajuntaments? Perqu& hi ha un 
aspecte important, dels consells comarcals. Es parla només de 
les compet5ncies que poden ser transferides des de la Generali- 
tat o des dels consells cornxcais. Des de la Generalitat, tots 
aquells serveis que tenen carhcter local, des de les diputacions, 
tots, per6 té una funció molt m6s important, que 6s all& on real- 
ment els consells comarcals estan complint, jo diria, el seu gr,m 
paper, que 6s com es resol el problema d’aquells municipis pe- 
tits que no poden complir, pcIs seus escassos recursos, les fina- 
litats, les funcions i els serveis m’nirns obligatoris. Quantes 
solucions d’aquestes s’han donat ds conselIs comarcals? I, si 
no, vegin-ho, jo li puc expIicar després, o li puc relacionar, QUE 
passa amb els consells comarcals del Priorat i de la Terra Alta, i 
el de la Conca? Qu& passa amb aquests consells? La gran fun- 
ci6 del consell comarcal 6s aquella funci6 de donar suport, d ~ -  
nar ajut i de solucionar els problemes dels ajuntaments, i aixb 
s’esth complint, EI Eons de Cooperaci6, en tant que va als con- 
sells comarcals destinat a aquesta finalitat, 6s recursos que van 
als ajuntaments. 

No és la Llei Municipal la que ha privat d’rtutoiiomia,.., per- 
que ha arribat un moment que e m  semblava que em deia que 
per crtlpa de ka Llei els ajuntaments tenien menys autonomia; 
no és cert, no 6s cert. Hi ha un aspecte que s’ha cl’estudiar, i 
penso q~ie s’ha d’eshidiar. 1 penso que s’hhn de trobar I a f ’  ocmu- 
la, que és en certs aspectes de capacitat urbanística, i jo estic 
bastant d’acord que 6s un terna que s’hi ha cl’aprofunclir, perb 
en els altres ..., no l’entenc. Vdl  dir que la Llei que es va apro- 

var aquí al Pariament, dg6  hagi pogut denunciar que retalla 
l’autonomia municipal. No és cert, 

Provincia p ni ca. Als  tres mesos de constituir-se els últims 
consells comarcals es va enviar al Parlament l’acord del Con- 
sell Executiu. El que si‘ que és cert, que jo li he dit, i no sé si es- 
tic equivocat ... Em sembla que ho vaig enviar, si. I es va 
constituir una ponkncia conjun u... S í ,  sí. Be, no li0 sd Si 
m’equivoco, en tot cas ,  el Diari de Sessions ..., i ja ho discuti- 
rem. (Remur de veus.) Es va enviar l’acord del Cansell Execu- 
tiu sobre la provlncia finica, Per tant, no hi ha incompliment, 
almenys per part del Govern de la Generalitat. Ara bk, continuo 
pensant el mateix: mentre les diputacions no es resituin en la 
seva legalitat, crear en aquests moments un altre estadi, un altre 
niveu d’administració, sigui del que sigui, seria complicar en- 
cara molt m6s aquesta situaci6, que no ens agrada, i que jo con- 
fio -i sap que nshern parlat- que, dones, del bon enteniment i 
de la bona vduntat politica de tots vostks, en sortirem. Sortirem 
d’una cosa molt senzilla, molt senzilla: que els incompliments 
no siguin nom& incompliments, perquk el Govern no vol, que 
no 6s veritat, sin6 que siguin actituds polítiques de congruencia 
amb ies lieis. 1 aquestes actituds que vostbs tenen, i jo no en 
dubto, suposo que s’han de posar en relleu a travds dels acords 
en les institucions on participen, i ha de ser no sols en un aspec- 
te de discurs general, shó en el dia a dia, i en els acords que es 
van prenent, i en aquestes situacions que fins ara, sigui pel que 
sigui, sigui per la dificultat -no sols politica, sinó adrninistmti- 
va i econbmica-, s’ha produit. VuIl dir que jo ho entenc perfec- 
tament, Per aixb, quan ha palat i vosth m’ha dit de la lentitud 
d’aquest procés, si, dic, tot rigor, tota cosa important necessita 
el seu temps, i sobretot si la vols fer d’una manera que és com 
la vol fer el Govern de la Generalitat, que la vol. fer amb la mA- 
xíma participacl6 de voluntats polítiques de tots els grups, per- 
quh em semblaria, en aquests moments, desaforat, fofa de lloc, 
que s’htentbs reblar el clau en aquests moments, en qüestions 
que després -COM els consells comarcals o com el redirmensio- 
narnent de les diputacions, en quk es pogués..,, o cksprés es fes 
una altra vegada el discurs de dir: <<En aixb, nosaltres no hi hem 
participat>>, Volem que hi participin. (Remor de veus.) I corn 
que estic convequt del discurs que ha €et abans, no dubto que 
el suport d’hiciativa no ens faltar& per resituar el que per mi és 
peqa fonamental perque es puguin complir els terminis i es pu- 
guin complir plenament totes las lleis d’organitzaci6, que el pri- 
mer punt i d més important és el redirnensionament de les 
diputacions. 

Moltes gficies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, Honorable Conseller. 

Passem al set& punt de l’ordre del dia: interpeElaci6 sobre la po- 
lítica de crea56 de les futures universitats a Girona, Lleida i 
Tarragona, que formular& el Diputat Ulustre senyor M a p i  Ca- 
sCmovas, la paraula, 

InterpeHaci6 al Consell Executiri sobre 
In politica dc creaci6 de les futures universitats 

a Girona, Llcida i l’arragona 

El SI-. CASANOVAS: Moltes gracies, senyor President, De 
l’escó estant. Aquesta jnterpel4acid va ser originada per unes 
noticcies que van aparkixer a la premsa sobre les futures univer- 
sitats de Girona, Lleida i Tarragona. Aixb va. conduir a una 



4766 DL4R.I DE SESSIONS / P - Núm. 94 / IQ d’abril de 1991 / SESSI6 lPLFD&FUA Núm. 70.1 

preocupaci6 a. aquest Diputat que els píh, i també a altres CE- 
putats que van presentar al seu moment, conjuntament, al ma- 
teix temps que presenthem nosaltres una Interpeklaci6 en 
aquest sentit, van presentar dues interpeblacions mds, Malaun- 
darnent, la nostra interpeMaci6 inicial va ser examinada per la 
Mesa i va creure que la €ornulaci6 no era la reglamenibia i ens 
va ser retornada, Evidentment, aixb va portar un tT?UMit de xee- 
laboració de la interpellació i aixb va fer que aquesta interpella- 
ci.6 no pogu6s ser vista al seu moment, conjuntament amb les 
altres dues interpellacions sobre aquest mateix afer. 

6 s  evident que a hores d’ara aquesta interpel.laci6 ja no té 
sentit, perqu& en el debat que va seguir la presentaci6 de les al- 
tres dues interpellacions, que tambi5 anavcn en el mateix sentit 
que la nostra, ja va ser prou extens i pruu dilatat, on es van po- 
der marcar perfectament les posicions del Govern de la Genem- 
litat. 

Per tot aixb, senyor President, nosaltres, jo anuncio la retira- 
da d’aquesta intepllació i el nostre posicionament sobre 
aquest assumpte: com que hi ha una rnoci6 presentada també en 
aquest mateix sentit per un dels grups que va interpellar en el 
Ple passat, doncs, el nostre posicionament es fafi a travbs 
d’aqueIla moci6, 

Moltes grhcies, senyor President. 
El Sr. PRIESFDENT: Queda retirada. Moltes &cies, senyor 

Casanovws. 

InEerpeHaci6 al Conselt Exccuth sobre 
C’impacte ambiental del turisme 

Ei punt vuit& de i’ordre del dia, que corresponia a una inter- 
pellaci6 de l’lkhstre Diputat senyor Victor Gimeno ha estat re- 
tirada. De manera que passem al novh punt de l’ordre del dia, 
interpel.laci6 sobre les autopistes, autovies i cmeteres depen- 
dents de la Generalitat de Catalunya, que formularA el Diputat 
Iklustre senyor Esteve Tomhs, del Grup Socialista, que té la pa- 
raula. 

InterpcHació al ConseIl Executiu sobre 
les autopistes, autovies i carreteres 

dependents de la GcneralEEat de Catalunya 

El Sr. TOM&: Senyor President, moltes phcies. Senyores i 
senyors diputats, com sempre, senyor Conseller, h n a  tarda, per 
fornulm i substanciar la nostra interpeWaci6 sobre i’estat de les 
carreteres o el capteniment, els propbsits de capteniment del 
Consell Executiu respecte a les autopistes, autovies i carreteres 
que depenen de la Generalitat. Deixi’m dir, d’entrada, que les 
carreteres, les autopistes de la Generalitat han estat tema d’iic- 
tualitat permanent els darrers anys, els darrers mesos i umb6 
els damers dics, i que aixb ha estat motivat per uns preus dels 
peatges de les autopistes que depenen de Ia Generalitat, que són 
les ytie estiui en funcionament, i dels que sabem que s6n els 
més cars de Catalunya, perquh es comenta molt sovint, dones, 
que els impactes ambientals prodults per les noves obres o les 
obres en curs s6n molt forts; hi ha un impacte damunt dels ~ Q S -  

tres ecosistemes molt impurtant, perqui3 hi ha una inseguretat 
manifesta en les nostres autopistes., , La de Terraxsa-Manresa 

n’és un paradigma; cada dos per tres surten a la premsa acci- 
dents, o surten reduccions, que cal anar a vuitanta quilbmetres 
per¶& els radis s6n molt tancats... També en les cmteres de 
la Generalitat estA passant el mateix; hi ha alguna senyalització 
deficient i, en tot cas, si que un lamentable estat de les barreres 
protectores en moltes de les autopistes, especialment les lliures 
de peatge, que depenen també de la Generalitat, i tamM segura- 
ment perque hi ha hagut canvis de criteris quant a prioritats o 
quant a caracterfstiques que estan en marxa o que s’han de 
constniir, que es volen construir. €fi ha retards en la construcció 
i la posada en mama dels grans eixos, i per aixb hmb6 s6n notí- 
cies en els mitjans de comunicaci6, O perqub són obres insufi- 
cients, que ja nu responen a la necessitat del parc mbbil actual i 
que, per tant, s’han quedat petites i que aixb no ajuda que hi ha- 
gi una circullaci6 m&s fluida en un país que ha crescut, després 
de la seva crisi econbmica, que ha crescut bastant, amb u n s  in- 
clexs de creixement molt elevats o molt notables, i que, per tant, 
la mobilitat de les persones i de les mercaderies és molt supe- 
rior, segurament, al que havia pensat el mateix Consell &ecu- 
tiu de la Generalitat, amb unes d i s i s  que jo he utilitzat i que, 
per ser precis, citaré, que s6n els informes, les anhlisis del m- 
teix Pla de Carreteres, O de les dades que estan recollides a tra- 
vés de I’Jnstitut d’Estadistica de CataUnya. Per tant, s6n dades 
que estan al nostse abast. I, per tant, en aquells criteris d’anUsi 
i de gesti6 que per mi s6n incompetents, o M s8n enronis o b6 
s6n insuficients, perb que sí que s6n els que han donat e1 punt 
de partida per a la situació actual,.. Deia que I’any 84 hi havia 
2.147.000 vehicles a Catalunya i que l’my 90 tenim 3.O00,OOO 
de vehicles, i que, per tant, hi ha hagut un creixement del 40% 
del nostre parc mbbil, perb per contra, per conba, el Pla de Ca- 
rreteres estimava que I’cany 81 hi havia en el conjunt de Cata- 
lunya 276 vehicles; que l’any 90 n’hi hauria 340. Aixb s6n 
previsions fetes el 85; l’any a0 no n’hi havia 340, corn deia el 
Departament que vostb presideix, sin6 que hi ha una mitjana de 
500  vehicles, la qual cosa vol dir que hi ha un enor de chlcul o 
de precisi6 del 47%. Estem en un 50% més de vehicles, i a k b  
6s un error, una di€erkncia molt alta. I s e v e n t  aquesta 6s la 
causa de molts dels mals de les nostres carreteres i dels nostres 
plantejaments. 

Vull dir que afortunadament aquelles xifres no eren serioses, 
o eren errbnies, o estaven mal fetes.,. En tot cas, aixb vast& ja 
m’ho dir& més tard, perqub sortosament el que no ha passat és 
la previsi6 del creixement demogrhfic del pais, En el vostre Pla 
de Carreteres de l’any 85 deia que t’any 91 seriem 6.385.000 
habitants, i que l’any 2001 seriem 7.250.000 catalans. Ahrtu- 
nadament, l’any 91 no sakm els que som, perb estem per sota 
dels 6.000.000 de ciutadans. Vol dir que sort que b s  previsions 
de creixement no s’han complert, perqu5, si no, el. problema es- 
taria incrementat aproximadament d’un 10 o un 15%. 

Tot aixb vol dir que aquella crisi exonbrnica de l’,my 80, els 
inicis, són els que van regular els criteris i l’anhlisi feta pels de- 
partaments u fetes pel conjunt del Consell Executiu, Ahb, a 
partir de la supemci6 de la crisi, ha canviat notbriament. Altres 
administracions -que jo no en vull parlar aqui, pequi+ doncs, 
aquí estern per parlar d’aquelles coses que depenen, d’acord 
amb el nostre Estatut, de la Generalitat, i en aquest MS només 
m’hi vull cenyir, perb de tota m e r a  no em ser& acil escapar- 
me d’algun punt de referhcia, que no és el motiu de la meva 
interpdlació. fis a dir que altres administracions estan i n v e h t ,  
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han remuntat aquesta situaci6 i han dit: <<Cal un gran esforg 
econbmic, un gran esfoq de manteniment de la nostra xarxa 
vihia, a fi i efecte que es posi ..., que redu’im les diferencies o 
que es posi al dia en el menys temps possible)>, cosa que la Ge- 
neralitat no ha fet. 

Per exemple -i aixb nomes ho trec a tall d’exempk perque 
no 6s el meu argument principal aqui; jo e1 que voldria és que 
fos al revés, i aixl ho dir6 quan acabi aquesta interpellacid, 6s 
que si aga€em els pressupostos, per exemple, del departament 
de la Generalitat del 89, que és ei que jo haig d’agafar ara per- 
qu& s6n els que ..., es van invertir uns 14.500 milions de pesse 
tes en obra nova, que s i  ho dividim pels 3.859 quilhetres que 
t6 la Generalitat de la seva dependencia -quilbmetre amunt, 
quilbmetre avail no fa variar la ratio- val dir que la Generalitat 
esta invertint per millorar Ics seves carreteres, per condicionar- 
les -no parlo del manteniment, sin6 per millorar-les-, d’uns 3 
miliions de pessetes per quilbrnetre. 

En ctulvi, per exemple, I’altm administraci6 superior, que 
vostk coneix molt M, ha fet un esfoq de 60.000 milions L’my 
89, que pels seus 1.256 quilbmetres -el 89- surt a 34 milions 
per quilbmetre. 

Que vol dir aixb? Vol dir que si ara parlem de senyaLitzaci6, 
de manteniment, tot plegat, 6s a clir, Ia millora de I’asfaltat, de 
les barreres protectores, de la senyditzaci6 horitzontal i verti- 
cal, etcetera, ens est21 donant una mitjana, una rutio per a l’any 
89 nomhs de 500,000 pessetes per a la Generalitat que, a m6s a 
mds, concorda amb Ia resposta que el senyor Conseller m’ha fet 
a mi en diverses preguntes de diferents carreteres, fis a dir, una 
r d o  de 500.000 pessetes, En canvi, l’altra administració és 
d’1.400.000 pessetes, si fem referencia R carreteres, u de 
5.300.000, si fem referhcia a autopistes que s6n de la seva d e  
pendencia. En canvi, en aqueu mig milió de pessetes ja hi su- 
mem tamM les autopistes que s6n de la seva depemiencia, de fa 
dependkncia de la Generalitat, en aquest cas. 

Per t,mt, quin és el panomma, senyores i senyors diputats, 
senyor Conseller? AI nostre entendre tenim u11 dhficit acumulat 
en el manteniment, en la senyalitmció, en la renovació de l’as- 
faltat, malt gran. D’aixZ, vostk ja en va parlar en una jnterpella- 
ci6 que va fer el meu company de grup senyor Madueño fa dos 
anys i, per tant, ser& un motiu també collatera1 de la meva inter- 
venci6 Perb dir que, en tot cas -i ho trec d’una xifra d’ma roda 
de premsa que van fer vostes, el seu director general, senyor 
Arnat, i una agmpaci6 que es diu SPAS, que aglutina tots els 
fabricants d’asfalts d’Espanya, feta el desembre del 90 i que j o  
he Ilegit en els diaris, com Ei Ohservadur i I’Avui, per ser més 
precís, perquk em sembla que no va sortir a cap altre mitja de 
coinunicaci&, deien que s’hauria d’invertir nom& en aquests 
conceptes, nomes en el concepte d’asfaltat, 7.000 milions de 
pessetes contra els 1.OOO i escassos milions de pessetes que es 
gasten anualment en aquest moment; perh que si tenim en 
compte la senyalització hauriem d’anar a inversions, per posar- 
nos ai clia en ees o quatre anys, de I’ordre dels lO.c-Kw, miiions 
contra aquestes 500.000 pessetes per quilbmetre que avui dia es 
gasten. I tenim, també, un dkficit i un retard en la soluci6 deis 
grans eixos de comunicacions, la qual cosa vol dir  que, si aixb 
no es resol, el coltapse ser& al nostre entendre, o al meu enten- 
dre almenys, ser& un coldapsc bastant considerable, bastant 
enorme; tan considerable que no beneficid& en absolut el crei- 
xement del país. 

I vosths, davant d’aixb, no ho intenten resoldre amb més re- 
cursos; han fet un esforg final, i ja veurem com acaba; per6 no 
amb els esforqos que convé, o que calia, o que caldran. D’&b 
potser j a  en parlarem en el decurs de la interpelhci6 i se& un 
motiu d’interpeHaci6 ara que vosth es decanta3 més cap a 
l’obra pública que no pas cap a altres conceptes; vol dir que po- 
drem centrar menys el tema en el tema de carreteres. Vol dir 
que, per exemple, vost5s no destinen més recursos, sin6 que es- 
tan destinant, per exemple, polítiques que autoritzen autopistes 
de peatge que, per reduir els seus costos de construcció i fer-10s 
de presseta, de presseta, s6n autopistes que no tenen en compte 
el medi, que violen constantment l’ecosistema -jo anava a dir 
que insulten l’ecosistema; no ho diré: que violen constantment, 
perque em fa l’efecte que és mes suau-, que no són segures 
-s6n bastant insegures-, que s6n de baixa qualitat de l’obra 
-vost& pot mar per a 1’A-18, despds del peatge, i veurh que 
han hagut de reformar l’asfdtat en aquest any i mig; és a dir, 
una renovacid molt forta de la seva qualitat-, que hi ha despre- 
niments, que els ~ ~ ~ U S S O S  no estan ben fets i que són carissimes, 
s6n les autopistes més cares del pafs. 

Per exemple, si el creixement dels costos, d preu del peatge 
de les autopistes normals 6s de l’ordre del 6, del 7, del &%, és a 
dir, d’acord amb eI cost de la vida anual, tant se val, vosths han 
autoritzat, per exemple al Túnel del Cadi, uns creixements en 
els sis anys, des del 84, que es va inaugurar, a I’wtubre, fins a 
l’any 90, d’un 18% anual, perb amb l’agreujant que del 90 al 91 
és del 24,8% i que en el 91 el seu President, el senyor Pmnafe- 
ta, ja ha anunciat que seria el 15%, al marge de Ies previsions 
de creixement o d’inflació que hi hagi en el pafs. El que vol dir 
que s6n creixements molt forts, O bé que aixb ... Si n’agafem 
una altra, la de Terrassa a Manresa es va inaugurar el juny del 
89; molts dels aquí presents vam anar amb satisfacci6 a veure 
com s’incorporava a la nostra xarxa de carreteres i autopistes 
una autopista que vertebrava el país, digubssim, cap a l’eix del 
Cadi-Tolosa, etcktera, que al juny del 89 valia 360 pessetes i 
que ara ja val 535; 6s a dir, que ni ha arribat als dos anys amb 
un creixement dei 52%, que vol dir que són xifres molt altes. I, 
per tant, o són autopistes poc usades, o bé són autopistes en les 
quals el concessionari en vol treure els rendiments per damunt 
de les possibilitats del país. 

Elm retardat, senyor Conseller, la construcció de g m s  ei- 
xos, com l’eix transversal. El senyor President de la Generalitat 
i’any 80 aquí va dir: <<Aquesta 4s una prioritat del meu Govern i 
el farem de seguidafi. El senyor Amat en unes declaracions a 
Regi6 7 a primers de maq d’aquest any, va dir: <<Aquest eix 
transversal no s’acabarh fins l’any 2004~. Bona feina, senyor 
Conseller: vint-i-quatre anys per fer una carretera. Aixb no ha- 
via passat ni a les pitjors &poques d’aquest pais. Per tant, escol- 
ti, si d’aix?, se’o diu un bon treball, si se’n diu un bon fet, 
nosaltres haurem de revisar els continguts en el nostre dicciona- 
ri particular o en el Diccionari de la llengua catalana, perque 
aixb no pot ser. 

O si agafem l’eix de 1’Ebre veurem que ..., vull dir E’eix de la 
152, veurem com el ConseIler Culiell va dir l’any 82 que s’ani- 
ria de Barcelona a Vic amb trenta minuts. Aixb no es compleix 
ni de llarg, i la ciirretem no estA acabada. Així mateix, amb l’eix 
del Llobregat. AiKi mateix amb autopistes pendents: la Mataró- 
Granollers, la de Malgralt-Costa Brava, accessos a la Costa 
Brava, etchttesa, A més a més, tot aixb fa que la falta de mur- 
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sos que hi destinen ..., és que la conservació, l’estat de conserva- 
ci6 de les autopistes que depenen directament del seu Departa- 
ment, C Q ~  és 1’A-18, A-19, presentin estats lamentables. Jo 
personalment XIQ tn’hu creia, i vaig fer una cosa ben senzilla, 
que és agafar un vfdeo, que he entregat als mitjans de comuni- 
caci6 -alxb vosth j a  ho sap- i he filmdt, I he dit: desprbs me’l 
vull mirar tranquillament a casa meva, a veure si aixb és així, X 
realment, senyor Conseller, jo li envÍaré una cbpia d’aquest ví- 
deo perquP, fa bastant de tristesa veure corn estan les nostres ca- 
rreteres, i veure corn també les noves carreteres no respecten ni 
l’irnpacte ni compleixen aquelles finalitats que ens vam -tot 
plegats, tots plegats- dissenya fa deu anys de convertir Ea xar- 
xa de carreteres, la xarxa vih-ria de Catalunya, la nostra, en el 
punt de referbncia. I que ens hagut% agradat molt venir aqul i 
d i r  <<Senyor Conseller, estern molt contents que les xifres que 
vostEs inverteixen, l’estat de les emeteres, són punts de refe- 
rencia perque en altrcs situacions, sigui al Congrés de Diputats, 
o sigui a les diputacions, o sigui als ajuntaments o all& on sigui, 
els posem de referkncia corn a bona obra, com a feina ben fe- 
tan, 1 aixb és el que vosths no estan fent, 

Per tant, a la nostra interpellacid demanem que la resposta 
sigui molt clara; no es perdi en un bany de nheros,  no ens in- 
teressa, sinó nornds la resposta a la interpellaciós seria la se- 
güent -i amb aixb acilbo, senyor President, i grhcies per la seva 
generositat quant al ternpe de dh4: escoltin, vostks continua- 
ran utilitzant els parhetres de 3 9851 Modificaran els parhme- 
tres d’uns errors d’apreciació, de cMcul i de previsi6 moit 
grans? Continuaran o no amb els mateixos pressupostos? Fam 
un esforq pressupostari que pemeti resoldre i recuperar el &fi- 
cit acumulat? Obligaran les autopistes en mama, les que estan 
acabades i les que s’estan fent a millorar la seva relaci6 amb el 
medi? Faran modificar el que hi ha ara perquh, COM a rninirn, 
s’insereixi m6s en els estadis dels seus ecosistemcs? Faran que 
els peatges de les autopistes que dephen de vostEs tinguin el 
mateix preu que les aitres autopistes per no discriminar els cab- 
lans o els ciutadans que han d’utilitzar-les, perquk et cost p 
quilametre pels 20, peIs 30 -senyor Subirh, bona tarda-, pels 
20, pels 30, pels 40, pels 50 quilhetres costi el mateix a rrn 
ciutadh si va en una autopista que no depkn de la Generalitat 
que en un altra que deph de la Generalitat? 

Podem arribar, finalment, senyor Conseller, a sentir-nos or- 
gulIosos que la nostra xarxa vihria, la de la Generalitat, 6s la 
millor de Catalunya? Si us plau respongui en aquests termes i 
tingui ben segur que nosaltres, quan sortim aquí, i personalment 
aquest diputat, no és amb esperit de critica, sinó amb espcrit de 
millores, i en tot cas de millores a la seva gestió, de millores a 
la. gesti6 de la Generalitat. I en tot cas, pemeti’m dir-li d’entra- 
da quc, quan repliqui, parlem de la propaganda política que 
vosths estan utilitzant per encobrir segurament mancances de 
gestió. 

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

El Sr. PRESIDENT: Girhcies, senyor Tornhs. Isel Consell 
Executiu, t6 la parada 1’ Honorable Conseller senyor Molins. 
(Pa u sa.) 

Silenci! 
El Sr. CONSELLER DE POLITICA TERRITORIAL I 

ORRES Plh3LIQUES: Grhcies, senyor President. Senyores i 
senyors diputats, voldria iniciar la meva intervenci6 agraint a 

I’Il-lustre Diputat interpellant una cosa que, q m  ha succei% en 
altres oportunitats, no nom& no ha estat agrada, sinó que ha 
estat analitzada molt críticament, que és el fet d’haver-me assa- 
bantat del contingut de la seva intervenció per la premsa, a úa- 
vds d’aquesta roda que ha fet, per¶& aixb m’ha permes 
preparar-la molt millor i així podr6 respondre molt millor a 
l’ii-lustre senyor Diputat, a través, doncs, del coneixement que 
en tinc per aquesta roda de premsa a qu& eli mateix ha fet refe- 
rhcia fa un moment. 

I tamb6, d’antuvi, amb una cosa estarem ..., I’entenc prkcta- 
ment, Illustre senyor Diputat, que 6s a no tenir ganes de parlar 
d’dtres. Ja ho ha dit, i m’ho crec, que no tingui gmes l’l~lustre 
senyor Diputat-de parlar d’dtres administracions. L’entenc per- 
fectament, perque en l’inici de la. seva intervenci6 deia que en 
aquest moment estan moda les autopistes. Si, per& no és pels 
peatges, senyar Tomhs. Em sona quelcom respecte a l’autovia 
del Maresme, que CM sembla que ha fet posar lmtant de moda, 
bastant de moda, perquk és quelcom que ve de la mA de I’h- 
compliment d’una adminsitració. Sembla ~QVWIEII~ que es vul- 
guin posar, doncs, la bena per davant de la ferida, UlusEre 
senyor Diputat . 

Perb en qualsevol cas intentar6 revisar els aspectes a qub ha 
fet referhcia I’Iklustre senyor Diputat perqu8, COM li dic, a ira- 
vés de la premsa tenia infumci6 del contingut i rn’ha pembs, 
doncs, fer-li una explicació. I ja des de l’inici li dic, IElustre 
senyor Diputat, que em €a i’efecte que ha muntat tota una argu- 
mentació prou ben documentada, perb amb la base d’mes da- 
des que no sbn reais, que no s6n authntiques. f s  una ilhstima 
perqub l’esfuq fet era important, 

Comencem pel tema del parc automobilístic. El puc auto- 
mobilfstic, Q les previsions equivocades -c<errbnies>>, les ha 
qualificat I’lllustre senyor Diputat- contemplades en els estudis 
del Govern de la Generalitat, Ara bB, caldria Ilegir-se correcta- 
ment el Pla de Carreteres abans de donar aquestes dades. En el 
pla inicial de carreteres es parlava d ’ u a  motoritmci6 de 450 
vehicles cada mil habitants per a i’any ZOOO, xirifra -aixb en el 
projecte de pla-, xifra que, en aprovar-se el Pla, s’incrementii 
fins a 540 vehicles cada mil habitants. Enlloc del Pla es preveu 
cap xifra respecte a l’any 1990, p r b  d’acord amb les darseres 
dades conegudes s’indica que l’any 90 hi havia un fndcx de mu- 
torització de 429 velricles; la previsi6 del Pla de Casreteres eren 
540 per a I’my 200. Si tenim en compte que la corba de crei- 
xement de la motorització ja ha iniciat, corn és prou conegut 
per tots, desgraciadament, una inflexió -desgraciadament des 
del punt de vista de la bona mama de l’economia; no dc dels 
problemes de congestió de thsit-, ja ha iniciat una inflexió, no 
es pot, almenys per ara, parlar d’error en les previsions del Pia 
de Carreteres, perquk, corn li dic, les previsions per a E’any 
2000 eren de 540 vehicles cada mil habitants, partint de 450 en 
l’estudi inicial, perb les finals eren de 540, I avui estern situats a 
429, per tant, perf‘ectament dintre dels indexs calculats i con- 
templats en el Pla de Carreteres. 

Per tant, tota I’wgumentació al respecte que es fonamenta en 
aquesta dada, que entenc que és exrbnia per part de 1’IEIustre 
Diputat; queda, si mks no, coixa. 

Esforq pressupostari. Aquí I’IIhstre senyor Diputat, perque 
li ha semblat, doncs, que podia fer un petit incis sense que jo li 
prengués en compte, posant d’exemple d’altms administra- 
cions. Per6 també ha com& un error, l’II*lustxc senyor Diputat. 
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Parla 50.000 milions i escaig d’inversió del MOPU l’any 89; ai- 
xb no és cert; d’acord amb les xifres oficials del Ministeri 
d’Obres Públiques i Urbanisme, l’any 89 va invertir a Catalun- 
ya 19.288 milions. Es confon amb l’obra que va comprometre 
l’my 89, que, dbviament, s’havia de fer aquesta inversi6 al 
llarg de quatre exercicis pressupostaris, alguna d’elles. fis a dir, 
la inversid real del Ministeri d’Obres Piibliques en l’exercici 
del 89 6s de 19.288 milions de pessetes. I aleshores, j a  que 
1’1Hustre senyor Diputat? doncs, volia C Q ~ ~ W W ,  anem a compa- 
rar. 

En inversions en carreteres, ds evident que no és correcte 
utilitzar un sol any i triant, precisament, aquell que sigui més 
favorable als interessos de cadascb per a les seves argumenta- 
cions. La mateixa font de l’Associaci6 Espanyola de Carreteres, 
podem exposar aquests valors compartiuus d’abast trirlnual co- 
rresponents a les inversions a Catalunya, per exemple, dels anys 
87, 88 i 89. L’any 87: inversi6 dei MOPU, 2.000 milions; in- 
versió de la Genemlitat, 12.000 milions. L’any 88: inversió del 
MOPU a Catalunya, 5.200 milions; inversió de la Genemlitat, 
12.000 milions -1 1,880 exactament. Any 89: 19.000 milions, el 
Ministeri d’Obres Ríbliques; 17.000 milions, el Govern de la 
Generalitat. 

A la vista á‘aquestes dades, tan sols pot dir-se que l’any 89 
el MOPU va comengar a compensar la seva altament deficiMa 
inversi6 a Catalunya en els exercicis anteriors: 2.000 milions a 
l’,my 87,5,000 milions en el 88, 

Perb ni en inversió, ni sobretot en manteniment, és correcte 
establir criteris comparatius dividint simplement eXs imports 
econbrnics per la longitud de la xarxa; mai per calcular la inver- 
sió en carreteres s’ha de dividir simplement en quilbmetres de 
xarxes, La compmci6, m e u  del mún es fa en hnci6 dels vehi- 
cles per quilbrnetre i no tan sols per quilbmctre. fis obvi que, en 
tina xarxa, determinat nombre de quilbrnetres per la qual passin 
pocs vehicles no cal destinar-hi una inversió tan elevada COM 
en una xarxa d’igual longitud per la qual circulin molts més ve- 
h icle s. 

Aquest index comparatiu seria, aplicant les fórmules empra- 
des habitualment, de 222 vehicles per qriilbrnetre a la x m a  es- 
tatd i de 180 per a la xarxa de la Generalitat, que són els que es 
van empriu; per exemple, a l’how de valorar els traspassos, eh?, 
per exemple; és una dada tan objectiva corn va ser la que va uti- 
litzar la comissi6 Mixta a l’hord de realitzar els traspassos. si 
6s té en compte aquest criteri de racionalitat, fins i tot les inver- 
sions del MOPU del 1989 -tan magnificades per I’Illustre sen- 
yor Diputat-, fins i tot les del 1989, que j a  veiem que eren per 
compensar la inexisthcia de les dei 87 i del 88, fins i tot amb 
aquestes dades comparatives sortirien molt inferiors a les realit- 
zades pel Govern de la Geneditat, m b  aquest criteri per vehi- 
cles i qirilbmetre. 

L’Iklustre senyor Diputat ha fet una petita referhcia a una 
cosit que crec que és prou coneguda per aquest PuIament, que 
cada any aprova els pressupostos de1 Govern de la Generalitat, 
que és el fet que el Govern de la Generalitat ha triplicat -tripIi- 
cat- en quatre anys les inversions en camtercs, El pressupost 
dc la Direcció General de Carreteres en inversió, cayitols V I  i 
VII, Z’any que aquest Diputat va tenir l’honor dc fcc-se chrrec 
ct’aquesta Conselleria, l’any 88, a trritjan 88, el pressupost 
cl’aqucll any cm de 10.000 milions, i en el pressupost del 91 
s6n 30.000 miIions: triplicat en tres anys el pressupost de carre- 

teres, Per tant, crec que l’esforq pressupostari del Govern de la 
Generalitat és evident, 

I ara m’agradaria remarcar, reblar una mica encara mes el 
clau, desprds, doncs, #aclarir que no s6n cinquanta-set, que 
van ser dinou i que no es pot agafar un sol any sinó repetits 
exercicis: la dacla que sortia l’altre dia, que no era del Govern 
de la Geneditat, respecte a In inversió del Govern central del 
Ministeri d’Obres Mbliques a Catalunya, tot i comptar -tot i 
comptar- el que sembla, doncs, un esforq extraordinari per part 
del Govern amb motiu dels Jocs Olhpics a Catalunya, a Barce- 
lona, tot i comptar aquesta inversi6, la inversi6 per habitant a 
Catalunya 6s Ia penlIiltima de totes les inversions del Ministeri 
d’Obres HibEiques meu d’Espanya, 6s la penljltima de les co- 
munitats autbnornes en pessetes per habitant. Per tant no es pot 
parlar -110 es pot parlar- ans al contrari, de cap esfor$ ni de cap 
exemple respecte al que cal invertir en la xarxa de carreteres; el 
Govern de la Generalitat est& fent un extraordinari esfoq mol- 
tes vegades, precisament, per compensar l’esforq que deixen de 
fer altres administracions, 

El tercer punt a quk ha fet esment 1’Jn-Iustre senyor Diputat 
ha estat el tema del peatge de les autopistes: Ies autopistes de 
Catalunya s6n cares, les autopistes ..., tenim el rkord, doncs, de 
ser les autopistes més cares d’Espanya. En primer lloc, no 6s 
certa I’afirmació i, en segon lloc, I’IHustre senyor Diputat crm 
que tindria, doncs, I’obligació de con&ixer d’on provenen les ta- 
rifes; no és voluntat de ningú posar una tarifa determinada. Una 
tarifa 6s el fruit del chlcul que surt de dos factors: el cost de 
I’obm per quilbrneae -no totes les autopistes tenen el mateix 
cost per quilbrnetr- i el segon factor que cal tenir en compte 6s 
el nombre de vehicles que passen, de tai manera que es poden 
 don^ combinacions de tota mena. Autopistes que passen pr 
territori relativament pIaner i, per tant, de petita inversió per 
quilbmetre, que s6n les primeres que es van fer, que van..,, dis- 
corren per la franja costanera d’un pefil molt més suau, poca 
inversió per quilbrnetre, de l’ordre dels 360 milions per quilb- 
metre, per exemple, és la mitjana del cost per quilbmetre de les 
autopistes de la concessionbia ACMA, i autopistes que es fan, 
doncs, per exemple, el túnel del Cadí, que és, priictimnent, una 
successi6 de t6neI més viaducte, que te un cost per quilbmetre 
de 1.020 milions de pessetes per quilbmetre. 6s evident que no 
és el mateix amortitzar a través d’una tarifa una inversió de 316 
milions de pessetes/quilbmetre, que una inversi6 de 1.020. Pe- 
rb, a m6s a mks, hi ha un segon factor que és pel qual es multi- 
plica la tarifa per quilbmetre, que és el nombre de vehicles, la 
intensitat mitjana dihia. No és el mateix el peatge que cal posar 
per amortitzar una determinada inversió en una autopista per la 
qual passen 27.000 vehicles d’intensitat mitjana &?tria, com és 
la mitjana de les autopistes d’ACESA, que els d’una autopista, 
com la del tiinel del Cadi, que t6 4.000 vehicles d’intensitat mit- 
jana clihrin. I, desprds, hi ha casos intermedis: l’autopista Te- 
rrassa-Manresa, per exemple, que té un cost per quilbmctre de 
600 milions de pesseteslquilbnietre 6s un recorregut que disco- 
rre per una zona prou difícil, prou compkxa, no tant com l’alta 
pirinenca, perb molt més difícil que la de la franja costanera, 
600 milions de pessetes/quilbmetre, contra les 300 d’ACESA o 
contra les 1,020 del tiinel del Cadi i que té una intensitat mitja- 
na dihia intermhiia entre els 27.000 vehicles cl’ACESA i els 
4.000 del túnel de1 Cadi FA aquest moment esth -la Termsa- 
Manresa- al voltant dels 6.000 vehicles d’intensitat mitjana dihrin 
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I en el chicul del compromls, que nosaltres intentarem res- 
pectar sempre, i que crec que qualsevol administració cal que 
respecti, entre la concessionhria i el concessionari, que és 
l’equilibri econbmic financer, que 6s un document contractual 
que lliga aquesta relaci6, es te en compte aixb i es marca una 
tarifa per poder amortitzar aquella inversió sobre la base 
d’aquestes dades; inversi6 per quilbmetre i nombre de vehicles. 
A l’autopista Tenassa-Manresa s’ha respectat escrupolosament 
la fórmula de revisió de tarifees pactada, simplement amb una 
variació: la que ha introduyt el Ministeri d’Qbres Públiques i 
Urbanisme en quk admet una nova fórmula de revisi6 de tarifes, 
lligada a I’IPC, el 0,95 de l’LPC, per contra de la f6rmuh poli- 
nbrnica que abans eren les regles del joc contemplades a la Llei 
d’autopistes. 

I I’I1.Zustre senyor Diputat que va acudir, conjuntament amb 
molts de nosaltres, a la inauaguriici6 de la de Tenassa-Manresa, 
hauria de conhixer i recordar que la tarifa amb la qual va iniciar 
el seu ..., la tarifa que tenia contractualment acceptada l’autopis- 
ta Terrassa-Manresa, perqui?, era la que donava l’equilibri con- 
cessional, no eren 360 pessetes, la tarifa eren 420 pessetes al 
moment de la inauguració, i I’oferta de la concessionhria va fer 
fer una bonifica& durant el primer any de funcionament del. 
20%. Per tant, és absolutament erroni, mancat de veritat, dir 
avui quc ha sofert un increment del 50%; és cert! No 6s cert. 
La tarifa de l’autopista Terrassa-Manresa ha tingut els incre- 
ments pactats a travbs de la f6rmula de revisi6 de tarifes, ic lht i -  
ca per a totes les autopistes d’Espanya, idhtica per a totes les 
autopistes #Espanya, que 6s el 0,9S de I’IPC. I el que ha fet ha 
estat desaparhixer -COM hi tenia dret contractual- aquella boni- 
ficació que havia donat durant el primer any de concessi6 del 
20%. Si calcula els increments que queden des de 420 fins a les 
540 actuals, veu& que és l’apIicaci6 estricta de la f6rmula pac- 
tada ii trav6s del contracte amb la concessionkia, i ni una pes- 
seta més. 

I, corn li deia, també, recordar, per tant, que no és licit parlar 
de quant val per quilbmetre sense ..., perdent de vista que el pro- 
duc te per quilbmetre és inevitablement consqiihncla del cost 
p r  quiKmetre, i tant desproporcionat seria que una autopista 
d’un cost de construcci6 molt baix per quilbmetre i una IMD 
molt alta tingut% ..., pot tenir a trwés d’una tarifa per quilbmetre 
una taxa interna de rendibilitat de la concessionbia q u e  6s pel 
que cal vetllar quina 6s- molt més desproporcionada, que té una 
tarih per qiiilbmetre molt inferior a l’altra, que té una Tcvz73 
molt mds inferior i no pot amortitzar la seva iaversi6, 

Pes tant, no es pot comparar simplement la tarifa per quilb- 
metre, s’ha de comparar el cost per quilbrnetre de I’autopista i 
la intensitat de qiik gaudeixen. EU qualsevol cas, eri qualsevol 
cas, tant en el cas del túnel del Cadí com en el cas de l’autopista 
Tecrassa-Manresa 6s en aplicaci hi..., les tarifes actuals són en 
aplicací6 estricta del conveni contractual. I el Govern de la Ge- 
nerditítt respectah sempre -i confiY que ha faci també qualse- 
vol altre que tingui la responsabilitat politica de governar- eh 
seus pactes amb totes res institucions i també amb les empreses 
privades. Per@ de la lleialtat en el compliment dels pactes 
se’n dedueix el compliment dels compromisos de cadascli. Pcr 
tant, no són les més cares, 

pretengui que el Go- 
vern de la Generalitat utilitzi els mateixos criteris que l’hdmi- 
nistració del Ministeri d’Obres Wbliques i Urbanisme pel que 

Confio, Il-lustre senyor Diputat, que 

fa a impacte ambiental, Confio que no volgués &-me aixb en 
la seva intervenció. El Govern de la Generalitat 6s Z’Wc que 
esth aplicant en el territori de Catalunya el Decret d’avaluaci6 
d’hpacte ambiental. X a l’exemple concret de la de Terrassa- 
Manresa ha passat el Decret d’avduació d’hpacte ambiental, 
com ho ha €et la de Terrassa-Rubí, i eI Consell C Q ~ X C ~ ,  per 
exemple, del Valles, fent ús de les seves preocupacions s’ha 
ocupat del terna, i ha fet, doncs, una molt i molt positiva ava- 
luxi6 i només un diputat, un illustre diputat del seu Grup par- 
lamentari, n’ha dit el contrari, suposo que per desconeixement 
-suposa que per desconeixement. Impacte ambiental que no 
han passat cap de les autovies del MOPU, cap de les autovies 
del MOPU, ni per exemple tampoc la variant de Girona, de la 
Nacional U. 

Retard en les grans infrastructures, Si I’IfEustre Diputat ha- 
gut% acabat de llegir-se a fons el Pla de Carreteres de CataIunya 
sabria que en el Pla de Carreteres de Catalunya -no 6s que ho 
hhgim dit nosaltres avui; en el Ha de Carreteres de Catalunya 
es contempla l’eix transversal per ser fet, acabat, finalitzat, 
l’any 2004.. No ho diem nosaltres avui, aixi figura en el Pla de 
Carreteres de Catalunya: l’eix transversal, finalització any 
2004. I: molt probablement el Govern de la Generalitat serh ca- 
pag d’avanqar-lo, I serem capaqos d’avmpr-lo perque ente- 
nem, mal que no sigui valorat aixi per alguns, que el país sí que 
valora I’extraordinari esfoq que s’estA fent d’infrastructura. I 
creiem que el país n’és conscient, plenament conscient, que el 
pais que tindrem molt aviat, pel que fa a infras#ructwa, se& 
molt i molt diferent, molt i molt diferent del que vhern rebre de 
I’AdminisQwi6 anterior. Obres tan extraordlnhrhment impor- 
tants per ai conjunt del pafs, no és simplement una carretera, 
canvia absolutament l’ordenació del territori, la forma de fun- 
cionar del territori de Catalunya canvia absolutament amb obres 
tan extraordinhiament imporiants, per exemple, per a la GOIIW- 

baci6 de Barcelona com els cinturons, o com e1 túnel del Tibi- 
dabo, que obre una cinquena via d’entrada a la ciutat de 
Rarcelona, que completada amb la <<pota sud>, i amb la finalit- 
zaci6 de l’autopista del Garraf obre una nova ..., un nou accks a 
la ciutat de Barceiona fins avui utilitzat nomks en un 10 o un 
15% de la seva possibilitat, que amb el nus de la Trinitat, al 
qual collabom amb el seu finanqament tamM el Govern de la 
Generalitat, exactament igual, es revalorika una altra de les 
sortides, pel congost del Besbs en aquest cas, que canvia abso- 
lutament l’accés a la ciutat de Barcelona a través d’aquestes 
grans obres, que ha canviat absolutament la vertebraci6 del te- 
rritori amb les obres realitzades en l’eix del Llobregat, tan criti- 
cat per 1’Il.lustre senyor Diputat, perb, vegi l’efecte sabre el 
territori. 

Potser és l’cidnic que no s’adona, Illustre senyor Diputat; pot- 
ser és l’linic que no s’adona, perque del que sí que s’adona és 
que trigava tres hores i quart, tres hores i mitja fa només set 
anys per anar de Barcelona a la Cerdanya, i avui triga una hora 
quaranta minuts. O pel que ..., des de Manresa, des de Manresa, 
trigava aproximadament dues hores i avui triga, exactament, 
doncs, tres quarts d’hora. Aquests sí que s’adonen i s’adona, 
per exemple, la gent del Berguedh que, en aquest moment, esth, 
doncs, en una situació deprimida en e1 sentit econbmic del ter- 
me i que pot trobar treball avui i feina a la Cerdanya, cosa im- 
pensable fa un temps. 

El Sr. PRESIDENT: Faci un esfoq, senyor ... 
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El Sr. CONSELLER DE POLhICA TERRITORTAL I 

El Sr. PRESDENT: Senyor Conseller, faci un esfoq per 

El Sr. CONSELLER DE POLfTICA TERRITORTAL I 

El Sr. PRESIDENT: . .prqu& gairebé ha duplicat el temps 

QBllEs PÚBLIQUES: O verteb rar... 

acab a,.. 

OBRES P~BLIQUES: si, senyor President. 

que tenia. 

OBRES PoBLIQW: De seguida acabo; grhcies, senyor Pre- 
sident. 

O també s’adona la gent que vosth ha esmentat, Mustre sen- 
yor Diputat, de l’eix de ]’Ebre, per exemple, que abans per 
anar, doncs, de M6ra fins a Tortosa trigava un temps que feia 
prActicament inexistent aquest moviment de poblacid o aquest 
contacte entre unes poblacions i unes altres i que avui, amb la 
creació i amb la constnrcci6 de l’dx de l’Ebre, contempli, con- 
templar& i crea unes noves relacions que abans no existien. 

O la realitzaci6 que VQ& esmentava de la 152, que l’any 92 
estar& completada com a autovia fins a Vic i molt millorada i 
molt encertada, els passos m& compromesos entre Vic i Ripoll, 
o les comunicacions il la Costa Brava, amb les variants que ja 
s’estan realitzant i que s’iniciad l’any vinent la. variant de San- 
ta Cristina d’Aro, que es l’única que resta, o la millora de la ca- 
rretera a Banyoles-Girona, amb el seu desdoblament, o la 
miliora de la carretera mmwcal 152, per la qual, repetidament, 
s’ha interessat un illustre diputat del seu Grup parlamentmi, i 
que es& compromesa i que s’estan complint escrupolosament 
els terminis pactats, els terminis compromesos pel Govern cle la 
Generalitat, en qualsevol cas. 

En qualsevol cas, Illustre senyor Diputat, remarcar-li 1 ’ex- 
traordinari esforq, que no és només dialktic i de paraula, del 
Govern de la Generalitat, que es tradueix amb l’única cosa que 
aquestes coses es poden mesurar, que 6s en pessetes, en pesse- 
tes, en el pressupost triplicrit, l’esfoq del Govern de Ia Genera- 
litat en pressupust, en pessetes, l’esfoq inversor del Govern de 
la Generalitat, i que, a mes a mes, tenen un resultat sobre el te 
rritori que ens ajuden a vertebrado i que treballi d’una forma 
molt mks eficient, molt m6s eficient i que col-labora d’aqucsta 
manera al desenvohpament m6s equilibrat del país, 

EI Sr. CONSELLER DE POL~TICA TERRITORIAL I 

Moltes grhcies, senyor Diputat. 
El Sr. PRESDENT: Moltes &cies, senyor Conseller. 

L’nkistre senyor Diputat interpehnt pot fer fis d’un torn de r& 
plica. 

El Sr. TOMAS: Grhcies, senyor President. Bé, en qualsevol 
cas, senyor Conseller, comencem a parlar cie carreteres, aixb es- 
th bé, eh? Perb hi ha un petit consell que ja li vull donar -jo no 
en dono mai, de consells, per& en aquest cas, li’n vull donar. 
Aquesta autosatisfacció que vosth utilitza en la defensa de les 
seves politiques, crec que no li 6s bo. e s  a dir, ha d’acceptar 
amb humilitat les critiques -les critiques constructives, en el 
moment que se li fan- i, a més a més, acceptar que les C Q S ~ S  a 
vegades no van bé* I, en aquest cas, crec que hauria estat bas- 
tant més interessant i positiu qiie vast& hagués acceptat no dir 
qire les coses anessin molt malment, perb des de la seva posi- 
ció ha d’acceptar, doncs, que les coses no van tan bé corn vostk 
ens ho ha pintat. 

Vostk ha posat molt d’kmfasi, d’antracla, dient: c<Escolti, 
vostE, est& equivocat, les seves xifres s h  errbnies, no s6n $00 

. 

vehicles per dia slin només 429, quan l’any 2040 estava previst 
o el 2004 estava previst no sé qub .  

Escolti, entre els 340 vehicles que vostks van preveure en el 
Pla de Carreteres, nomh I’my 85 -85 ,  fa cinc anys- i els 429, 
que és la seva xifra, perqu& el Pla l’he llegit moltes vegades, hi 
ha una diferencia notable. Vol dir que potser no és l’emr del 
47%, que he dit jo. D’acord, 10 li ho accepto, perb sí  que 6s un 
error del 35% o del 32%! I vol dir que hi ha una desvjaci6 de 
plantejaments, COM a mínim, d’un terg dels objectius previstos, 
i que nixb 6s el que est9 originant els problemes que tenim en 
matbrk de carreteres, i per aixb els plans que estaven previstos 
l’my 80,81,85, no s*hm resolt. 

Jo no he volgut comparar amb altres administracions, i voste 
ha comparat amb les administracions -ho he comptat- sis vega- 
des, sis vegades. Jo no ho he fet! Ja en parlarem, de les admi- 
nistracions! Si, dissortadament, els números són favorables a 
les altres administracions; són favorables a les diputacions, n la 
de Lleida, a la de Girona, a la de Tarragona, a la de Barcelona, 
al MOPU, als ajuntaments, als plans de carreteres que fa el sen- 
yor Solans, per entendre’ns! Són favorables! Podem coopemr 
favorablement en Ies nostres tesis. I jo  no ho utilitzaré, pequi? 
jo no vull criticar-10 des del punt de vista de si ho fan millor o 
pitjor; jo, el que VUU, és que la xarxa de carreteres de la Genem- 
litat sigui la millor del país, que funcioni, que doni resposta a 
les necessitats del país; no pretenc res més, en aquesta inter- 
pe lhi6  i en les que li farem, i segurament en els debats especí- 
fics que podrem fer més endavant, 

Per tant, no vull parlar de pressupostos: si 19,000 ni si 
50.000. Jo sé que obrcrs son amores -im vaig dir l’altre dia, 
ramb6, i avui ho repeteixo- y no buenm razone,y. 

El ciutadh que va pel m e r  avui, a Catalunya, esta veient 
quines són les obres que estan en marxa, i es& veient cinturons, 
i esta veient les carreteres de la Nacional II- i cstA veient auto- 
pistes, i estA veient molta obra que s’esth fent des d’unes altres 
administracions, i obres ben fetes i, a m6s a més, amb poc  im- 
pacte ambiental, En contra, les seves obres que s’estan fent, no 
amb el rigor que convindria, i sense estudis d’impacte ambien- 
tal, corn s’ha fet en la de Terrassa-Manresa Vostk no em pot 
negar que és una autopista en que no es pot passar de &Ot Que 
vostk, per avanpr, ha d’anar a la via del costat, Faci-ho, vosth, 
amb el seu cotxe; deixi d’nnar m b  el xofer, vagi-hi en el seu 
cotxe i condueixi, i vostk veur& com ha de passar d’una banda a 
l’altra perquE els peralts s6n justos, perquh els radis són petits, i 
no ho dic per criticar-ha, sinó perque és un perill, aquesta auto- 
pista, i vostb hi ha de posar remei. 

Amb l’eix transversal, per exemple, la banda de compliment 
del MOPU, la que va de Lleida fins al llindar de la provincia, 
ser& una autovia de doble carril, calqa da... El que vost& preveu, 
alIb de dir: ccEsccrlti, el Pla ja preveia,,,, jo no ho he dit mai, 
d’una sola calpda, d’una carretereta petita, normal...>> En lloc 
de dir: <<Escolti, vaig a fer un esfoq i vaig a €er el gran eix que 
necessita Catalunya, que és la mi6 de les Terres de Ponent amb 
Girona, amb la íontera, vaig a fer u11 gran eixn ... Un eix que 
encara no sap per on ha de passar, vostk encara no sap si passa 
per una banda o passa per l’altra. En lloc de fer aixb, en lloc de 
fer aixb em diu: <&colti, jo no he dit mai que seria una autovia 
ni que seria una carretera bona!>> Crec que no es b resposta 
adequada. Vostk m’hauria hagut de dir: <<Escolti, ja que hi ha 
una altra administraci6 que m’esa fent un esfoq, vaig a fer que 



4772 DlAM DE SESSIONS / P - Nim. 94 J 10 d’abril de 1991 / SRW6 PIENARIA Mim. 70.1 

l’eix transversal sigui COM aquesta altra administració>>. I el que 
no pot dir-me és que fins al 2004, perquh, a més a mbs, quan jo 
parlo d’antopistees no parlo del que vosth ha dit, solament, de la 
del Maresme; ja en varn parlar q u i ,  d’aquesta autopista. 

Escolti, jo agafo retalls clel diari: <<El tr”xne1 del Cadi a€ima 
ser el mAs ecoa6mico>>. El cmás econ6micon? E1 més car de 
Catalunya!, i en diuen <<el rnás económico>>. &i wtopish Te- 
rrassa-Manresa sube un 48% en CEOR años~. La Vnnguardiu, un 
diari serihs, no?: <<La suma de p j e s  h a 4  del eje del Liobregat 
la ruta mhs cara de Europm! Eh? Avui: <<El túnel del Cadi RO 

negociwh rnds descomptes amb els ve‘ins>>. On 6s la zltilit7~iciCj 
social dcl túnel del Cadi? L’estam dernanant els veYns per <anar 
de la Cerd,ulyn al BerguedA o clel Bergueclh, doi~cs, a 1’Urgell. 
On és la funció social d’aqriesta autopista o d’aquest timel, que 
estan demmant allb, costos que els permetin viatjar amunt i 
avall, no un autobh, sinó reduccions importants, ciicara que 
paguin 500 pessetes en molt pocs quilbmetres! 

%’objectiu 2004, Regi6 7, el senyor Arnat el coneix, no, 
w h i c  i Amat>>, no? Ailh, tac ci’alerta al consell comxcd, al 
consell comarcal sobre Terrassa-Rubf. EI Conseller Molins diu, 
al 9 Nou, que la variant de Mollet es va obrir amb problemes. 
Escolti, no he parlat de l’altra autopista; nu tinc cap ganes de 
polemitzar soim les autopistes millors Q pitjors; jo, l’irtiic que 
vull és que la xarxa de carreteres de la Gaieralitat sigui lii més 
bona, i que es facacin Ics coses ben fetes!, i vosth em surt defen- 
sant eis peat.ges més cars 1 No em pot defensar aquests peatges, i 
no em digui que la geografia és més complicada. 6s més com- 
plicada la de ‘i‘emssa-Manresa que determinats trams de la de 
Tarragona a Lleida? És mes complicada? És que geogrhfica- 
ment és molt complicada, la de Terrassa a Rubfl 

Escolti, la de Terrassa a Rubí -prqub vinc ben documentat, 
eh?, p r q &  jo em preparo les coses, eh?,(riuíles), sí-, la de Te- 
massa a Rubí, escolti, el preu del quilbmetre Temssa-Rubf, 
&entrada, quan es posen en mama pugen de seguida, prquk 
vostk abans m’ha dit: <<Escolti, aquest preu és que era ahnw,  
perb va passar cle 360 a 450, eh?, o sigui que, si aquesta és la 
rati0 que ha de pujar la Terrassa-Rubí, anem mAunent. Sense 
apujar res, és H dir, anib el preu que 6s previst cu aquest mo- 
ment per I’attorgament que els van fer, a 24 pessetes el quilbrne- 
tre, A-7, a Lleida; a Martorell, val #$O pesseles el quilbmetre; 
de Montgat a Mataró, 12,65, dishcies curtes, si 6s que vosth 
vol Z’ar&Llrnent de la disthncia curta, i que seran 6 pessetes o 6 i 
mitja d’aqui a POC temps. La de Montmeló-Papiol, 6,ll;  Barcc- 
lona-‘Carxagona, 7 pessetes; Bxcelona-la Jonquera, 8 pessetes. 
Les seves: tdnel de Vallvidrera, 29 pessetes; Garraf, 19,40 -la 
del Garraf, cl’acord: s’han de fer ttinels, ja veurem l’impacte 
corn queda, perquE dlb, si ja hi havia el guuyt3-e de les excava- 
cions, de les activitats, x a  hi haudt un impacte tremend, no sé 
les pessetes que s’hauran de gastar l’ernpresa i la Generalitat 
per resdrlre una mica el massis del Garraf. Ja ho veurem. La de 
.Mollet, 12 pessetes, per agafar im tram curt! 

Escolti, no em justifiqui aquests peatges cars. Jo penso que 
el pais no pot pagar aquests peatges tali cars, i, ja que hem dc 
pagar pe.atges, ja que no eiis he de discutir perqu& les obres s6n 
cares i perquh els costos pugen i perquh les necessitats són mel- 
tes i perque el creixement del parc mbbil és molt clevat, i que 
aixb s’escapa, potser, dc les previsions més acurades de qualse- 
vol govern i hem d’afrontar les riwessitats del pais, perclub s’cs- 
tan matriculant 300.000 cotxes cada any, encara que fins i tot 

sigui a la baixa, 300.000 cotxes, 270,000 cotxes, senyor Conse- 
ller! No s6n els 1OO.ooO cotxes de fa cinc anys O de fa sis anys. 
Anem a una vacio de 300.000 cotxes. Com que aixb fa falta, 
perque hi ha més activitat econbmica, perquh les mercaderies es 
mouen mbs, perqu5 els ciutiidans es mouen mes, perqu& ara hi 
ha m6s gent que va amunt i avall, perque estem creant una Ca- 
talunya vertebrada en quaranta ciutats jnterrehcionades de for- 
ma constant, perquh, s i  no, no poclrlem parlar: del creixement de 
Manresa, de Terrassa, o de Rubf, o de Sabadell, o de VicF O de 
Mataró, d’alla on vulgui, Corn que hem de parlar d’aquestes zo- 
nes, si hem de parlar de peatges, fem una cosa, escolti: fem ima 
politica seriosa, que costi el mateix a un ciutad8 mar a Manresa 
que anar a Mat&, o anar a Martorell o anar a Sitges. Aixb 6s el 
quc hem d’aconseguir, i 6s politica seriosa, i crec que vos- 
t& faria bd -i amb aquest terna ja vull acabar,,., abans beur6 una 
mica d’aigua, que, akxb de par1 ar... (pausa); moltes ghcies-, i 
voste faria bé de dir: <<Escolti, jo analitzar6 la meva polftica, jo 
crec que haur6 de plantejar al Parlament modificacions 
d’aaquesta politica quant a previsions, quant a preus, quant a im- 
pactes, i demano, des de la seva posici6, la cotlaboraci6 dels 
grups parlamentaris perqub In xarxa vihria de Catalunya sigui la 
millor, no de Catalunya, la millor de tot X’Estat i, si p t  ser, la 
millor de tot Europa>>. Perqu&, de qualsevol cosa que vagi mi- 
llor, tots els catalans ens en sentirem molt orgullosos. 1 si, a 
mes a r n h ,  funcionen i s6n feines ben fetes, segurament tots 
ens en sentirem molt C Q ~ O ~ S .  Peerb si vosth continua en el sentit 
de l’autocofoisme, el sentit de l’autogratificaci6, en el sentit de 
no voIer modificar cap de les seves pautes, segumment avanga- 
rem molt poc o avarqarem molt poc des de Ia seva Administra- 
ci6. 

Senyor President, senyores 1 senyors diputats, moltes gd- 
cies. 

El Sr. PRESDENT: GrAcies, senyor Tomis. L’Honomble 
Conseller pot fer la contrarkplica. 

OBRES PÚBLIQUES : Grhcies, senyor President. Senyor Dipu- 
tat, jo no he pretEs de defensar uns deteminats peatges, He in- 
tentat que f6ssim capa~os d’aplicar la lbgica per culalitzar les 
coses. 1 veig que no 6s possible; que no 6s possible. TamM 6s 
bastant propi del debat polieic que no sigui possible, perb conti- 
nuaré fent l’esforg, perquh crec que 6s mo1t bo per a tothom, 
crec que és molt bo per a tothom; perque crec que no és gens bo 
pcr a ning6 que, persones que han defensat -quan ocupaven un 
lloc de responsabilitat- una deteminacia cosa, deixin de defen- 
sar-la quan deixen cl’wupar aquesta responsabilitat. 

Respecte a la de Terrassa-Manresa, tothom va estar cl’acord 
que era una autopista necesshia, i en aquell moment es va con- 
venir en un deteminat contracte que contemplava un determi- 
nat cost del peatge, que és exactament -exactament- el mateix 
que hi ha avui. 1 la Ibgica diu -la lbgica diu- tres coses, les hi 
he esmentades abans: el peatge 6s fnrit de dos factors: el cost 
per quilbmetre i el nombre de vehicles cl’intcnsitat d’aquella au- 
topista. I és prou conegut -i estic segur que l’fllustre senyor Di- 
putat ho coneix- que el cost de l’obra pública s’ha incrementat. 
No és casual; no és casual que les autopistes més antigues si- 
guin les que tinguin peatges inferiors, perque el cost de I’obra 
pública ha crescut rnds que el cost de vida, i avui el cost per 
quilbrnetre d’una autopista, si s’hagués de fer avui una autopis- 
ta corn ACFSA, no permetria de tenir les &fees que avui té 

EI Sr. CONSELLER DE PQL~TICA TERNTORTAL I 



DIARI DE SESSIONS / P - Núm. 94 / 10 d’abril de 1991 / SESSI6 PLENARTA Núm, 70.1 4773 

ACFSA, i aixi es comprova com el cost per quilbmctre de Ies 
autopistes dephn de I’hpoca en que han estat fetes. I si ho mires- 
sim, no nom& no 6s casual, no 6s només fruit del cost per qui- 
lbrnetre, aquestes diferhcies per quilbmetre en el peatge que 
esmentava I’Ii-Iustre senyor Diputat, perquE, si se n’adona, són 
diferencies provocades pel moment de la seva construcci6. I 
van des de 10,22 pessetes, 22,53, 11,48, 15,97 -la de Terrassa- 
Manresa-, 13,44 en el tram Rilbao-Saragossa.., Deph del m e  
ment en qub s6n fetes, perquk, l’obra pública, 6s prou conegut 
que ha crescut en el seu cost molt m6s del qrie ha crescut el cost 
de vicia. I les autopistes més modernes tenen un cost superior 
per quilbmetre. Per exemple, l’autopista Bilbao-Behobia, que té 
un cost per quiibmetre de 13 pessetes, si s’hagues de fer avui, 
per tenir un equilibri concessional -perquh el seu compte de re- 
sultats tingut% una retribuci&-, hauria de tenir un cost per quil& 
metre de peatge molt superior a aquestes 13 pessetes. La prova 
és que la mes cara, en aquest moment, a Espanya, per quilbrne 
tre -que, bbviament, 6s la de Terrassa a Manresa, sin6 que 
6s exactament el tram Bilbao-Zambrana, que s6n 17,12 pessetes 
quilbmetrs-, ho és perquh 6s la m6s moderna, i té un cost per 
quilbmetre molt superior. I si avui -hi insisteix- hagu6ssim de 
fer noves les autopistes que regenta ACESA, segur que l’cquili- 
bri concessional exigiria un peatge superior. 

En aquest moment, bbviament, les autopistes de més trhnsit 
s6n ja fetes i, per tant, amb seguretat, les que vinguin tindran un 
cost per quilbmetre superior! I se li ha escapat una mica, a 
1’JJlustre senyor Diputat, parlar del túnel de TABASA, que corn 
voste sap no 6s nom& una empresa de la Generalitat; hi ha ad- 
ministracions governades pels socialistes que hi s6n dintre, i 
alIh sortir& un cast per quilbmetre molt superior d’aquests que 
estem parlant, senyor Diputat! 29,17 per quilbmetre! 29,lJ per 
quilbmetre; molt superior a la del Garraf, per exemple, que t6 
un percentatge de tfinel moIt superior, molt superior a Ja de TA- 
BASA, fins i tot, i moIt superior a la de Terrassa-Manresa, Per 
qui+? Perqd e1 cast de l’ohra per quilbmetre 6s fort, i Z’autopis- 
ta, l’estern fent avui, que els costos de constmcci6 són superiors 
que quan es van fer les altres. Senzillament per aixb. Cert 6s 
-cert 6s- que, perqd no es disparin a l’exc6s -i fins avui es de- 
mostra, perque els increments de tarifa aixi ho demostren, i la 
resposta del trhsit als increments de tarifa aixi ho demostren, 
que encara estem en xikes que la demanda es indhstica ai preu; 
6s a dir, rnaIgrat que s’incrementin les tarifes, eI txinsit no dis- 
minueix-, cert és que, quan s’miba a determinats limits de cost 
per qujlbmetre, hi ha administracions que utilitzen el mecanis- 
me ortodox, que 6s el de la subvenci6, i dic el i<mecmisrne or- 
todox~>, perquh suposo que no rn’esth indicant que utilitzem 
I’heterodax del MOPU. 

El mecanisme ortodox és subvencionar; hi ha autopistes que 
s’estm subvencionant, i aquesta 6s una resposta que poden do- 
nar les administracions: fer una part amortitzable a travbs del 
peatge, i una altra part subvencionada; no Sa que utilika el MO- 
PU en ei Mataró-Matgrat, Illustre senyor Diputat, que no BS que 
la subvencioni el Govern: les fa subvencionar al senyor de Gi- 
rona i al senyor de Tarragona, que aquest no en té cap culpa, 
perque pot fer un peatge baix per quilbmetre en el Mntnr6-Mai- 
grat, perquk ho pagarem tots, la resta, quan utilitzem I’aautopista 
de Girona, I’autopista fins a Saragossa, l’mtopista de Tarrago- 
na, etcetera. I aquest 6s un mecanisme absolutament heterodox, 
1 1 . 1 ~ ~  tm senyor Diputat. 

Jo no s6c -jo no S ~ C ,  crec je una persona que no accepti la 
crftica; l’he acceptat, i molt, en aquesta Cambra, i e&, aquesta 
Cambra, en el seu perfwte dret. Fntenc que interpreto les cdti- 
ques, procuro aprendre cada dia, i, per exemple, el Govern de la 
Generalitat ha posat en maixa un programa de conservació, que 
abans no el tenfem perque creiem que eren prioritkies d’aitres 
coses, i s’ha fet un esforg extraordinari de conservació en 
aquests darrers anys, amb programes de refoq de ferms, de 
3.000 milions de pessetes, prhcticament, anyals, que estan do- 
nant, a m63, uft bon resultat, fins al punt que -no s6 si ha es- 
mentat la dada, perb ha fet xeferhncia a aquest estudi- ens dóna 
una qualificaci6 exactament de 65 a 70 punts sobre un ideal de 
100, en aquesta valoració d’aquesta Associaci6 a la qual feia 
esment I’lllustre senyor Diputat respecte al grau de mnservaci6 
de les cameteres de Catalunya. 

Tots tenim ganes, 114ustre senyor Diputat, que les carreteres 
de Catalunya estiguin bé, i li haig de dir més: no només les de 
la Generalitat, totes; totes, Rlustre senyor Diputat. Em diu: 
d’eix mnsversaln, vejarn si aprenem de les albres administra- 
cions ... 6 s  una autovia, 111ustre senyor Diputat, perque en 
aquell tram és dues coses: és eix transversal. i 6s carretera Na- 
cional 11, i els trhsits, els trhsits, la intensitat de trbsit que es 
calcula recomana que sigui autovia, perqu5 ja avui estA conges- 
tionada, Els estudis de trbsit de l’eix transversal demostren 
que, ara per ara, seria una htilitat donar-li quatre vies en deter- 
minats trams, com ho era en el moment de la confecció del Pla 
de Carreteres, i per aixb es contempla corn es contempla: com 
una via rhpida d’accessos controlats, perd no de quatre vies, 

I en el futur, si cal i si t6 l’efwte sobre el territori que es pre- 
tén, s’haur& de desdoblar, Doncs, 6s clar que sí! fis clar que sí! 
O 6s que avui, per un *sit inexistent o innecessari per a qua- 
tre carrils hem de fer quatre carrils, que seria un esrneqar re- 
cursos absolutament innecessari? No és aquest, el problema, 
Illustre senyor Diputat. En et tram Lleida-Cervera tk una doble 
funció, aquesta via, i és lbgic, per les intensitats calculades de 
trhnsit, que tingui una quatre carrils -dos m6s dos-, no en la 
resta de trams, 

Com li deia, Illustre senyor Diputat, nosaltres tenim la preo- 
cupa& que totes Ies carreteres funcionin i estiguin bé a Cata- 
lunya, i aixb 6s el que es miren; els ciutadans de Catalunya no 
es miraran només les carreteres que vosth els ensenya a traves 
del seu vídeo; el seti vídeo nom& posa l’accent en les carreteres 
del Govern de la Generalitat i els ciutadans de Catalunya les 
pateixen totes, no només unes, i les miren totes, i miren els es- 
€orgos que fem eis uns i els aitres, Es clar que eis miren, i tant 
de bo. I nosaltres, com vost5, filustre: senyor Diputat, tenim la 
pretensi6 que les carreteres de Catalunya, totes, totes -repetei- 
xo, Jliustre senyor Diputat-, estiguin en I’esbt que C O I T ~ S ~ O ~  i 
que necessita, per altra banda, per al seu desenvolupament equi- 
librat, aquest país, Per ,.Lixb treballa el Govern de la Genemlitat, 
per aixb continuarem trebaliant i, com li dic, continuarem fent 
aquest esforc; extraordinari a través dels pocs recursos que te- 
nim, perque ja s& que tampoc no li agrada sentir-ho, Iklustre 
senyar Diputat, perb és invevitabk dir-ho: el Govern de I’Estat 
a l’hora de traspassar les compethcies en cmteres  a ¡es &€e- 
rents comunitats autbnomes va fer quelcom de molt curi6s: va 
traspassar al conjunt de totes les comunitats autbnomes del 
pais, aproximadament, el 70% de la xarxa, per6 només el 30% 
dels recuros. És a dir, per al 30% de la xarxa va restar en les se- 
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ves mans el 70% dels recursos i va. traspassar, amb una f6mula 
bastant utilitzada de clifusió del dkficit ... 1 aquesta 6s Ert realitat 
que tenim: amb els diners de quk disposem, el Govern de la Ge- 
neralitat esth fent un extmordinari esforq, i no crec -i estic sc- 
g~rr que els nnstles ctmchtadans aixi ho valoraran- ..., l’esforq 
que esth ferit no és cofoisme, sin6 que veritablemelit la xarxa 
d’infrastrrrctures de carreteres de Cathnya esta canviant, i esta 
canviant gracies a aquest esfoxq inversor impostmtissim que es- 
tA duent a terme el Govern CIC la Generalitat amb el vot €fivora- 
ble d’aquest Pulament, que 110 em cansar6 d’agrair sempre. 

Gracies. 
131 Sr. PI<ESDENT: Moltes @cies, Honorable GonselIer. 

Passcm al des& plint de l’ordre del dia, hiterpel.laci6 sobre la in- 
tegraci6 de I’attenci6 de la salut mental en el Servei Catalh de la 
Salut, que formdarh el Diputat I’IHustre senyor Joan Saura, del 
Grup d’iniciativa per Catalunya. 

1nterpt:Mnció 31 Consell Execirtiii 
sobre [a intcgració dc la salut mental 

en el Servei Catdh dc la Saliit 

El Sr. SALRA: Crxicies, scnyor President. Senyores i se- 
nyors diputats, senyor Conseller, el juliol. cte 1989 el nostre 
Grup va substmciar rrna interpdlaci6 en relació amb I ’assisthn- 
cia psiquihtrica, i en aquella fornulaci6 d’aquella intcrpel-laci6 
desmchvem tres conchsians en aquells moments: primem, qiie 
Pa sdnt mental ;I Catdunya 6s un dels sectors mks abandonats 
de l’estruchim sanithria, en un procés de progressiva degrada- 
ci6; segona, que les xarxes psiquihtriques de les diputacions cii- 

talmes i de X’Institut Catalii de la Salnt continuen sense 
intcgrar-se, i tercera, que el Govern de Catalunya 110 tenia un 
programa de salut mental. Tot aixb ho &em en un mirc de 
c~nflicte, oli fins i tot una part del sector, una part imporííwt del 
sector d’assistkncia de salut mentíd atiiiuciava ~ n a  possilile va- 
ga, i amb informes repetits del Sindic dc Greuges que denuncia- 
va la situació de l’assistbncia psiquihtricn. 

Avui, l’abril de 1991, hem de dir que la situació 6s diferent i, 
per tant, que hi ha hagut una evoluci6 positiva en el tema de 
l’assisthcia a la salut rnentííl, que des de Ia Conselleria s’hdn 
donat passos importants en aquesta direcció, i creiem que el 
nostle Gmp, trlrnb6, des de la Diputaciú, des de la fornulaci6 
de la interpelhci6 de1 89 o des de la n~stsi l  paiticipació activa 
en l’cIaboraci6 de la Llei d*OOrdenaci6 Smithia, timlx5 ha con- 
trihuit a aquesta sitriaci6 diferent. Situa36 diferent positiva per 
tres raons: en priincr lloc, perqii& hi ha hagut lm primer nivell 
de traasphs de la Diyutaci6 a la Generalitat rnitjmqant arn coiwc- 
ni entre les dues institucions que ha determinat que la IDiputíici6 
delegui Emclans en favor de la Generalitat; en scgon lloc, 
l’aprovació de la Llei cl’Oxcienaci6 Sanitiiria, on cs situa clara- 
ment que l’atenció en1 salut mental és uwi activitat del Servei 
Catali de la Salut, i defineix COM s’ha de fer cl trasphs i amb 
quins contiguts, i cn tercer lloc, per X’anunci -si mks no, per 
l’antmci-, cn un decret del 28 de maig, de la creació d’un pro- 
grama de salut mcntd per a tat Catalunya. 

Per tant, fem una vnloraciú positiva dc la tcndknciu d’aquest 
tema, i tarnb6 1a fem en relació amb l’inici deis treballs a la 
Conselleria pel qiie fa scfcrbncia a la planificaci6 i i i  la progra- 
Inacih de l’atencit.5 en salut mental a partir dels recursos cxis- 
tents que s ’csth fent escoltant I’opinih dels profcssionuls. 

El motiu de la interpel.laci6 no 6s només d i r 4  que hi ha ha- 
gut evolucions positives, sin6 també preguntíar-lí, demanar-li, 
fonamentalment, iniormaci6, opinió en relaci6 amb tres grans 
blocs: primera, volem conhixer els propbits de capteniment de 
la seva Conselleria cn el filtur en aquest t e m ;  en segon Uoc, 
expressar4 unes preocupacions en relaci6 amb l’assisthcia 
de la salut mental, i en tercer llac, fer4 unes propostes con- 
cretes, 

En relaci6 amb el primcr bloc, el coneixement que volem, 
que li demanem, dels plans de la Conselleria en relaci6 amb el 
desplegament de la Llei d’Ordenaci6 SanitGa pel que fa &e- 
rencia a la integraci6 de la salut mental en el Servei Catal& de la 
Salut. Demanem que ens expliqui com es fa&, amb quins fer- 
minis, quan es fa&, amb quins recursos econbrnics. Per tant, h 
primera demanda d’informaci6 fa referkncia -insisteixo-- al 
desplegament de la Llei d’Ordenaci6 SanitAria p d  que fa refe- 
rencia a la integraci6 de la sdut mental en el Servei Catí& de la 
Salut, I la segona demanda d’infomaci6 fa reftdncia a l’mtat 
de l’elaboraci6 del Programa de Salut Mental que, com he dit 
abans, va ser publicat en cl Decret, en un decret de maig de 
1990. Quin són els contiguts d’aquest Programa? Amb quin ter- 
mini estar& elaborat? Quina 6s la duració que preveu aquest 
Programa? S’ha pres el treball que va fer 1’Oficina Thnica de 
la Comissi6 Mixta Generalitat-Diputaci6 com a base de l’elab- 
raci6 d’aquest Pla? Quins són els recursos econbmics que s’hi 
pensen dedicar? 

Insisteixo que, en la primem demanda d’infomwi6, ens in- 
teressa la integració de la salut mental a la xarxa pública sania- 
ria, i en segon lloc els aspectes d’elabomció en aquests 
moments del Programa de Salut Mental. He de dir tamM qtie 
tenim unes certes preocupacions en relaci6 amb aquest terna; 
preocupacions en primer lloc per la manca de desplcgmmmt de 
la Llei de X’Bstat del. 86, de la Llei de Sanitat, en relaci6 amb 
aquest tema; ja sabem que aquesta no ds compctkncia seva, pe- 
rb, en tot cas, volem demar-li  si en aquests moments existei- 
xen negociacions, informacions, que pnguem endevinar quin 
serh el desplegament q w  es farli de la Llei de Sanitat del 86. 

Una certa preocupaci6, tiunb6, de com pensa la wva Gonse- 
lleria i la Conselleria de Governaci6, compleur aquest primer 
nivell de traspassos a les diputacions --en concret, a la Dipputa- 
ció de Rarcelona encara queda un tema tan important com la 
Clinica de Santa Coloma-, i preocnpnci6 perqui? alli, que per i1 

nosaltres va ser, l’any 1980, una reforma positiva de I’alenció 
eri salut mental, iniciada per la Diputaci6 de Barcelona, perque 
aixb continu1 endavant. 

I en el camp concret, m6s intern, del tema de I’atcnció de la 
salut mental, qnatre preocupacions: la primera, l’exist&ncia 
d’nnc?. territarialització no coincident entre ka xarxa de salut 
mental i Ia xarxa saniaria general; la. segona, I’actual divisi6 dc 
l’ateiici6 en salut mental entre la xarxa provinent de la Diputa- 
ció i els neuropsiquiatres; la tercera -i aquesta molt important-, 
1 ’actual situació de descapitalitzacid, amb absEncia notable de 
recursos intermedis: tenim un sector amb manca de reczirsos in- 
termedis, d’arnbulatoris, d’un seguit de prestacions smitkies en 
el tema de la salut mental que, si no s’inverteix aquesta tenrlhn- 
cia, podria significar <ccronificam l’atenci6 en salut mental, i Xa 
quarta preactipaci6 seria l’exishcia d’una x4ma d’atenció a 
les drogodependhicies separada de la salut mental. Aqttest 6s 
un terna qiic estem veient en aquests moments en una altra llei 
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en tramitació en aquest Parlament, perb que tamb6 i s  motiu dc 
la nostra preocupaci6. 

Creiem que aquestes preocupacions han de ser superades i 
han de ser superades en el marc de la proposta d’aquest Progra- 
ma de Salut Mental -a nosaltres ens agradaria més que es $i- 
gu6s un pla quadriennal de salut mental-, que per a nosaltres, 
fonamentalment, ha de tenir, en primer lloc, una dotaci6 pressu- 
postaria important; creiem que la dotació pressupostbria del Pla 
de Salut Mental ha de servir per superar l’actud situacid de 
clescapitalitzacid, i també per superar la situaci6 de certa provi- 
sionalitat que histbricament ha tingut aquest sector. 

En segon lluc -ho he dit abans-, creiem que els continguts 
del Pla han de basar-se en aquell document anomenat <iAssis- 
t h c k  Psiquihtrica d’Adultts, mhiisi i propostes d’actuacibn, 
elaborat per 1’0ficha Tkcnica de la Comissi6 Mixta, I en els 
continguts d’aquest Pla, en els criteris del Pla de Salut Mental, 
creiem que hi ha cinc temes importants que haurien d’esm re 
collits en aquest Pla. 

El primer, definir una territorialització dels recursos en salut 
mental coincident amb la xarxa sanithria general; aixb significa 
situar l’assistkncia en salut mentai en el Servei Catalh de la Sa- 
lut com una especialitat Intenelacionada amb la resta d’quipa- 
ments i mar cap a la integraci6 de les diverses xarxes 
assistencials avui diferenciades: la xarxa de psiquiatria infantil, 
la xarxa de úrogedependkncies, el circuit assitencial. 

El segon criteri important, des dei nasbe punt de vista, és 
que els equips d’atenci6 en salut mental han de ser equips pluri- 
disciplinaris; és a dir, han d’estar integrats per psiquiatres, per 
psicblegs, per ATS, per assistentes socials, i que aquests equips 
d’atencib en salut mental han de tenir hncions de prornoci6 de 
la sallit, d’assisthcia i de rehabilitacicí. 

El tercer criteri seria la necessitat d’impuísar un model 
d’atenci6 en salut mental, tant pel que fa a la promoci6 de la sa- 
lut com a l’assisthcia, que tendeixi a la interrelaci6 constant 
entre els centres d’assistkncia prirnhria generals i els recursos 
especialitzats. 

El q u a t  criteri seria potenciar progressivament: l’hospitalit- 
zació aguda dels pacients en hospitals generals; i el cinque cri- 
teri seria integrar diferenckdament, atenent a la realitat de cada 
sector, el tema a ¶u& feia referkncia abms, de la necessitat dei 
treball conjunt de la xarxa de salut mental i els neuropsiquia- 
tres. 

En definitiva, senyor Conseller, ens interessa saber quins s6n 
als seus propbsits de capteniment en un procés -insisteixo- que 
ha tingut una evoluci6 positiva, perb que 6s important accele- 
rar-10 i és important, fonamentalment, saber, per boca del Con- 
seller de Sanitat, quE pensa fes la Conselleria en relacili anib el 
desplegament de la Llei d’Qrdenaci6 Sanifiria i quins seran els 
continguts i els terminis de I’elaboraci6 del Pla de Salut Mental. 

Grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies, senyor Saura. Pel Con- 

sell Executiu, té Ia paraula I’J4fonorable Conseller senyor Trias. 
El Sr. CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT SO- 

CIAL (Xavier Trias): Molt Honorable President, senyores i sen- 
yors diputats, en primer lloc, agrair el. tQ de la intcrpcklació, 
agrair que es reconegui l’esforg que s’csth fent des de la Conse- 
lleria; jo he d’agrair també la col4aboraciÓ que llem tingut 
d’aquest Grup a fi i efecte d’intentar que els camins de la psi- 
quiatria vagin pel bon carni; el bon carni, evidentment, nom& 

puc dir-li -ja seria quasi comenpr pel final del que penso dir-, 
pel bon camí seria el que ha explicat vost5; 6s a dir, que la psi- 
quiatria s’htegri plenament en el Servei Ca- de la Salut, que 
no sigui una cosa marginal i que, per tant, tingui unes caracte- 
sistiques que són les que mereix aquesta disciplina dintre d’un 
sistema saniixi cataib que ha de ser aquest Servei Catalh de la 
Salut. 
I% veritat que, des de la meva lEltima intewench5 sobre 

aquesta temAtica en el Ple d’aquest Parlament del 25 de maig 
de 1989, han succei‘t un conjunt de fets que han canviat ima mi- 
ca la situaci6. 

En primer lloc, el marc legal que regula l’nssisthcia psi- 
quihica al nostre país, s’ha vist variar. La Llei General de Sa- 
nitat preveu en el seu article 20 la plena integraci6 de la salut 
menta1 al sistema sanitari generd; la disposició transitbria pri- 
mera de la mateixa Llei afirma textualment que <<las copra-  
ciones locales que en Ia actuaiidad dispnen de servicioos y 
establecimientos sanitarios que k v e n  a cabo actuaciones que 
en la presente Ley se adscriban a 10s servicios de d u d  de h s  
comunidades authomas estableceh de mutu0 acuerdo con 10s 
gobiemos de las comunidades autónomas un proceso de t rans-  
ferencia de 10s mismos>>. 

En l’hrnbit de Catalunya la Llei 5/87, de 4 d’abrii, de Rhgirn 
Provisional de les Competencies de les Diputacions Provin- 
cials, estableix els mecanismes perque es prdueixin les trans- 
ferhcies a partir de la modificació de la titularitat de les 
compethcies. Si entenem que aixb es produeix a partir de la 
Llei 15/1990, les úmsferhcies han de resoldre’s en el present 
exercici, Actualment s ‘esth endegant el procés de tcansferkncies 
de les diputacions al Servei Catalh de la Salut. 

Val a dir, per& que no totes les administracions actuen amb 
la mateixa diligbncia davant de requeriments dels brgans com- 
petents per a iniciar l’esmentat proc6s. S’ha sol-licitat la infor- 
rnaci6 corresponent a Ies diputacions per tal de portar a terme 
els trebalis de la Comissió Mixta que preveu la Llei 5/87, o que 
també preveu la Llei d’Ordenaci6 Sanithria de Catalunya, perb 
encara, avui, aquest requeriment no ha estat a t h  per la Diputa- 
ci6 de Barcelona, Entenem que al marge de la dificuftat que pot 
comportar fer un inventari dels recursos personals, materials i 
patrimonials podria ser que el que passés Cs que no es faciliti la 
informaci6 per impossibilitat de corkixer quina és l’assisthcia 
que es dóna en materia de sanitat en aquest h b i t ,  per& since- 
rament, jo dubto que sigui així, i a mi m’agradaria que aquesta 
informació arribés d’una manera autornhtica a la Generalitat. 

La Llei 1511990, de 9 de julior, d’Ordenaci6 SaniMa de Ca- 
talunya, estableix en Ia seva Disposici6 Addicional Sisena que 
la integració de l’assisthcia psiquihtrica en el sistema de caber- 
tura pública del sistema del Servei Catalb de la Salut s’ha de 
produir. ’ T a r n E  expressa que liixb s’ha de fer d’acord amb els 
principis d’ordenaci6 i planificaci6 continguts en el Pla de la 
Xarxa d’Assistencia Psiquihtrica i Salut Mental a Cataiunya, 
elabrat  per I’Oficina Tkcnica de la Comissió Mixta de Planifi- 
caci6 de I’ Assistkncia Psiquihtrica Geneditat-Diputacions, i 
amb especial atencib a la psiquiatria infantil i a la psicogeria- 
tria. 

Za Dispsici6 Transitbria Primem de la mateixa Llei d6na 
un termini de dos clnys perque les corporacions locals, excepte 
les diputacions, subscriguin els convenis pertinents per  a la in- 
tegraci6 o adscripi6 funciona1 dels serveis i establiments sani- 
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taris al Servei Catal& de la Salut, Aixb ha comportat que s’hagi 
€et una comissi6 amb I’Associació Catalana de Municipis, amb 
la Federaci6 Catalana de Municipis, per tal d’orgmitmr els tre- 
balls que permetin concretar els acords de trmsfcr6ncies que 
preveu la Llei. 

13s cert que, en el camp c i ~  la planificacib, molta és la. feina 
que s’ha fet des de 1987: en primer lluc, l’daburaci6 del Pla de 
Salut Mental de CatdIunya, realimat per l’Oficina ‘IThnjca de h 
Comissi6 Mixta dc Planificaci6 de X’Assistkncia Psiqiquihtrica 
Gene~ilitat-ll)iputacions, A mes a més, el Depariament cle Sani- 
tat i Seguretat Social esth reordenant les xarxes d’assistkncia 
psiyuihtrica i salut mt:ntal, amb l’objectiu d’aglutinar tots els 
recursos que, amb finanganient: pMic, depenien de diverses ti- 
tularitats, i rnitjtjrurpnt els Decrets 1949/1990, de 28 de maig, i 
250/1990, de 23 d’octubre, varen crear-se, com vost5 deia, rcs- 
pectivameiit, el Progmma de Salut Mental i la Gerencia d’Orde- 
nici6 i Assistkncia Pxiquihica. Així mateix, el Decret 26/1991, 
de 18 de febrer, pel qual s’estableix el rbgirn jw’dic i es clesplc- 
ga I’estmctura. i l’osgmització central del Servei Catal& de la 
Salut, configura la Gerhncia d’Atenci6 Psiquihtrica i Salut 
Mental en el marc de l’hea sanithia del Servei Catal& de la Sa- 
lut. L’article I2  cl’aquest Decret disposa que aquest brgam tin- 
drh cura de l’exercici de les actuacions relatives a l’orrienaci6, 
Ja programació i la planificaci6 de l’atenció psiquihtrica i la sa- 
lut mental prestades amb mitjans propis o adscrits al Sesvei Ca- 
talh de la Salut, així com la cal*laboraci6 en la gestió dels 
programes iris titucionals en les inat&ries citíídes. 

1, en aquest terna, jo si que puc dir -carxtestant-li una mica 
fes SGVCS preguntes- que, realment, l’acord que hi ha de funcio- 
nanlent amb el programa que al seu dia va €er la Diputació de 
Barcelona, hi estem compleetament d’acorcl; 6s a dir, no estem 
en una diverghncia de Inoclels sanitaris, sin6 que les dkcrg&n- 
cies que tenim s6n de la manera corn es fa el trasphs, Per tant, 
nosaltres, el model, no es pretén variar-IQ: es preth impulsar el 
modei que havia €et al seu dia I’Oficjiia i que nosaltres recol- 
zem plenament. 

Si‘ que Ei descriar6 ara quines s6n les línies prioritbks de 
trccball amb que est& treballant avui dia Ia Gerhcia d’Ordenaci6 
i Assistkncia Psiquihtrica, des de la seva craci6 fins al dia 
d’avui. Est& treballant en I’avduaci6 de recursos existents de- 
pendents de les administracions públiques, vdidacih de les da- 
des i previsions del Pla d’Ordemci6 de la Xaxa d’Assist&ncia 
Psiquihtrica i Salut ‘Mental a Catalunya, que al seu dia va elabo- 
rar I’Oficina Thcnica clc la Comissi6 Mixta de Planificaci6 de 
I ’  Assisthcia Psiquihtrica Ge~cmlitczt-~ipu~ciorrs. S’estB en la 
consolidació de1 (Iesplegatncnt de la xarxa d’acltcnció psiquihtri- 
ca in€mto-juvenil, que des de l’any 1990 lla endegat t’hstitut 
Caialh de la Salut: en concrct, sctzc centres d’atcncii5 psiquihtIi- 
ca infantil, que s’integramn dins del Servei Catal8 de la Salut. 
S’esth treballant en la preparaci6 i el desplegament del Pla 
d’Actuacions per a l’exercici 91, per tal d’cxercir la coordina- 
ció de les actuacions de les administracions p6bIiques catalanes 
que tencn competk~~ies i dispositiris assistencials en matkrja 
cl’assistkncia psiquihtrica, CII tant que no es produeixin les 
transferimcies. Jo li pnc dir que no 6s cert que s’bagin prdui t  
tfitnsferkncies per ser ..., XEO s’ha produi’t cap trmsferknci;i, el 
que s’ha fet cs una subrogació dels conccrts, que és una mica 
diferent, per@ no ;iciibern d’aconseguir que sc’m produeixin 
les transferhcies. 

S’cstan introduint mesures per a la millora dels circuits d’in- 
fornlaci6 assistexxcial, tenint cura d’aquest aspecte que vostk 
deia, de la futura reordenmi6 territorial, en fknci6 de sectoritim 
i organitzar territorialment cl sistema de salut mental, tal corn tB 
prevista fins ara a Ia seva orgmitzaci6 d Sewei Cataih de la Sa- 
lut, Es pretén endegar el prtx6s de connexió de l’assistbncia 
psiquihica i salut mental amb I’assisthncia primhia de la salut; 
aquest 6s un objectiu bhsk i que la voluntat de voler portar, pre- 
cisament, la salut mental dintre el Servei &Val& de la Salut, evi- 
dentment, el seu objectiu principal és no deslligaw-la de 
l’assisthcia primiWa de la salut, eix de la sanitat a Catalunya. 

Volem iniciar accions de d a c i 6  i coordinació amb progra- 
mes que tenen afinitat amb la salut mental de la pobkici6, com 
és el tema de les drogdepend+ncies. És veritat que no es pot 
integrar d’una manera ..., de cop, els programes de drogues amb 
la salut mental, perb si que hi tenen una relaci6 estreta i s’ha de 
conternpIar. Per6 no nomes de les drogodepnclncies, sinQ 
d’atenció a les clemEncies, estimulació precoq, atenció als dis- 
minu’its, amb el programa Vida als Anys. Pel que fa al desple- 
gament de la salut mental a Catalunya, ha de quedar clar que 
tenim especial curi en ser respectuosos amb la voluntat del le- 
gislador, en relació amb les linies d’actuació que s’havien de 
seguir. 

Així mateix, t m M  vull destacar, a niveli del consens assolit 
per fer un treball conjunt de les administracions públiques mta- 
lmes implicades en aquesta assisthcia ... És veritat que s’ha 
aconseguit un grau important de consens, i 6s veritat que nosal- 
tres, des del Departament, ens hem proposat una amaci6 dec& 
dida per tal d’aconseguir l’execuci6 de les previsions legals. En 
aquest sentit, regategem, i no licrn regatejat, i no regatejarem 
esforgos a I’xlori de crear una estructura de gesti6 i comphnen- 
tar els recursos que les diputacions cííttalmes dedicaven a l’as- 
sistkncia psiquihtrica, Mostres d’aquesta voluntat i les 
actuacions són els acords que han pemi%, en primer llec, la re- 
alitzacili d’aquest Pla i, després, I’aprtació de mcursos i la par- 
ticipa& en la fornulaci6 de les millores assistencids a partir 
del conveni subscrit I’any 89 amb cadascuna de les diputacions 
i que I; ’entenen prorrogats mentre no es denunclin. 

Val a dir tambd que f6ra bo, per donar una major agilitat a 
les trmsfomacions que s’han d’implementar a i’liora d’htepr 
l’aassistkncia psiquihtrica i la salut en el sistema general de sani- 
tat, qw s’enllesteixin les transferhcies en el marc Iegd que ha 
donat la Genemlitat de Catalunya, i que les demores que fins 
ara s’hm prduit, que hem constatat en les actuacions d’alguna 
diputaci6, es resolbwin per tal de permetre que la salut mental 
rebi una atenci6 prioriaria i sense entrebancs, tal corn hem de- 
mostrat a nivell del Govern de Catalunya. Són molts d s  recur- 
sos que s’estm esmerpnt en aquest moment per part de la 
Conselleria, millorant els pressupostos que hi havia fins ara 
-aquest jo crex que és el millor senyal de la nostra voluntat de- 
cidida de miliorar la psiquiatria-, i el que si que 6s cert és que 
jo espero que aquest any 91 es produeixin definitivament els 
tmspassos i ens pemetin fer amb garantia d’acompliment 
d’aquest pla quadricmal que vosth sol.licitava abans. 

Moltes grhies, senyor Resident. 
El Sr. PRES1DENT: Grhcies, I-Ionorabk Conseller. El sen- 

yor Saura pot fer rkp1 ica durant cinc minuts. 
El Sr. SAURA: @&cies, senyor President. Malt breument. 

6 s  a dir, el senyor Cmscller ha donat resposta a una part de les 



DIARI DE SESSIONS / P - Nfim. 94 / 10 d’abril de 1991 / SESSI6 PLENhIA NiTm. 70.1 4777 

demandes d’infomació que li havlem fet. Ens congratulem de 
la coincidhcia en relacid amb quins han de ser els criteris i els 
continguts del PIa de Salut Mental, també del fet que es p h t e -  
gi per a I’exercici actual el trasphs de les diputacions a la Gene 
ralítat, perb, en tot cas, li agrairia que pogut% concretar, en el 
cas del desplegament de la Llei d’Ordenaci6 SanitAria, pel que 
fa referhcia a la integraci6 de la salut mental en el Servei Caía- 
18 de la Salut, en quin termini pensa vosth que passa& aixb: 6s a 
dir, estem parlant de sis mesos o de bes anys?, i que, al mateix 
temps, en aquesta intervenció se’ns pogu6s dir com es pensa i 
quins s6n els recursos que la Conselleria pensa que s’haurien 
cl’esmerpu per fer aquesta integració. 

Per tant, en concret: en el t e m  de la integraci6 de la sdut 
mental en el Servei Catala de la Salut, si és possible que el 
Conseller ens doni aquesta in€ormació. 

I, pel que fa referencia al Pla de M u t  Mental, el senyor 
Conseller ens ha explicat els treballs que s’estan fent en aquests 
moments, les diverses avaluacions que s’estan fent i el temps, 
que akb, d’alguna manera, deph en bona part també dels tras- 
passos de l’elaboració, perb també li agrairia, si és possible, si 
poguds dir una data aproximada de fhalitzaci6 d’aquest Pla: 
quin 6s el termini d’elaboració aproximat d’riquest Pla i, fins i 
tot, quina seria la duració d’aquest Pla, i tamM, en aquest cas ,  
quins serien els recursos econbmics. 
Li resta de la intervenci6 del senyor Conseller ens ha com- 

plagut, hi estern d’acord, perb necessitadem, si és possible, que 
ens concret6s aquesta informació, 

&&cies, senyor Resident, 
El Sr, PRESIDENT Moltes grhcies, senyor Saura. El senyor 

Conseller pot fer la contcar&plica. 

CIAL: Moltes grhcies, senyor President. Senyor Diputat, senyo- 
res i senyors diputats, jo no li he contestat altres coses que vosth 
m’ha preguntat al comenpment i que tenen un lligam impor- 
tant amb les que li he de contestar ara, no? Entre altres coses, 
no li he contestat perque la veritat 6s que Eicar-rne amb Madrid 
no em causa cap satisfacció, no?, o amb el Govern central, per 
dir-ho d’alguna manem, no? 

És a dir, aqui tenim un problema, i 6s saber COM es desenv& 
l u p d  la salut mental a nivell de tot l’Estat, COM es desenvolu- 
par& el que marcava la Lki de Sanitat, i aixb si que 6s una gran 
hcbgnita, aixb 6s una gran incbgnita: li puc dir que amb l’ante- 
rior Ministre va ser impossible aclarir-ho, perque 1’6nic que es- 
tava clar és que el que deien ells: ({Vagin amb compte de no 
deixar que els traspassin, les diputacions, la salut mental, per- 
qu& no vagi a ser que no els passin els recimos>>, i, per tant, es- 
thvern tot e1 Consell Interterritorid en estat d’aierta, i aixb, 
vaja!, n’és patent fins i tot d President de la Federació de Mu- 
nicipis, que va assistir a l’dltim Consell Tnterterritorial. Perb 6s 
evident que el que tampoc tenim clar és quins rmursos s’aniran 
esmerpnt, Jo el que si que li puc dir 6s l’esforq que hem fet no- 
saltres i l’esfoq que continuarem fent: es vm aportar per a psi- 
quiatria infantil, per part de la Generalitat, 150 milions l’any 
89,440 l’any 1990, es va complernentar amb 850 milions I’any 
1990 a la x m a ,  i aquest any nosaltres gastarem de més 2.500 
milions de pessetes per a la psiquiatria. I aquesta és una línia 
que jo sempre he dit que nosaltres la mantindrem; la rnnntin- 
&em perque creiem que és una xarxa a millorar i ,  per t,mt, 
aquests s6n els reczirsos que nosaltres iuiiretn augmentant, din- 

El Sr. CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT SO- 

tre la mesura de la situació econbmica que tinguem cada any, 
perb buscant aquest plantejament de <<prirnm especialment ai- 
xb. ctPrimar>>, per qu&? Evidentment, per fer un pla, un pla que 
jo crec que pot estar dissenyat entre sis i vuit mesos, perb ha de 
ser un pla que, evidentment, tingui en compte un conjunt de fa- 
ses: una fase que és de consolidació del que hi ha; malaurada- 
ment, estem en una situació, a nivell de la psiquiatria -que 
vosth em sembla que també ho deia-, de descapitalització; te- 
nim una situa& txemendment descapitalitzada de la psiquia- 
tria, amb una situació de greuges comparatius del personal, i 
que exigeix, en primer lloc, consolidar la xarxa existent. Perb 
no podem querlar-nos només amb una consolidaciti de la xarxa 
existent, sinó que, a la foqa, hem de fer un esfoq perque hi ha- 
gi més recursos, i aixb és el plantejament que tenim: v e m  en 
quins punts concrets nosaltres podem fer un pia de tres o quatre 
anys que permeti g m t k  el desenvolupament d’uns recursos 
en els llocs mes deficitaris. 

Es vol la integmci6 dintre del Servei Catal& de la Salut, 
Aquesta integsació, evidentment, si es fan els traspasses de les 
diputacions, en algunes diputacions s6n especialment Bcils de 
fer aquestes integracions dels serveis; aixb es pot fer a tsavés 
d’entitats que creen aquestes diputacions, de gesti6, i que nosal- 
tres participem en aquestes entitats, i ser nosaltres el 60% 
d’aquestes entitats, i, per tant, es poden buscar aquestes vies. Hi 
ha diferents fórmules i, si no, evidentment, es puden fer un con- 
junt de convenis amb aquestes entitats, garantint-10s la partici- 
pació dintre el Servei Catalh de la Salut. 

Aquesta 6s la Unia que adoptarem; aquesta 6s la línia que jo 
crec que es podrh portar a terme, i jo calculo cornenpr, CQHI a 
rninim, abans de final d’any. Ja li dic que, de tota manera, aixb 
est& lligat, realment lligat que es faci efectiu aquest trasphs, Jo 
crec que des de la Generalitat hem demostrat que no ens fa por 
gestionar la psiquiatria; no ens fa cap por gestionas Ja psiquia- 
tria. Volem ser absolutament els responsables d’aqwsta mat&- 
ria. 

Moltes phcies, senyor President, 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, Honorable Conseller. 

Passem a l’onzk punt de I’ordre del dia, que és Iw interpeljació 
sobre la seguretat de les instdhciorrs industrials, que formular- 
el Diputat Mustre senyor Jorn Saura, del Grup d’hiciativa per 
Catalunya. T6 la paraula. 

InterpcHaci6 al Cansell Executiu sobre la 
seguretat de les installacians industrials 

El Sr. SAURA: (Micies, senyor President. Senyores i sen- 
yors diputats, senyor Conseller, el motiu de la fornulaci6 
d’aquesta interpetlació 6s coni5xer quins són els prophsits de 
capteniment del Govern en relaci6 amb la seguretat de les ins- 
tal-lacions industrials, especiaiment pel que fa referencia a la 
xarxa de gas. 

Carn les senyores i els senyors diputats coneixen, els mesos 
de desembre de l’any passat i gener d’enguany es van produir 
diversos accidents per explosions de gas, alguns d ’ e h  molt 
greus, Aquestes explosions, mes enllh dels danys fisics i mate- 
rials concrets que van produir -en alguns casos molt greus-, si- 
tuaren en l’opinió pública una certa sensaci6 d’inseguretat. 

D’una banda, normal, Ibgica: sempre que hi ha un accident 
es produeix una certa sensaci6 d’inseguretat, perb en aquest cas 
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aquesta sensmi6 #inseguretat estava vinculada a la pregunta 
de: en quin estat estaven les instaaMacions?, qui inspeccionava i 
qui controlava les instaHacions7, qui garantia, en definitiva, la 
seguretat de ies instal.racioons. I diem aixb arnb la certesa que la 
majoria de Ics installacions s6n correctes; per tant, ho diem sen- 
sc cap alamisme, perb alhora també diem, des del convenci- 
ment, convenciment avalat pels fets, que cies del Depamment 
d’hd6stria i Energia s’ha renunciat en cltcrminats camps, en 
determinats casos a la inspecció i control de la seguretat de les 
installacions industrials. El cas del gas n’es un d’ells. 

Diem que s’ha renunciat, per@ Ia Llei 13/87, de §epretat, 
de les Instatlaciom Industrials, només s’ha desenvolupat par- 
cialment. En un tema tan important per a la seguretat de ies per- 
sones com 6s la xarxa de gas, no s’ha desplegat ni desenvolupat 
all6 que la Llei 13/87 &u, i en altres casos s’ha incompbt le- 
gislacilj de 1’Estat. 

Hi ha hagut diversos accidents; possiblement, l’accident del 
carrer Borrell n’és I’cxcmple més clar. 1-10 poso corn a exemple; 
no demanaré explicacions concretes de 1 ’accident en concret, 
perb crec que 6s important que d’aquest accident hi pugui haver 
una reflexió i una informació del Conseller. El febrer del 1989 
l’hstitut Catali d’Inspcci6 i Control Tknic, treballant per en- 
chrm de Catalana de Gas, en una inspecció prhvia al procés de 
reconversió de gas naturd, detecth en el ntírnero 111 del carrer 
Borrell, al segon segona, momdies en el tub de goma flexible. 

Set mesos després, el novembre del 89, els treballadors de 
Catalana de Gas, en efectuar el cmvi de gas, precintaren la cui- 
na del mateix pis. Posteriorment, l’abonat va pagar alguns re- 
buts & gas; el desembre es produi l’explosili. Amb rchci6 a i al 
voltant d ’aquest accident hi ha hagut molh confusi6, molts in- 
terrogants, moltes preguntes: com és possible que es pagués un 
rebut d’un subministriment que tebricament estava tallat? Qu& 
va passar amb la primera anomalia que l’entitat inspectora i de 
control comunicii a Catalma de Gas? El novembre del 89, quan 
la Companyia de gas va precintar la cuina, ho va comunicm a la 
Conselleria d’hdfistria, com ho havia de fer segons la Llei? Si 
ho va comunicar, quines van ser les actuacions de la Consclle- 
ria? Hi ha moltes preguntes, Voldria, en tot cas, remarcar-ne 
dues. Primera, es van arribar a. reparar les anomalies detecta- 
des? Segona, qui és el responsable últim, qui té 1’Gltima respon- 
sabilitiit qite s’efextu’in les reparacions? En relaci6 amb la 
primera, hi ha hagut opinions cantmdictbries; s’ha dit que no se 
sap, perb, en tot cas, la informació que jo tinc és que el jutge 
instructor del cas ha dit que no consta enlloc, ni a l’empresa ni 
ii la Conselleria, no consta enlloc que s’hagin reparat aquestes 
dmomaiies. I, en segon lloc, la Conselleria d’hdiístria n’és res- 
ponsable en riitim extrem, de la inspecci6 i controI d’aquestes 
anomalies. El Decret 494/88 diu clarament que 6s la Conselle- 
ria, la Comunitat Autbnoma, la responsable i que fms i tot ha de 
comunicar a I’usuari la necessitat de corregir i fins i tot de tallar 
el subministrament. 

En relació amb aquest fet se’n podrien fer moltes més de 
preguntes. Si el senyor Conselles les vol contestar, l’hi agrairé, 
per6 en tot cas allb que m’interessa destacar 6s que aquest no 6s 
un fet ailat, que aquest no és un cas puntual, que aixb succeeix 
i de forma global en altres sectors industrials i, concretament, 
en el gas. 

En el camp del gas, de l’any 1987 a 1990, només ii Barcelo- 
na s’han revisat de 700 a 900.000 ..., s’ha fet Xa reconversili del 

gas de 700 a 9OO.OOO habitatges. Segons la Companyia, més de 
20.000 aparells han estat precintats. La pregunta seria: qui? s’ha 
fet m b  aixb? L’empresa ho ha comunicat a Ea Conselleria? 
Que ha fet la Conselleria, amb aquestes comunicacions? Un al- 
tre exemple en daci6 amb el gas: les companyies tenen l’obli- 
gaci6 de revisar anualment el 20% de la xarxa. Com ho 
controla, la Conselleria? Quins s6n els mecanismes de conbrol 
que utilitza? 

]La nostra conclusi6 6s que hi ha hagut un incompliment -in- 
compliment greu- en relació amb la responsabilitat d‘inspecci6 
del Departament d’lnd6stria i Energia, per manca, en uns casos, 
de desenvolupament de la Llei 13/87 i, hi insisteixo, en altres 
casos, per manca de compliment de la Iegisiaci6 de 1’Estat. 1 
vull aturar-me a dir que la Llei 13/87, la Llei sobre Seguretat a 
les Installacions Industrials, detemha clarament en 1’arEicIe 7, 
apartat primer, la responsabilitat del Departament i, en segon 
lloc, en I’apartat segon, determina quint 6s l’opci6 de mode1 
d’inspecci6 que fa la Llei. La Llei apta per la privatització del 
model d’iinspecci6, i &i el Conseller aleshores d’Xnclhtria, 
senyor Mac2 Alavedra, deia en la presentaci6 de la Llei que el 
Projecte <isancha la privatització de Euncions tradicionalment 
administratives, si b6 a tmv6s del procediment de la concessió 
administrativa. Aquest procediment>> -continuava-- <ca diferen- 
cia de I’autoritzaci6, permet un major conbol sobre les entitats 
collabradores, i ha estat assajat arnb prou kxit a Catalunya en 
ei cas de la inspmci6 t&cnicca de vehicles.}> 

És a dir, en el cas cle les JTV, la inspecció thnica que fa una 
entitat amb una concessió, aixb s’implmta COM a model d’ins- 
pecci6 en el conjunt del Departament d’lnddstrh i Energia. No 
és ara el moment d’entrar si aquest és un model bo o RO tan bo; 
cn tot cas, aquest és el model que s’aprovh a la Llei del 1987, 
En concorctanga amb aquesta Llei, hi ha hagut un desplegament 
d’aquesta Llei. FA quins sentits? En primer lloc, el Departament 
d’hdústria i Energia ha facultat dues entitats d’inspch5 i con- 
trol -EIKASA i l’hstitut Catala d’Inspecci6 i Control Tknic- 
que efectu’in les inspeccions que hauria d’efectuar el Departa- 
ment d’hdústria i Energia, i en aquests moments aquestes dues 
concessions tenen protocols, tenen acords amb la Conselleria 
per inspeccionar els aparells elevadors, la baixa tensió, l’dta 
tcnsi6, els aparells de pressió i els accidents majors, Perb no 
existeix, des del. 1987 fins ara, cap desplegament en el camp del 
gas, I, per tant, podem dir que des del 1987 -moment &aprova- 
ci6 de la Llei- fins ara no s’ha desplegat, en el tema de la ins- 
peccih i e1 control, d lb  que la Llei diu que el Departament 
d’IrndÚstrh i Energia ha de fer, i, per tant, ens sembla greu que 
tot el sector del gas no tingui avui cap inspecció i control per 
part de la Generalitat. (Remor de veus,) 

En aquests moments fins i tot pot ser que les mateixes com- 
panyies supeditin en alguns moments a la seva activitat la segu- 
retat general; avui, qui fa Ia inspecció de la xarxa de gas s6n Les 
mateixes companyies. I sobre les companyies no s’exerceix cap 
activitrit d’inspecci6. Senyor Conseller, pensem que aixb 6s 
greu, pensem, molt greu que després de quatre anys de promul- 
gnci6 d’una llei que va optar per un determinat model d’inspec- 
ci6, en aquests moments encara no s’hagi desplegat e1 terna de 
la inspecció i control -hi insisteixo- en un terna que pot afectar 
tant la seguretat de les persones corn és el terna del gas. 

Li voldriem formular unes preguntes. Per quina raó aquest 
sector no ha estat motiu de desplegament? Per quina ra6 no s’ha 
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desenvolupat la Llei 13/87? Ha estat per supeditaci6 de la segu- 
retat als interessos de les companyies? Ha estat simplement per 
un problema d’efichcia? La Conselleria no ha estat suficient- 
ment capa$ de desplegar-la? Pensen vostks continuar avanpnt 
en el model que van dissenya? Si és que ho pensen fer, que 
pensen fer del sector del gas? Quins són els seus prophsits en 
relació amb la seguretat d’altres sectors? Quines són les priori- 
tats, senyor Conseller, del servei o de la Direcci6 General de 
Seguretat Industrial en el si de la Conselleria? Aquestes s6n les 
preguntes que demanem i desitgem que el Conseller d’hdhtria 
ens pugui contestar, 

Grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Saura. Pel Con- 

sell Executiu, té la paraula 1’Honorable Conseller senyor Subi- 
rh. 

El Sr. CONSELLER D’N3USTRIA 1 ENERGIA (Antoni 
Subirh): Bé, el senyor Saura, senyor President, senyores i sen- 
yors diputats, vol que li contesti unes determinades premtes. 
Jo li contestar6 aquestes preguntes i, a més a més, unes altres 
que ell no ha formulat, perb que em sembla que s6n rellevants, 
també. 

Abans de comenqar aquesta resposta a la intepllació, de 
tota manera, m’agradaria fer UR parell de consideracions de cai- 
re generic. La primera és que a mi em va sorprendre la presen- 
tació d’aquesta interpellaci6, i em va sorprendre per una cosa 
que, a la millor, no és culpa del senyor Diputat, que és que ja 
havia comentat amb diversos grups parlamentaris -potser no el 
del senyor Diputat interpellant- que el terna del gas seria bo 
que el toquéssim, d*aquests accidents que hi va haver el mes de 
desembre, seria molt be que el toqui5ssirn a fons en el Parla- 
ment, perrb que el toquéssim en l’hmbit d’una sessi6 de debat de 
les que regula l’article 136, em sembla recordar, del Reglament, 
d’una manera molt mds aprofundida del que permeten, simple 
ment, el temps i l’entom de debat d’una interpellacid 

Aquesta va ser una proposta ben rebuda per altres grups, 
potser no ho vaig fer amb el Grup del senyor Diputat, I, de fet, 
perquE es pugui produir el debat per l’article 136, 6s necessari 
que el Govern entri un document -no un conseller individual- 
ment, sin6 el Govern- al Parlament i demani que el Parlament 
es pronuncifi respecte a aquell document. Llavors, aixb..., com 
que és obvi i evident que el document base de la discussió ha de 
ser el que 6s producte del treball de les comissions que es van 
constituir arreu d’aquells accidents per veure quk es podia fer 
per millorar la seguretat en el tema del gas a Catalunya, i aques- 
tes comissions han acabat la seva feina fa molt pocs dies, be, 
doncs, aquest document encara no s’ha pogut entrar, De tota 
manera, jo  tinc el compromís -concretament amb el Grup S+ 
cialista, i no em fa cap angúnia dir-ho, perquh ells es van prec 
cupar molt de seguida de palx del tema-, doncs, d’cntrar 
aquesta petici6 del Govern, que el Parlament es pronund res- 
pecte al tema del gas i, per tant, aixb podr3 donar ílrx: a rm de- 
bat d’acord amb I’article i36 del Reglament, en comissib. Li 
Mesa també podria acordar -si no ho recordo malcament-, Mesa 
i Junta de Portaveus podrien acordar que es fes en ei Ple; sem- 
bla que el terna no requereix un debat en el Ple, perb sí ~ r n  debat 
;iprofimdit en comissió. Per tant? probablcment, en iupella oasi6 
podrem entrar encara m& a fons en les qüestions que es plantegen. 

Scgoiia observació, i aquesta, senyor Saura, és molt impor- 
tant i pensi que li dic amb molta sinceritat: no és veritat que la 

gent s’alilarmi pels accidents; només 6s veritat que la gent s’aiar- 
ma pels accidents poc freqüents i com m6s poc fkeqüents, corn 
més espectacularment poc freqüents, mds s’alarmen amb els ac- 
cidents. Perqub, en canvi, la gent IIQ s ’ a l m  pels accidents de 
t h s i t ,  posem per cas; no s’alarma pels accidents de trhnsit. E1 
mes de desembre de l’any passat hi va haver -si no recordo ma- 
lament- quatre morts directes per explosions de gas i llavors 
una senyora que. va morir perque es va fracturar el fimur, com a 
conseqiiencia tmb6 d’una explosió, i llavors al cap d’uns 
quants dies -era una senyora d’edat avanqada-, ai cap d’uns 
quants dies d’hospitalització va moc, podríem dir que com a 
conseqiihcia indirecta d’una de les explosions de gas. Pera 
aquell mateix mes van morir mes de cent trenta-vuit persones a 
les carreteres de Catalunya en accidents de circulaci6. 
De tal manera que la gent s ’ d m a  amb els accidents poc 

freqüents i aixb, i és perfectament legítim que s’alarmi amb els 
accidents, no ha critica. Simplement matiso l’afirmació que 
vost& ha fet, fis mks, li diré que aquesta acumulació d’accidents 
el mes de desembre de I’any 89 només té explicaci6 recorrent a 
un fenomen estadístic que és perfectament conegut per part dels 
tknics, (Remor de veus.) 

Intentar6 ser al mhim de clar possible, a veure si m’explico. 
Quan hi ha moltes entitats, molts ens que poden ser objecte 
d’un accident d’una nattimlesa deteminada, molts, n’hi ha 
mdts, hi ha molts usuaris del gas; concretament a Catalunya 
em sembla recordar que tenim 71w).ooO usuaris del gas, i la 
probabilitat que cada un d’ells tingui un accident és molt petita, 
prhcticament, ínfima, es produeix un fenomen estadístic que 
se’n diu procés de Poisson, aquest proc6s va ser descrit per un 
matemhtic i estadístic fimchs Denis Poisson, professor de 1’Es- 
cola Polit8cnica de Pa’s, a principis del segle XIX, és a dir, 6s 
un fenomen antigament conegut,.., quan hi ha un fenomen 
d’aquesta naturalesa els esdeveniments aleatoris subjectes a 
aquest proc6s anomenat de Poisson, tenen la curiosa tendhncia 
a agrupar-se. Inexplicable, sense relaci6 l’un amb l’altre, 
s’agrupen. Intuitivament es pot entendre. I ara faré l’explicacid 
c o n W a  i vosth v e d  com s’enth que s’agnrpin. L’accident 
de trhsit, desgraciadament, a la nostra societat és un cas con- 
trari d’aixb, perque hi ha moltes entitats que circulen que poden 
tenir un accident, i, en canvi, la probabilitat, desgraciadament, 
que e1 tinguin no és petita; és bastant grossa. I llavors akb dóna 
una mitjana que es manté, i aixb permet, fins i tot, fer previ- 
sions. Aixb permet dir: aquesta Setmana Santa hi ha hagut el 
10% menys d’accidents dels previsibles. Ara M, tomem al pro- 
cés de Poisson. Quan la probabilitat 6s ínfima, no es pot establir 
una rnitj,ma perquk la mitjana és senzillament zero o prhctica- 
ment zero, o prhcticament zero. La mitjana no es pot establir i 
llavors quan en passa algun, doncs, a prop en passa un altre. 

Ja ho veuran, els ho explicar6 d’una altra manera: en els da- 
rrers deu anys anteriors dia per dia en el primer dels accidents 
el mes de desembre, en els darrers deu anys, a Barcelona hi va 
haver set accidents mortals en terna de gas. Naturalment, set ac- 
cidents en deu anys no es poden repartir uniformement, perque 
llavars tocaria, doncs, a una mica menys d’un accident per any i 
seria una cosa enormement estranya que es produís. Precisa- 
ment, el normal en aquests casos 6s que s’agrupin percentual- 
ment, que la gent percebi una agrupaci6 i limors atribueix una 
concatenació de causes que no existeix, perquh els tres acci- 
dents que es van produir el mes de desembre passat, senyor Di- 
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putat, s6n tres accidents que l’iinica connexi6 que tenen ks que 
són relacionats amb el gas i que es produeixen el mes de de- 
ssmbre, perquh no  en tenen cap altra, de connexi6. (Remor de 
veus.) Quina, senyor Diputat? (Alga diu: ((Que no els havien 
inspeccionat.>> Remor de vern) Aixh és clernagbgia. No tenen 
cap altra connexi6. 

Ei primer accident, el del carrer Borrell -el  primer accident, 
el del carrer Borrell-, és un accident que ..., 6s molt delicat par- 
‘lar d’aqwst accident, perque, corn vosth sap, estil sota un pro- 
ces judicial, pwb 6s un accident que no t6 explicació ni pel 
precintat d’aqueI1 aparell, d’aquella cuina.. . (Remor de veus.) 
Senyor Diputat, no faci demagbgh Quan s’inutilitza la utilitzi- 
ci6 d’un aparell, 6s a dh, quan es precinta un aparell l’usuari 
pot continuar consumint gas, perquk el lbgic i e1 normal 6s que 
X’usuxi,.,, i el que es fa nomaiment, i és correcte, reglarnen& 
riament correcte, 6s que l’usuari vagi a un installados autoritzat 
i es faci canviar l’aparell. TamM pot passar que I’usuari tingui 
altres aparells en funcioniment; per tant, no vol dir, que un apa- 
rel1 estigui precintat, no vol dir que l’usuari no trobi natural que 
li continuin facturant i continui’ pagant; és n dir, si l’usuari 
sabés que aquelt aparepell. és E’únic que t6 i no el fa servir, ai 
primer rebut que rehBs protestaria, dic jo. Per tant, compte 
amb aixb. 

Aquell és un accident que no s’explica ni tan SOIS pel mal es- 
tat, comprovat, de caducitat de la goma flexible de connexi6, 
perqui?. l’explosió que es produeix requereix una quantitat de 
gas clarament superior a la qite es pot escapar d’una goma ..., 
simplement per una clivella a la goma. Aquell 6s un accident. 

Un altre accident és el que es produeix en el municipi de 
vostk, senyor Diputat, que 6s un accident no domkstic, si116 a la 
xarxa i 6s un accident provocat, probablement, per una interac- 
ció e n ~ e  dues xarxes: I’elkctrica i la de gas. Aixb 6s una de les 
coses que ha provocat una acci6 mks decidida i jo crec que po- 
sitiva COM a conseqiikncia de l’actuació de Ies comissions 
d’ajjuntaments i tkcniccz, que després li explicar6 cn la meva se- 
gona intervenci6. 

I el terccr accident 6s un accident que es produeix en una ca- 
sit que no ha estat objecte de canvi de gas, 6s a djr que ja es va 
installar amb gas natural, en una installació nova i que obeeix a 
totes les especificacions, 6s a dir, tina instiil-laci6 que en po- 
driem dir mod8ica i ,  simplement, es detecta -el que cs troba- 
és una clau de pas & la cuina oberta, Ciesprks de l’eaplosi6, que 
no se sap si es~rzvii encesa o no. És a dir, tampoc se’n pot deduir 
res, perb, de fet, installaci6 correcta, flexible en bon estat, apa- 
rells tots correctes i una clau de pas en una cuina 02~eft;z, que 
podia haver estat oberta tota la nit. 1 que si en lloc cte ser gas 
natural s’hagués tractat de l’anomenat gas ciutat o gas manufac- 
turat 110 hi haguks hagut explosi6, perquk, simplement, als habi- 
tants d’aquell pis els haguera estat impossible l’endernh 111 matf 
d’interitar encendre qual sevd aparell, perque haurien quedat ~ 

simplement, asfixiats al Ilit. 
Per tant, senyor Diputat, s6n tres esdeveniments inconnexos 

i.. .  El temps se m’acaba i després tindrem ..., podrem parlar de 
més CQSBS, perb com que vast5 ha insinuat -en veu baixa- que 
l’única connexió que hi havia en els trcs 6s que no s’havia ins- 
peccionat, li diré que sí, s’havia fet el que preveu la reglamenta- 
ci6 vigent, s’havia fet correctament; les entitats d’inspeccid i 
control s6n unes entitats que hau actuat correctament i I’6nic 
que es p t  fer i el que hem fet nosaltres ha estat muntar unes 

comissions que ens permetin introduir millores en els procdi- 
ments, fins i tot ens permetin introduir millores en els equipa- 
ments. & obvi que si, darrerament, en dos pdisos europeus, 
només a dos paisos europeus, s’ha introduiit un nou tipus de 
connexió entre E’hic aparell rnbbil de la installaci6 que 6s la 
cuina, un nou tipus de connexi6 que en ltoc de ser de neopr& 
-em sembla que 6s neoprh el material de les antigues conne- 
xions-, que és rnetAllic i ofereix rnoXtes mds garanties, és a dir, 
no caduca; simplement té la mateixa durada que el mateix apa- 
rell. fis a dir, es posa en funcionament l’aparell amb aquella 
connexi6 i quan l’aparell ha de ser substitu’iE, al final de la seva 
vida, se substitueix tamM la connexió. 

Bé, doncs, la Comissi6 thnica ens ha recomanat, entre altres 
coses, l’adopció d’aquest sistema i ens ha recomanat tambb tots 
uns processos d’inspecci6 de la xarxa subterrhnia existent, que 
li explicar6 amb més detall desprbs, segurament tindré l’oporlu- 
nitat de fer-ho i en continuarem parlant, doncs. 

Moltes gdcies, senyor President, 
El Sr. PRESDENT: Moltes grilcies, Honorable ConseIler. 

Pot fer r & p h  el senyor Saura. 
El Sr. SAURA: Grhcies, senyor President. AI nostre Grup 

mai el senyor Conseller es va adre~ar per fer un debat; en tot 
cas sí que he de dir que el mes de gener el nostre Grup va p e -  
sentar a la Mesa del Parlament una petici6 de reuni6 de la Di- 
putaci6 Permanent perque el senyor Conseller ens vinjyés a 
explicar quina era la situaci6. I el Grup Socialista i Converg5n- 
cia van estimar que no era oportú fer-se; per tant, no es va fer. 
Jo crec que hagut% estat bo que en aquells moments, davant de 
la situació, el propi Conseller hagut% pogut in€’ormar la Diputa- 
ci6 Permanent de quines eren les accions que estaven fent, 
Tot i així em sembla una e x c e l h t  idea de poder fer aquest 
debat. 

De totes maneres, h segona consideració que vosth em feia 
era dir: 4 i  contestaré coses que vosth ha dit i li contestar6 algu- 
nes de les que vostb no m’ha preguntat)>. Jo he tingut la sensa- 
ció que me n’ha contestat moltes que ju no he dit i cap de les 
que jo  he preguntat, no? Evidentment, no parlar6 de Poisson. 
Ari b6, jo no he dit si hi ha molts ni pocs accidents, ni si tenen 
explicació o no, ni que passa amb la tipologia dels accidents. 
Aixb no m’interessa i no ho he preguntat, aquesta no ha estat la 
meva pregunta. Fins i tot quan vostk diu que jo he fet demagb- 
gia perque era possible precintar un aparell per utilitzar un altre 
aparell, el senyor Conseller sap -igual que jw que a l’accident 
que es va produir només n’hi havia un, d’apareli. Senyor Con- 
scIler, no hi podia haver gas per a altres aparells; hi havia un 
aparell, una cuina precintada. I el que jo sí que he dit, que vost& 
no m’ha contestat, que suposo que es deu guardar la &plica 
perque jo ja no pugui contestar, és el segiient: miri, senyor Con- 
seller, la Llei diu que un cop que l’empresa precinta ho ha de 
comunicar a la Conselleria, i la Conselleria ha de fer una notifi- 
cació a l’usuari del que passa amb aixb. I jo li he preguntat -li 
he preguntat- si i’empresa ho havia notificat i qu& havien fet 
vostks. E1 Decret i la Llei. I, fins i tot, en els vint mil aparells 
precintats per Catalana de Gas, Catalana, i així ho han manifes- 
tat pliblicament els dirigents de Catalana, que ells no tenien cap 
responsabilitat ja en el que passava després d’haver precintat, i 
la responsabilitat era seva. I: vosth no ha contestat qub ha fet; no 
m’ha contestat si han rebut la comunicació i, en el cas que l’h- 
gin rebuda, qu& han fet. 
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El Decret diu -i ho llegeixo- que ran cup comunicat per 
l’empresa a l’Administraci6 competent>), en aquest cas, la Con- 
sellería <<notificar& al usuari0 la necesidad de corregir o, en su 
caso, renovar el aparato dando el correspondiente plazo,,,~ 
VosGs no han fet aix& fms ara no ho han pogut demostrar, i 
aqui no contesta. 

Per6 el problema de fons, senyor Conseller, el problema de 
fons és que vostk diu: <<és que les entitats d’inspecci6 i control 
han fet bE la feina>>. Es clar, quan vostk em diu akb em descon- 
certa, perquk no sé si vostP: no te tota la informa56 o intenta ti- 
rar pilotes fora, i li explico per q i k :  les entitats d’inspecci6 i 
control IIQ poden fer, per enchrrec de la Conselleria, cap inspec- 
ci6 perqub vostks no els han fet la concessib. I estic sorprks que 
vostk digui el contrari agut és a dir, li he repetit que nom& hi 
ha sis camps on la Conselleria d’hdlistria ha fet concessions: 
ho ha fet en el camp dels aparells elevadors, la baixa tensió, 
l’alta tensi6, els aparells de pressi6 i els accidents majors. D’ai- 
xb, hi ha protocols que vostbs, desplegant la Llei, han concedit 
a dues entitats d’inspecci6 i control que inspeccionin per ves- 
tes. Perb vostbs no ho han fet en el camp del gas. QuP, ha passat 
aqui? Evidentment que aquestes entitats han fet inspecci6, perb 
no per a vostks; han €et inspecci6 per a Catalana, Catalana de 
Gas ha utilitzat -en el bon sentit de la paraula- aquestes empre 
ses per inspeccionar, prb, en aquest cas, el que no hi ha hagut i 
no hi ha avui és cap instrument de la Consellenia. d’hdaistria per 
fer aquestes inspeccions, I, per tant, aquesta 6s la meva pregun- 
ta: per quina r d ,  senyor Conseller, si la Conselleria d’hdústria, 
en un determinat moment, li diu a dues entitats: ~Escoltin, VOS- 

t&s inspeccionin per mi h baixa tensió, inspeccionin per mi els 
ascensors, inspeccionin per mi...}), per qu& no ho han fet amb el 
gas? Com es pot admetre que la mateixa companyia de gas 
s’autohspeccioni? I aquesta és la seva responsabilitat, i aixb és 
e1 que vost& no m’ha contestat. 

Gracies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grbcies, senyor Saura. L’Honcs- 

sable Conseller pot contestar a la &plica. 

yor President, De fet, el senyor Saura fa un exercici Bgic curio- 
sis’ssim. Diu: &scolti’m, m’& igual saber si n’hi ha pocs o 
molts d’accidentw. Llavors, COM, amb quina base s’atreveix, 
senyor Saura, a fer un judici sobre la qualitat del treball que 
hem fet els diferents implicats a prestar aquell servei, si diu que 
no l’importa el grau d’accidents que hi ha? fis a dir, a mi em 
sembla que 1’hica manera de mesurar la bondat de la feina que 
les Merents entitats o persones implicades en el tema han fet 
és9 precisament, saber la qualitat, en termes de sinistralitat alta 
o baixa, d’aixb. 

Miri, jo aquells dies em vaig ddicar.a fer una recollida de la 
infonnaciti que existia en el meu Departament no sobre les ins- 
tdlacions i els sinistres d’nquí, que aquesta naturalment la te- 
níem prefectament present, sin6 sobre les dades estadisistiques 
procedents d’altres palsos. I una de les comparacions, vaja, la 
primera comparació que vaig poder fer va ser amb Gaz, de Fran- 
ce, que 6s una important empresa gasista del país vei, que té 
exactament deu vegades mes usu*uis, deu vegades més abonats, 
que la xarxa dc gas catalana. En els deus anys anteriors ... es re- 
corda que abans li he dit que en els deu anys anteriors, en els 
accidents, a Barcelona hi havia hagut set -a Barcelona; a Cata- 
lunya-, hi havia hagut set accidents mortals de gas; molt M. 

EL sr. CONSELLER mmosrm I ENERGIA: si, sen- 

Doncs, en un pedode llarg, com són deu anys, les comparacions 
són significatives; en un període curt, no, per la mateixa raó que 
he explicat jo abans del procés de Poisson. Perb en un període 

Gaz de Fmce, en el mateix periode de deu anys, i a m b  deu 
vegades més abonats no havia tingut setanta accidents, n’havia 
tingut cent quaranta. fis a dir, no el 30% més, no el 40% més, 
no, el doble. No recordo ara, de membria, perqub no em pensa- 
va que la discussi6 anés per aquest tarannh, perb no recordo ara, 
de membria, les xifres holandeses, perb tamM eren espectacu- 
larment més altes que les nostres. Per tant, senyor Diputat, in- 
dependentment que siguin enormement lamentables els 
accidents que hi va haver i s’hagh de millorar les coses perqu5 
fins i tot aconseguim ser mes baixos en nombre d’accidents, al 
zero, hem d’aspirar al zero, El zero, oblidi-se’n, no l’aconsegui- 
rem mai, perb hi hem d’aspirar; perb hi hem d’aspirar, per6 hi 
hem d’aspim. Per6 nasaltres estern ... es pot afirmar, amb les 
dades estaastiques del darrers deu anys a la mA, estem el doble 
de M que el pals veí, que no 6s pas un pais del Tercer Món; és 
un país avanqat, industrialitzat, modern, etcetem, i amb una 
gran tradició de gas. Per tant, segur que les coses es poden fer 
millor, perb segur que no es fan malament. 

Llavors, vosth em diu que com es fa el control. Miri, de fet 
es pot tenir concedit a una entitat -questes dares entitats s6n 
molt serioses i enormement respectables, i que treballin per a 
Catalana de Gas, de vegades, nom& vol dir dues coses: prime- 
ra, que fan per n Catalana de Gas segurament una feina seriosa i 
respectable, perquk les dues entitats ho són, i, segona, que 
aquella quaci6 que vostk feia abans a la seva primem interven- 
cih de dir <<Escolti, empresa privada que val fer beneficis, segur 
que es “descuida” la seguretat>>. Home, aixa, que j o  &piga, se- 
ric? molt estrany, perque precisament un dels actius importants 
d’aquestes societats de servei piíblic és tenir una bona trajectb- 
riit de seguretat. De fet no és el mateix de Txernbbil; és a dir, és 
una altra cosa; es tracta de fer les cuses bk perquh els clients po- 
den deixar de contractar allb i poden passar-se a un altre servei, 
no de gas, naturalment, a un altre, 

Bé, per tant, quk es fa? Miri, les intervencions de 1’Adminis- 
traci6, que es poden fer a base de concessió o no -en aquest 
cas, no- s6n: I’Admhistració intexvb, en primer lloc, en l’apro- 
vaci6 del projecte de xarxa de distribuci6 que presenta la com- 
panyia i que és signat per un tkcnic competent, que és el primer 
responsable, i llavors 1’Administració el revisa i demana modi- 
ficacions o no, i l’autoritza o no I’autmitza; segon, en l’acredi- 
taci6 dels intaleladors autoritzats per realitzar hstal-lacions de 
gas; tercer, amb el seguiment de les inspeccions peribdiques 
que fa la companyia subministradora i que ha de realitzar regla- 
menthiament i que ens passa cornunicaci6 de totes les incidh- 
cies que es produeixen. I que el tancament d’instahcions de 
gas, el tancament de subministrament, no el precintat d’un apa- 
r d ,  e1 tancament de subministrament de gas a domicilis i a 
blocs sencers provoca problemes seriosos; sap amb qui?: amb 
els mateixos usuaris, que protesten perquh se’ls ha tallat el gas; 
no perquB el que s’esd fent és-,*, 6s a dir, no s6n conscients, 
normalment -i aixb, en tot cas, requeriria un esforq d’educaci6 
del consumidor, que tambk el pensem fer-, no protesten, és a 
dir, no parlen, normalment, que est& protegint la seva seguretat 
quan tanques aquella installaci6 que té algun defecte. hs a dir, 
normalment hi ha protestes per aixb. Es fa i es continua fent. 

llarg, sí. 
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Quart, el control del seguiment que la companyia subministra- 
dora fa respecte a les certificacions demtulades per l’abonat 
confonnc la seva installació 6s correcta. 

Cinyue, el control de les noves instalkions que la cornpa- 
nyia de gas porta a terme clirectcment a ciiusii que, d’acord amb 
la reglamentacih, s6n inferiors a un c m w m  de 202 tkrmies al 
mes, o be afecten inenys de 80 habitatges en una sola instalh 
ci6. I, sis&, l’apruvaci6, si s’escau, dels projectes especifics que 
presenta la companyia quan tencn consums superiors als que he 
dit abans o quan akctea un nombre cl’habittitges superior als 
80, td com he dit abans. 

B6, senyor Dipuiat, eiis podriem estendre molt M ~ S ,  entrar 
en tots ells detalls que vostE vulgui, i aixb, tindrem oportunitat 
de fer-ho -espero- en la sessi6 que abans jo li he miunciat i que 
tindré molt de gust a fes, a fer amb docuincnts a la mA, amb da- 
des de tota mena i sense la litnitaici6 del temps que ens pot per- 
judicar, nattual ment. 

Moltes grhcies, senyor President. 
El Sr. PRT;,smENT: Moltes grhcies, senyor Conseller. Di- 

gui, senyor Saura. 
El Sr. SAIJJXA: Per contradiccions. El senyor Conseller ha 

posat en boca meva que a mi no rn’importen els accidents. Jo 
no he dit aixb, jo he dit que jo aquí no he preguntat quanis acci- 
dents hi ha. I, per tant, crec que és ~ ina  contradicd6, fins i tot 
d’un cert mal giist per put del Conseller, que demanaria una 
re ct i fic aci6. 

El Sr. PRF3IDENT: Queda feta Ia cmtradicci6. Digui ... 
EI SL CONSELLER DYNDOSTNA I ENERGIA: senyor 

President, per admetre que efectivament c1 senyor Saura havia 
dit que no li importava parlar de1 nombre cl’accidents. Jo supo- 
SO que si qtie eren irnporteants, els accidents; perh crii el nombre 
d’accidents i el meti argument tarnbb- anava relacionat amb el 
nombre cl’accidmts. bs a dir, per a mi si que era inrportmt el 
nombre d’accidents. 

El Sr. PRESIDENT: Moltcs grhcies, senyor Conseller. Pas- 
sem al dotA punt cle I’ordrc del dia, que és la interpeIlaci6 so- 
l m  la politica de joventut, que fonnulmA e1 Diputat 1’~I~lustst: 
senyor Ignasi Riem, del Grup parlatnentari d’kniciativa per Ca- 
talunya. 

Té la p;iraala. 

Xnterpckiaciij al Cnnscll Kxccutiu 
sobrc ki pulitica de jovcritiIt 

El Sr. RRIEKA I GASSIOI‘: Crrhcics, senyor President. Sen- 
yores i sciiyors cliput;lts, en nombre de vint-i-nou, aquest Dipu- 
tat ja tardoral substmcia aqiiesta interpcllaci6 sobrc la politica 
del Govcrn de la Generalitat p l  que fa a la joventut, la tan in- 
vocada iuventus de Ciceró, diferent de la Jirventus del Piemont, 
que cul-lapsarh la vida del país d’aqui a pocs instants. 

Despr@s d’havcr preseniiit aquesta intwpelIaci6 va teiiir lloc 
la coInpxelxcnp a la Comissi6 de CultLircz del Director Gene- 
ral de la Joventut. Ericin que jo 110 vaig p d e r  assistir a aqiieIIrt 
presciitació del Director General de la Joventut, he pogut, des- 
pr&s, escoliar la seva interveiici6 amb lli qual estic totalment 
d’acord; crec qrrt: V R  aclarir moltes qiiestioiis de política de jo- 
ventut i l’linic comentari que hir ia  fet a aquella intervenció és 
cl’acord tarnbe amb el que ell deia continuarem demanant inds 
recursos, més delegacih de competencies; haurem de lluitar tots 

per saber superar la temptaci6 de dirigisme en polítiques de jo- 
ventut; comptar amb els ens lmals, amb els ajuntaments, amb 
els districtes de les ciutats grans; insistir en els contactes dels 
joves amb els seus bomblegs de la resta de 1’Estat i d’Europa. 

Després d’aquestíí presentació o compareixenqn del Director 
General de la Joventut, algun diputat em va preguntar si mante- 
níem la nostra interpelhci6 sobre politica de joventut. Vaig 
contestar des del prlrner moment que si que la mmtindsiem, 
perquk hi havia tema al qual havia fet referhcia el Director 
General de la Joventut, per6 que em penso que val la pena que 
sigui objecte d’una nova interpel.laci6, i és Ia problematica es- 
pecífica dc la joventut marginal o marginada a Catalunya. 

JO voldria, senzillament, enunciar o enumerar els capitals 
que p d e n  marcar aquesta marginació, que evidentment no atri- 
bueixo en exclusiva a cap poder politic -serja absolutament ab- 
surd-, és el conjunt dc la societat que margina, p r b  em penso 
que justament els representants politics elegits democfitica- 
ment tenim obligació de ser sensibles a un problema, una pro- 
blernhtica que ens afecta a tots nosaltres per raons bbvies. 

Hi hauria un primer capítol de joves marginats víctimes del 
no treball, 6s a dir, de l’attur juvenil. Quan hi ha xifres sobre 
atur general. d’un pafs diuen que si vols calcular la quantitat 
d’atur juvenil tinguis en compte sempre que hi ha un minnim de 
tres punts per damunt de la mitjana de les estadístiques d’atur, 
corresponen a atur juvenil; és a dir, si en aquests moments, ens 
han dit aquest matí -no recordo en quina intervenci6- que hi 
havia a CataIunya un atur d’un 12,7%, calculem que ks per da- 
munt del 14% el que significa Z’atur juvenil i sempre ens quc- 
dem curts. Perb, vol dir, per tant, que es tracta de xifres 
importants, Atur juvenil que esth creant una prabkmiitica relati- 
vament diferent. Recordin la tipologia del jove que abans es rii- 
vidia en tres O qnatre segments: és a dir, el jove de families <amb 
pocs recmos als catorze anys es posava a treballar, es convert- 
ia u11 aprenent i entrava en un circuit laboral; el jove de fadlies 
amb més recuros anava al colkgi, desprEs a la universitat i s’ln- 
corpomva més tard a treballar; el comportament de la noia jove 
solia ser diferent cn un cas i en l’aItre; en general no acabava ja 
ni els estudis primaris i estadísticament ajxb era molt important 
i en tot cas, corneqava a treballar: m6s tard i, cn tot cas, comen- 
Fava rt trebalIar c i ~  els anomenats circuits de &&all negre o 
d’economia submergida, 
En xpests moments, la nova prhctica del jove davant del 

treball fa que ens trobem amb joves amb una discmtinuitat la- 
bord amb tot el que aixb significa de no-adqitisicih d’ima cul- 
tura del treball i, sobretot, de no-adquisició d’allb que era tan 
important, que ens rclacionava amb la societat entre altres coses 
a trav6s del treball. No oblidem que estern en una societat, di- 
guem-ne, labomlista, 011 es dcina molta importhcia it alí6 que 
és hom, des del punt de vista laboral. No insisteixo en aquest 
punt perqui?, és un punt clar, perb que en tot cas si que exigeix 
I’incrcment de polítiques d’orientació professional i en aquests 
moments, en qiik sembla. ja imminent si no ja realitzada la 
tr‘msferhncia dels fons de 1’lNEM per a formació ocupacionat, 
saber que una part d’aqucsts fons de I’INEM han de tenir un 
rlesti molt clar, justament, per tot el que &s la reorientació dels 
joves en IJ~I mercat de treball. Molts d’aquests joves han estat 
victimes d’un proc6s de fra& escolar, a causa de moltes cir- 
curnsthncies que no CEC cluc sigui el moment d’analitzar, i 
aquests fons poden servir per reorientar molts d’aquests joves, 
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Un altre gran capítol 6s els joves victimes d’una politica no 
gens inghnua dels factors generadors de drogodependhcies. En 
aquest punt a mi no rn’aagradxia fer un serial, diguéssim, acil 
per¶& crec que és mala cosa, com 6s maia cosa creure que tot 
jove 6s en principi un drogodependent i no 6s aixi, Perb, per 
exemple, voldria insistir en fenbmens importants que tenen una 
caracteristica nova: 6s l’alcoholisme juvenil, en aquests m e  
ments, molt gran, Comprendran que aquest Diputat té poques 
coses a dir contra l’dcohd, perb sf que se sent molt preocupat 
per les taxes noves d’dcohollisrne juvenil i el que aixb est& pro- 
vocant. Ho dic aixh per no comenqar a parlar de l’increment 
Úslconsum de drogues dures i els valors que empenyen cap a la 
violhcia i cap a la insolihitat. Ho deixo, en tot cas, marcat 
perquk és un capítol importantlssim, en aquest cas, de margina- 
ci6 juvenil. Pensin que un jove que ja es troba amb aquest pro- 
cés laboral discontinu i amb aquest procés, diguéssim, de 
perplexitat davant Ia vida, si 6s víctirna d’un d’aquests elements 
marginadors com pot ser la drogodependhcia -repeteixo- en 
qualsevol de les seves formes, ho tintira molt més dificil per un 
proc6s de minserci6 cap a la normalitat en aquesta societat. 
Un altre capftol important serien els joves vfctimes &un cert 

fatalisme social, que accentua la negaci6 d ’horitzonts transfor- 
madors en una, diguem-ne, sociologia antrbpica de les aspira- 
cions; és a dir, creure que no hi ha una sociologia positiva de 
les aspiracions. Dlnkmiques especialment greus en certes kees  
suburbials i en certes zones de la Catalunya rural, tant d’un lloc 
com de l’altre. 6 s  a dir, en aquests moments, la sensació de fa- 
talisme de molts joves es pot trobar curiosament molt a prop del 
centre de les grans ciutats i curiosament molt lluny dels centres 
urbans, perque tlmt en un lloc corn en l’altre queda la sensaci6 
de fatalisme de dir c c t a m p  no ens en sortiremw; estem en una 
situació de degradaci6 proggssiva; per tant, poca cosa podem 
€er per sortir d’aquest estat. 

I-fi ha finalment dos sectors especials de joves que crec que 
s6n efectes especials d’una determinada margina& juvenil. En 
primer llac, els joves a la presd Tant aquest Diputat corn d’al- 
tres diputats -recordo, per exemple, el senyor Soto en el debat 
de pressupostos- van insistir en la hporthcia de la qüesti6 
dels joves a la presó. JO no s6c qui, ni tinc elements per encetar 
el debat sobre si l’edat penal ha de continuar sent eIs setze o els 
divuit anys; en tot cas, que es plantegi aquest debat ja significa 
moltes coses. Crec de tota manera que 6s molt important recor- 
dar que en Ia leg;islaci6 juvenil d’aquest pafs e1 fet que la p&r- 
clua de llibertat sigui I’única alternativa a l’hora de sancionar 
una falta o a l’hora de jutjar una falta és una situaci6 greu. 6s a 
dir, quan hem comentat diverses vegades politiques europees de 
la probation, etcetem, és a dir, que hi hagi possibilitats d’alter- 
natives de reecIucaci6 en comptes de la presó, s6n importants, 
perquk és evident -i aquests dies hi acaba d’haver unes dades 
que altres diputats que segueixen rnks la problemhtica de les 
presons coneixen millor que no pas jo el cas de la Trinitat, que 
em penso que expliquen fins a quin punt la pres6 apareix, per a 
molta gent jove, com un element de nu-retorn; és a dir, com un 
element d’incardhaci6 en d’altres línies de marginaci6, i de 
marginació mava a dir cccrbnicm i gairebé garantida, 
6s molt més difícil i molt més car proposar mesures terap& 

tiques que no pas la presó, i aixb 6s evident, Ara, em penso que 
hem de tenir el valor de formular i fins i tot de formular pressu- 
posthriament quin cost suposaria l*aplicació dc mesurcs aiterna- 

tims a la presó en aquests moments, a molts dels joves que jo 
crec, i repetehxo que a partir de la seva entrada a la pres6 tenen 
un dificil retorn enrere; en algun cas concret, aquest Diputat ha 
hagut d’anar a donar cursets a les presons, i em sorprh veure 
quines s6n les preocupacions dels joves; les preocupacions s6n 
com després coklocar-se en xarxes més o menys mafioses, en 
alguns casos -i dic la paraula amb totes les lletres-, per sobre- 
viure o per sobreviure en tot cas corn a treballadors autoocu- 
pats, com a trebdladors empresaris, perqui? saben que tenen 
poques possibilitats d’obtenir una reinserció normal en el mer- 
cat de treball normalitzat. 

I, findment, un sector especial de joves, el sector dels joves 
estrangers; 6s un tema que també ha aparegut en el debat de 
pressupostos: l’estat d’indefensió en qu+ es troba un treballador 
estranger a 1’Estat espanyol, a Catalunya, a tot Empa, i sortia 
I’Informe Ford, que la Comissi6 Primera va aprovar que fos di- 
fós arreu, a travbs d’una iniciativa del Pnrlment i d‘una inicia- 
tiva del Govern; all& parla d’una m e r a  molt especifica de la 
problemhtica especial d’aquests joves treballadors estrangers, 
Corn que per moltes mons no vull depassar el temps atorgat, 
faig aqul la internpi6 de la meva intervenci6. 

Wcies, senyor President. 
El Sr, PRESLDENT: Moltes gdcies, senyor Riera. Pel Con- 

sell fiecutiu, té la paraula 1’Honorable Conseller senyor Bas- 
sols. 

El Sr. CONSELLER DE JUSTÍCIA: Senyor President, sen- 
yores i senyors diputats, si m’hagués d’atendre -i hauria d’aten- 
dre-m’hi- als temes de la interpellaci6 presentada pel senyor 
Riera, hauria de manifestar d’entrada que en el poc temps de 
qti8 reglamenthiament puc disposar és molt difici1 exposar 
d’una manera mínimament satisfactbria quins s6n els propbsits 
de capteniment del Govern en relació amb la política de joven- 
tut, fins i tot limitant-10s a aquells ternes pels quals el Diputat 
senyor Rera ha demostrat en la seva intervenció especial inte- 
S&S. 

Corn ha dit el Diputat interpelht, fa un mes aproximada- 
ment el Director General de Joventut va compar&ixer davant la 
Comissi6 de Política Culturai per parlar precisment de tots 
aquests temes. 

Jo considerava que era una Ilhstima que el senyor Riera, per 
motius sens dubte molt justficats, perb ni cap altre diputat del 
seu Grup parlamentari no hagués estat present en aquella ses- 
si6. Celebro, de tota manera, que se’ns hagi dit que es d h a  per 
informat i que a més a més hagi expressat la seva satisfacció 
peJs termes de l’expasici6 que va fer-se en aquella ocasió. 

Perb jo penso que les informacions que el Govern ha de faci- 
litar amb motiu d’aquesta interpel*laci6 que estem m i t a n t  
s’adrecen a tota la Cambra i no hicament a l  Diputat jnter- 
pdant,  a tots eh diputats que no fornen part, tambd, d’aquelia 
Comissió i que, per tant, és necessari *’hi obliguen els termes 
de la hterpeHacib que, encara que sigui amb moita m6s breve- 
tat de la que en principi tenia prevista, faci unes breus conside- 
racions sobre els capteniments de carhcter generd de la politica 
de joventut del nostre Govern. 

Aquest es mou al voltant o a l’entorn de tres eixos bhsics: 
dos d’ells, en la plitica de joventut, que són els que s’cstilen 
generalment, S’han posat en relleu en eIs fbrums internacionals 
i han orientat la nostra actuació des del primer moment, ja i’any 
1980, i continuaran inspirant la noses política, per la qual cosa 
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constitueixen la base -i amb aixb contesto concretament la in- 
tcrpcllacib dels nostres propbsits de capteniment. 

El primer eix 6s el de la incorparnci6, e1 de la integraci6 dels 
joves a la societat. En aquest sentit, cal tenir ben present cap a 
quin tipus de societat mern i com fem de la incorporaciú dels 
joves un factor real de progrés envers una societat més lliure, 
més solidaria, m6s justa, de mCs qualitat hurnrmit, mds tkcnica, 
professional, etica i cultural, i de major benestar per a tots. No 
hi ha politica de joventut viable si I-IQ estA articulada en u11 marc 
m6s ampli de projecte de societat i de pais; la incorporaci6 a la 
societat 110 6s nom& un problema de preparació tkcnica o la- 
beral -que si que ho 6s’ tanbe-, sin6 una qüesti6 de valors i 
d’actituds enfront d’aquesta societat i del projecte dc convi- 
vhcia.  

E1 segon eix 6s el de la participació juvenil; la politica de jo- 
ventut ha de ser entesa -i ho 6s per nosaltres- rn& com una pe- 
dagogia social que no pas com uila prestaci6 assisteiicial al 
servei dels joves. Es tracta de fer una politica de joventut amb 
els joves més que no pas per als joves. Cal estimular totes les 
energies socials i en primer lloc les dels mateixos joves, en 
l’aborclatge dels seus problemes. Es tracta, doncs, d’una peda- 
gogia de la participaci6 i de la iniciativa, que precisament per 
aixb ha de vetllar, perqu& ningLi en quecli al marge per falta 
de possibilitats. 

Junt amb aquests eixos d’inserci6, d’incorprxili i de parti- 
cipació, hi ha encara un altre element bhsic per definir la nostra 
actwaci6 present i futura en mat&ria cle joventut: treballem en el 
marc d’una polilica global, una politica que assumeixi i atengui 
la globalitat de la situach5 juvenil i que alhora suposi tamb6 una 
actuacili globalitzadora de tot el Govern, 

Per dxb les politiques de joventut bari de ser poiitiques dels 
govcms en Ia seva tolalitat. Tot aIlb que afecta els joves -preci- 
siirnent per ser molt i molt divers- 110 és globitzable en un sol 
organisme administratiu, sinó que és responsabilitat de tots cls 
depuiaments del Govern en el seu conjunt, Aquesta afirmaci6 
no coiitmcliiu -que quedi clar- la necessitat cl’uns brgans especi- 
€ics que rccballin en matkria de joventut i que tenim en el con- 
toni del nostre Govern en Ia Direcció General de Joventut i 
I’lnstitut CataIh de Serveis a la Joventut. 

Aquesta. doble vessant de globditat i de treball específic es 
nranifesta de diverses maneres; no m’hi puc detenir ara, perb si 
que assenyalar6 alnnenys que, com a conseqii&ncia del que iicrl- 

bo de dir, en la realitzacid d’um intensa tasca interdepatarnen- 
tal impulsada per la plirecci6 General de Joventut, o duta a 
terme a través de la seva collaboracid, es coordina aquesta ves- 
sant sectorial de cada Departament: Lmb el conjunt d’una políti- 
ca globalitzada. 

No puc, en el marge d’aquesta intqelhci6,  explicar totes 
les actuiicioiis fruit d’aquesta politica sectorial i de coordinació 
i per aixh faig estalvi d’una exluustiva enumeració, perb em 
sembla interessant, almenys, donar-ae una petita mostra. Per 
exemple, en el camp de la promoci6, de la particippaci6 i de l’as- 
sociacionisme, podríem parlar dels ajuts, convencions, convenis 
de col-hboraci6 econbmica,.. Si pensem en Europa -i pensa que 
el tema és important-, hauríem d’esmentar les actuacions del 
Dep‘xtament d’hsenyament, de la Direccili General de la Jo- 
ventut, del Patronat Catal& pro Europn, en la concessió de be- 
ques, per exemple, la gestió i la subvenció dels programes 
d’ intercanvis, les estades lingüístiques i un llarg etcetem. 

En fi, deixo de banda per manca de temps tot el que podria 
exposar en un apartat sobre la qualitat de vida o sobre els as- 
pectes importants, de lleure i esport, O en relaci6 amb els temes 
culturals o d’aprenentatge per centsar-me en les actuacions E- 
ferents a ies situacions problemhtiques o negatives -de mar& 
naci6, en una paraula-, que desvetllen l’inter&s especial del 
senyor Riera en els moments d’aquesta interpellació. 

En termes generals em cal esmentar, en aquest ordre de co- 
ses, els programes d’educaci6 campensatbrla, les activitats dels 
equips d’antenció a infants i adolescents en situació de Fisc, el 
tractament rehabilitador de menors en medi obert, amb el su- 
port dels delegats d’assisthcia d menor... Aquesta és una arma 
que és a Ies nostres mans, que és la probation en el camp dels 
menors, que no pocirern aplicar, en canvi, alls adults majors 
d’edat a partir dels setze anys, perqub no d e p h  de nosaltres ni 
en tenim cornpetencies, o bC en el camp tamM de la institucio- 
nalització. 

Els programes ducalius de formaci6 professional, d’anima- 
ci6 sbcio-cultural o d’integració adrepts als joves interns als 
nostres centres penitenciaris, les ajudes a entitats sense halitat 
de lucre per a la contractació de joves en atur IIQ subsidiat, les 
actuacions a favor de la integra& s0cL.d i laboral dds &mi- 
nults, i tota una tasca de dinamització que porta. a cap l’brgcm 
t&cnic de dragodepend&ncin. 
Crec que, sens perjudici de tota Ia informaci6 que em queda 

per facilitar amb detall sobre aquest tema dels joves marginats, 
per la qual cosa aprofitaré el temps que em quedi i, en tot cas, si 
tinc ocasió en el segon tom ..., crec que el que ja porto dit, en 
termes generals, és suficient per evidenciar la realitat d’una p- 
lítica, la consisthcia d’una politica. Politica d’inserci6, politica 
de participaci6 i politica global de joventuts defineixen i em- 
marquen, doncs, no nom& el que s’ha fet, sinó també en quina 
línia s’estA avanpnt i, per tant, els propbsits de capteniment del 
Consell Executiu que motiven la intespellaci6 que contesto, 
amb ei benenth que ens cal -i ho farem- aprofundir i intensifi- 
car l’acci6 de govcni en tots els hmbits. 

Bé, i d’acord amb el que acabo d’jndicar, passo seguida- 
ment, i sense mks prebbuls, a exposar les actuacions més im- 
portants, el possible detall, tot el que em permeti el temps de 
que disposo, en relaci6 amb la joventut més marginada. 

L’Tl-lustre Diputat interpetlant ha comenqat, en parhr de 
punts concrets, a re€erir-se a X’atur, per tant, a l ’hb i t  laboral i 
jo, doncs, també li concedeixo el primer lloc de la meva respos- 
ta. He de referir-me abans de tot, en aquest punt, a 1’0n-h ..., 
ordre que he deixat a l’esc6, per& no importa, és una ordre del 
Departament de Treball, del mes de gener d’aquest any 1991, 
que dintre d’un programa en general de regulació de les seves 
activitats en ordre a la fomaci6 pm€essional i a la promoció de 
llocs ocupacionals, dc llws de treball, dedica uns quants dels 
seus capítols al tema de Irt joventut, de la joventut en atur, de la 
joventut nu qualificada, de la joventut amb diñcultats especials 
per al trebail, 

Aquestes activitats que s’estan duent a terme, en bona part 
s6n repticili d’altres que ja van tenir iioc en l’anuditat passa- 
da. Aquestes activitats, no obstant no disposar, no tenir davant 
aquesta Ordre, no importa, fan referkncia a programes de for- 
rnaci6 ocupacional de menors de vint-i-cinc anys a chrrec del 
Fons Social Europeu, que han representat, I’any passat -les da- 
des d’aquest any no les tenim encara-, una inversió de 3.405 
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milions de pessetes; han participat en aquests programes 20.300 
alumnes, amb un conjunt de 1 SO8 CUSOS subvencionats. 
Hi ha -hi havia tsunb8- el programa d’ajuts a entitats sense 

hirn de lucre, que tendeix a buscar la contractació, la modaiitat 
contractual per a joves o persones pertanyem a col-lectius de 
difícil inserci6 laboral -minusv&lids, persones sense qualifica- 
ció professional- per part d’entitats sense finalitat de lucre. 
L’any i990 es van formalitzar cent quaranta-cinc contractes 
d’aquest tipus per a menors de vint-i-cinc anys en aquesta situa- 
ci6, i l’import dels ajuts va ascendir a 101.500.000 pessetes. 
Hi ha ajuts adreqats a cooperatives i societats mbnimes la- 

borals amb la mateixa ñnalitat; programes d’orientació profes- 
sional, programes de formació de mballadors, de determinats 
sectors del m6n de la produccib, i hi ha -i em penso que aixb 
tarnbe és d’interks remarcar-h- uns plans d’ocupaci6 que es 
fan en collabració amb els ajuntaments i aítres amb els con- 
sells comarcals. 
Jo deixo, per moltes mons, tmM ..., no vull abusar més del 

temps, perb deixo per ai segon torn, si 6s que el senyor Riera 
intervé també, i em permet de tomar-ho a fer per parlar dels al- 
tres ternes a l s  quals ell s’ha referit en la seva primera interven- 
ci6. 

Gdcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, Honorable Conseller. 

El senyor Ignasi Riera pot fer el tom de replica, 
El Sr. I GASSIOT Si, griicies, senyor President. Un, 

a vegades, quan parla de la situacic) de la problernhtica de la jo- 
ventut, tb una mica la sensaci6 que 6s un dels pocs problemes 
que se supera amb els anys, i aleshores penses que, hé, que ja 
deixaran de ser joves i ja s’ho trobaran, 6s a dir, ho dic amb un 
cert cinisme; perb és que, a vegades, costa molt veure fins a 
quin punt la no-soluuci6 a temps d’una determinada probledti- 
ca de la joventut pot marcar no solament una vida, sinb que pot 
marcar moltes vides patatleles. Hu dic p q u &  em penso que, si 
en un cas concret, mai, nin@, cap entitat política, cap parla- 
ment, cap organització cívica, pot creure que fa prou amb el 
que esta fent, és justament en aquesta problemhtica o en aquest 
treball a favor de la joventut; amb una situa& molt curiosa: 
que quan, demog&ficament, resulta que no hi ha tants joves, es- 
tadisticament, com abans, en canvi, la situació d’aquests joves, 
que gaireu comencen a ser una mena d’arqueologia dernogA- 
fica, en canvi, planteja u11 tipus de problemhtica bastant diferent 
de la que havien plantejat* 

L’dtra qüestió concreta -i, en aixb, amb la resposta del Con- 
seller hi estic d’acmd, prb  voldria ampliar-ho- és el terna que 
una polftica juvenil no es pot fer només des d’un brgan: neces- 
sita una coardinaci6 interdepwtarnentai i una coordinació d’es- 
forgos. Jo havia parlat abans de la necessitat de treballar 
conjuntament amb organitzacions no governarnenfals, organit- 
zacions sense afany de lucre, tota mena d’eentitats d’associacio- 
nisme juvenil, ajuntaments i, aleshores, també les accions de 
govern, i clixb no 6s només des d’un sol departament, sin6 des 
de tots ells governs. 

Un altre aspecte important: el terna de la política de recquili- 
bri. A mi, a vegades, em preocupa -i ho he dit més d’una vega- 
da, parlant de E’Institut Catal& de Serveis a la Joventtit-, per 
exemple, que el que fa m’esd M, perb sk si ah6 arriba de la 
mateixa manera a tot arreu, o fims i tot si arriba LI tot ameu, des 
del punt de vista que dius: cAqui hi ha tantes persones, i l’lnsti- 

tut Catala de Serveis a h Joventut fa una acci6 per a UR &u pes 
cent dels joves de tot meun, si no es t6 en compte, en akb, que 
hi ha zones que requerehen una politica activa de qui l ibr i ,  
6s a dir, si en temes econbmics haviem parlat de les ZUR -les 
zones d’urgent reindustriditzaci&-, jo crec que continua ha- 
vent-hi, a Catalunya, des del punt de vista social, zones d’un 
reequilibri urgent, I) d’un urgent reequilibri, perqub s6n zones 
que han patit$ en tot cas, o que viuen, en tot cas, conseqü&ncies 
d’uns ddssims anys seixanta i setanta, i que han acumulat, en 
aquest cas, dbficits i, per tant, possibilitats de rnwginaci6. 

Ho dic perqub aquí entra iambe, la consideracih sobre les po- 
lítiques especffiques contra i’atur juvenil: és m tema que el 
nostre Grup, ja anteriorment, ha plantejat m6s d’una vegada en 
aquest Parlament, i no el continuo plantejant, 

Hi ha, finalment, una consideraci6 important, i és que en la 
probledtica de h joventut comenp a haver-hi una certa inter- 
nacionalització de probledtiques, és a dir, els que vivim a de- 
terminades zones més o menys periferiques de Cataiunya, ens 
adonem que hi ha una situa& molt curiosa i diferenciable entre 
pares i filIs: 6s a dir, els pares, sense cultura acadbmica -no, de 
cultura mtropdbgica, en tenen moltíssim-, sense cultura aca- 
d&mica específica, han tingut una experikncia labora1 mes o 
menys continuada i han tingut, fins i tot, una experikncia prso- 
nai important de tot el que ha suposat, diguem-ne, l’<<aventura}> 
-i ho dic entre cometes- migmtbria, i els fills, que es traben 
molt més desarrelats davant de moltes coses, que davant de de- 
terminades questions, per exemple, com deia en cert moment el 
Pac0 Candel, no se senten ni nacionalistes ni antinacionaiistes, 
se senten anacionalistes, i així en molts temes: 6s a dir, estan en 
una societat en la qud no acaben de saber si hi tenen o no hi te- 
nen m funci6 a fer. Doncs M, curiosament, aquests joves te- 
nen més estudis que els pares, no tenen, en canvi, l’experibncia 
laboral dels pares, i tenen, per tant, problemes d’integraci6 en la 
societat diferents dels que han tingut els pares. 

Per quh ho dic, akb? Per@ em penso que, en aquests mo- 
ments;, 6s absolutament urgent comenpr a fer un esforg mes se- 
ri6s de coordinaci6 de les politiques juvenils que es fan des del 
Govern amb les polftiques juvenils que s’estan fent en aquests 
moments al conjunt d’Europa. 

GrAcies, senyor President. 
El Sr. P R p X D m :  Moltes &cies, senyor Riera. L’Hono- 

rable Conseller vol intervenir? Té la pmula. 
Ei Sr. CONSELLER DE JUSTfCIA: Gracies, senyor Resi- 

dent. Tractar6 de reprendre el fil del que estava dient: penso 
que he parlat ja, encara que en temes limitats pel temps, del 
problema de l’atur, de l’atur juvenil i del que s*esth fent per 
combatre’l. En segon lloc, el senyor Riera, el Diputat senyor 
Riera ha parlat de problemes de drogodependknciq penso que 
ser& suficient, en aquest punt, corn a mostra de la preocupació 
del Govern de la Generalitat sobre aquest problema, realment i 
certament profimdament preocupant, totes les campanyes públi- 
ques que s’han fet contra la droga, de prevenci6 contra h droga, 
contra l’aicohoiisme i contra el tabac, les prohibicions, les dis- 
posicions que ha dictat la Conseiieria de Sanitat respecte a nixb, 
i tamM vull destacar, entre les iniciatives que s’han dut a terme 
pel que fa especialment al problema de la drogodependencia de 
la infhcia i la joventut, el desenvolupament de diversos plans 
específics en el marc del Programa d’educaci6 per a la salut a 
I’escola. D’altra banda, es coordina la xarxa d’atenci6 al drogo- 
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dependent, que compta amb cinquanta-cinc centres, Aixf ma- 
teix, es ciispsa de nou unitats de desintoxicaciú hospitalhria en 
centres propis O concr:rtats. 

Pel que fa al tema de la preocupació dels centres penitencia- 
ris -preocupacid íhbsolutcment compartida, senyor Riera, i com- 
partida tarnbe pcr l’djrmaci6, per la crida que vosth ha fet R la 
manca d’altemativcs a la prcs6, ben certa- jo he de tiii-li -- 
aquest és un tema en el qual em podria estendre molt; ~ I Q  ho fa- 
re, perqir& de tot ei que vosth erri preguntu, lbgiciitnent, aquest i 
el terna de la. dclinqiiEncia dels menors de setze anys s6n els 
que més conec-, jo  he de dir-li que 110 tenim, bbviarnent no te- 
nim coxnpethncies per establir ni una protrrttioit ni altres rnes~-  
res alternatives que podrien evitar l’entmda de joves de setze, 
divuit i vint anys a la pres6. Perb si que li he de dir que estem 
fent un esforq en im doble sentit, almenys, perquk es íaci ~s 
d’un article del Codi Penal q u e  nosaltres rho podem modificar, 
encarir que hem intentat infrrrctuosament de millorar-10-, l’arti- 
cle 65, que permetria que, en determinats casos, els tribunals 
substitui’ssin la pena de pres6 als menors fins als divuit anys 
4113 seke rl. divuit anys, que s6n majors d’edat penal- per I’in- 
gres en u11 centre de reforma. 

Nosaltres tenim aquests centres i n’hein cmstriiit algun, per 
exemple, en cl paratge de Mantilivi, Girona, especialment MQ- 

guts per aquesta prcocupacib; 6s u11 centre on hi ha tallers, on 
aquests joves dc setze a divuit anys podrien aprofitar el temps 
de la condemna, i que rciinejxen, a la vegada, les suficients ga- 
ranties de segimtat i de vigilancia per satisfer els tribunals. La 
verht 6s que, per aril, hem aconseguit resultats molt minsos, 
perb estem csfqmt-xros en gestions directes prop dels tribu- 
nals per millorar aquesta situaci6. 

hi ha jo- 
ves, jo li he de dir -i potser li sorprendd- que segons les dades 
dcl 1990 --per tant, ben reccnts-, dels 4.750 interns que hi va 
havm, corn a rnitjma, a les presans: de Catalunya, 1.814. eren jo- 
ves, entenent per joves els menors de vint-i-cinc anys. Doncs 
U, els programes educatius ntlrepts a ells van obtenir una par- 
ticipació important: van ser alfabctitmts, vim intervenir ... , van 
participar en cursos d’alfabetitzacj6 i hi van reeixir 241 joves; 
en els progranes per a l’obtenci6 del certificat ci’cscolxritat, 
285, i i97 en els de graduat escolar; a les activitats formatives, 
hi van participar 585 interns; a les aríistiqiies creatives, 565; a. 
les fisico-esportives, 1.148 intents. Els progr~mes de formació 

DC totes imnercs, afortunadament, en els celitnx, 

ocupacional, que es porten ..., que desvetuen molt d’interh pr 
part dels interns, s’han donat 3X cursos, amb UPI total de 240 ho- 
res lectives, sobre diferents especialitats, tals com les arts g&i- 
ques, cistelleria, csnstrucci6, cuina, electricitat, enquadernació6, 
etchtera. 

No em puc estendre rnds en aquest terna --se m’ha acabat e1 
t e m p ,  per6 si  que voldria dir, senyor Riera -jo crec que les 
seves paraules i la seva preucupaci6 és molt lioable i, a més a 
més, les seves paraules nioh assenyades-, que gairebd tots els 
punts que vosth ha tmat són objecte, m M ,  de l’atenci6 dd  
nosetre Govern. Per exemple, vost8 ha parlat del reequilibri, que 
em sembla qiie realment 6s un tema que mereix la mMma 
atenci6, perb com a exponent, si més no -no hi puc entrar amb 
m6s detall-, com a exponcnt que aquesta preocupaci6 6s com- 
partida, jo  li xecorc~o, per exemple, tota la política, no pas única- 
ment del Govern de Ia Genemlitat: j a  hem dit, -i vostk hi ha 
estat plenameat d’acord, i jo amb vostb que la politica de jo- 
ventut és una politica globalibada, no ja finicament per tots d s  
dep‘ments  del Govern, sind també amb les altres institu- 
cions, i t m b d  amb el món ..., amb la societat civil, amb el m6n 
privat, Doncs bé, jo li poso CQM a mostra d’aquesta preocupa- 
ci6 i d’aquesta coordinació d’esforqos tot el que es ve realit- 
zant, per exemple, en el barri de la Mina on, amb i’únie esforq 
de la Generalitat de Catalunya, es va construir recentment un 
magnific local per a la infhcia i per a Ja joventut, que durant el 
curs de l’mualitat passada, 110~~16s per a despeses de S - C ~ Q I M -  
ment i de personal ha importat, el seu cost, més de 2f milions. 

Jo penso que, encara que la meva exposi& sigui obligada- 
ment 1irniLicla per m6 del temps, de totes maneres he pogut do- 
nar una idea que completa la molt mes extensa que va poder 
donar el Director General de Joventut, perb he pogut donar una 
idea a tots els membres de la Cambra -a tats, naturalment, els 
aqiil presente de la política de l’esfoq que ve yealitzcult ei Go- 
vern cle la Genemlitat en aquest camp de la politica de la joven- 
tut i, sobretot, de l’authticd i sincera preacupacid que sentim 
per aquest problema. 

Moltes gdcies, senyores i senyors diputats; @cies, senyor 
President. 

El Sr. PRESmEW: Moltes phcies, senyor Conseller, Fins 
dem&, a les deu del matí, se suspbn la sessi6, 

(Es un quart de nuu dei vmpw i dotze minuts.) 
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