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Skrie 1) - Nfirncro I I4 / 111 kgislatura / Vuitli: pcriodc Dijous, 12 dc desembrc de 1992 

Sessi6 Henhria núm. 82 
Primera rcuni6 

SUMARI 

La sessid s’ohre a un quart d’onze del matí i nuu minuts. 
Modificaci6 de I’ordrc ctcl dia 

Proposició no dc Llci  sobre la nefcilsa dc la Competencia del ParIclmcnt de Catalunya en Ivlh?ria de JJret Civil (plint primer 
de l’cnrclre del dia.) 

I R  M .  Ei. Sr. President anuncia la supressió del puni wit2 de /’ordre d k  ( p ,  5814). 

L ’ I .  Sr. Secretm+i Primer I1t.gei.x I’cxposici6 de motiirs de la Prtpisiciii (p.5814). 
Posici6 dels grups: 1. Sr. LUFWC (CDS) (p. 5815), i. Sr. Carod-Rovira (ERC) ( p b  58I6), I .  Sr. Perca (2’) (p. 5817), I .  Sr. Nuu- 
!art (IC) (p.  581 7), I .  Sr. Abell6 (S)  (p. 5818) i I .  Sr. Cumps i Rnviru (CilJ) (p.  5819). 
Votació: aprovaíiu per uitanimitat (p. 5820). 
El M .  li. Sr. President adrqa wtes paraules+ a ka Cumbrcs sobre Iu impcwldncia de l’uprovrauih d’aquest text (p .  5820). 

Dictamen de in Conrissih d c  Justicia, Dret i Seguretat Ciutadana sobre el I’rwjcctc de Codi dc Saicccssicms per Causa de Mort 
en el Dret Civil de Cataltinya (Punt segori de l’ordxe del dia.) 

Articlc 1 
Articlc 2 
Esmenn de[ G.  P, Popular (n6rn. I ,  de supressi6) 

Parhgrafs prinicr i segon 

Presentació del Projecte: H .  Sr. CnnseSler de Justícia (pb 5820). 

Torn a favor: I. Sr. Perea (P). Tot seguit n’anunck la retirada ( p .  S#21),  

(Dos fascicles) IJasciclc prirncr 
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E,wnenes del G, P. d’hiciativa per Catalunya (núm. 2 i 3, d’addició) 
L’l. sr. Nualart (Ic) anultciu una esmena trun,wcciuna~ Q aquestes esmenes (p. 5822). Tot seguit, I’]. sr. secretari Primer en 
llegeix el text (u. 5822). 

Articte 3 
Parh gra f segon 
Esmena del G. P .  d’lniciativu per Caralunya (núm. 4, de supressi6) 

Torn a favor: I .  Sr. Nutalart (IC) (p.  5822). 
Torn en contra: 1. Sr. Camps i Rovira (CiU) (p. 5822). 

Article 4 
Parhgraf primer 
Esmena del G.  P. Popular (núm. 5 ,  de modificació) 

L’I- Sr. Perea (PI anuncia una esmenu transaccional a aquesta esmena (p.  5822). Tut seguit, I‘.!. Sr. Secretari Primer en lle- 
geix el text (p. 5822). 

Articles 5 , 6  i 7 
Article 8 
Farhgraf primer 
Esmena del G.  P .  Popular (núm. 6,  d’addici6) 

Tom. a favor: 1. Sr. Perea (P)  (p.  58223, 
Torn en contra: J .  Sr. Camps i Rovira (CiU) (p. 5822). 

Addicih d’un nou article 
Esmena dei G. Socidista (niirn. 7, d’addki6) 

Torn a favor: I .  Sr. Abelld (S) (p. 5822). 
Torn en contra: 1- Sr. Camps i Rovira (CiU) (p.  5822). 

Articte 9 
Paragraf primer 
Esmena de I’A. P .  dEsquerra Republicana de Catalunya (núm. 8, de modificaci6) 

Pit rb graf t crce r 
Esmenar del G.  P .  Popular (núm. 9, de supresskí) 

Article 10 
Text de2 Dictamen 

L’I. Sr. Curod-Rovira (ERC) n’anuncia la retirada, juntament amb la de totes 11 

L’I. Sr. Pereu (P)  n’anuncia la retirada (p.  5823). 

Votació dels articles 1,5,6,7 i 1 O: aprovats per unanimitat (p. 5823). 

s al res esmenes del seu Grup (p.  5823). 

Votació de l’esrnena trdnsaccional a les esmenes n h s .  2 i 3: aprovada per unanimitat (p. 5823). 

Votació de l’artick 2: aprovat per unanimitat (p .  5823). 
Votaci6 de l’esmena núm. 4: rebuíjuda per 3 vots IZ favor, 53 en contra i 16 abstencions (p ,  5823). 

Votació de i’LtrticIe 3: uprovur per 69 v m  a favor, cup en cuntra i 3 abstencions (p. 5823). 
Votació de l’esmena irmsaccional n h .  S: aprovada per unanimitat (p. 5823). 

Votaci6 de lydxticle 4: aprovat per unanimitai ( p .  5823). 
Votació de l’esmena núm. 6:  aprova& per unanimitat (p. 5823). 

Votaci6 de l’article 8: aprovat per 61 vnts a favor, cap en contra i 14 abstencions (p. 5823). 
Votació de l’esmena n h .  7:  rebutjada per I7 vtm afavor, 58 en contra i cup ahstenci6 (p.  5823). 

Votaci6 de l’article 9: aprovat pes unanimitat (p 5823). 

Text del Dictamen 

Text del Dictamen 

Text dei Dicíumen 

Text del Dictamen 

Text del Dictamen 

Article i 1 
1 .r 
Esmena del G.  Socialista (n6rn. 1 O, d’addici6) 

Torn a favor: I .  Sr. Abelld (S), juniament amb ¡‘esmena núm. 12 (p. 5823). 
2.” 
Esmena de ¡’A. P .  &Esquera Republicana de Catalunya (niirn. 1 1, de supressi6) 

Retirndu abans (esmena núm. 8). 
Esmena del G. Socialista (núm. 12, il’addici6) 

Defensada abans (esmena nlim. I U ) .  
4.t 

E,rmerza de 1’A. P. d‘Esqueru Reprddicunu de Catalunya (núm. 13, de modificaci@ 
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Retirada abans (esmertu núm. 8) .  
Esmena del G.  P .  d’lniciativa: per Cclltalimyn (niirn. 14, d’addici6) 

Torn a favor: I .  Sr. Nualart (K)  (p .  5823). 
Torn en contra: I .  Sr. Camps i Rovira (CiU) (p .  5824). 

ArlrliciO d’un noi1 pwdgraf 
Esmena del G. Socialixta (nrirn. 15, d’addició) 

Article 15 
fismena de2 G. P .  d’lniciutivu pcr Catalunya (nútn. 16, de modificaci6) 

Tom a fwor: I .  Sr. Nunlart (IC), jrmflrrnenb nmh l’esrnena nlirn. I7 (1). 5824). 
Esmeria del G,  P .  d’hiciativu per Catdrcrzya (niírn. 17, d’addicili) 

Defensada ahuns (esmena núm. 16). 
Tom en contra: I .  Sr. Camps i Rovira (CiU) (p. 58243. 

L’I. Sr. Abet16 (S)  n’anlcncia la retiruda (p .  5824). 

Articlcs 36 i 17 
Article 18 
Esmeria del G.  P .  d’hiciativa per Catalunya (ndm. 18, d’addici6) 

Torn a favor: I .  Sr. Nualart (iC) (p 5824). 
Torn en contra: 1. Sr. Camps i Rovira (CiU) (p .  5824). 

Article 29 
Article 20 
I%rhgraf tcrccr 
Esmena del G.  P .  $Iniciativa per Catalunya (niim. 19, d’addició) 

Torn a favor: I .  Sr. Nwlurt (IC), juntament amb Vesmena nlim. 21 (p,  5824). 
L’I. Sr, Camps i Rovira (CiU) i n t c d p e r f e r  i m  aciarimerzt (11.5824). 

Prtrd graf q riart 
Esmena del G. Socialista ( n i h .  20, de supressidi) 

Torn a favor: I .  Sr. AheElb (S). Tot seguit n’anmcia la retirah en favor d’una esmena transacciunal21 bis (p ,  5825). 
Torn en contra conjunt: I .  Sr. Camp,y i Roviru (CiU) (p.5825). 

Dehatuda abans (esmena núm. I 9 ) ,  
L’I. Sr. Nualart (iC) n’anuncia la retirada (p .  5ü25). 

Votaci6 dels articles 12,13,14,16, i 7  i 19: aprovatsper unanimitat (p .  5825). 
Votaci6 de les esmenes núrns. 10 i 12: reburjades per 13 vots afuvor, 58 en contra i cap ahstenciú (p- 5325). 
Votació de l’esrnena n6m. 14: aprovada per unanimitat (p.  5825). 

Voiaci6 de l’article i 1 : aprovat per 63 vots a favor, cap en contra i I 0  afrstenciuons (p.5825). 
Votaci6 de les esmenes niims. I6 i 17: rebutjades per 2 vots a favor, -55 en contra r‘ 16 abstencions (p ,  5825). 

Votaci6 de l’article 1s: uprovat per 72 vots a favor, cap en contra i 2 absrencims (p. 5825). 
Votaci6 de l’esmena niim. 3 8: uehutjuh per 3 vots afuvnr, 55 en contra i 18 absreneiuns (p. 5825). 

VotaciEi de I’nrtiele 18: clflrovat per 73 vots a fuvor, cap en contru i 4 abs~encicms (p .  5825). 
Votació de l’esrnenit ntirn. 19: rebu&jada per 4 w t . ~  a favor, 55 en cuntra i 19 abstmciuns (p .  5825). 
Votaci6 de l’esmena nfirn, 21 , subsegüent al Dictamen del ConseXll Executiu: aprovada per unanimitat (p.  5825). 

Votaci6 de l’axiicle 20: aprovat per 73 vots a favor, cap en iwntra i 4 abstencions (p. 5826). 

Esmena de1 G. P, d’hiciutiva per Catdunya (núm, 21, de modificació) 

Text del Dictamevt 

Text del Dictamen 

Text dei Dictamen 

Text del Dictamen 

Text del Dictamen 

Articlcs 21 a 29 
Text dei Dictamen 

Votaci6: aprovats per unanimitat (p ,  5826). 
Article 30 
1% 1. a graf tercer 
Exmertu del F.  P .  dlniciativa per Catalunya (n6rn. 22, de rnodificaci6) 

Torn a favor: I .  Sr. Nualart (iC) (p. 5826). 
Torn en contra: I .  Sr. Camps i Rovira (CiU) (p. S826). 

Articles 31 i 32 
Article 33 
lDfirBgraf primer 
Exrneiia del G. Sociaiistu (n6rn. 23, de supressi6) 
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Tom a favor: I .  Sr. Ahellb (S) (p. 5826). 
L’I. Sr. Camps i Rovira (CiU) intern& per fer un aclariment (p. 5826). 

Articles 34 a 38 
Article 39 
Paragraf segon 

flsrnena del G.  P .  d’liziciuiiva per Catalunya (núm. 2 4  de supressi6) 

Articles 40 a 44 
Text del Dictamen 

E’I.  Sr. Nualart (K)  n’anunciu la retirada (p .  5826). 

Votació dels articles 31 i 32 a 38,W a 44: aprovatspes unanimitat (p. 5826). 
Votació de I’esmena núm. 22: rebutja& per 4 vots a favor, 54 en contra i 21 abstencions (p. 5826). 

Votació dc I’mticle 30: uprovat per 75 vot,y a favor, cap en contra i 4 abstencions (p ,  5826). 
Votació de l’esmena niirn. 23: rehutjadu per 16 vots a favor, 52 en contra i 9 abstencions (p.  5826). 

Vota& de l’artick 33: aprovat per 65 vots a favor, cup en contra i 12 abstencions (p.  5826). 

VotaciB de I’article 39: aprovat per 73 w t s  a favor, cap en ooniru i 4 abstencions (p.  5826). 

Text del Dictamen 

Text del Dictumen 

Text del Dictamen 

Article 45 
Parhgmf primcr 
Esmena del 6.. P .  d’Iniciativa per Catalunya (núm. 25, d’actclici6) 

L’I. Sr. Nualart anuncia una esmena ?ransuccimal n aquesta esmena (p .  5827). Tot seguit [’I. Sr. Secretari Primer en llegeix 
el t a t .  (p .  542 7). 

Articlc 46 
1 .r 
E.mena del G. Socialista (níirn. 26, d’addiciú) 

L’I .  Sr. AheEld (S) la dbnu per defen,wdu (p. 5827). 
Esmena del G.  P .  d‘lniciativu per Catalursya {niírn. 27, d’ddició) 

Tom a favor: I .  Sr. Nualart (IC) (p.  56127). 
Torn en contra: I .  Sr. camps i Rovira (CiU) (p. .W2S). 

Articlc 47 
Esmena del G. P .  d’hiciutiva per Catulunya (nh. 28, d’addiciii) 

Article 48 
Article 49 
Esmena del G. P .  d’lniciaiivu per Catalunya {mim. 29, d’addició) 

Torn a favor: I .  SI-. Nualart (K), juntament amh I’e,mwna núm. 30 (p .  5827). 
Toh en contra: I .  Sr. Camps i Rovira (CiU) (p. 5827). 

Torn a favor: I .  Sr. Nualart (IC) (p. 5827). 

Articlc 50 
Article 5 1 
I’arip-~if segon 
Esmena del E.  P .  d‘lnioiutiva per Catalunya (núm. 30, d’acldicili) 

Articles 52 i 53 
Article 54 
l ’ s r h p f  primer 
Esmena del G. P .  d’Iniciativn per Catalunya (niirn. 31, d’addició) 

I’ash grii f scgm 
Esmena del G .  P .  &Iniciativa per Catalunya (niirn. 32, de modificacid) 

Debuíuh abans (esmena niím. 29). 

Toni it favor: I .  &-. Ahakurt,juntarnEnt amb i’mmena núm. 32 (re) (p .  5827). 

Ddmsudu ahans (esmam nlim. 3 1 ). 
‘Tbm en contra conjunt: I .  Sr. Camps i Rovira (CiU) (p. 5827). 

Article 55 
Articlc 56 
Prrrhgrnf segon 
Esmena del G .  P .  d’lniciativa per CataIunya (nirm. 33, cl’addici6) 

Articlc 57 
Parligraf segon 

1x1 M. H. Sr. President anuncia una esrneiw transaccional (p.  5827). L’I .  Sr. Secretari Primer en llegeix el text (p .  5828). 
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,%mena del G.  P .  d’lniciutiva per CufuaEulaya (nGm. 34, d’addicicí) 
Torn a favar: I .  Sr. Ahalart (IC) (p. 5#28). 
Torn en contra: I .  Sr.  camp,^ i Rovira (CiU) (p .  5828). 

Articles 5X a (i0 
Text &E Dicturnen 

Votació dels articles 48,50,52,53,56,58,59 i 60: nprnvatlr pes unanimitat (p. 5828). 
Votacid de I’esmena transaccional a l’esmena nl‘m. 25: aprovada per icnmirnitut (p.  5828). 

Votaci6 de l’article 45: aprovat per unmimitat (1). 582#). 
Votaci6 cle I’csmena núm. 26: rebutjalla per 19 vots a favor, 48 en contru i 3 abstencions (p .  5828). 
Votació de I’esmena nt5rn. 27: rebutjud! per 4 vots afavor, 48 cn contra i 18 abstencions (1). 5828J 

Votació de l’article 46: aprovat per  51 vots crfavov, cup en contra i 19 abstencions (p. 5828). 
Votaci6 de l’esmena niirn. 28: rebutja& per 21 vots a favor, 48 en contra i 1 nhstenciú (p. 5828), 

Votmi6 de l’article 47: aprovat per 49 vots a favor, cap CIE contru i 21 abstencions ( p .  5828). 
Votaci6 de l’esmena núm, 29: rebuíjudu per 4 vots a favur, 48 en contra I’ 18 ahsteneions (p.  58283, 

Votaciú de I’articcle 49: aprovat per 66 vuts CL favur, cap en contra i 4 abstencions (p.  5828). 
Vota& de l’esmena niirn. 30: rebutjada per 21 vots n favor, 48 en contra i I abstencih (p.5828). 

Votaci6 de l’ariicle 51 : apruvat per 49 vots a favor, cup en contro i 23 abstencions (p. 5828). 
Votaci6 de l’esrnenn nilrn. 3 1: aprovada per unanimitat (p. 5829). 
Votaci6 de I’esmena nfim. 32: rebutjada per 4 vots a favor, 48 en contra i 20 abstencions (p. 5829). 

Votaci6 de ]’article 54: upruvnt per 52 v m  afavor, cap en contra i 16 abstencions (p.  5829). 
Votmi6 de I’esmena transaccional a l’esmena n6m. 33: aprovada per unanimitat (p. 5829). 

Text del Dictamen 

Text del Dictamen 

Text del Dictamen 

Text del Dictamen 

Text de1 Dictamen 

Text del Dictamen 

Text del Dictamen 
VotaciCi de 1 ’article 56: aprovat per unanimitat (p .  58293. 
Vota& de X’esmena núm. 34: rehuQah par 2 vots a favor, 49 en contra i I7 ab,rtencions (p.  5829). 

Votaei6 de I’article 57: aprovat per 50 vots a fuvor, cap en contra i 19 ubstencions (p .  5829). 
Text del Dictamen 

Article 61 
Esmena del G.  P. d’lniciativa per Catalunya (nlim. 35, #addició) 

Torn a favor: I. Sr. Nualart (K), juntament amb l’esmerta mim. 36 (pm 5829). 
Torn en contra: l- Ss. Camps r‘ Rovira (CiU) (p, 5829). 

Article 62 
Eyrnena dei G.  P, d’lniciativa per Catalunya (núm. 36, d’addició) 

Article fi3 
Articfc 64 
Parhgraf cinquc 
Esmena del G. P .  d’lniciativa per Catalunya (núm. 37, de rnodificaci6) 

Dehatu& abans (esmenu núrn. 35). 

Torn a favor: I. Sr. NuaIart ( X )  (p. 58293. 
Torn en conira: 1. Sr. Camps i Rovira (CiU) (p ,  -5829). 

Article 65 
Article (ili 
Esmena del E. P. d’lniciaiiva per Cutulunycl (núm. 38, de supressió) 

Torn a favor: I ,  Sr. Nualart (K) (p. 5829). 
Esmena dei G. Socialista (n6m. 39, de rnorIificaci6) 

Tom a favor: I .  Sr. Abell6 (S)  (p .  5830). 
Torn en contra conjunt: I .  Sr. Cump i Rovira (CiU) (p. 5830). 

ArEic te 67 
Paritgraf primer 
Esmettu del G. P .  d’hiciativa per Catalunya (niírn. 40, de supressihi) 

Torn a favor: I .  Sr. Nualart (IC) ( p .  5830). 
T Q ~  en contra: I .  Sr. Camps i Rovira (CiU) (pe 5830). 

Article 68 
Article 69 
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Pasilgraf segon 
1.' 
Esmena dei G. P .  d'lniciutiva per Catalunya (núrn, 41, de supressi6) 

Torn a favor: I .  Sr. Nuaiart (K), juntament amb I C S  esmenes núms. 42,43,47 i 49 (p .  5830). 
Torn en contra: I .  Sr. Camps i Rovira (CiU) (p.  5831). 

2." 
Esmena del G. P. d'lniciativu per Catalunya (niirn, 42, de modificació) 

Paritgraf tercer 
1.' 
E&Yrnena del G.  P .  d'lniciurivu per Catalunya (núrn. 43, de rnodificacib) 

Articles 70 a 73 
Article 74 
&mena del G.  P .  ,#Iniciativa per Cutalunyu (núm. 44, de supressió) 

Debatuh abans (esmena núm. 41). 

Debatuda abans (esmena núm. 41). 

Tom II Eavor: I .  Sr. Nmlurt (IC) (p* 5831). 
Torn en contra: I .  Sr. Camps i Rovira (CiU) (p. 5831). 

Article 75 
I;=srnenar del G.  P .  d'lnieiativa per Catalunya (niirn. 4, de supressiú) 

Torn 
Torn en contra: I .  Sr. Camps i Rovira (CiU) (p. 5831). 

favor: I .  sr. IVdart  (IC) (p .  5831). 

Article 76 
Article 77 
Kxmena del G.  P .  d'hiciativa per Ccltwlunyu (nrirn. 46, de supressi6) 

Article 78 
Article 79 
1% rb gra f segon 
Eyrnena del G.  P .  d'lniciutiva per Cutcrlunya (mim. 47, de supressi6) 

Article 80 
Pa rltgraf segon 
Esmena del G.  P .  ci'lniciativa per Carahnyu (n6m. 48, de supressi6) 

Article 81 
Parigraf primer 
Emvena úei G. P. ,#Iniciativa per. Catalunya (nkn. 49, de supressi6) 

E.vmena del G .  P .  d'lniciativa per Catalunya ( n h .  50, de modificació) 

L'I. Sr. Nualart (IC) la ddnu per úefensudu (p .  ,5832). 

Ikfensada abans (esmena nlim. 41). 

L ' I .  ST. Nualart (IC) la dbna per defensada (p .  5832). 

Defensada abans (esmena núm. 41). 

Torn a favar: I .  sr. Nuu2ut-t (IC) (p. -5832). 
"I'orn en contra conjunt: I ,  Sr. Camps i Rovira (CiU) (p. 5832). 

Articles 82 a 84 
Text del Dicturnen 

Votació dels articles 63,65 ,68 ,70  íi 73,76,78,82,83 i 84: aprovutsper unanimirat (p. 5832). 
Votació de les esmenes núms. 35 i 36: aprovades per unanimitat (p. 5832), 

Votació dels articles 61 i 62: aprovutx per unrmimitut (1). 5832). 
Votacih de l'esrnena núm. 37: rehutjuda per 2 vots afuvnr, 48 en contra i 18 ubstencions (pe  5832). 

Vota36 de l'article 64; upruvatper 50 vots a favor, cap en contra i 19 abxtenciuns (p, 5832). 
Votació de I'esmena ndm. 38: rehutjrrh per 2 vots favor, 50 en contra i 20 ahslencions (p ,  5832). 
Votaci6 de l'esmeiia núm. 39: rebutjada per 17 vots a favor, SO en contra s' 4 abstencions (p.  5832). 

Votació dc l'article 66: aprovat per 51 vots CL favor, cap en contra i 23 abstencions (p .  5832). 
L ' I .  Sr. Nualart (K)  anuricia Iu retirada de les esmenes nrims. 40,41,47 i 49 (p.  5832). 

Votaci6 de l'article 67; nprmat per unanimitat (p. 5832). 
Votació de les esmenes n6m. 42 i 43: ciprovadcs per unanimitat ( p .  5832). 

Tcxi dcl Dictamen 

T a t  &I Dictamen 

Text del Dictamen 

T a i  del Dictamen 

Text del Dictamen 
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Votació de l’article 69: aprovat per ununirnitat (p .  5833). 
Votaci6 de l’esmena niim. 44: aprovada per unanimitat (p. 5833). 

Votació de l’article 74: aprovat per unanimitat (p. 5833), 
Votació de l’esmena n h .  45: rebutja& per 2 vots a favor, SO en contru i 21 abstencions (p. 5833). 

Votaciú de 1’article 75: uprovat per 69 vots a favor, cap en cuntru i 2 abstencions (p.  5833). 
VotacÍ6 de l’esmena ndm, 46: rebutja& per 2 vots a fuvnr, 51 en cuntru i 25 abstencions (p. 5833). 

Votació de l’article 77: aprovat per. 52 vots ca favor, cup ert contra i 23 abstenciuns (p. 5833). 

Votació de l’article 79: aprovat per ununirnitut ( p .  5833). 
L’i. Sr. Nualart anunciu el decaiment de les esmenes núms. 48 i 52 (p. 5833). 

Votai6 de I’article 80; aprovat per 76 vots la favor, cap en contra i 2 abstencions (p .  5833). 
Votació de l’esmena núm. SO: aprovada per 5% vois a favor, cap en contra i 20 ah,vtencions (p. 58333. 

Votaei6 de I’axiicle 8 i : aprovat per 58 vots u favor, cap en cuntra i 20 abstencions (p. 5833). 

Text &E Dictamen 

Text dcl Dictamen 

Text de2 Dictumen 

T a t  del Dictamen 

Text del Dictamen 

Text del Dictamen 

Article 85 
Parhgraf segon 
Emena del G.  P .  d’Iniciativu per Catulunya (ntirn. 5 i, de modificaci6) 

Article 86 
Article 87 
Paragraf segon 
Esmena del G. P .  d’lniciativu per Catalunya (nrim. 52, de supressió) 

Articles 8X :I 91 
Article 92 
Parhgraf primer 
fi,vmena del G. Socialista (núm. 53, de supressió) 

Article 93 
Article 94 
Parigraf sego~i 
Esmena del G. Socialista (núm. 54, de supressi6) 

Defensah abans (esmena núm. 53). 
Torn en contra conjunt: I .  Sr. Canzps i Rovira (CiU) (p. 5833). 

L’I. Sr. Nualart (IC) la d h u  per defensada, juntament amb tresmena n~m. 52 (p. 5833). 

Defensndu ahans (esmena nlirn. 51 ). 

Torn a favor: I .  Sr. Ahellb (S), jmtument amb I’esmena niirn. 54 (p. 5833). 

Articles 95 a 9X 
hrtick 99 
Psrhgraf tercer 

E.ymena del G.  P .  d’lnicicativa per Cutaiunya (nh. 55, de supressi6) 

Articles 100 n 103 
Artictc 104 
Emena del G. Socialista (núm. 56, de modificació) 

Tom a favor: I ,  Sr. Ahelld (S) (p .  5833). 
E,rmena d d  G. P.  Popular ( n i h .  57, de supressió) 

Torn a favor: I .  Sr. Perea ( F )  (p. 58-34), 
Tom en contra conjunt: J .  Sr. Camps i Rovira (CiU) ( p .  583#), 

L’I. Sr. Nualart (iC) n’anuncia la retirada (p ,  5833). 

Article 10s 
Pard grnf segan 
Esmena del G.  Socialista (niirn. 58, de supressi6) 

Torn a favor: I .  Sr. Aheliti IS), juntament amb Ies esmenes núms. 611,61, fi3,hS a 72, 74, 76 i 77 (p. 5834) 
Torn en contra: I .  Sr. Camps i Rovira (CiU) (p. 5834). 

L ’ I .  Sr. Nualart (IC) anuncia que entard la defensa posteriuumepnt (p.5835). 
I3smena de! G. P ,  d’lniciativa per Catalunya (nlcrm. 59, de supressi6) 

Pa i-13 g m f t c rce r 
Esmena del G.  Sncialistu’(n6m. 60, de supressibi) 
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Debatuda abans (esmena núm. 58). 
Article 106 
Ermena del G. Socialista (ndm. 6 1, de supressió) 

Debatuda abans (esmena núm. 58). 
Parhgraf segon 
Esmena de 1’A. P .  d’Equersa Republicana de Catalunyu (núm. 62, d’addició) 

Article 107 
Esmena del G.  Socialista (núm. 63, de supressi&) 

De/rMtu& ahuns (esmena núm. 58). 
Parsgraf primer 
Esmena de 1’A. P. d’flsquerru Repuhticanu de Catalunya (nfirn. 64, de modificaci6) 

Article 108 
Esmena del G. Socialista (núm. 65, de supressi6) 

Debatuda abans (esmena núm. 58). 
Parigraf segon 
Lr 
Esmena del G. Socialisfa (núm. 66, de modificaci6) 

Debatuda abans (esmena núm. S8). 
Arldicih d’un nou epígraf 
Esmena del G.  Socialista (niim. 67, d’addici6) 

Debatuda abans (esmena núm. 5%). 
S. 
Esmena del G. Socialista (núm. 6& d’addici6) 

Dehatu& abans (esmew núm. 58). 
P:wh gra f tercer 
fismena del G.  Socialista (niim. 69, d’addici6) 

Debutudu abans (esmena ndm. 58). 
Article 109 
&mena del 6. SociuZis#u (nlim. 70, de supressi6) 

Debatuda abans (esmena ndm. 58). 
Parigraf primer 
Esmena del G.  Socialista (núm. 7 1, d’addició) 

Dehatu& alrans (esmena núm. 58). 
hr i f i ra f  segon 
Esmena del G. Socialista (n6m. 72, d’addici6) 

Dehatucla! ahuns (esmena nlirn. 58). 
Article 110 
Parhgraf primer 
Esmena del G. P .  d’lniciativu per Ccaraiunya (nrim. 73, de supressi6) 

Retirada abans (esmena núm. 23). 

Retirada abans (esmena ndm. 18). 

e 

Torn a favor: I .  Sr. Nuallzrt (IC) (p .  5835). 
‘I’orn en contra: I .  Sr. Camps i Rovira (CiU) (p. 5835). 

Addicih de nuus articles 
l3rnena del G.  Socialista (n6rn. 74, d’addició) 

Debutuh abans (esmena núm. 58). 
Esmena de2 G,  Socialista (núm. 75, d’addicib) 

Debatuda abans (esmena nhm. 5s). 
Esmena del G.  Socialista (nilrn. 76, d’addici6) 

Debatuda abans (esmena núm. 58). 
Esmenu del G.  Socialistu (n6m. 77, d’addici6) 

Debutuh abans (esmmm núm. 5%). 
Text de¡ Dictamen 

Votaci6 dels articles 86,88 a. 91,93,95 a 98, i00 a lQ3: apruvats per unanimitat (p .  5835). 
Votalci6 de l’csmenil n6rn. 5 1 : apmvad. per unanimitat (p. 5835). 

Votaci6 de l’article 85: aprovat per unanimitat (p. 5835). 

Votaci6 de article 87: aprovat per 69 vots a favor, cup en contra i 3 abstencions (p, 5835). 

Tcxt del Dictamen 

lcxt dei Dictamen 
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Vota& de l’esmena niirn. 53: rehuijada per 20 vots a favor, 50 en coníra i 2 ahstenciuns (p.  5836). 

Vdaci6 de I’article 92: apruvat per 52 vots a favor, cap en cuntra i 20 abstencions (p.  5836). 
Votació de l’esmena núm. 54: rebutja& per 20 vots afmor, 50 en contra i 2 abstencions (p. 5836). 

Votaci6 de I’article 94: aprovat per 52 vots a favor, cap en contra i 20 abstencions (p. 5836). 

Votaci6 de I’artick 99: uprovut per unanimitat (p. 5836). 
Votació de l’esrneiia niim. 56: rebutja& per 19 vots a favor, 52 en contra i 3 abstencions (p.  5836). 
Votaci6 de l’esmena níím. 57: rebutjada per 2 vot,v afavnr, 58 en contra i 20 abstencions (p.  5836). 

Votacid de I’article 104.: aprovat per 5.S v0t.p a favor, cap en contra i 20 abstencions (p .  5836). 
Votaci6 de les esmenes n6ms. 58 i 60: rebutjades per 20 vots u favor, 52 en conira i 2 abstencions (p,  5836). 

Votació de l’article 105: aprovat per 54 vots a favor, cup en contra i Z J  abstencions (p.  5836). 
Vdaci6 de l’esmena n ~ m .  6 1 : rebutjada per 19 vots a favor, 52 en conira i 9 ubstencions (p.  5836). 

Text del Dictamen 

Text Clel Dictamen 

T a t  del Dictamen 

Text del Dictamen 

Texf del Dictamen 

Votaci6 de les esmenes núms. 61 bis i 82, subsegüents al Dictamen del Consell Consultiu: uprovade,r per unanimitat (p. 
5836). 

Text del Dictamen 
Votaei6 de l’article 106; aprovat per (41 V Q ~ S  a favor, cap en contra i 20 abstencions (p,  5836). 
Votaci6 de l’esmena nbm. 63: rebutjada per 20 vots a fnvor, 50 en cmtru i 8 abstencions (p .  5836). 

Votaci6 de l’article 107: aprovat per 57 vots a favor, cup ert cuntru i 20 ahsteneiuns (p. 5836). 
Votació de les esmenes nGms. 65 a 69: rebutjades per 22 vots afavur, 54 en contra i cup abstenciú (p. 5836). 

votaci6 de I’ariick 108: aprovat per 54 vot$ a favor, cap en contra r‘ 22 ab,rtencions (p.  5836). 
Votaci6 de les esmenes nlims. 70 a 72: rebutjades per 24 vots a favor, 50 en contra i 2 abstencions (p .  5836). 

Votaci6 de I’aticle 109: aprovat per 57 vots a favur, cap en contra i 19 abstencions (p. 5837). 
Votaci6 de l’esmena núm, 73: rebutja& per 2 vots a favor, 50 en contra i 25 abstencions (p. 5837)- 

Votaci6 de l’article 110: upruvut per 52 vots a favrw, cup en contra i 24 abstencions (p .  5837). 
Votació de les esmenes núms. 74 a 77: rebuíjadcs per 20 vots a favor, S O  et1 cuntra i 7 abstencions (p.  5837). 

L’I. Sr. Camps i Roviro anunciu dues eSmene,y núms. 77 bis (p. 5837). 

Text del Dictamen 

Text del Dictamen 

Text de1 Dictamen 

Text del Qictamen 

Article 111. 

Article 112 
Pa rh gra f primer 
13smena del G. Socialista (niírn. 78, d’addici6) 

Torn a favor: I .  Sr. Abell& (S),  juntament amb l’esrnersa núm. 80. Tot seguit n’anunciu la retirada a favor de dides esmenes 
transaccionals 78 i 80 (p. 5837). 
L’I.  Sr. Secrebari Primer t1egei.x Ics esmenes transaccionals cz les esmenes ntírns. 78 i 80 (p. 5837). 

AdrlEci4 d’rrn nou pariigraf 
Esmena del G. P .  d’lniciativn per Cataiunyd (niím. 79, d’addició) 

Tom a favor: I ,  Sr. Nuaiart (IC),juntament amb i’esrnena nlim. 82 (p. 5837). 
Torn en contra conjunt: I .  Sr. C a m p  i Rovira (CiU) (pa  5837). 

Article I13 
ParBgraf segon 
Esmetla dei G. Socialista (núm. 80, d’addició) 

Articles 114 i 115 
Article I16 
Runena de I’A. P .  d’Esquerra Republicana de Catulunyu (núm. 8 1, de supressi6) 

ParB graf segon 
Esmena &E G. P .  d‘Inicidva (nzim. 82, de supressi6) 

Defensada abans (esmena núm. 78). 

Retirada abuns (esmena rzúm.8). 

Defensada obuns (esmena nlirn. 79). 
Votaci6 de les esmenes transaccionals 78 i 80: aprrrvades per unanimitat (p. 5838). 

Votació de l’ariicle 11 1: alwovatper unanimitur (1). 5838). 
Text &i Dictmnen 
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Votaci6 de I’esmena transaccional a l’esmena núm. 78: aprovada per unanimitat (p.  5838). 
Votaci6 de l’esmena núm. 79: aprovada per unanimitat (p. 5838). 

Votació de I’articlc 1 12: aprovat per ununirnitat (p ,  5838). 
Votació de I’esmena transaccional a l’esmena nlirn. 80: aprovada per unanimitat (p. 5838). 

Votaci6 dels ariicles 1 13 i i 14: uprovuts per unanimitat (p ,  5838). 

Votació de l’articb 115: aprovat per unanimitat ( p .  5838). 
L’I.  Sr. Camps i Rovira (CiU) intervk perfer un aclariment (p. 5838). 

Text del Dictamen 

Text dei Dictamen 

Text del Dictamen 

Lu sessih se suspdn a tres quarts de dues del migdia i un minut i es reprh a tres quarts de cinc de la tarda i ires minuts. 
Esmena del G.  Socialista (núrn, 83, de supressió) 

Article 120 
Esmena del G. P .  &Iniciativa per Catalunya (nhn, 84, de supressió) 

Dehatuda abans (esmena núm. 83). 
Esmena dei G. P. d’hiciutiva per Catalunya (ncírn. 85, de supressió) 

Torn a favor: I .  Sr. Nualart (IC), juntament amb l’esmena nhn. 90 (p .  5838). 
Torn en contra conjunt: I .  Sr. Camps i Rovira (CiU) (p. 5839). 

Ermena de I’A. P .  6Esquerrn Republicana de Catalunya (núm. 86, de supressió) 
Keiirudu abans (esmena nlirn. 8). 

Esmena dcl G.  Suciuhtu (nlirn. 87, de supressi6) 
Debaruh abans (esmena ndm. 83). 

Emena del G.  Socialista (n6m. 88, d”addici6) 
Dehtuda abans (esmena nhn. 83). 

Article 121 
Emena del G‘. Socialista (núm. 89, de supressió) 

Debatuda ubans (esmena nbm. 83). 
Esmenu del G. P .  d’hiciutiva per Catalunya (mim. 90, de supressi6) 

Debatuda abans (esmenu nlirn. 85). 
Ewnena de E’A. P. d’Equerra Repubticann de Catalunya ( n i h .  91, de supressi6) 

Retirada abans (esmena núm. 8). 
Prirhgraf primer 
Emena del G.  Socialista (núm. 92, de modificaci6) 

Debatuda abans (esrnmu núm. 83), 
Parigraf segon 
Emena del G.  Sociahfa (n6m. 93, de wpressih) 

Article 122 
Eyrnelrta del F.  Sociulisra (núm. 94, de supressi6) 

Debatuda ahans (esmerur n h n .  83). 
Esmena del G.  P .  &Iniciativa per Catalunya (núm. 95, de supressi6) 

EI M .  H .  Sr. President la dcina per defensada (p.  5840). 
E,vnena de VA, P. d Esquerra Republicana de Catalunya f n h .  96, de supressi6) 

Retirada abans (esmena núm. 8). 
Articte 123 
2.” 
Esmena de I’A. P .  6Esquerru Republicana de Catalunya (núm. 97, d’addÍci6) 

Article 124 
Parsgraf priIncr 
E.yrnena del G.  Socialista (nrim. 98, d’addició) 

Torn a favor: I .  Sr. Abell6 (S) (pe 5840). 
Exmma de VA. P .  d’Esquerra Republicam de Catalunya {núm. 99, d’addició) 

Retirada abuns (esmena utlim. 8). 
Article 125 
19a I* h g rrl P s c go II 
Esmenn de /‘A. Y .  d’hkqwrra Republicana de Catalunya (ndm. 100, d’addició) 

Torn a favor: I .  Sr. Abell6 (S), juntament amb les esmenes nlims. 84,87,88,89,92 i 94 (p. 5838). 

L’I. Sr. Abell6 (S )  la dhnu per defensah (p .  5040). 

Retirada abans (mmerza nlirn. 8). 

Retirada lrhans (esmena núm. 8). 
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Articles 126 B 134 
Votaci6 de l’csrnena núm. 83: rebutja& per 25 vots afuvnr, 48 en contra i 2 abstencions (p. ,5840). 
Vota& de les esmenes nííms. 84,87 i 88: rehuíjudes per 27 vots a favor, 54 en contra i I ahrtencih (p. 5840). 
Vdaci6 de I’esmenít n6m. 85: rebi4tjac-h per 25 vots a favor, 34 en contra i 3 abstencions (p.5840). 

Vota& de l’article 120: aprovat per 53 vots a favor, 25 en contra i 3 abstencions (p.  584.1). 
Votacci6 de les esmenes nhrns, 89,92,93 i 94: rebutjudes per 25 vots a favor, 54 en contra i 3 ahstencinns (p. 5841). 
Votaci6 de les esmenes núms. 90 i 95: rebutjades per 25 vots a favor, 54 en contra i 3 abstencions (p. 5841). 

VotacirS de 1’artic’ie 12i: aprovat per Ch vots a favor, 25 en cunm i I abmnci6 (p .  5841). 
Votació de I’esrnaia 96 bis: aprovar per 54 vots a favor, cap en contra i 28 abstencions (p ,  5841). 
Votació de l’esrnena nlirn. 98: r e h u t j h  per 28 vots a favor, 54 ert contra i cap abstemi6 ( p .  5841). 
Votació de l’esmena 97 bis: crprovudu per unanimitat (p. 5841). 
Votació de l’esmena i00 bis: aprovada per unanimitut (1). 5841). 

Votació de l’article 122: aprovat per unanimitat (p. 5841 1. 

Votacili de 1’article 124: aprovat per 54 vots a fuvor, cap en contra i 28 abstencions ([I.  5841). 

Votaci6 dels articles i25 a 134: aprovats per unanimitat (p .  58413. 

Text dei Dictamen 

Tcxt del Dictamen 

Text del Dictamen 

Text del Dictamen 

Text dei Dicfumen 

Article 135 
Parhgraf primer 
Esmena del G.  P .  d’hiciativa per Catalunya (niím. 101, de supressi6) 

Torn a favar: 1. Sr. hhalart (iC) (p ,  5841). 
Tom en contra: I .  Sr. Camps i Rovira (CiU) ( p .  5841). 

Article 136 
Articlc 137 
Ermerta del 6. P ,  d’hiciativu per Catullinya (n~im. 102, d’addid6) 

Toni a favor: I .  Sr. Nualart (IC) (p. 5842). 
Tom en contra: I .  Sr. Camps i Rovira (CiU) (p* 5842). 

ArticIe 138 
E,ymenn del G.  Socialista ( n h .  103, de supressi6) 

Torn a favar: I .  Si-. Abel16 (S) (p .  5842). 
Torn en contra: I .  Sr. Camps i Rovira (CiU) (p .  5842). 

Articles 339 i 140 
Article I41 
Exmena de VA. P. d’Equerra Republicana de Cataluriyra (ntírn. 104, de modificació) 

i’ariihyrlf segon 
Esmena de I’A. P .  &Esquerra Republicana de Catalunya (núm. IOS, d’addici6) 

Article 142 
Esmcnu dei G. P .  Popular {núm. 106, de supressi6) 

Article 143 
Esmenu de (‘A. P. d’Esquer9-u Kepirblicana de Catulunya (núm. 107, de supressid) 

Articlcs 144 a 149 
Articlc 150 
Pa rh gm f primcr 
Esrnena del G.  Socialista (núm, 108, d’addicillj) 

Retirada abans (esmena núm. 8). 

Retirah abuns (emena núm. 8). 

L’I. Sr. Perea (SJ n”anuncirz la retiruú’n (p. 5842). 

Retirada abans (esmena nlirn. 8). 

Tom a favor: I .  Sr. Abelld (SI, juntament amb les esmenes núms. 109 a 111 (p. 5842). 
Torn en contra conjunt: I. Si-. Camps i Rovira (CiU) (p .  5842). 
h I .  Sra. Secretdria Tercem llegeix el text de E’esrnenca tmnsnccional a I’esmena núm. 110 (p.  S843). 

Pnrhgrnf segon 
Esmena del G .  Socialista (nhn. 109, de supressi6) 

Defensa& abans (esmew nlim. 108). 
A(ldiciir rle m u s  parhgrnfs 
Exrnencs del G.  Socialista (núrns. 11 O i 1.1 1, d’addici6) 
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Defensades abans (esmena ndm. 108). 
13srnenu del G. Socialista (ntim. 112, de supressió) 

Torn a favor: I .  Sr. Ahellh (S), juntament amb les esmenes nims. I13 i 1x4 (p.  5843). 
Tom en contra conjunt: i. Sr. Camps i Rovira (CiU) (p .  5843). 

&mena dei G. Suciulisru (ntim. 113, de supressi6) 
Defensada abans (esmena núm. 112). 

Article 151 
Emnena del G.  Socialista (n6m. 114, de supressió) 

Defensada abans (esmena n h .  112). 
Parhgmf primer 
E3smena del G. P. dlniciutiva per Catalunya (núm. 1 15, d'addici6) 

Esmena del G. P .  diniciativa per Catalunya ( n h .  116, d'addici6) 

1 .a 

Esmena del C. P,  d'lniciurivu per Catalunya (núm. i 17, d'addici6) 

Aa 
Esmena del G. P .  d'lniciativa per Cataiunya (núm. 118, d'addici6) 

Esmena del G. P. d'Iniciutivu per Catalunya (nljrn. i 19, d'addiciú) 

Esmena del G. P. d'lnicr'ativu per Cuialunyn (nlim. 120, d'addici6) 

Article 152 
h r A  graf primer 
Esmena del G. Socialista (núm. 121, de modificaci6) 

Torn a favor: I .  Sr. AbeM (S), juntament arnb les e,vneneS niírns. 122 i 123 (p.  5843). 
&nena del G. Socialista (ntím. 122, de supressió) 

Defensah abans (esmenu nu'm. 121). 
2." 
E,vnena del G.  Socialista (núm. i 23, d'addició) 

4 P  
Emena del t3. P .  d'lnioiativa per Catalunya (n6m. 124.' d'addici6) 

L'I. Sr. Nualart (E') la dhnu per defensada, juntament arnh les esmeltex núms. 116 a 120 (p. 5843). 

Defensada abans (esmena nkm. 11.5). 

Defensah abans (esmena núm. lis). 

Defen,ra& abans (esmena mim, 115). 

Defensada abans (esmena núm. 1 IS) ,  

Defensadd abans (esmena núm. 1 IS). 

Defensada ahans (esmena nlim. 121). 

Toni a favor: I .  Sr. Nualart (IC), juntament amb l'esmena núm. 125 (p.  5843). 
Torn en contra conjunt: I .  Sr, Camps i Rovira (CiU) (p .  5844). 

fi:? 
Esmena del E. P .  d'lniciativu per Catalunya (nhn. 125, de modificació) 

Defen,raí.h aham (esmena vt Úrn , 124). 
Esmena del G. Socialista (nlim. 1 26, de supressi6) 

Tom a favor: I .  Sr. Abell5 (S), juntament umh les esmenes núms. 129,12R,S30 i I31 (p .  5844), 
Tom en contra conjunt: I .  Sr. Cumps r' Rovira (CiU) (p. 5844). 

Article 153 
Esmena del e. Socialista (mim. 127, de supressid) 

Defensada abans (esmena nlim. 126). 
Article 154 
&mena del G. Socialista ( n i h .  128, de supressió) 

Defensada abans (esmena núm. 126). 
Esmena dei G. 1'. d'lrticintl'vu PET Catalunya fnlim. i 29, de supressi6) 

De fe nsa dclr despris. 
Articlc 155 
Esrncna del G. Sciuialistd (núm. 130, de supressi6) 

Defensada abans (esmena núm. 126). 
Article 256 
E,ymenn del G.  Socialistu (núm. 1 3 1 ,  de supressihi) 

Defenxadu abans (esmena núm. 1%). 
Articlc 157 
Parhgraf s e p i  
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Esmena del G. Socialista (n6rn. 132, de supressi6) 
Torn a favor: I .  Sr. Abell6 (S), juntament amb les esmenes n h s .  133 a I35 (p. 5845). 

Esmena del 6. Socialista (níím. 133, d’ilddici6) 
Defensada alians (esmena núm. ,132). 

Parhgraf tercer 
Esmena del G. Sodalistu (nh. 134, de supressi6) 

Defensudu abans (esmena nlirn. 132). 
Esmena del G. Socialista (núm. 135, de modificaci6) 

Defensada abms (emena núm. 132). 
L’I. Sr. Nuaiart (IC) íkfensa Vesmenu núm. 129 (p. 5845) i VIx. SI-. Camps i Rovira (CiU) en fa el torn en contra (p, 5845). 

Votació deis articles 136,138,139,140 a 149: apmvatsper tinanimitat (pe 5845). 
Votació de l’esrnena núm. 101 : rebutjada per 3 vots a favor, 48 en contra i 18 abstencions (p. 5845). 

Votaci6 de l’article i35: aprovat per 66 wt.Y a favor, cap en contra i 3 distencims (p.  5845). 
Votació de l’esmena nrirn. 102: rebutja& per 3 vots u favor, 49 en contra i 18 abstmciuns Ep. 2345). 

Votaci6 de 1’articZe 137: aprovat per 68 vots ufmor, cup en cuntra i 3 ahstenciuns (p.  5845). 
Votaci6 de l’csrnena nGm. 103: rebutjada per 19 vots a fuvur, 49 en contra i 8 abstencions (p .  5845). 

Votacifi de l’artide 138: aprovat per 57 votx a favor, cup en contra i 19 afistencions (p. 5845). 
Votaci6 de les esmenes núms, 108 i 109: rebutjudes per 21 vots a favor, 52 en contra i cap ahstenci6 (p.  5845). 
Votació de k S  esmenes transaccionals a. X’esmena 116m. 110 i l’esmena núm. 11 1: aprovades per unanimitat (p .  5846). 

Votaci6 de l’article 150: aprovat per 64 vots afavor., cap en contra i 23 ahstencions (p.  5846). 
YotaciCi de les esmenes n h s .  1 12,123 i 114: rebutjatics per 17 vots a favor, 60 en cuntra i 9 abstenciím (p. 5846). 
L’I,  Sr. Camps i Rovira (CU) intern6 per una qiiesti6 d’urdre (p .  5846). 
Votaci6 de les esmenes nbrns. 115 a 131, excepte la 123: rebutjades per 23 vots a favor, 53 en contra i cap ahstendú (p. 
5846). 
Votació de l’esmenít núm. 123: apmvudu per unanimitat (p ,  5846). 

Text del Dictamen 
V~tíiciEi dels articles IS1 ii 156: aprovcftper 53 VULT afuvnr, cap en contra i 24 abstencions (p ,  5846). 
La{. Sr. Camps J Rovira (CiU) (p- 5846) i I’I. Sr. Abeild (S) interven per a una yiiestiti6 dordre (p. 5846). 
Votaci6 de les esmenes niírns. 132 a 135: rehutjades per 17 vots a favor, 52 en contra i 6 abstencions (p.5846). 

Votació de l’article 157: aprovat per 57 vots a favor, cap en cuntra i .19 aiistencians (p. 5846). 

Text del Dictamen 

Text del Dictamen 

Text del Dictamen 

Text del Dicfarnen 

Text del Dictarnen 

Text del Dictamen 

Article IS8 
I*ar.hgr*af segon 
Esmerur del G, Socialista (n6rn. 136, de supressió) 

Torn a fmor: I .  Sr. Abellri (S), conjuntment amb les esmene,y nlims. 137,138, I39 i 141 (1). 5846). 
Torn en contra conjunt: I .  Sr. C a m p  i Rovira (CiU) (11.5847). 

Addici6 dc now parhgrafs 
Esmena del G.  Socialista (nlirn. 137, d’addici6) 

Esmena del G. Socialista (núm. 138, d’addicihi) 

Articles 159 n 161 
Articlc 162 
Exmena de1 G. Socialista (núm. 139, de supressihi) 

Defensada abans (esmena n h .  1%). 
Articte 163 
Emena de /‘A, P ,  d’Equerru Republicana de Cata,mya ( n h .  

Articles 164 i I65 
Article i66 
Esmena del G. Socialistu (nrErn. 14 3 , de supressió) 

Defensada abans (esmenu nlirn. 136). 
Pn r h p f  primer 

Defensada abans (esmenrr nlirn. 136). 

Defensada abans (esmena núm. 1%). 

Retirada ahans (esmena núm. 8). 
O, d’adiiic 

Emena del G. P .  B‘lnicintivu per Catalunyrr (nrim. 142, de modificaci6) 
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El M. El .  Sr. President anuncia um esmenu transaccional a aquesta esmena (p. 5847). Tot seguit, L’I. Sr. Secretusi Primer en 
llegeix cl text (p .  5847). 
L’I,  Sr. Camps i Rovira (CiU) intewé per un acíoriment (p .  5847). 

Retirada abans (esmena nlirn. 8). 
Emena de VA. P. d’Esquerra Republicana de Catalutya (núrn, 143, de rnodiCicaci6) 

Parsgraf segon 
L3smena de VA. P. d‘Esquerra Republicana de Catalunya (niim. 144, de rnodificaci6) 

hddicih d’un noi1 article 
Esmena de 1’A. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya (núm, 1 4 ,  de rnodificaci6) 

Articles 167 a 177 
Asticlc 178 
Parigraf segon 
Esmena del G.  Socialista (niirn. 146, de modificació) 

Torn a favor: I .  Sr. Abelió (S) (p. 5847). 
Articles 179 a 211 
Article 21 2 
I3smena del G.  Socialista (niim. 147, d’addici6) 

Retirada abans (esmma núm. 8). 

Retirada abans (esmena núm. 8). 

Torn a favor: I .  Sr. Abell6 (27). Tot seguit anuncia la retirada de l’esmenu núm. 148 (p. 5847). 
Torn en contra: I .  Sr. Camps i Rovira (CiU) (p. 5848). 

Articles 213 a 215 
Article 216 
PnrBgsaf tercer 
Esmena del G.  Socialista (núm. 148, de supressi6) 

Articles 217 R 223 
Articie 224 
i’arhgraf primcr 
Esmeria del G.  P. d’lniciativn per Catalunya (núm. 149, de supressi6) 

Retirada abans (esmena núm. 147). 

L’I.  Sr. Nualart (K)  n’anultciu la retirada, juntament amb la de E’esmena núm. 150. Tot seguit fa el torn a favor de l’esrnena 
núm. I52 (p. 5848). 

hrhgraf tercer 
Esmena del G. P .  d’lniciativu per Catalunya (núm. 1. SO, de supressi6) 

Artidc 225 
Eyrnencr del G.  P .  d’iniciativu per Catalunya (nií,. 15 1, de supressió) 

Articles 226 a 233 
Article 234 
Paritgraf segon 
Esmena del G.  P. &Iniciativa pcr Catalunya (ririrn. 152, de modificació) 

Reiirada abans (esmettu núm 149). 

Retirada abans (esmena núm. 149). 

Defensadia abans (esmeula nhm. 149). 
Torn en contra: I .  Sr. Camps i Rovira (CiU) (p .  5848). 

Articles 235 a 239 
Article 240 
Parhp-af scgon 

s l  = Esmena del G.  Socidista (núm. 153, de modificacid) 
Torn a favor: I .  Sr. Abel16 (S )  (p .  5848). 
Torn en contra: I .  Sr. Camps i Rovira (CiU) (p 584’8). 

Votaci6 dels articles 159 a 161, 164. i i65, 267 al 177, I79 al 215,2i7 al 233,235 al 239 i 241 al 265: uprovatsper ununim- 

Votació de les emenes núms. 136, 137, 138, 139 i 141: rebutjades per 13 vots a favor, 52 en contra i 7 abstencions (p.  5848). 

Votaciii dels articles 158, 162, 163: iqwclvats per 57 vots a favor, cap en contra i 14 abstencions (p .  5848). 
Votacih de l’esmena transaccional a I’esmena niirn. 142: aprovada per ununirnitat (p .  5848). 

Votaci6 de l’article i 66: clprnvat per unanimitat (p ,  5849) I 

Text del Dictamen 

itur (p, 5848). 

Text del Dictnmeri 

Text d d  Dicturnen 
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Votaci6 de l’esmena n6m, 146: aprovada per 69 vots a favor, cap en contru i 3 abstencions (p.  5849). 
Votaci6 de l’esmena núm. 147: rebutjada per 13 vots afavor, 52 en contra i 6 abstencions (p. 5849). 

Votaci6 de I’mtic2e 212: aprovat per 58 vols afuvor, cap en contra i 14 abstencions (p. 5849). 

Votaci6 de l’article 216: aprovat per 58 vots a favor. cap en contra i 14 abstencions (p .  5849). 
Vota& de l’esmena núm. 152: rebutja& per 3 vots a fuvnr, 52 en contra i I7 abstencions (p .  5845 j. 

Uotaci6 de I’artkle 234: aprovat per 69 vots a favor, cap en contra i 4 abstencions (p.  5849). 
Votació de I’esmena núm. 153: aprova& per 69 vots a favor, cup en contra i cap ab,Ftencih (p .  58C;,“:, 

Votació de l’article 240: aprovat per unanimitat (pa  5849). 

Text del Dictamen 

Text del Dictamen 

Text dei Dictamen 

Text dei‘ Dictamen 

Article 266 
Parsgraf primer 
Esmena del G. Socialista (n6m. 154, de supressi6) 

Torn a favor: I .  Sr. Abell6 (S) (p.  5849). 
Torn en contra: i. Sr. camps i Rovira (CiU) {p. 5849). 

Articles 267 a 285 
Article 286 
Pfirhgraf lirimcr 
Emtenu del G.  P .  d‘lniciativaper Catalunya ( n h .  155, d’addicih) 

Tom a favor: I .  Sr. Nualart (IC),juntarnent amb l’esntentt núm. I S 6  (1). S249). 
Torn en cunea conjunt: I .  Sr. Camps i Rovira (CiU) (p .  5849). 

Articles 287 a 300 
Article 301 
Esmena del G. P .  d’lniciativa per Cutaiunya (n6rnd 156, de modificaci6) 

Articles 302 a 316 
Article 317 
Parifgraf segon 
Esmena del G. P .  d’lniciativa per Catulunya (núm. f 57, de supressi6 j 

Defensada a h n s  (esmena núm. 155). 

Torn a favor: I .  Sr. Nualart (IC) (p* 5849). 
Torn en contra: I .  Sr. Camp i Rovira (CiU) (p. 5850). 

Articles 318 R 325 
Article 326 
Parhgraf primer 
Esmena del G. Socialista {mim. 158, d’addjci6) 

Torn a favor: 1. Sr. Abel16 (S), juntament amb les esmenes nlirns. 160, 161,163 u 169,173 a 175, 179, 181 LI 185, I87, J89, 
191,193,195 a 200 (p.  5850). 

Torn a favor: I .  Sr. Rrualurt (ICjr juntament amb les esmenes nlims. 162, J68, 170, 171, 172, 176, 177, 178, 186, iH8, 192, 
201,202,212,214,216,219,223,224,227 i 233 (p. 58.51). 
Torn a i  contra conjunt: I .  Sr. Casas-Salat (CiU) (p. 5852). 

Esmena del G.  P. Socialista (núm. 160, de supressi6) 
Defensada abans (esmena nlim. 158). 

Parhgm f tcrcer 
Esmena dei 6. Socialisrtu (mim. 16 1, de supressi6) 

Defensa& a bans (esmena nhm. 158). 
Emenn del G. P .  dInicinfiva per Catalunya (núm. 162, d’addici6) 

Defensa& ahuns (esmena núm. I59). 
Addicib d’una Siibsecci6 La 
Esmena del G. Socialista (núm. 163, d’addici6) 

Article 333 
Esmena del G.  Socialista (núm, 164, de rnodificaci6) 

Atldici6 d’una Subsecci6 2.” 
Esmena de2 G. Snciulista fniirn. i 6S, d’addici6) 

Esmena del G. P .  d’lniciativu per Cutalrtnya (n6m. 159, d’addici6) 

Defensada abans (esmena núm. 158). 

Defensada ahuns (esmena mim. 1%). 

Defensada abans (esmena nlim. 158). 
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Addici6 d’on nou Article 333 bis 
Esmena del 6. Socidista (núm. 166, d’addició) 

Article 334 
Parhgraf primer 
Esmenu de2 G, Socialista (niim. 167, d’addició) 

Esmena del G.  P. d’lniciativu per Catalunyu ( n h .  368, d’addiciú) 

Esmena del G. Socialistu (mim. 169, d’addició) 

E;rmena del G.  P .  dhiciativa per Catalunya (nirrn. 170, d’addici6) 

Parigraf segon 
E.vmenu del G.  Socialista (n6m. 171, d’addició) 

Para graf t ercc r 
Esmena del G. P. $Iniciativa per Catalunya (núm. 172, d’nddici6) 

Addició de noiis articles 

Esmena del G. Socialista (núm. 173, d’addici6) 

Esmena del G. Sociali,rta (núm. 174, d’addició) 

AI títol de la Secci6 l.n 
Emnena del G.  Socialista (níim. 175, de modificaci&) 

Esmena del G. P .  d’lniciutiva per Catalunya (n6m. 176, cl’addició) 

Articlc 335 
Art Ecle 336 
Esmena dei G. P.  d‘lniciativa per Catalunya (núm. 177, d’addici6) 

Article 337 
Esmena del G.  P. d’hiciativa per Catalunya (núm. 178, d’addicih) 

Defensada abans (esmena ndm. 159). 
2.” 
Esmena dei G. Sociuli‘istu (núm. i 79, de supressió) 

Defensada abans (esmena n h .  158). 
Esmena del G. P. d’hiciativu per Cutalunya (núm. 180, de supressió) 

Defensulla ahans (esmena núm. 159). 
Articlc 338 
Addici6 d’una Subseccib 3.a 
Esmena del G. Socialista (n6m. 18 1 , d’addició) 

Arldici6 de nous articles 
E,~rraenes del G.  Socidista (niim. 182, 1 83, 184, I 85, d’addici6) 

Al titol de la Secci6 2.R 
Ehmena del G. P .  d”1niciutr’va per Catalunya (n6rn. 1 86, d’addici6) 

Article 339 
Parhgrrtf prirnw 

Esmena dei G. Ssrialista (ntím. 187, d’addici6) 
Defensa& abans (esmena núm. 158), 

Ehmena úei G. P ,  d’lniciativa per Catalunya (nirm. 188, d’addició) 
Defemada abans (esmena nlirn. 159). 

Article 340 
Esmena del G.  Socialistu (núm. 189, de supressiu) 

Defensada abans (esmena núm. 158). 

Defensah abans (esmena núm. 158). 

Defmsadu abans (esmena nhm. 159). 

Defensada abans (esmena nlirn. 158). 

Defensada abans (esmena núm. 159). 

Defensah ahans (esmetm ntim. 1.58). 

Defensada abans (esmena núm. 159). 

Defensah abans (esmena ntirn. 158). 

Defensada ahans (esmena núm. 158). 

Defensada abans (esmena núm. 158). 

Defensada caballs (esmenu núm. 159). 

Defensada abans (esmena núm. 159). 

Defcrzsada aham (esmena nhn. 158). 

Defensades abuns (esmenu n h n .  158). 

Defensada abans (esmena niim. 159). 
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Defensah abans (esmena núm. 158). 

Defensuda ahrtns (emena núm. 159). 
&mena del F. P .  d‘lniciativa per Catalunya (nr‘rm. 190, de supressi6) 

Article 343 
I’arhgraf primer 
Exmena del G.  Socialista (núm. 191, d’addició) 

Emena del G. P .  dhiciativu per Catalunya (núm. 192, d’addici6) 

Article 342 
Article 343 
Esmena del G.  Socialista ( n i h .  193, de modificaci&) 

Article 344 
Article 345 
Ezmena del G.  P.  d’lniciativu per Catalunya (núm. 194, de strpress3) 

Defensada despris (esmena núm. 1.59). 
Esmena dei G. Socialista (núm. 195, de supressió) 

Defensada abans (esmena nhm. 158). 
Article 34ti 
Article 347 
Emerta del G.  Socialista (n6rn, 196, d’addici6) 

Articles 348 n 351 
Artick 352 
Pnrhgnrf primer 
Esmena de¡ 6, Socialim {núm. 197, de supressió) 

Defensada abans (esmena nlim. 158). 
Emena del G. Socialista (núm. 198, de rnoditcaci6) 

Defensada abans (esmena núm. 158). 
Norma 4.R 
Esmena dei G. Socialista (Arn. 199, de supressió) 

Defmsada abans (esmena núm. 158). 
Norma 5.R 
Exmenla dei 

Article 355 
Pa rh g ra f p r i nr cr 
.Tsnaenu del G.  P .  d’hiciativa per CutuEuiiyu (niím, 20 1 , d ‘adciciS 

Article 356 
Ksmcna del G.  P. d’hiciativa per Catalunya { n i h .  202, ti’acldick) 

Articles 357 a 365 
?ext del Dictamen 

Defensada abans (esmenu núm. 158). 

Defensada abans (esmena núm. 159). 

Defensada ubans (esmena nbm. 158). 

Defensada abans (esmena núm. 158). 

Socialista (mím. 200, de supressiii) 
Defensadu abans (exmcnu nirn. 158). 

Defensada abuns (esmena núm. 159). 

Defensalla abans (esmena ntim. -159). 

Votaci6 clels articles 267 al 285, 287 al 300, 302, íd 316, 318 aI 325, 327 al 332, 335 al 342, 3~!4 al 346 i 348 a: 3.5 I : c ’ p r m L .  I’ 

per unanimitat (p ,  5855). 
Votació de I ’esmena nlim. 154: aprovada per unnnirnitnt (p .  5855). 
Votaci6 de les esmenes n h s .  155 a 194: rehutjudes per 27 vnis a favor, fio en cnntrn i cap ab.TrerKi6 ( p .  5856). 
Votaci6 de les esmenes niíms. 158 a 200: rebutjades per 27 vots afimx-, 61 en contra i cap uhstencicj (1). 5856). 

Votaci6 dels articies 386,301,317,326,333,334,336,337,338,339,340,341,343,345,347,352: upmvutsper .li4 vots LJ fu- 
vot-, 24 en contra i cup abstenciú (p. 5856). 

Votació dels articies 353 i 354: aprovats per 64 vots ujhvor, 24 en contra i c:np ahstencid (11.5856). 

Pkxt llel Dictamen 

Text de1 Dictamen 

Article 366 
Par h graf prim cr 
E,~mena del G.  Sociali,~tca (nirm. 203 de suipressi6) 

Torn a favor: I .  Sr. A b d ú  IS). Tot seguit dúna per defmsudm les esmenes ntirns. 207 i 208 (p. 58.56). 
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Torn en contra: I .  Sr. Camps i Rovira (CiU) (p,  5856). 
Article 367 i 368 
Articlc 369 
Parhgraf primer 
Exmena del G. P. Papular (núm. 204, de supressió) 

Torn a favor: I .  Sr. Perea (P) (p .  5856). 
Torn en contra: I .  Sr. Camps i Rovira (CiU) (p.  5856). 

Parigraf segon 

&mena del G.  P .  d’lniciafiva per Catalunya (núm. 205, d’addició) 
‘Tom a favor: I .  Sr. Nualart (K), juntament amb l’esmenla ngm. 206 (p. 5856). Tot seguit anuncia el decaiment de les exmenes 
núms. 212,214,216,2X9,224,227 i 233 (p.  5856), 
Tom en contra: I .  Sr. Camps i Rovira (CiU) (p. 5857). 

Parhgraf tercer 
Esmena dei G, P.  d’lniciafiva per Catuiunya (núm, 206, de supressib) 

Articles 370 a 372 
Article 373 
2.R 
Esmena del F, Smialim (núm. 207, d’addició) 

3.‘ 
Emena del G. Socialista (niim. 208, d’addicih) 

Articlc 374 
Article 375 
hrhgraf segon 
Esmena del G.  P .  d’lniciaiiva per Cuialunya (núm. 209, modificaci@ 

Defemada abans (esmena núm. 205). 

Defensada abans (esmena núm. 203). 

Defensacla abans (esmena nlirn. 203). 

;forn a favor: I .  Sr. Nualart (E), jrmrament amh l’eesrnenu núm. 210 (p.  5857). 
Torn en contra: 1. Sr. Camps i Rovira (CiU} (p .  5ü57). 

Articles 37(i a 348 
Articlc 379 
Parhgra‘llf primer 
Esmena del G. P. d‘lniciutiva per Catalunya (nrirn. 210, d’addici6) 

Articles 380 i 381 
Article 382 
Para graf primer 
Esmena del G.  Sociaiista (núm. 21 1 ,  d’addició) 

Defensudu abans (esmena núm. 209). 

Torn a favar: i. Sr. Abell6 (S), juntament amb les ennenes núm.  213,215,217,218,220,22J, 225,226,228,229,230 i 231 
(p. 5857). 
Torn en contra conjunt: 1. Sr. Camps i Rovira (CiU) (p. 5857). 

Defensa& ahans (esmena nrim. 159). 
Esmena del G.  P, d’lniciativa per Catalunya (núm. 212, d’addici6) 

2.” 
Esmena del G.  Socialista (núm. 21 3, de rnodificaci6) 

E,rmena del G. P. d’Iniciativn per Catalunya (niirn. 214, d’iiddici6) 

Article 383 
ELYrnenu del G. Socialista (niirn. 215, d’acldici6) 

iFJsmena del G, P .  &Iniciativa per Catalunya (mim. 2 1.6, d’addici6) 

Esmenu del G.  Socialista { n h .  217, de modificació) 

Ksmena del G.  Socialista (núm. 21 8, de modificació) 

Esmena dei C .  P .  d‘lniciativa per Catdunya (niírn. 219, d’addicid) 

Defensada abans (esmena ntirn. 211). 

Defensada abuns (esmena nhm. 159). 

Defensada aliuns (esmerm núm. 211). 

Ilefensadu abans (esmena nlim. 159). 

Defensada ahms (esmenn nlim. 21 1) .  

Defensada abans (esmena núm. 211). 

Defensada abans (esmena núm. 1.59). 
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Article 384 
Esmenes del G. Socialista (ndtn. 220, de supressió i 221, d’addició) 

1 .r 

Esmena del G. P .  d’hiciariva pet’ Cataluhyu (n6rn. 222, de supressi6) 

Defensaiks abans (esmena nhi.  21 J ). 

Torn a favor: I .  Sr. Nualart (IC), juntament amb les esmenes núms. 222 i 250 (p .  5858). 
Torn en contra conjunt: 1. Sr. Cutnps i Rovira (CiU) (p .  5858). 

Defensada abaits (esmena nrirn. 159). 
Esmena del G. P ,  d Iniciativa per Catalunya (núm. 223, d’atddici6) 

2.” 
Esmena del G. P .  d ’hic idva  per Catalunya (n6m. 224, d’acidici6) 

hddicih d’un noli parhgraf 
Esmena dei G. Socialista (niirn. 225, d’addici6) 

Article 385 
Esmena dei G. Socidista (nr‘rrn. 226, d’addició) 

Esmena del F.  P. d‘lniciativa per Cutnlunya (niirn. 227, d’addici6) 

Esmena del G.  P. d’lniciutiva per Cutalunyu (n6m, 2243, d’nddici6) 

Article 386 
Article 387 
1 *r 
Esmena del G. Socialistu (naim. 229, d’addici6) 

3.Ip 
Esmenes del G. Socidista (ntím. 230, de modificació i 231, d’addició) 

4.f 

D&nsada abans (esmena mim. 159). 

Ihferzsadu ahans (esmena nkm. 2 11). 

Defensada abarts (esmena núm. 211). 

Defensada ahans (esmena nbm . I S $ .  

Defensada abans (e,wncna nlim. 159). 

Defensada: abans (esmena nlirn. 211 ). 

Defensudes abans (esmena nlim. 21 I ). 

Esmena del G.  P. d’lniciativa per Catalunya (n6m. 232, de modificació) 

Articie 388 
ArticIe 389 
Exmena del G.  P .  d’hiciativa per Catalunya (niírn. 233, d’addicihi) 

Defensada abarts (esmena liarn. .I 59). 
E,~rnenu del G. Socialista (ntírn. 234, de supressi6) 

Torn a favor: I .  SI-. Abel26 (S)) juntament amh les esmenes núms. 235 a 239 (p. 58.58). 
Torn en contra conjunt: I .  SI-. Camps i Rovira (CiU) (p. 5859), 

Defensada ahans (esmena nlim. 229). 

Articlc 390 
Esmena del G.  Socialista (núm. 235, de supressi6) 

Defensada ailans (esmena nlim. 23.4). 
Article 391 
Esmena del C;. Socialista (núm. 236, de supressió) 

Defensaúa abans (esmena núm. 234). 
ArEEclc 392 
Esmena del G. Socialista (nlirn, 237, de supressió) 

Defensada abans (esmena núm. 234). 
Article 393 
Esmena dei G. Socialista (ndm. 238, de supressi6) 

Defensada aharts (esmena núm. 234). 
Article 394 
Esmenu del G.  Socidista (núrn, 239, de supressi6) 

Defensada abans (esmena núm. 234). 
AddicfO d’iina disposici6 deroga tbria 
Emena del G.  Socialista (ntím. 240, d’addició) 

Torn a favor: I .  Sr, Ahellii (S), juntament amh les e,wmwes núrns. 241,243,244,24.S, 246,247,248 i 249 (p. 5859). 
Torn en contra conjunt: I .  Sr. Camps i Rovira (CiU) (p.  5860). 
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Disposicions finals 
Primera 
Esmena del G. Socialista (niírn. 241, de supressi6) 

Defensada abans (esmena núm. 240). 
Esmena dei G .  P .  Popular (núm. 242, de modificaci6) 

L’I. Sr. Perea (1”) n’anuncia la ret irah (p .  5860). 
Text del Dicturnen 

Votació dels articles 353 i 354,357 al 365,367 i 368,370 al 372,374,376 al 378,380 d 381,385,388,395 al 399, les dispo- 
sicions finals primera, quarta, setena i novena, I’exposici6 de motius, el títol i els títols: uprovut,T per unanimitat (p.  5860). 
Votació de les esmenes núms. 201,202,205,206,2O!J, 210,212,214,216,219,222,223,224,227,232,233,250 rebutjades 
per 21 vots n favor, 60 en cnntru i cap abstemi& (1). 5860). 
Voiaci6 de les esmenes inírns. 229,230,231 i 243: aprovades per unanimitat (p. 5860). 
Votaci& de l’esmena núm. 240: rehuíjadu per 25 vois a fuvor, 56 en cuntru i cap abstencib (p .  5860). 
Votació de les esmenes núm. 202,203,207,208,211,213,215,217,218,220,221,225,226,228,234, a 241,244 a 249: re- 
huuudes per I7 voix u favor, 59 en contra i 5 abstencions (p. 5860). 
El M .  H .  Sr. President anuncia! iu retira& de i‘asmena núm, 204, del G. P.  Popular (p.  5860). 
Votaci6 de l’esrneiia nlirn, 249 bis: uprr)vuda per unanimitat (1). 5861). 

Votaci6 dels ilrticles 355 a 394: aprovats per 59 vots a favor, cap en contra i 22 abstencions (p .  5861). 
Text del Dicturnen 

Dictamen tir: la Comissi6 de FnIitica Culturai sobrc el  Projecte rle Llei de Crcació de la Univcrsttat de Lleida (Punt tercer de 
t’orrlre del dia.) 

Presenixi6 del Projecte: 11, Sr. Conseller d’Ensenyament, juntament ami5 els Projectes de Llei de Cremi& de la Univcrsirut 
de Gironu i de la Universitat Rovira i Virgili (p. 5861). 

Ihrnensr a la totalitat 
Esmena del G.  P .  d’lniciufivu per Cufalunya (a la totalitat, de retorn del Projecte al Govern) 

Torn a favor: I .  Sr. Riera i Gassiot (ICS, juntament amb Ics esmenes a la totalitat als projectes de llei de Crerrcid de la Univer- 
sitat de Girona i de la Universitat Rovira i Virgili (p. 5863). 
Torn en contra: I .  Sr. Coll i Qeríran (CiU) (p. 5864). 
Posici6 del grup no esmenant: I .  Sr* Siurana (S) (p. 5866). 
JAq.I. Sr. Riem i Gassint (IC) anuncia la retirada de les esmenes n ku totalitat dels tres projectes úc liei (p.  5867). 

Ariicle I 
E,merta del G.  P .  Popular (núms. 2, d’acidici6) 

Tom a favor: I .  Sr. Vidui-Quadrus (I’), juiifanrent amh les esmenes núms. 5, 9, 13, 19,24, 28.30 i 37. Tot seguit, anuncia in 
retirah de les mrneneS nlirns. 9 i 30 (p ,  5867). 

Torn B favor: I .  Sr. Pueyo (ERC), juntuament amb /‘esmena núm. 4. Tot seguit, anuncia la retiradu de I’esmena núm. 3, (p. 
58158). 
Torn en contra conjunt: i. SI-. Coll i Bertran (CiU) (1). 5868). 
Votació Re l’esinena niirn. 2: rt?burjaclrr per 3 vots a favor, 58 en contra i 24 abstencions (p. 58158). 

VotacM: aprovat per ununirnitat (p. 5868). 

ILymenn de i’A. I’. d’Esguerra Republicana de Catalunya (niím. 3, d’xldici6) 

Text del Dictamen 

Articlc 2 
E,vnena de !’A. P .  d’Esquerra Republicwtu de Crttulunycr (núm. 4, de modificaci6) 

Esmena úel G.  P .  Popular (dm. 5 ,  de modificació) 

X,llclr:1 f) 
Ekmena del G. Socialista (nGm. 6, de rnadificaciii) 

AddiciG de Iiovcs llclres 
Esmena dcl G.  Socialista (núm. 7, d’adclici6) 

Delrnticdu abms (esrnenn nlim. 6). 
Torn en contra: I. Sr. Coll i Tler,ran (CiU) (p .  SS68). 
Votacifi de l’esmcna níim. 4: rehutjadu per 30 vofs nfuvor, 57 en contra i cap absrenei6 (p.  5869). 
Vota& dc l’esmcna n.iitn. 5:  wbutjudu per -70 vots u favor, 57 en contra i cup ah,Ttencid (p. 5869). 
El M. 11. S I . ,  President anuncia el decaiment de les esmenes núrns. 6 i 7 (p. 5869). 

Votaci6: aprcjim per 57 vots nfavcw, cc~p en contra i 30 ahtericions (p .  5869). 

Debatuda ahans (esmena ndm. 33, 

Dehatu& abans (esmena núm. 2). 

%om a favor: I .  Sr. Siurana ( S ) ,  juntament amb E’e,rmena niim. 7 (p. 5868). 

Text dei Dicturnen 

Arliclc 3 
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Text del Dictamen 

Article 4 
Lletra 1)) 
Esmena de 1’A. Y. d’fisquerra Republicanu de Catalunya (núm. 8 ,  de moclificaci6) 

Torn a favor: I ,  Sr. P U ~ O  (ERC), juntament amb l’esmena núm. 12 (11.5869). 
Evrnena del G. P .  Popular ( n h ~ .  9, de modificació) 

Retirada abans (esmena nlim. 2), 
Esmena del G. P .  d ln ic idvu per Catalunya (nlim. 10, de modificaci@ 

Tom a favor: I .  Sr, Riera i Gassiut (K), juntament cimb I’esrnena núm. 15 (p .  5869). 
Esmenu del G.  Mixt (niirn. 11, d’addici6) 

L’I, Sr, Casartovas (M) n’anunciu Iu retira&, juntameni amb la de totes les emenex del G.  Mixt als ires projectes de llei $e 
creacid de les universitats (p .  5869). 

Esmena de 1”. P .  ,#Esquerra Republicanu de Catalunya (ndm. 12, d’addici6) 
Debatuda abans (esmena núm. 8). 

Lletra c)  
Esmena del G,  P. Popular (núin. 13, d’addició) 

Debatuda abans (esmena n h .  2). 
Esmena de2 G. Mixt (núm. 14, d’addició) 

Retirada abans (esmena núm. 1 I ) .  
Esmena del G. P. $Iniciativa per Catalunya (núm. 1 5 ,  d’addició) 

Debatuda ahuns (esmena núm. 10). 
Emena del G. Socialista ( n h ,  16, d’addicib) 

Torn a favor: I .  Sr. Siuranu (S) (p 5869). 
Torn en contra conjunt: I .  Sr. Coll i Bertran (CiU) (p. 5869). 
L’I. Sr. Pueyo (ERC) anuncia la resirada de l’esmena nlim. 12 a favor de I’esmena nhm. 16, del G.  Socialista (p ,  5870). 
L’I. Sr. Riera i Gassiut (IC) anuncia la retirada de l’esrnena n h .  15 n favor de E’esmena ndm. 16, del G.  Socialista (p .  5870). 
Voiaci6 de les esmenes n6ms. 8 i 10: rehutjades per 27 vots a favor, 58 en contra i 2 abstencions (1). 5870). 
Votaci6 de l’esrnena níim. 13: rebutjada per 2 vnt a! favor, 58 en contra i 27 absíencims (p. 5870). 
Votaci6 de l’esrnena n6m. 16: aprovada per linanimitat (p.  5870). 

Votaci6: apruvat per unanimitat (p .  5870). 

Vutacidj: aprovat per unanimitat (p,  5869). 

Text del Dictamen 

Articlc 5 
Apartat 1 
E.mena del G. Socialista (ntím, 17, de modificacih) 

Torn a favor: I .  Sr. Siurana (S), juntament amb les esmenes nlims. 21,25,27 i 29 (p ,  5870). 
Evrnena del G. Mixt (ni;rn. 18, d’addicizi) 

Hetirada abans (esmena nlirn. 11). 
Apartat 2 
Esmena del G. P .  Popular (niím, 19, d’addició) 

Debatuda ubuns (esmena núm. 2). 
Esmena del G.  Mixt (núm. 20, d’addició) 

Retirada aharts (esmena mim. 11). 
Esmena del G. Sociulistcs (niím. 2 i, d’addicih) 

Debatuda abans (esmena nÚnt. 17). 
Apartat 4 
Esmena del G.  P. d’lniciutiva per Catalunya (niím. 22, de modificació) 

Debatuda abam (esmena nlirn. 10). 
Esmena de VA. P. d’E,qquerra Republicana de Catalunya (niim. 23, de modificacid) 

Torn a favor: I .  Sr. Pueyo (ERC) (p. 5870). 
Bsmena del G.  P .  Popular (núm. 24, de modificacihi) 

Debatuda abans (esmena nrim. 2). 
Esmenn del G. Socialista (niím. 25, de supressi6) 

Debatuda abans (esmena nhn .  17). 
Ermena del 6. Mixt (n6m. 26, d’nddició) 

Ret irah abans (esmena nlim. 11). 
ELvnena del G.  Socialista (nrim. 27, d’addlció) 

Dehatulla abans (esmena núm. J 7). 
Esmencr del G.  P .  Popular ( n h .  28, d’ddici6) 



5806 DIARI DE SFSSIUNS / P - Mrn.  114 / 12 de desembre Re 1991 / S13sSI6 PLENhIA Ndm. 82.1 

Dehatu& abans (esmena núm. 2). 
Esmena del G.  Socialista (núm. 29, d'addici6) 

Debatuda abans (esmena ntim. .I 7). 
Torn en contra: I .  Sr. CdI i Bertran (CiU)p que anuncia una esmena íransaccionul amb E'esmenu núm. 23 (p. 5870). 
IA 1. Sra. Seereidria Tercera llegeix l'esmena transaccional (p ,  5871). 
Votacib de l'esmena transaccional: aprovada per 66 vots a favor, cap en contra i I7 abmncions (p.  5871). 
Votació de les esmenes núms. 17,21,27 i 29; rebutjudes per 21 vots a favor, 58 en contra i 2 abstencions (p, 5871)' 
Votaci6 de les esmenes nrims, 19 i 28: rebutjades per 4 vots a favor, 58 en cuntru i 19 ahsíencions (p .  5871). 
L'I. Sr. Riera i Gaasiot (JC) anuncia el decaiment de I'esrnem núm. 22 (p, 5871). 

Votacib: aprovat per 61 vots ~ f a v o r ,  cap en C Q L I ~ Y ~  i 20 abstencions (p. 5871). 
Text del Dictamen 

Article 6 
Esmena del G.  P .  Popular (niím. 30, de rnodificaci6) 

Lletra f) 
Esmena del G. Socialista (ndm. 3 1, de modificació) 

Torn a favor: I .  SI.. Siuruna (S) ( p ,  5871). 
Esmena de I'A. P .  dEquerra Republicana de Catalunya (nfirn. 32, d'addici6) 

Torn a favor: I .  Sr. Pueyu (ERC), juntament amb I'esmana nlim. 33. Tot seguit, n'anuncia la retirada (p. 5871). 
Lletra g) 
&mena de E'A. P .  d'Esquerra Republicuntr de Catalunya (mim. 33, d'addici6) 

LI et ra h) 
Esmena del G. Sociatistu (núm. 34, de modificacib) 

Torn a favor: I .  Sr. Siurana (S) (11.5872). 
Esmena del G.  Mixt (núm. 35, d'addicihi) 

Retiralla ahans (esmena nlim. 11) .  
Llctra i) 
Esmena del G. Mixt (nlim. 36, de rnodificacih) 

Retiruda abans (esmena nlim. 11). 
'Ihm en contra conjunt: I .  Sr. Coll i Bertran (CiU) (p. 5872). 
Votació de les esmenes niims. 3 i i 34: rebutjades per 22 vots a far gr, 50 en Lmtra i 4 ubstcnciuns (p.  5872). 

Votació: aprovat per 54 vots a favor, cap en contra i 23 abstencions (p. 5872). 

Rerirada abans (esmena rtbrn. 2). 

Retirada alians (esmenu núm, 32). 

Text del Dictarnen 

Articlcs 7 i R 
Text del Dictamen 

Dis posici6 orld ieional primera 
Esmena del G .  P .  Popular (núm. 37, d'addici6) 

Ilebatuda ahans (esmena nlim. 2). 
Esmena dei G. Socidista (niim. 38, d'addició) 

Vota& aprovat per unanimitat (p. 5872). 

Torn a favor: I .  Sr. Siurana (S), juntament amb les emwnes mims. 42'43 I L 

Esmena de / 'A. P .  li'E,Tquerra Rephlicana de Cutlrluriyn (n6m. 39, d'addici6) 
9 (p. 5872). 

Torn a favor: I .  Sr. Pueyo (ERC), juntument amb les esmeneS nÚms. 41'44 i SI (p .  5872). 
Esmena del G.  Mixt (niirn, 40, d'addicici) 

Relirada ahans (esmena nhm. I I ) .  
fi,mena de I'A. P .  d'Esquerru Republicana de Catalunya (n6m. 41, d'addició) 

Debatuda Q ~ U H S  (e.wwtiu itrírn, 39). 
Emena del G.  Socialistu (niírn. 42, d'addici6) 

Delmucln nbms (esmena núm. 38). 
Esmena del G.  Smilrlista (núm. 43, d'addició) 

Decaiguda després. 
E,Trnena CIC I'A. P .  d'Esguerra RepuWimnn de Cntulunya (n6rn. 44, d'acJdici6) 

Dehufuciu abans (esmena nlirn. 39). 
E,~wwnes &I G.  Mixt (mims. 4.5 i 46, d'rrddició) 

Retira& ubms (e,wnena rihn.  I I ) .  
Esmena úd G. P. d'lnicicstivu per Catalunya (n6m. 47, d'addici6) 

Debatuda abans (esniena! núm. 1#). 
Esrnma del G.  Socialista (n6rn. 48, d'addició) 
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Debatuda abans (esmenu núm. 3%). 
Torn en contra conjunt: I .  Sr, CUEI i Bertran (CiU), que artuncia una esmena transaccional amh les esmenes mims. 37,44 i 47 
(p. 5873). 
La I .  Sru. Sccretdria Tercera llegeix Vesmena trc4nsaccional (p. 5873). 
Votaci6 de E’esmena transaccional: aprovuúu per 59 vots afavor, cap en contra i 21 abstencions (p. 5873). 
Votaci6 de les esmenes ntíms. 38,39 i 42: aprovades per unanimitat (p ,  5873). 
Votació de I’esmena n6m. 41 : rebutjada per 24 vots a favor, -52 en contra i 3 abstencions (p. 5873). 
Votaci6 de I’esrnena 48: rebutjutfa per 23 vots a favor, 52 en contra i 3 abstencions (p.  5873). 

Votaci6: aprovat per 57 vots n fuvur, cap en contra i 22 abstencions (pe 5874). 
El M. I$, Sr. President anuncia ei decniinent de !’esmena nlim. 43 (p. 5874). 

Text del Dictamen 

Disposicions addicional segona i tercera 
Text del Dictamen 

Addici6 rlc I E U V ~ S  disposicions addicinnals 
Esmena de I’A. P .  d’Eyquerra Republicaria de Cutalunya (ntím. 49? ri’artdició) 

Vuiaci6: aprovat per unanimitat (p. 5874). 

Tolm a favor: I .  Sr. Pueyo (ERC) (p ,  5874). 
Torn en contra: I. Sr. Coll i Bertran (CiU) (p. 5874). 
Vataci6: rebutjada per 24 vots a favor, 53 en contra i 2 abstencions (p .  5874). 

Disposició transilbria irnicn 
Esmena dcl G.  Mixt (niErn. SO, d’addici6) 

Retiruh abans (esmena núm. 11). 
Llisposicici transithria Cnica i dispcisiciuns finals primera i tercera 
Text dei Dictamen 

lXsposici6 final scgona 
Esmena de Z’A. P .  d’Esquerru Republicana de Catalunya (n6rn. 51, cl’aaddici6) 

I>ehatu& almts (esmenu núm. 393. 
Esmena del G. Socialista (núm. 52, d’acldici6) 

Torn II favor: I .  Sr. Siurana (S) (p.  5874). 
Torn en contra: I .  Sr. Coll i Bertran (CiU) (p. 587.5). 
Votaci6 de I’esmena SI : rehutjalltl per 25 vnts 41 favor, 53 en contra i 2 abstencions (p.  5875). 
Votacid de l’esmena 52: rehutjaf-ln per 27 vots a favor, 57 en cnntrn i cap ahstencih (p.  9875). 

Votaci6: aprovat per 78 V Q ~ S  a fuvor, cap en contra i 2 abstencions (p. 5875). 

Votació: aprovat per unanimitat (p. 5874). 

Yext del Dictamen 

ISxposicid de Mulilis 
Primer pars graf 
Eyrnena dei G. P .  d’hticiativn per Catalunya (núm. 53, d’addici6) 

Quart, einyuc, sisc i sete paragrafs 
Exmena de Z’A. P .  d’Esquerra Republicuna de Catalunya (núm. 54, de modific:ici6) 

Tom a favor: I .  Sr. Pueyo (ERC‘) (p. 5875). 
IIsmena del G.  Socialistu (núm. 55, de modificaci6) 

Tom a favor: I .  Sr. Siurtana (S) (p. 5875). 
Esmena del G.  P. d’Iniciativu per Carahnyu ( n h .  56, rl’adclici6) 

DehatMdu nhnns (esmena nlim. 1 O). 

L’l. Sr. Riera i Gassio-rt ( X )  n’anuncia el decnfment (p. 5875). 

Torn en contra conjunt: I .  Sr. Coll i Bertran (CiU), que propuxa una esmena trmsacctmal arn., l’esmerta n u .  5 
L’I.  Sr. Pueyo  anunci^ la retira& de t’tlsmena n h n .  54 (JA 5875). 
La I .  Sra. Secretdria Tercera llegeix I’esmena tramaccional (p. 5876). 
Votaei6 de E’esmena transaccional: aprovnd! per icnunirnitat (p. 5876). 

Votació de l’expsici6 cle motius i el títol: clprovat*vper unanimitat (1). 5876). 
ExpIicackS de vot: I .  Sr. Pueyo (ERC) (p .  5876), I .  Sr. Siurana (S)  (p .  5877) i I .  Sr. Borrds (CiU) (p .  5877). 

Text del Dictamen 

(p. 5#7S). 

Dictamen de la Comissi6 de Politica Cultural sobre cl Projecte de Llei de Creaci6 de Xa Univcrsitat de Girona (Punt quart de 
l’ordre del dia,) 

L’H. Sr. Conseller d’Erisenyament ha presentut el Projecte de IJei anteriorment, juntament amb ei Projecte úe Llei de Creu- 
cií5 $e la Univemitat de Lleido. 

Xetiruh abans (esmena núrn. I , de I’nnterior Prujecte de Llei), 
E,ymentz del G.  P. d’iniciativa per Cataiunya (a la totalitat, de retorn del Projecte al Govern) 
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Article P 
Esmena de I'A. P .  d'Esquerra Republicana de Catalunya (nn6m. 2, d'addició) 

L ' I .  Sr. Vice-president Primer la d6nu per defensada (p. 5878). 
Articlc 2 
Esmena &E G. P. d'lniciativa per Catdunya ( n i h .  3, de moclificació) 

X,lctrr1 d) 
fi,mwza del G.  P .  Popular (núm. 4, de rnodiíicaci6) 

Addici6 rle noves lletres 
Esmenes del G. P .  Popular (niíms. 5 i 6,  d'addici6) 

Article 3 
Articlc 4 
LIcíra c )  
Esrnew de 1'A. P .  d'Esquerru Republicana de Caialunyu (núm. 7, d'addició) 

E.rmena del G.  Socialista (núm. 8, d'addici6) 

Torn a favor: 1. Sr. Riera i Gussiof (iC), que la &nu per defensuda ( p ,  5878). 

Torn a favor: I .  Sra. Moni,wrraf (P)) juntament amb les esmenes nhms. 5 i 6,  que dbnm per defensades (p. 5878). 

Deixmdes abans (esmena mim. 4). 

Torn a favor: L'i, Sr. Pueyo (ERC) la &lla per defensada (p. 5878). 

Tom il favor: I .  Sr. Joaquim Nudal (S),juntament amb les esrnenm n ú m .  9,12,15,17,18,I9,22,28,35,36 i 37 (p,  5878). 
Torn cn contra: I .  Sr. Coll i Bertran (CiU), que anuncia la presentuciú d'uw emena transuccimul amb les esmenes nams. 36 
i 37 (p, 5879). 
Votaci6 de I'esrnena n6m. 2: rehurjadcr per 1 vot a favor, 49 en contra i 22 abstencions (p. 5880). 

Voíaciii de I'artick 1; uprovat per 71 vots a fuvor, cap en contra i 1 ahstencid (p. 5880). 
Votaci6 de I'csrnena niím. 3: rcbutjudct per 3 votS a favor, 49 en cuntra i 20 absicncions (11. SSSO). 
L'I.  Sr. Curt0 anuncia lu retiruda de le,r mmenes núms. 4,5 i 6 {p. 5880). 

Votaci6 de I'wticle 2: apruvnt per unanimitat (pa 5880). 

Votació de I'article 3: aprovat per unanimitat (p .  5880). 
Vataci6 de I'esmena n h .  7: rebutjada per 2 I vots ufiivor-, 49 en contra i 2 abstencions (p. 5880). 
Votaci6 de l'esmena niírn. 8: uprovuúd per unanimitat (p ,  588O), 

Votaci6 de i'article 4: aprovat per unanimitat (p. 5880). 

Text del Dictamen 

Text del Dictamen 

Tex! úd Dictamen 

Text dei Dictamen 

Article 5 
Apartat i 
Iismenn de2 G.  Sosidista (nhn. 9, de muíIificaci6) 

Esmena del G.  P. d'Iniciativa per Catalunya (ntirn. 10, de InodificaciCi) 

E.wzena del G.  Mixt (núm. 1 1, cl'addició) 

Aparta1 2 
lTsmena del G.  Socialista (n6m. 12, d'addicid) 

Dehutuda abans (esmena núm. 8). 
Esmena del G .  P .  Popular (niím. 13, d'addicidi) 

Torn a favar: I .  Sr, Curto (P),jmtlament amb les esmenes nlirns. 27 i 31, que dúna per iikfmsades (p ,  5880). 
Al)aríal3 
Apariat 4 
Esmena de VA. P. ci'Esquerw RqiubEicunn d~ Cntnlunycr (nirm. 14, de modificaci6) 

Debatuda ahnas (esmena núm. 8). 

L ' I .  Sr. Riera i Gassiot OC) tiranuncia la retii-uh i ddnn per defensudes les emienes nlirns. 16,30,38 i 39 (p. 5880). 

Retirada afiuns (esmena núm. I I  , de ['anterior Projecte de Llei). 

Torn rl favor: 1. Sr. Pireyo (ERC), junturnent amb les mmenes núms. 20,2J, 25,26 i 34. Tot seguit, anuncia una esmena tmns- 
accional amb I'esmena núm. 14 (p.  5880). 
La I .  Sra. Secrctdria Tercem Llqeix l'esrnena transaccional (p. 588.1). 
Votació de l'csrnena transaccional: api-mulla per 54 vots a favorI cup en contra i 18 ahtencions (p.  5881). 
Votaei6 de les esmenes nlims. 9, 12, 15, 17 i i 8: rchutjdes per 2 I vots (J favor, 49 en contra i 2 ahstencions (p ,  5881). 
Vataci6 de l'esmena niim. 13: rebutjulda per 2 vots nfavor, 51 en cmtru i I 8  abstencions (p .  5881). 
Votaci6 de l'esrnena n6m. 16: rebutjada per 19 vots a favor, 51 en contru i 2 abstencions (p. 5881). 

Votaci6: aprovnt per 53 vots (J favor, cup en contru i 19 abstencions (p. 5881). 
Text del Dictamen 
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Article 6 
Lletra f) 
Esmena dei G. Socialista (núm. 19, de modificaci6) 

Debatuda ubans (esmena núm. 8). 

Debatuda abans (esmena núm. 14), 
Esmena de l ’ A  P .  &Esquerra Republicana de Catalunya {niírn. 20, d’addició) 

Lletra g) 
Elrrnencr de 2’A. P. d’Esquerru Republicana de Catalunya (núm. 2 i ,  d’addici6) 

Lletra h) 
Esmena del G.  Socialista (niirn. 22, de modificació) 

Debaruh ahans (emwna nhm. 8). 
Esmena del F. Mixt ( n ~ m .  23, d’addició) 

Retirada abans (esmena núm. I I ,  de I’anterior Projecte de Llei). 
Adciicih d’una nova lletra 
Esmena del E .  P .  d’lniciativa per Catalunya (núm. 24, d’addició) 

Tom a favor: I .  Sr. Riera i Gussiot (IC) (p .  58813. 
Torn en contra: I ,  Sr. Coli i Bertran (CiU) (p.  5881). 
Votaci6 de les esmenes nlirn. 19 i 22: rebutjaíks per 21 vots afavor, 51 en contra i 2 abstenciunx (p. 5881). 
L ’ J .  Sr. Pueyo (ERC) anuncia la retiruda de les esmenes n ú m .  20 i 21 (pe 5881). 
Votaci6 de I’esmena núm. 24: reburjada per 23 vots a favor, 51 en contra i 2 abstencions (p. 5881). 

Voiaci6: upruvat per 52 vots u favor, cap en contra i 2.1 ahstencions (p.  SR81).  

Debatuda abans (esmena nlim. 14). 

Text del Dictamen 

Articles 7 i W 
Text del Dictamen 

Addici6 d’un nou article 
Vdaci6: aprovat per unanimitat (p .  5881). 

Esmena de 1’A. P. d’i3querra Republicanu de Catalunya (núm. 25, d’addici6) 
Debatuda abans (esmena núm. 14). 
Vota& rebutja& per 4 vots a favor, 50 en CQ~WU i 18 aJlstencinns (p. 5881). 

Disposicih acl diciona I primera 
Emnena de IVA. P .  d’Esquerra Republicana de Catahnyu (núm. 26, d’addició) 

Debatuda abans (esmena núm. 14). 
Esmena del G. P. Popular (núm, 27, d’addició) 

Debatuda abans (esmena núm. 13). 
Esmena del G,  Socialista (núm. 28, d’addicih} 

Debatuda ahans (esmena n h n .  8). 
ELrrnma del G.  Mixt (mim. 29, d’addicid) 

Retirada cabuns (esmena núm. 11, de l’anterior Projecte de Liei). 
Esmena del G. P .  d‘lniciativa per Camitmya (ntirn. 30, d’addici6) 

Debatuda abans (esmena núm. .I O). 
Esmena del G. P. Popular (nrirn. 3 1, d’addici6) 

Debatuda ahans (esmena mim. 13). 
L’I. Sr. Coli‘ i Bertran (CiU) anuncia UM esmenu transaccional amb Ics esmentx núms. 30 i 31 (p. 5882). 
Votaci6 de I’esrnena núm. 26: r e b u i j h  per 21 vots a favor, 50 en contra i I abstencid (p. 5882). 
Vota& de l’esmena n6m. 27: rebutja& per 22 vots a favor, 50 en contru i cup abstencid (p. 5882). 
Votaei6 de I’esrnena n6m. 28: rebuQa& per 22 vots a favor, 50 en contra i cap abstemi6 (p.  5882). 
I& I .  Sra. Sccretdria Tercera Ilegaix l’esmena transaccional amb les esmenes núrns. 30 i 31 (p.  5882). 
Votaci6 de l’esmena transaccional: qmnwda per 56 vní,r n fuvnr, cap en contra i I7 abstencions (p. 5882). 

Voiaci6: aprovat per 56 vots afnvor, cup en contra i 17 abstencions (p. 5882). 
Text del Dictamen 

Disposicili addicional segona 
Text del Dictamen 

Adclicid de novcs disposicions atldicionnls 
E,wnena del E. P .  d’lniciativu per Catdunya (nrirn. 32, d’addici6) 

Emma de E’A. P .  &Esquerra Republicana de Cutalunya (n6rn. 33, d’addici6) 

Votaci6: aprovat per unanimitat (p ,  5882). 

Torn a favor: I .  Sr. Riem i Gassiot (K)  (p. 5882). 

T Q ~  a favar: i. Sr. Pueyo (ERC) (p .  5882), 
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Tom en contra conjunt: I .  Sr. Coll i Bertran (CiU) ( p .  5883). 
Votaci6 de l'esmena niárn. 32: rebutjada per 21 v ~ t . ~  afavor, 52 en contrti i cap abstencid (p,  5883), 
VotacM de Sesmena núm. 33: rebutjada per 21 vots afavor, 52 en contra i cap ahstencid (p.  5883). 

Disposici6 transitbria linica i disposicions final primera i tcrcera 
Text del Dictamen 

Disposi& final segona 
E,wnena de ['A. P .  d' Esquerra Republicana de Catalunya (nlirn. 34, d'addici6) 

Votaci6: aprovat per unanimitat (p. 5883). 

Dehutuda ahans (esmena núm. 14). 
Votaci6: rebutjadd per 22 vots a favor, 52 en contra i cap ahstencid ( p .  5883). 

Ermena dei F .  Socialista (núm. 35, d'addicid) 
Debatuda abans (esmena núm. 8). 
Votaci6: reburjada per 22 vots CI fuvor, 52 en contra i cup abstencib (p. 5883). 

Votaci6: aprovat per unanimitat (p .  5883). 
Text del Dictamen 

Exposicih de motius 
Emenes del G.  Sociuiistu (nlirns. 36, d'addici6 i 37, de modiñcaci6) 

De batudes a bans (esmena nlirn. 8). 
L 'J .  Sr. Vice-president primer anuncia dues esmenes transaccionals amb les esmenes mimsa 36 i 37 (p.  5883). 
I 4  I .  Sra. Secretbria Tercem Ilegeix les esmenes transaccionals (p. SSS3). 
Votaci6 de les esmenes transaccionals: apruvaciles per unanimitat (p. 5883). 

Eymenes del G.  P .  d'lniciativu per Catalunya (niirns. 38 i 39, d'addici6) 
L'X. Sr. Rieru i Gassint (IC) n'aniincia la retirah (p. 5883). 

Expusici6 de motius i Eitd de la Llei  
Text del Dictamen 

Vota&: apruvtrt per unanimitat (p. 5884). 
Explicaci6 de vot: I .  Sr. Joaquim Nadal (S) (p ,  5884) i I .  Sr. Coii i Bertrun (CiU) (p. 58843. 

Uictarncn de la Comissi6 de Politica Ciiltunil sobre el  Prqjccte de Ltci dc Creaci6 de la Univcrsitat Rovira i Virgili (Punt cjn- 
quE de l'ordre del dia.) 

L'H. Sr. Conseller d'Ensenyarnenr ha presentat el Projecte de Llei anteriurment, juntament amb el Projecte de Liei de Crea- 
ciri de la Universitat de Lleidu. 

Retirada abuns (esmena mim. I ,  del Projecte de IJei de la Cremi6 de la Universitat de Lleida). 
Esmena del C .  P .  $Iniciativa per Catalunya (a la totalitat, de retorn del Projecte al Govern) 

Article 1 
Exrnenu del G.  Socialista (nlim. 2, de modificaci&) 

'hnl a favor: I .  Sr. Abelltí (S), juntament amb les esrnelte,r núrns. 5, 6,8,9,11,14,17,19,23,24,27,29,30,32,36,40,42, 
43,48,49,50,51,36, 58,59,60,62,64,67 i 6% (pn 5885). 

Torn a favor: I .  Sr. Yueyo (ERC), juntament amb Z'esmena núm. 4,  IS, 16,20,26,31,35,39,46,53,54,57 i 65. Tot seguit, 
anunciu la retira& de les esmena nlirns. 3 i I5 d'uddicid (p. 5886). 

Debatuda abans (esmena ndm. 3). 

Esmena de i'A. P .  d'flsguerru Republicana de Catalunya (núm. 3 ,  d'addicló) 

Esmena de l'A. P .  d'Esquerrcr Republicana de Catalunya (niím. 4, d'addici6) 

Article 2 
Esmena del G.  Socialista (niÍm. 5 ,  de modificació) 

DeJiatunl'n abms (esmena núm. 2). 
Llelra a) 
Esmena del G.  Socialista ( n h .  6, d'addici6) 

Debcrtudu abans (esmena núm. 2). 
I,letra LI) 
Esmena del G.  P .  ú'lniciufiva per Catalunya (núm. 7, de modificaci6) 

T Q ~  a favor: 1. Sr. Gimeplo (E), juntament amb tes eSrncne,v núms. 10, 13, 18,2J, 25,ZEs, 38,45,55 i 61. Tot seguit, anuncia 
Icr retirah de les esmena núms. 33 i 47 ( p .  5886). 

Esmena del G.  P .  #Iniciativa per Cfltnlunya (ndm, 69* d'addició) 
L'I. Sr. Rieru i Gussiot (IC) n'anuncia la retirada (p. 5887). 

Esmeria del G.  Socialista (núm. 8, d'addicihi) 
J1ehutrrt;kl atllans (esmena núm. 2) .  

1SCEra c) 
I<.,rmeria del G.  Socialista (núrn. 9, de modificaci6) 

Debatuda cthans (esmena núm. 2). 
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Metm (I) 
Esmena del G.  P .  d'hr'ciativa per Catalunya (n6rn. 10, de supressi6) 

Dehatuda abans fesmenu nBm. 7). 
&mena del G.  Sncicalissta (núm. 1 i, de supressih) 

Debatudu ahans (esmenu núm. 2). 
Addici6 de noves lletres 
Esmena del G.  P .  Popular (núm. 12, d'addici6) 

Esmena del G.  P .  d'lniciatr'va per Catalunya (niErn. 13, d'addici6) 

Article 3 
Esmena dei G. Sociaiistu (núm. 14, de modificacid) 

Esmena de l'A. P .  d'l3squen-a Republicana de Catalunya (núm. 15, d'addki6) 

Article 4 
Lletra b) 
Esmena de !'A. P. dE.querm Republicana de Catalunya (núm. 16, de modificació) 

Idlrrtrn c) 
E,vrncna del G. Socialista (ndrn, 17, de modificació) 

Esmena dei G. P .  d'Iniciativn per Cnialirnya (niím. i 8, de modi ficaci&) 

Article 5 
Apnrbt 1 
lTsmena &l G. Socialistu (núm. 19, de rnoctificació) 

]>ehatu& alrans (esmena nlirn. 2). 
Esmena de I'A. P. d'Equerra Rephlicunu de Cutalunya (nlim. 20, de modificacir5) 

Dehatu& abans (esmerta n i h .  3) .  
Ermena de! G. P.  d'lniciatiw per Catalunya (nih. 21, de rnodificaci6) 

Debatudrr abans (esmenta núm, 7). 
Esmettu del G. Mixt (núm. 22, d'addicib) 

Retirada abans (esmena nlim. 11 I del Projecte de Liei  de Creacid de ia Universitat de Lleida). 
Apartat 2 
Esmena del G. Socidista (nlirn. 23, d'addici6) 

Debatuh ahans (esmenu nlim. 2). 
Apariat 4 
Esmenu del G. Socialista (núm. 24, de supressid) 

Dehuiudu ahans (esmena ntírn. 2). 
Ecmena del G.  P. d'hiciativa per Cataluriyrr ( n h n  25, de modi fieacid) 

Debatuda abans (esmena mim. 7). 
Emzena de 1'A P .  d'E,querra Republicana de Catalunya (nniirn. 26, de rnodificaci6) 

Debatuda abans (esmena núm. 3). 
Esmeria del G. Socialista (n6m. 27, d'addiciii) 

Debatuda abans (esmena núm. 2). 
Addició cl'un noli apartat 
Esmena dei G. B. d'lrriciutiva per Catalunycs ( n h n  28, d'addició) 

Debatudcl abans (esmenu núm. 7). 
Esmena del G. Socinlistu ( n h .  29, d'addici6) 

Deharuda abans (esmena núm. 2). 
Articlc (i 
1,letr:t e )  
Esmena del G.  Smiali.rta (núm. 30, de modificació) 

1,letra f) 
E,Tmena de ¡'A. P ,  d'Esquerra Republicana de Catalunya (mim, 3 i ,  de rnodificaci6) 

Esmena del G. Socialista (núm. 32, de modi ficaci6) 

Torn a favor: I .  Si-. Curto (P), junturnent amb les esmenes nlims. 3#,41,52,63 i fi6 (p.  5888). 

Debatuda abuns (esmena rzúrn. 7). 

Debatuda abans (esmena nbm. 2). 

Retiroda abans (esmena núm. 3). 

Debatuda abans (esmena núm. 3). 

% 

Debutuh abans (esmem nlirn. 2). 

Dehatudar ahans (esmena nlim. 7). 

Dehatu& abans (esmennr núm. 2). 

Debatuda abans (esmena núm. 3). 
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Debatuda abans (esmena ndm. 2). 
Esmena dei G. P. d’lniciativa per Catalunya (núm. 33, d’addici6) 

Retirada abans (esmena nbm. 7). 
E.vnenu del G. P .  Popular (núm. 34, d’addició) 

Debatuda abans (esmenu nlim. 12), 
Lletra g) 
Esmena de I’A. P. d‘Esquerru Republicana de Catalunya (núm. 35, d’addició) 

Lletra 11) 
E,rmena del G. Socialista (nbm. 36, de modificaci6) 

Debatuda ahans (esmena ndm. 2). 
Esmena del G. Mixt (núm. 37, d’addici6) 

Retirada ahuns (esmena nbm. I I ,  de2 Projecte de Llei de Ja Creacib de la Universitat de Llei&). 
Addici6 d’una nova lletra 
Emena del G.  P. d’Jniciutiva per Catahnyu ( n h .  38, d’addició) 

Addicih d’un nou article 
ETrnena de I‘A. P .  #Esquerra Republicana de Catalunya (mim. 39, d’addici6) 

nisposició addicional primera 
Parhgraf primer 
Emena del G. Sociulisía (nlim. 40, de modiñcaci6) 

Deimtuda abans (esmenu núm. 2). 
Esmena del G .  P. Popular (núm. 41, d*addici&) 

Dehatuda abans (esmena nlim. 12). 
Par h rrl f segon 
Ksmcnes del G.  SociaEirta (núms. 42, de modificació i 43, d’addició) 

Debatudes abans (esmena núm. 2). 
Esmena del G. Mixt (núm. 44, d’addici6) 

Retirada abans (esmena nhn. 11, del Projecte de Llei de Creaei6 de la Universitat de Llei&). 
fismena dei G. P.  #Iniciativa per Catulunya (n~m. 45, d’addició) 

Debatuda abam (esmena núm. 7). 
Esmena de E’A. P .  8Esquerra Republicana de Catalunya (mim. 46, d’addici6) 

Dehatulla abans (esmena núm. 3). 
I)¡$ posici6 addicional segons 
ParAgraf prirncr 
Esmena del G. P. d’hiciativa per Catalunya (núm. 47, de supressi6) 

Retirada abans (esmena nlim. 7). 
Esmenes del G. Socialista (n6ms, 48 i 49, de modificació) 

Debatudes abans (esmena núm. 2). 
Adrlici6 #UPI nuii parhgraf 
Esmena del G.  Socialista (nlrn. 50, d’addici6) 

Ilefmtu& abans (esmena ndm. 2). 
Disposiei6 addicionat tercera 
Esmenu de2 G. Socialista (ndm, 51, de modificaci@ 

Debatuda abans (esmena núm. 2). 
E,Tmcna del G.  P .  Popular (nlim. 52, d’addici6) 

Debatuúu abans (esmenu núm. 12). 
Addici6 d’una nuvii rlisposicih addicional 
Esmena de VA. P. d’Esquerra Republicana de Cutalunyu (nrirn. 53, cl’addició) 

iXspusici6 trmsitbria linica 
E:smena de VA. P .  &Esquerra Republicana de Catalunya (nrj;m. 54, de modificació) 

Dehatuda abans (esmenu num. 3). 
GdclicÍ6 de noves disposiciuns transithies 

Esmena de! G.  P .  d’lniciatiw per Cataiunycr (núm. 55, d’addició) 
Debatuda abans (esmena nlim. 7). 

Disposicih final primera 
Esmena dd G. Socialista (ntim. 56, tI’ddici6) 

Debatuda ahans (esmenu nrirn. 3). 

DeirMtuda abans (esmena núm. 7). 

Dehatuda abans (esmena nlirn. 3). 

Debatuda abans (esmena nlirn. 3).  



DIARI DE SESSIONS / P - Núm. 114 / 12 de desembre de 1991 / SESSI6 PLENARIA N f h .  82,l 5813 

Debutuda ahans (esmena mim. 2). 
Disposici6 final segona 
Esmena de I'A. P. &Esquerra Republicanu de Catalunya (nhm. 57, d'addició) 

Dehatuda abuns (esmena núm. 3). 
Arldicih d'una nova disposici6 final 
Esmena de2 G. Socialista (núm. 58, d'addici6) 

Debatuda abans (esmena núm. 2). 
Exposició de motius 
Parhgraf segon 
Esmena del G.  Sociahta (ndrn, 59, de mcdificació) 

Debatuda abans (esmena nlim. 2). 
Pnrhgraf tercer 
Esmena del G.  Socialista (núm. 6U* de modificació) 

Emma del G. P. d'lniciativa per Catalunya (núm. 61, d'addici) 

Parhgraf quart 
Esmena del G. Socialista (núm. 62$ de modificació) 

Esmena del G. P. Popular (nh. 63, de modificaci&) 

Porhgraf cinque 
Esmena del G. Socidista (niirn. 64, de modificacih) 

Debatuda abans (esmenu núm. 2), 
E.vmena de 1'A. P. &Esquerra Rqmblicuna de Catalunya ( n h .  65' d'addici6) 

Dehatudar abans (esmena núm. 3). 
Prtriigraf set& 
Esmena del G. P. Popular (n6nn. 66, d'addició) 

Debaiuda abans (esmena núm. 12). 
Parhgrnf nov* 
E.T~EPSU del O. Socidista (núm. 67, de supressi6) 

Títol de la Llei 
Emena del G. Socialista ( n h .  68, de modificació) 

Debatudclr abans (esmena nlirn. 2). 
Esmena del G. P. üInidativa per Catalunyu (níím, 69, d'addici6) 

Retiraala abuns (esmena ndm. 7). 
Torn en contra conjunt: I .  Sr. Coi1 i Bertran (CiU) (p ,  5889). 
L'L Sr. Curt0 (P)  intewk per contradiccions i 1". Sr. Cull i Bertran (CiU) i I'". Sr. Conseller dEnsenyament per aclariments 

L'I. Sr. Abellb (S)  anuncia la retiruh de les ehmenes nlims. 2,5,6,14,30,40,42,49,51 I 59,@,62,64,67 i 68 (p. 5891). 
La I .  Sra. Secreddria Tercera llegeix les esrnenw transaccionals a I'esmena núm. 26, les esmenes nrims. 45 i 46 i i'esmem 
núm. 65 (p ,  5891). 
Votació de dues primeres les esmenes transaccionals: aprovades per 61 vots a favor, cap en contra i 18 abxtencims (p. 5892). 
Votaci6 de l'esmena transaccional restant: aprovada per unanimitat (p. 5892). 
Votaci6 del fragment <Aquest reglament ser& consultat m b  la Comissi6 gestora i aprovat pel Departament d'Ensenyament>>, 
de l'esmena n h .  17: aprovat per unanimitat (p. 5892). 
Votació de les esmenes del G. Swialista: rebutjades per 23 vots a favor, 56 en cortira i 2 ahstencions (p.  5892). 
Votaci6 de les esmenes de l'h. P. d'Esquerra Republicana de Catalunya: rebutjudes per 23 vots a fuvor, 56 en contra i 2 ahs- 
fencions (p. 5892). 
Votació de les esmenes del G. P. d'hiciativa per Catalunya: rebutjades per 25  vot^ afavor, 56 en cmtra i cap abxtencib (p. 
5892), 
Votació de les esmenes del G. P. Popular: rebutjades per 25 vots a favor, 5G en contra i cap abstencid (p. 5892). 

Text del Dictamen 
Votaci6 dels axiicles 2 , 4  i 6: apruvats per 59 vots a favor, cup en contra i 22 abstencions (p. 5892). 

Text del Dictamen 
Votaci6 de la resta dels articles, les disposicions, el titol i l'exposici6 de motius: aprovats per unanimitat (p. 5892). 
Explicaci6 de vot: I .  Sr. P u q o  (ERC) (p. 5892), I .  Sr. Sendra (CiU) (p.5893) i 1. Sr. Abellii (S) (p.5893). 

Dehatuda abans (esmena nrim. 2). 

DebutudQ- abans (esmenu nlim. 7). 

Debatuda abans (esmena núm. 2). 

Debatuda abans (esmena nbm. 12). 

Debufuda ahans (e,vnaenla nfm.  2). 

(p .  5891). 

IAa semi6 S E  susp2n a un quart duna de la nit. 
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SESSI6 PJXNARIA N h .  82.1 

Xa sessi6 s’ubre a un quart donze del mutí i nou minuts. 
Presiúeix el M. H .  Sr. President del Parlament, acompanyat de 
2’1. Sr. Vice-president Primer, dels I .  Srs. Secretaris Primer i 
Segon i de Ics 1. Sres. Secretdries Tercera i Quarta. Assisteixen 
la Me,ru I’Oficid Major i el lletrut Sr. Vintrú. 
Ai hunc del Govern seuen els H .  Srs. Consellers dfinsenyu- 

ment, de Politica Territorial i Ohves Pibliliques, de Justícia i 
n‘Indústriu i Energia. 

Ordre del dia 

1.  Debut t votaoid de la Proposkid no de Llei sobre Ics De- 
fensu de ia Cumpetdnciu del ParIument de Catalunya ert Matk- 
riu de Drei Civil. 

2 .  Debaí i vntucii5 del Dictamen de la Cumissib de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana sobre el Prujecte de Cudi de Suc- 
cessions per Causa de Murí en el Dret Civil & Cartuiunya. 

3. Debat i votuci6 del Dictaamen de la Cornissib de Polfticu 
Cultural sobre el Projecte de Llei de Creaciú de la Urliversitut 
de Lleida. 

4. Dehut i wtcloid del niciamen de /a Comissió de Política 
Cultural sobre el Projecte de Llei de Crcacib de Iu Universitat 
de Girona. 
S. Debat i votació del Dictamen de la Cornissib de Polítim 

Cubwai sobre el Projecte de Llei de Creaoi6 de la Universitat 
Rovira i Virgiii. 

6. Debat i votuciii del Dicsumen de la Cumissi6 de Jrtstfcia, 
Dret i Seguretat Ciiitadana sobre el Projecte de Llei de la Ture- 
la i Institucions Tutelars. 

7 .  Debat i votucid del Dictamen de la Cnrnissid de .Justícia, 
Dret i Seguretat Cirrtadana sobre el Projecte de Llei sobre Me- 
mres de Proteccib dels Menors Desemparats i de I’Mopcih. 

8. Debat i votuciú del Dicfumen de la Comissi6 d‘Urganii- 
zmid i Administrauih de la Generalitat i Govern b c d  sobre el 
Projecte de Llei de Reforma de la Puncib Prihlica de la Gene- 
ralirat de Catalunya. 

9. Debat i votrrcid del Dictuamen de la Comissi6 d’Economiu, 
Finances i Pressupust sobre el Projecte de Llei de Tuxcs i 
Preus Públics de la. Generalifat de Catalunya. 

SO. Behut i votmi6 del Rictarneu de la Comissi6 d’ficono- 
mia, Finances i Pressupost sohre- el Projecte de Llei de Pressu- 
postos de Ic4 Generalitat de Caulunya per al 1992. 

I l .  1níerpel.laciii al Consell Execun’tiu sobre la Pulíticr? Gene- 
ral de tes infrastruclures hidrduliques de Catalunya. 

12, Interpel*laciú al Consell Executiu sobre Iu reconversiú 
vin icnla. 

13. Interpeliacici a2 Consell Executiu sobre el desenvolupa- 
ment de la pnliticu 1ingiiístic.n n Catalunya. 

14. Interpdacid a1 Consell Executiu snbre la polfticn gene- 
ral de sirl residencial. 

15. Interpetlaciii al Cunsell Executiu sobre la sifuacid dei 
sector vitivr‘nicola. 

16. Interpehcih ai Curisell Execiitiii sobre l’agriculruru de 
muritunyu. 

I 7. Xnterpel.lacid al CoitseII Ex~cim‘u sohre la puiiticn gene- 
r d  pel yuef(d a agric1iltrir.a. 

18. Interpel-lmi6 al Consell Executiu sobre la poiftica gene- 
ral pel que fiu al món rural. 
19. Interpel.lació ai Consell Executiu sobre l’uplicucib de la 

Llei d‘Altu Muntanya. 
20. Mud6 subxegüent u la interpeldució a2 Consell Executiu 

subre la policia. 
2 1 .  Moci6 subsegiienf a la interpel-laci6 al Consell Execu f iu  

sobre la polírica general ocupacioncrl. 
22. Prexuntes amb resposta oral. 

El Sr. PRESDENT: Comenp la sessi6. 

Per favor, volen ocupar el seus escons, senyors diputats i 
senyores diputades? 

D’acord amb l’article 133.5 del Reglament ha estat m a d a  
la llista ordenada de les preguntes que s’han presentat per a res- 
pondre oralment en el Ple i també els noms dels que les han for- 
mulades. Aquesta llista serh distsibu~da en el curs de la sessiti a 
les illustres senyores diputades i als illustres senyors diputats, 
per la qual cosa es prega que s’eximeixi a la Presidkncia de la 
seva lectura. 

Al mateix temps, d’acord amb 1’aarticle 133.3 del Reglament, 
s’muncia que les preguntes seran substanciades a les 10 hores 
del dimarts proper dia 17. 

(Pausa.) 

Modificació de l’orrlre del dia 

El punt vuit& de I’ordre de1 dia queda retirat per haver sal.li- 
citat Dictamen de1 Consell Cunsultb dos grups parlamentaris 
sobre determinats articIes d’aquest Projecte de Llei. 

El primer punt de I’ordre del dia és el debat i votaci6 de la 
ProposicM no de Llei sobre la Defensa de la Compethncia del 
Pariament de Catalunya en Mat&ria de Dret Civil. 

S’han proposat al text d’aquesta Proposici6 no de Llei unes 
esmenes tkniques i lingüístiques a l’exposici6 de motius, giie 
han estat acceptades per tots els grups i agrupacions, perb per a 
major claredat, ara es donarh lectura al redactat definitiu; el 
senyor Secretari pmedirh a la lectura. 

Proposicid no de Llei sobre 
la Defensa de la Compethcia del 

Pariament de Catalunya en Mat&rEn 
de Dret Civil 

El Sr. SECRETARI PRIMER: <<EI President del Govern dc 
I*Estat ha interposat davant del Tribunal Constitucional un re- 
curs contra setze dels vint-i-un articles de la Llei de Catalunya 
7/1991, cleE 27 d’abril, de Filiacions, El recurs qüestiona la 
compethcia exclusiva de1 Pariament de Catalunya en mathria 
de ciret civil i la redueix, de fet, a l’estricta modificaci6 del text 
de la Compilaci6 del Dret Civil de Catalunya, promulgada el 2 1 
de juliol de 1960. 

,,El recurs es basa, d’una part, en l’argument que el concepte 
de dret civil catala queda emmatcat per la Compilaci6 de 1960 
i,  d’altca part, en l’argument que existeix, més enlll de 1’61th 
iticís de I’article 149.1.8 de la Constitucid Espanyola, un s u p -  
sat ordenament jurfdico-civil global espanyol, que prevaldria 
sobre les nomes del dret civil de Catalunya. 
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>)Aquesta argumentacib contradiu ,la distribució de cornpe 
thncies establerta a I’article 149.1.8 de la CunstituciEi, assumida 
expressament per Catalunya en l’article 9.2 de l’Estatut, Amb 
dues normes atribueixen clarament al Parlament de Catalunya 
la potestat de conservar, modificar i desenvolupar el dret civil 
catal8 sense cap altre límit que el fixat en l’ultim incís de l’es- 
mentat article 149.1.8. 
,>I% per tot aixb que el Parlament de Catalunya pren la s e  

güent resoIuci6: “El Parlament de Catalunya, en virtut de la s e  
va competkncia exclusiva en mathria de dret civil catal&, tal 
com 6s clarament determinada per l’article 9.2 de l’Estatut 
d’Autonomia, sense altres excepcions que les que resulten de 
I’fdtim incis de l’article 149.1.8 de la Constituci6, expressa Ia 
seva voluntat que sigui respectada pel Govern de I’Estat la dita 
cornpetkncia exclusiva i, coherentment, siguin retirats els recur- 
sos d’inconstitucionalitat presentats contra tes Lleis de Catalu- 
nya 7J1991, de 27 d’abril, de Filiacions, i 9/1987, de 25 de 
maig, de Successi6 Intestada”.>> 

El Sr. PRESICIENT: Moltes gracies, senyor Secretari. Ngun 
signant de la Propsici6 vol intervenir? 

Bé, aixi poden intervenir els grups parlamentaris per posi- 
cionar-se. El Grup Parlamentari del CDS; té la paraula I’itlustre 
Diputat senyor Latonre. 

El Sr. LATORIIE: Senyor Resident, senyores diputades, 
senyors diputats, com diu l’exposició de motius de la Proposi- 
ci6 no de Llei que hem presentat tots els grups i agrupacions 
parlamenthies, el President del Govern de 1’Estat ha interposat 
davant el Tribunal Constitucional un recurs contra setze dels 
vint-i-un articles de la Llei de Filiacions promulgada per aques- 
ta Cambra e1 27 d’abril d’enguany. 

L’argument del recurs 6s la negació de la compethcia en 
rnathia de dret civil, m6s enlla de l’aspecte de modificaci6 de3 
text de la Cornpilaci6 del Dret Civil de Catalunya, promulgada 
el jiiliol de 1960. 

El recurs del President del Govern estatal es basa en dues 
consideracions. D’una banda, que e2 concepte dret catal& queda 
emmarcat pel contingut de la dita compilaci6 i, cl’altra banda, 
qxre existeix un suposat ordenament juridic civil global espa- 
nyol que prevaldria sobre les normes del dret civil de Catalu- 
nya. 

Quan Catalunya era senyora i majora dels seus destins, va 
regular la seva legislaci6 en dret civil partint del dret feudal, 
amb notables influ&ncies del dret rom& i canbnic, que foren eix 
i c“~ernhs, a la vegada, de la seva conscikncia colkctiva. 

En els protoplasmes actuaven costums civils i maritims que 
creaven un veritable tresor consuetudinari, doctrina dels autors, 
formularis notarials, decisions del suplent Senat de Catalunya. 

Tot aquest conjunt integr2, en major a menor grau, les farno- 
ses constitucions i altres drets de Catalunya, elaboraci6 de les 
Corts i dels suplents de justícia. Aquesta facultat legislativa i 
jurisprudencial fou interrompuda el 1716 pel Decret de Nova 
Planta, dictat per Felip V, 

Si en el decurs de mks de dos segles el dret catalh ha sobre 
viscut lluitant contra les inclemhcics de la manca d’brgan te- 
gislatiu propi, ha estat perquk la llci i el dret emanat de la seva 
csshcia com a poble han arrelat fortament, indimitiblement, en 
el substrilt de la conscikncia catalana. 

Un altre element que venia a fer de sal preservadora dc la sc- 
va pervivencin era el cariu de modernitat que tenien les nostres 

principals institucions, derivada -aquesta modernitat- del fort 
corrent socialitzador que li feia d’ingredient vital, 

La codificació espanyola del 1889 no aconsegueix alb que a 
la resta d’Europa es pot considerar com un ideal de l’estnrctura 
sbcio-política del segle XIX: la unifica& del dret civil. Ck- 
curnsthcies politiques i culturals prhpiament espanyoles COM- 
porten la hpossibiIitat que es pugui unificar el dret civil en el 
moment en que, finalment, assoleix la codificaci6. Aixb vol dir 
que a I’estmctura de l’ordenarnent civil espanyol sempre ha 
existit més d’un element, 6s a dir, el Codi Civil i eis diferents 
sistemes territarials presents a Catalunya, Biscaia i Alava, GaU- 
cia, Balears, AragB i Navarra. 

L’article sis& de la Llei de Bases del Codi Civil de 1888 es- 
tablia que el Govern hauria de presentar a les Corts l’apkndix 
del Codi Civil, on s’inserien les institucions territorials que ca- 
lia conserv~. Aixb dona l l o ~  a la redacciti de nombrosos pro- 
jectes d’aphciiix al Codi Civil que constitueixen els precedents, 
mes o menys acceptats, de la Compilació. 

Arran del Decret de 23 de maig de 1947 es crea la comissió 
per a la rdaccid definitiva de la Compilaci6, que redacth &ver- 
sos textos fins al definitiu, publicat l’any 1956. Aquest Projecte 
fou enviat a les Corts i patí retalls importants en la Comissi6 
General de Cdficaci6. Finalment, fou aprovat per les Corts de 
Madrid e1 21 de juliol de 1960. 

Actualment, i ’ordenament civil catal& cornprh altres dispo- 
sicions que les merament contingudes en la Compilacifi. Efecti- 
vament, tant l’article 149.1.8 de la Constitució, COM E’article 
9 2  de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en parlar de legisla- 
ció civil i matkria civil, respectivament, estan partint d’una con- 
cepcilj Bmplia pel que fa a aquesta competkncia legislativa, 
atribuida a la Generalitat de CataIunya, sense que en cap mo- 
inent s’identifqui amb el dret compilat. 

L’asticle esmentat de la Constitució recaneix la capacitat per 
legislar, en matkia civil, a aquelles comunitats czwtbnomes on 
regeixi dret civil en el moment d’entrar en vigor la Constituci6, 
I 6s per aquesta rad que l’article 9.2 de 1’Estatut -tambt! abans 
esmentat- inclou dins de la llista de cornpetkncies del Parla- 
ment catab la relativa a la conservaci6, modificaci6 i desenvo- 
lupament del &et civil catalh. 

D’aquí es dedueix que la Constituci6 estructura de nou l’m- 
denament civil d’acord amb dos punts essencials: I’abandoiia- 
ment constitucional de la idea de la necessitat d’un codi civil 
irnic i l’abandonament de la distinció entre <<dret generalw i 
adret especial}>; per la qual cosa, tots els denaments civils vi- 
gents a Espanya es consideren en estricta igualtat. 

Certament, I’eesmentat article 149 de la Constitució Espanyo- 
la no ofereix una redacció tan clara que permeti una interpreta- 
ci6 literal. f i s  per aquesta ra6 que s’han formulat diverses 
teories sobrc i’abast de la compet&ncia quc, indubtablement, re- 
coneix a diverses comunitats autbnorncs. Des d’aquells, corn 
Lasarte, que diuen que E’esrnentada competkncia est& restringi- 
da a les actuals compilacions, o aquells, corn Puig Satelias, que 
consideren que és dret catal2 tot aquell que s’aplica a Catalunya 
i, per tant, el Parlament té competencies, sobretot, en Ia rnatkria 
civil, fins aquells que, com Delgado, formulen teories intermk- 
dies i entenen que la legislació autonbmica podrii recaure sobre 
les matEries compilades i els principis que les inspiren. 

No cal dir que la nostra interpretaciljl s’apropa molt més a la 
de Puig Salelles, continguda en la seva publicacili El concepte 
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de dret civil catald a I’Estatid de Catalunya; corn també s’iden- 
tifica amb les intervencions dels diputats Ruh Funes i Ossorio 
y Gallardo en ocasi6 dels debats que sabre L’Estatut del 32 tin- 
gueren lloc a Ics Corts de Madrid, els des 16 i 17 d’agclst de 
1932. 

Ambdiis diputats, d’una o altra manera, replicaven intewen- 
cions anteriors del diputat Felipe SAnchez Román, que pretenia, 
d’una part, que es tinguessin per vigents les lleis generals dicta- 
des per 1’Estat i ja  aplicades a partir del segle Xuc; totes aque- 
lles que no fossin authticament lleis catalanes. Pretensi6 que 
significava desarrelar d’una plomada tota la histbria i tota la 
substhncia de la nostra vida jurídica, sitwci6, per cert, en certa 
manera comparable a la que ara planteja el recurs del President 
del Govern estatal. 

EI diputat Ruk Funes, en un excetlent discurs, digué -i ho 
repetir% en castcllh perque va ser la forma en que va ser presen- 
tat-: <rlvcl huy barnpoeu que asombrarse de una diversidd legis- 
lutiva que, ert r ed ihd ,  no signwcu un obs tdcu~~ para el 
prcrgresn del derecho. Puts mds Iogr-ado que Suiza en materia 
legisiativu quizd no Lo haya ert Eurupu, y ei seiior Vurda,) --un 
altre diputat- {esgrimiu el argummto & que tiene, Suizu, vein- 
tidhs cóciigos penales. A mto puede adicionarse que tiene vein- 
titr& o veinficuatro cddigos prmesales, y en Basileu hay un 
aúdigo penal para el campo y otro para la ciudud, sin que pur 
eilo sufra ei progreso del derecho suizo, que ha iiegadn a Lími- 
tes de perfeccibn insospechudus.iJ 

Ossorio y Callardo estigué en una altra intervenci6 a l ’ d p -  
da de la seva rethrica i de la seva fanajuridica. P Q S ~  en Ies se- 
ves paraules el pbsit de les seves arrelades afeccions, cosa que 
feia rnks suggestiva la seva argumentaci6. Heus aquí un passat- 
gc, també dit en castellh: rrPue~ bien, decfa algunas sesiones, 
tratabu e2 scñor Sdnchez Romh de exte tema y hahlaba úe 
c imo cungresti al que éI acudib, celebrado en RQLW, para ic4s 
m#kxciones’ del Dertschn Civil, y nns cnntaba que, cwndo ad- 
virtih que tuúus bs paises t m í m  su lq$staciún civil uni‘cad. 
y Espufiu era la h i c a  excepcr’rin, se retir6 del chnclave un pucu 
TUFIOTOSO y no volvió a aparecer.. Y y o  consideraha: j u b n  dis- 
tinta rnaneru tefiemos 10s hmnbres de ver las co,rm! Si yo me 
hutriera encontrado en su caso, hubieru segiiido en el Congreso 
y hubrfu presentado u mi p d q  como ejemplu, dicien& a lus ju- 
ristos del resto de lus paises: “Pum en mi tiierra ocurre todo In 
contrario. Tenemm tal cunceptu & la íibertad, que donde que- 
& un nlicleo de pnblacibn con una firmacibn civil tradicional 
que ama, y por la que se rige, los &mds la respetamos y no nus 
empefiurnus en vanas mificusiunes, sino, en la medida y límites 
de lu podde, procurrrmos en ka uoncarhncia de tuúus, nunca 
en Iu impusición de unnit sobre otrm”. Yo hubieru miraclo esta 
diversidad de tegislnoiunes civiles corno un timbre de honor del 
sentido jur fdim y liberal del puis. M 

Les paraules h d s  de t’orador Ossario y Gdlarcrl~ foren 
aquestes: <( Úitimmente aiiudir la rrsperanzu de ~ U E  la libertad 
& Cataluña en la legidacidn servir& mmn Eoe catalanes unun- 
cim, no pura sepurarse dei derecho comtin, sinn pam aproxi- 
marse n k i ~ .  

Per tot aixb, senyor President, senyores diputades, senyors 
diputats, hem signat i naturalment votarem afirmativament, 
conjuntament amb I r t  resta de forces plltiqwes d’aquesta Carn- 
bra, la Proposici6 no de Llei que ara hem cornengat a debatre i 
que, sens dubte, aprovarem per unanimitat reclamdut del Go- 

vern central el respecte de la competkncia excíusiva d’aquest 
Parlament en matkria de dret civil catal& i, en conseqühncia, la 
retirada dels ~ ~ C U T S Q S  d’inconstituciona&t presentats contra les 
lleis civils catalanes proclamades sobiranament per aquest Par- 
liUXEnt. 

Grhcies senyar President, senyores diputades, senyors dipu- 
tats. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Latosre. Per 
1’Appació Parlamenthria d’Esquerra Republicana de Catalu- 
nya, té la paraula el Diputat I’il*lustre senyor Carod-Rovira. 

El Sr. CAROD-ROVIRA: Senyor President, senyores i se- 
ityors diputats, el dret civil d’un determinat poble o territori 
configura la seva manera de ser, d’actuar, de relacionar-se; 6s el 
que li dóna la seva identitat diferenciada en aquest h b i t .  

En el nostre cas, el dret civil catalh ha estat, des de sempre, 
el toc diferenciador d’aquest poble, arrelat en el costum i basat 
en iíi vida i en la mentalitat de Ia gent d’aquest país. La llarga 
producci6 del dret civil catal& a traves dels segles fa que, avui 
dia, sigui suficientment solvent per proposar-se avanqar en la 
modernitat i prou slblid perquk els seus fonaments són ferms i la 
traclici6 sobre la gual s’assenta és vasta i consolidada. 

El dret civil, en general, ha de ser un dret viu i corn a tal no 
pot quedar-se despenjat en el temps, c m  sovint sembla que es 
pretengui des dels governs de la capital de I’Estat. 

Cenyir-se a l’estsicta moclificaci6 de la Cornpiiaci6 fóra es- 
troncar tota possibilitat de vida prbpia. La Compilació no va ser 
més que un recull actualitzat del dret vigent a Catalunya just 
abans del Decret de Nova Planta, amb les modificacions impo- 
sades per les lleis que, amb carhcter general, van ser promulga- 
des des d’aquell Decret fins al 1960. 

Aquella Compilaci6 només ha de servir de pont per establir 
I’evduci6 lbgica del dret civlI catalh, i res mes. Ara el que caí 
és fmar ei desenvolupament que ha de tenir aquest dret per tal 
d’acomodar-lo a la realitat de la societat catalana d’avui, i 
aquesta realitat evoluciona constantment i no pot &ser frenada 
per recursos impertinents de governants que, sovint, semblen 
descon5ixer -o potser 6s que la coneixen massa- la realitat del 
que diuen, tambd sovint, que 6s també el seu poble. 

Els remrsos d’inconstit~cionalitat presentats poden tornar a 
reobrir, si és que mai la porta havia estat ‘tancada del tot, el dih- 
leg i la reflexió sobre la capacitat real de I’Estat espanyol d’as- 
sumir la pluralitat en condicions cl’igualtat COM a cosa prbpia, 

EI dret va agafat de la mh de la vida de cada poble; és AI1 
d’aquest poble i és evident que la progressi6 del dret civil catal8 
és una mostra massa perceptible que aquesta societat avanga i 
es configura a un ritme diferent que altres societats del mateix 
Estat espanyol. 

El dret de f a d a ,  les successions, els drets reials, la tradi- 
ci6, l’accessió, l’usdefnrit, les servituds, les obligacions i els 
contractes, la recissió per lesió, la venda a Carta de Grbcia, els 
censos, les donacions, la prescripci6 s6n la base i el fruit del 
nostre costum. Pe* no ens podem quedar aquí, ja que 8s conve- 
nient, corn assegurava el Conseller de Justicia, el senyor Bas- 
sols -i la cita d*un membre del Govern tampoc no t6 per gup1 
servir sempre de precedent- detectar tot alib que cal suprimir, 
reformar, complementar o innovar del nostre ordenament juri- 
dic, 

EI Manifest en Defensa del Dret Civil Catalh, que han fet un 
seguit d’institucions de l ’hbi t  juridic que s’han alqat de €oma 
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unhnirne contra aquests recursos d’hconstitucionalitat, és la pe 
&a de toc que configura una reacci6, t m M  sblida, del conjunt 
de la societat catalana, la qual té en aquest Parlament la seva 
mbirna representitci6 democrhtica. Fóra significatiu i -hi insis- 
tim- tornaria a obrir el debat, la reflexió i el dihleg sobre la ca- 
pacitat, O no, de I’Estat espanyol d’assumir el concepte 
democratitic de la diversitat; fóra -dic- altament perilI6s que tot 
ntlb que en el seu moment no va aconseguir ni Felip V, ni el r B  
gim dictatorial del general Franco, ara s’aconseguís en un siste- 
ma dit, -com és ei que sembla que tenim, almenys pel que fa a 
les Ilibertats individuals-, c<dernocrhtic>,. 

Moltes grhcles, senyores Í senyors. 
E1 Sr. PRESLDENT: Moltes gracies, senyor Carod-Rovira. 

El Grup Mixt vol intervenir? El Grup Parlamentari Popular? T6 
la paraula l’il-lustre Diputat senyor Pcrea. 

EI Sr. PEREA: Senyor President, senyores i senyors dipu- 
tats, el Grup Parlcmentari Popular, en decisi6 unhnime amb la 
resta dels grups i agrupacions de la Cambra, ha subscrit la Pro- 
posici6 no de Llei que estem debatent, mitjanqant la qual es re- 
corden les compethcies que en mathia de dret civil té 
reconegudes aquest Parlament, tant per la Canstituci6 com per 
I’Estatrrt d’htonomia. T, per tant, instem, amb aquesta Proposi- 
ci6 no & Llei, que les dites cornpethies siguin rcspectades 
per la resta d’institucions de I’Estat, 

E1 Grup Popular, al llarg de la tramita& dels nombrosos 
projectes de liei que el Govern ha sotmes a Ea consideració 
cl’aquest Parlament, ha manifestat les seves legítimes discre- 
phncies amb moltes d’elles, ja sigui respecte al seu enfocament 
polític, doctrinal o thcnic, i a les diverses solucions proposades 
pel Govern per a la regulació de les institucions jun’cíques que 
conformen e1 nostre dret civil presentant i clefensant esrneiies a 
la totalitat com, per exemple, en el cas de la Llei de la Llegfti- 
ma, o a l’articulat com en el cas dels Projectes que debatrem en 
aquesta mateixa sessiii pleniiria. 13s a dir, iicm criticat la forma 
de fer, la t6cnica jurfdica i legislativa del Govern amb contun- 
dhc ia  i arguments, creiem que sobrats de ra6, perh mai hem 
qüestionat la competimcia de la font legislativa; és a dir, mai 
hem cregut que el <<rol>> que a les institucions autonbrniques re- 
serva i’article 149 de la Constituci6 sigui el de mer guardih 
d’un museu d’antigalles juridiques i d ’ a v q a t  estat de foxsilit- 
zaci6. Moltes són les interpretacions fetes pels juristes, corn j a  
hem escoltat en altres intervencions, per5 solament des d’an 
punt de vista extremament restrictiu de la irrterpretacid d’aquest 
precepte constituciod es pot arribar a les conclusions exposa- 
des per l’advocat de 1’Estat als filtims recursos d’inconstitucia- 
nalitat. Posicionament hemenhut ic especialment prewupan t 
per tal COM permet entreveure un determinat concepte #Estat. per 
part del Govern central que nostres no compartim cn absolut, 

I E s  per totes aquestes raons, senyor President, senyores i 
senyors diputats, que el Grup Popular ha copatrucinat i votara 
en conseyiikncia favorablement aquesta Proposició no de LZRi. 

GrBcies, senyor President. 
EI Sr. PRESIDENT: Moltes @cies, senyor Perea, Pel Grup 

Parlamentari d’hiciativa per Catalunya, t6 Ia paraula l’illustre 
Diputat senyor Nualart. 

El Sr. NUALART: &&cies, senyor Prcsident. Senyores i 
senyors diputats, en primer lloc he de manifestar la satisfacci6 
del G,nip d’lniciativa per Catalunya per haver arribat a 1111 con- 
sens tots els grups d’aquesta Cambra per a la defensa del nostre 

dret civil catals davant el recurs presentat pel Govern Re 1’Estat 
contra la Llei de Filiacions i la Llei de Successi6 Intestada. Des 
del nostre punt de vista, l’aprovasid d’aquesta hpOsici6 no de 
Llei constitueix un dels fets cabdals d’aquesta legislatura, ja 
que es tsacta de confirmar la cornpehcia d’aquest Parlament 
per legislar en I’esrnentada mathia. Des d’aquesta tribuna s’ha 
dit moltes vegades, i per aquest mateix Diputat, que els tres 
puntals en que es basa ¡a identitat de Catalunya són la histbria, 
la llengua i el dret civil. 

Pel que fa a la histbria, tot i que aquesta pot ser objecte de 
diverses interpretacions i manipulacions, 6s una realitat que, 
agradi o no, ha configurat al llarg del temps la nostra personali- 
tat COM a poble. 

La llengua, malgrat haver sofert perides de repressi6 i per- 
secució, segueix viva perquE hi ha hagut i hi ha la voluntat 
d’aquest mateix poble de mantenir-la corn a foma d’expressi6 
no solament en l ’ h b i t  cultural, gin6 tamb6 en les relacions SO- 

ciats, per bé que ens cal estar alerta perque no esdevingui no- 
més una llengua reconeguda oficiahmt 1’6s de la qual, perb, 
vagi desapareixent al carrer. 

Per ziltirn, el dret civil, mathsia aquesta que, si no ha tingut 
una prqjecció popular mentre s’han anat discutint i aprovant les 
diverses Eleis en aquesta Cambra, no hi ha dubte que no consti- 
tueix una rnatkria merament especulativa Q d’ordre tebric, sind 
que la seva repercussi6 social 6s indiscutible per a la totalitat 
dels ciutadans, ja que cn un moment o altre de la nostra vida 
haurem de requerir la seva aplicaci6, b6 en l ’hb i t  estrictament 
familiar, patrimonial O successori. 

Tampoc no es pot discutir el fet que la Catalunya d’avui ha 
estat configurada pcr institucions priipies del nostre dret civil, 
les quals, al marge de la seva valoracifi actual, han tingut una 
imporhcia defmiiiva en la modelaci6 de la nostra identitat. 
Pensem solament COM seria la Catalunya d’ara si XIQ haguessin 
perdurat al llarg de la seva histbria figures com les de I’hereu, 
la masoveria, l’emfiteusi, la rabassa morta, els censos, etehera. 
I aquesta creació i aplicacili d’un dret propi ha donat lloc, tam- 
bé, que sorgís una personaht diferenciada. 

D’nltra part, i per aixb mateix, estem convcnguts que en de- 
fensar el nostre dret civil defensem alhora la Catalunya del fu- 
tur. Ara b6, no cal dir que el dret, com Ia llengua, ha de ser 
tambk una cosa viva que alhora serveixi com a instrument per 
conformar la realitat social i per regular-la, de manera que 
s’adapti i s’avanci a les necessitats d’aquesta realitat. 

Nosaltres, aixb, ei Grup d’hiciativa, ho hem dit sempre que 
s’han ‘anat presentant projectes de llei civil aquí, en aquest P,u- 
lament. 1 ho hem dit en el sentit de modernitzar-lo i de posar-10 
al dia, pcrquk entenem que, si no, aleshores es convertiria en un 
dret mort i, per tant, sense cap vigencia. Si fem una lectura lite- 
ral i objectiva tant de I’article 149.8 de la Constitucid Espanyo- 
la, com de l’micle 9.2 de I’Estatut de Catalunya, es veu que la 
Generalitat té competencia exclusiva per conservar, modificar i 
dcsenvolupar el dret civil catal&, 11evat de la normativa que I’es- 
rnentat precepte constitucional reserva a I’Estat, o sigui, les re- 
gles relatives a l’aplicació i a l’efichcia de les normes 
jurídiques, relacions juridico-civils relatives a Ics formes de 
matrimoni, ordenaci6 dels registres, intruments pirbrics, bases 
de les obligacions contractuals només per resoldre els conflictes 
d e  lleis i la determinació de Ics fonts del dret ci’acord, en aquest 
darrer cas, amb les normes ric dret foral o especial. 
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Queda clar, doncs, que aquest Parlament pot legislar sobre 
tot el dret civil de Catalunya, i dic tot e1 dret civil de Catalunya, 
amb les úniques excepcions esmentades. Per tant, pretendre que 
solament es pot legidar per tal de modificar el text de la Com- 
pila& del Dret Civil de Catalunya, promulgada en E’etapa fia- 
quista, durant la qual no calia dir en quina situacib es trobava 
Catalunya i quin era el procks seguit per a E’aprovaci6 de les 
lleis claborades en iiguella etapa, com pret6n el rectirs interpo- 
sat pel Govern de €’Estat, 6s condemnat el nostre dret civil a la 
seva lenta perb segura desaparició i, conseqüentment, abonar la 
desaparició d’un dels puntats de la nostra identitat. 

Tanmanteix, tot i els obstacles que puguin venir del GQVMII 
central, la tasca legislativa que desenvolupa aquest Parlament 
ha de seguir endavant, perqub ens ha prrnet la mateixa Consti- 
tuci6 i I’Estatht. Precisament per tal d ’avqar  en aquest camí 
de desenvolupament del dret civil a Catalunya 6s pel fet que el 
nostre Grup lia presentat en aquesta Cambra la Llei de Dissolu- 
cid rief Matrimoni a Catatunya. 

Vull remarcar el fet apuntM al comenpment de la meva in- 
tervenció, ja que la unanimitat d’aquestit Cambra, que repre- 
senta tot el poble de Catalunya, en aprovar la Proposici6 no de 
Llei que ens ocupa 6s una mostra evident que aquest poble no 
vol renunciar a cap dels seus signes d’identitat. Per aixb, si el 
recim que es demana que es retiri segueix ei seu curs i el Tribu- 
nal Constitucional fa ~ n a  lectura de Ia Constituci6 i de I’Estattut 
en quE accepta el que solkita el Govern central, hauriem de 
pensar a instar d’una mancra immediata la reforma de la Cons- 
tituci6 i de I’Estatut. 

També cd significar que la resposta de la societat civil en- 
front de l’actuació d’aquelI Govern ha estat irnrnecliata. I ima 
prova cl’aquesta reacció l’ofereix ei Manifest en Defensa del 
Dret Civil de Catalunya, que varen signar la majoria de Ics ins- 
titucions jurkliqucs d’aquest pais. 

Espeicrn que aquest tac d’rttenció al Govern central pcrquE 
retiri eIs rcciirsos que actualment hi lm presentats davant e1 Tri- 
bunal ConstituciowI serveixi no solament per a la seva retirada, 
sin6 també perqui? d’m endavant respdcti, sense que hi hagi 
d’hwer pronunciaments del Tribunal Constitucional, lar compe- 
thcia exclusiva d’aquest Parlament per legislar en rnatkria de 
dret civil catals, tal com van determinar als articles a cpb s’ha 
fet esment. 

Per acabar, nom& volia fer, aprofitant que acabem de viure 
uns csdcvenirnents quc poden ser molt importants per a la cons- 
trucci6 de la uni6 politica europcrl, en el procés de la qual 
s’hauran de dur a>tcime transferhcies de cornpetkncies dels es- 
tats il Ia Comunitat, de les regions a la Comunitat.,. el que 6s se- 
gur 6s que els paisos que constituiran aquesta uni6 europea 
sempre respectartan la seva histbria, la scva ilengua i el scu dret 
civil, 

Grhcies. 
EI Sr. PRlLXüENT: Moltes gr$cies, senyor Nudart. Pel 

Gmp ParlaIncntari Socialista, t6 la paraula l’ilhstre Diputat 
senyor Abell& 

El Sr. ARELTh: Seiiyor President, senyores i scnyors clipu- 
tats, el nostre Grup votarh afirmativament aquesta Proposició 
no de Llei presentada per tots els grups d’aquesta Cambra. I ho 
far& en cdierkncia amb l’actitud qiic ha mantingut el nosire 
Gnip Parlamentari des de la reitistrlurilci6 del Parlament l’nny 
80. Nosaltres, des de i’any 80, hem defensat que aquest Parla- 

ment havia de legislar en drct civil catala, en primer lfoc mit- 
janqant una ponhcia conjunta. En aquesta linia vam presentar 
moltes iniciatives parlamenthies, i després hem treballat acti- 
vament en tot un conjunt de lleis que durant aquests anys s’han 
present fit. 

Nosaltres, per un costat, hem mantingut les nostres posicions 
quan hem cregut que calia desenvolupar un dret civil rnbs adap- 
tat a la realitat social -per tant, més modem-, que defenses mi- 
llor els interessos dels ciutadans cl’aquest pafs. Perb, per l’altre 
costat, hem buscat t,mbé I’ácord, el consens, perqub conslderh- 
vern que les matksies sobre les quals esthvern legislant tenien 
unit importbncia cabdal. Per tant, des d’nquest punt de vista, no- 
saltres hem estat una oposici6 lleial, participativa, activa i críti- 
ca quan ha convingut ser-ho. 

Per tant, no hi ha cap dubte que nosaltres rnantcnirn una dis- 
crephncia radical amb els upments que s’han presentat en 
aquest recurs d’inconstitucionalitat. Nosdt.res &scmpem de 
l’infome que ha fet I’arfvmat de I’Estat, mitjanpnt el gual el 
Govern de i’Estat ha interposat recurs contra la Llei de Filia- 
cions i en el seu moment contra la Llei de Successi6 Intestada, I 
per que, aixb? Perque estem convenquts que la linia argumental 
contingtida en l’esmentat recurs palesa en primer lloc un pro- 
Eund desconeixement de la histbria de2 dret civil a 1’EEstat es- 
panyol, aixf corn una subjectiva interpretació del bloc 
constitucional en aquesta, fins al ptint que l’advocat de 1’Estat 
transcriu, fins i tot, criteris normatius de la Constitrici6 Espa- 
nyola que no coincideixen ni amb la lletra ni amb I’esprit de 
les seves normes. 

Una pimera argumenEaci6 d’hconst~tucionalitat GS fona- 
menta en el fet que l’article 149.1 de la Constitució estableix un 
límit matefiai i t m  l h i t  fimcional a les competkncies de les co- 
munitm autbnomes sobre dret civil, foral o especial. Perb 6s 
evident que aquest article s’ha d’interpretar juntament amb un 
altre ariicle de la Constitució, el 149.3, 1 amb l’article 3.2 de 
I’Estatut. En aquest sentit, per a l’apIicaci6 de i’ordenament 
constitucional, el que era dret foral o dret especial, vigent a Ca- 
talunya € h s  a la mateixa Constitució, s’ha trdmsfomat en el dret 
civil catal&; fet que implica l’aplicaci6 d’aqueli a totes les mat&- 
ries de dret civil que no s’hagin reservat a 1’Estat precisament 
en aquell article 149.1. A M ~ S ,  implica una qiiesti6 que per a 
nosaltres 6s cabdal: seconhixer que l’xntic dret foral 6s histbria 
recollida, perb adequada a allb que rlespr6s del 1960 ha estat 
l’aplicaci6 d’unes institucions histbriques a una societat mder- 
nn. 

En aquest sentit, no hi ha dubte que no 6s admissible de cap 
manera que tan sols hi chpiga desenvolupar allb que deia Ia 
Compilacib del 1960. Per tant, no es pot parlar de subordena- 
ments ni d’ortlcnament civil global que no sigui d que neix de 
les nomes constitucionals i del mateix Estatut, perque 6s evi- 
dent que el criteri d’iintegracid, que s’aplica corn a interpretació 
tenint en compte aquests antecedents histbrics, 6s diferent se- 
gons es tingui en compte la tradició jurídica catalana o la uadi- 
ci6 castellana. Aixi, la tradici6 catalana neix del dret rom& i del 
canhnic, quan precisament la castellana neix del dret germanic. 
Per tant, des d’aquest punt de vista, no hi ha dubte que nosaltres 
en discrepem. 

De totes maneres, arribat a aquest punt, el nostre Grup vol- 
dria fer també dues consideracions al voltant del debat -ja he 
di-, d voltant d’aquest recurs d’ineonstitucionalita~, En primer 
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lloc, nosaltres, que evidentment ens desagrada profundament la 
presentació d’aquest recurs, també valem dir que els recursos 
d’inconstitucionaIitat són mecanismes normals en un estat de 
dret, en un estat democrattic. l?s evident que, en la mesura que 
vam aprovar majoritkiament la Constitució, és el Tribunal 
Constitucional el lioc adient per resoldre els conflictes, per re- 
soldre las discrephcies que hi hagi entre els governs, tant des 
del punt de vista de conflictes entre el Govern central, com des 
del punt de vista dels governs autonbmics. 

En segon Jlm, és evident que en aquests dies, en el debat que 
s’ha produ‘it al voltcant de la interposici6 d’aquests recursos i de 
la campanya en defensa del dret civil cat&, hi ha hagut a@- 
nes expressions que, des del punt de vista del nostre Grup poli- 
tic, ens desagraden profundament. 

Dir que el dret civil ctltdh podia, en aquests moments, estar 
més amenaqat que en l’hpoca franquista, no solament és una in- 
terpretació incerta, sin6 injusta; perque, es pot mentir seriosa- 
ment dient que el context de la promulgaci6 de la Compilaci6 
de 1960 era més favorable al nostre dret i, per tant, als nostres 
interessos corn a poble que E’actrral? Vosths creuen, seriosa- 
ment, que aquest acte d’avui fa trenta anys s’hauria pogut fer al 
Parlament? 
lh evident que aquest Parlament ha aprovat moltes lleis de 

dret civil i altres que, evidentment, no s6n de dret civil, i, per 
tant, des d’aquest punt de vista, ha exercit la seva potestat legis- 
ladora que li han conferit fa Constitució, 1’Estatut i el poble de 
Catalunya. I, per tant, des d’aquest punt de vista, aquestes com- 
paracions, el nosire Grup Parlamentari creu que s6n injustes i 
que produeixen desconcert. 

Finalment, nosaltres estern convenquts que l’aacord i ei con- 
sens entre totes les forces politiques catalanes expressades en 
aquest Parlament sdn la millor sortida a situacions corn aquesta. 

Nosaltres sempre ens hem refermat que la línia de í’acord i 
el consens produeix resultats politics, a la llarga i a la curta, fit- 
vorabtes als interessos de Catalunya i del seu pais. Per tant, 6s 
evident que s’han de rebutjar les jugades de curta volada, parti- 
distes o estrictament electoralistes, Nosaltres, el que creiem 6s 
que amb intellighcia, amb habilitat, amb dihleg i amb fermesa 
padreni aconseguir els nostres objectius per írencar, és evident, 
amb inhcies de segles. 

Sens dubte, estern convenpits que aquesta 6s la direccih co- 
rrecta i que, per tant, el miltor servei que podem prestar a 
aquest Parlament i, per tant, al poble de Catalunya ha de ser se 
gnint aquesta línia d’unitat, d’acord i de consens. 

Res mes i moltes grhcies. 
El Sr. PRESTDENT: Moltes grhcies, senyor Abelló. 
Pel Grup Parlamentari de Converghcia i Unió té la paraula 

el Diputat l’ihstre senyor Jaume Camps, 
El Sr. CAMPS I ROVIRA: Gracies, senyor President, se- 

nyores i senyors diputats. 
Deia en Prat de la Riba a La nacionalitat catalana que cada 

poble t6 el seu dret, que 6s l ’h ic  que s’emmotlla a tes seves ne- 
cessitats, i respon a la idiosincrhsia del seu temperament. 1 cns 
ho recordava, l’altre dia, amb una l~rillantíssirna intcrvenció al 
Col-legi d’Advocats, e1 jurista Figa Faura, Rient que el dret i el 
dret de Catalunya s’agafa corn a la pell; a cada ciutadi i ciuta- 
dana de Catalunya, i, junt amb la llengua -s’ha dit-, és el nervi 
de la nostra naci6. 1 té unes caracteristiques molt específiques 
que corresponen a tot un sentiment de poble, Unes tradicions 

que arrenquen del costum; aquell consentiment tk i t  del poble, 
arrelat per un antic ús: les usualia. S’ha dit e l  senyor Ab116 
ho ha recordat- la diferent tradició i origen del dret catal&, nas- 
cut de les arrels romanes; a diferhcia de les codificaciores 
arrels germhniques del dret castellh. Tot un dret basat en el pac- 
tisme, en la llibertat, en la flexibilitat. Aquestes característiques 
que ens recorda 1’il.lustre jurista, amb un llibre pwecids, en Josep 
Maria Mas i Solench, que amb una forma didhctica ensenya el 
nostre dret a totes les generacions. 

A més, corn recordava el Conseller Bassols, la reforma del 
dret que ha estat feta no ds, únicament, obra de jurisconsults o 
de politics; per més importants, recordava el Conseller, que si- 
guin, els jurisconsults; per m6s representitivitat que tiguin els 
polítics, és I’obra de tot un poble. I aquest és el sentiment. I 
aquest 6s el sentiment que ha donat que davant d’un atac abso- 
lutament groller -que IIQ repetir&, ha estat considerat i estudiat 
amb gran brillantor pel senyor Nudat ,  pel senyar Abell6, des 
d’un punt de vista histhric, pel representant del Grup Parlamen- 
tari del CDS. No són un problema els recursos que ha instaurat 
de discutir una o altra competencia concreta, o una altra formu- 
lació -millor dit concreta-, sigui la Llei de Filiacions, sigui la 
Successi6 Intestada; no és que posi en qiiestió el fet, un aspecte 
concret de la investigaci6 de la paternitat, o un tema de la inse- 
minació post mortern, el greu 6s que posa en discussió la matei- 
xa possibilitat de desenvolupar el dret civil catal&; el que 6s 
greument prilI6s ds la concepi6 d’aquella frase terrible, mal 
emmanlleva&, mal emmanllevada d’una altra tesi de ia doctora 
Eiicama Roca, parlant dels subsisterncs del dret civil camk 

Aquest 6s I’authtic perill; aquest és, d’aiguna manera -en 
frase d’una declaració de I’Ajuntament de Santa Coloma, presi- 
dit, precisament, per la nostra il-lustre Diputada senyora Manue- 
la de Madre, aquest mmaixernent del neocentralisme>>, aquest 
bs e1 problema. (Remor de veus.) 

I recordava l’altre dia el catedrhtic, senyor Sahadar Co- 
derch, de Ia Pompeu Fabra, en unes declarxions en el m6n juri- 
dic, ens parlava, diu: <<Ens volen deixa sense dret civil, sense 
1111 dret civil modem i adient a les nostres necessitats. 1 voien 
fer-ho sense r a 6 . ~  1 deia una frase que a mi m’ha colpit espe- 
ciahent: <ca qui perjudica que legislem el dret dels nostres 
fills? Que els importa, si els afecta?>> 

Afortunadament, la reacci6 del poble de Catalunya ha estat 
important, ha estat unhime, ha estat de tuta la societat civil ca- 
talma, i, realment, els actes celebrats en el Cotkgi d’Advocats i 
aqiiest mateix acte del Parlament, aquesta declarraci6, unirnimc, 
del Parlament en s6n una prova. 

I jo m’he de felicitar que sigui una prova solidiria i unhi -  
me; In  unitat, en aqtiest terna, era realment necesshria. leia goig 
sentir les paraules del senyor Abell6; feia goig, precisament, 
perque constatem que el sentiment d’aquesta unitat es troba en 
certes dificultats quan un partit gema Q el mateix partit és pre- 
cisament l’actor d’aquest atac. 

I jo convido, desprks de felicitar tota la Cambra pes aquesta 
decisi6 unhime, convido també a posar-nos en la Ihia de ne- 
gociar; aquell pactisme que infonia ei dret civil catalh que ha de 
ser, ara també, aquesta voluntat negociadora, perqui? el que cal, 
estic absolutament d’acord que no es tracta de cap arma electo- 
ralista, es tracta de defensar el que 6s nostre, i només la unitat 
d’aquesta Cambra, de totes les seves diputades i diputatsm farh 
possible el suport necessari en el Conseil Executiu, amb tot el 
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poble de Catalunya, amb aquesta Cambra, per cvitar l’atac que 
representen aquests dos recursos i la interposició i la privacid 
del desenvolupament del nostre dret. 

En questa confianqa, en aquesta seguretat, amb la voluntat 
solidiria de tots vostks, els en dono moltes grhcies. 

El Sr. PfCESIDEW: Moltes &cies, senyor Camps. 
Atesa la importhia que t6 en aquesta Proposició no de Llei 

l’exposició de motius, votarem conjuntament exposició de mo- 
tius i text concret de la Propasició. 

Els senyors diputats i Ics senyores diputades que hi estiguin 
d’acord es volen p a r  drets? 

La Proposició no dc Llei sobre la Defensa de la Competkn- 
cia del Parlament de Catalunya en Materia de Dret Civil ha es- 
tat aprovada per unanimitat. 

Permeteu-me, senyories, iines breus paraules sobre l’acord 
que acabem d’ adoptar. L’ aprovaci6, uninhament expressada, 
d’aquesta Proposici6 no de Llei constitueix un acte de transcen- 
dental importhcia per a la nostra vida cokxtiva. 

Aquest Pulament, representaci6 legitima dcl poble de Cata- 
lunya, s’ha expressat de forma inequívoca en defensa d’un dels 
signes d’identitat m6s caracteristics de la nostra naci6;: el dret 
civil propi, que es veu amennqat per restrictives i atemptatbries 
interpretacions pcr part del Govern de l’Eslat, 

L’acord R’aquest Parlament, juntament amb el Manifest en 
Defensa del Dret Civil de Catalunya, signat a Barcelona el pas- 
sat dia 26 de novembre per tots els hrgans representatius dels 
estaments juridics de Catalunya en el decurs d’un acte memora- 
ble que fou una impressionant i multitudinbia rnanifestaci6 en 
favor del dret catal& constitueixen ‘un veritable clam que deu 
ésser escoltat per qui correspon, i en nom del qual s’actua con- 
tra el nostre dret i contra les compethcies d’aquesta Cambra 
lcgi SI ativ a. 

Aixi ho esperem tats. Moltes grhcies. 
EI segon punt dc l’orclre del dia és el debat i la vutaci6 del 

Dictamen de la Comissió de Justicia, Dret i Seguretat Ciutada- 
na sobre el Projecte de Codi de Successions per Causa de Mort 
en cl Dret Civil de Catalunya, de les esmenes reservades per 
defensar en el Ple, i de les esmenes subsegiients al Dictamen 
del Consell Consultiu. 

La Comissi6 de Justicia, Dret, i Seguretat Ciutadana ha aca- 
bat els seus treballs i hn em& Dictamen. 

Algun mcinbre del Consell Executiu vol presentar la iniciati- 
va de Llei? 

T6 la parada l*honorable Conseller (Ec Justícia, senyor 
Agustí Bassols. 

Prqjectc de Codi tle Successions per Carisa 
du Mort en cl Dret Civil de Catalunya 

EL Sr. CONSELLER DE JUSTÍCIA (Agustí Bassols): Molt 
Ikmorable President, iklustres senyores i senyors diputats, tinc 
l’honor de presentar avui a l’aprovrlci6 de E3 Cambra el Projecte 
de Llei de Codi de Successions per Causa de Mort en el Dret 
Civil dc Catalunya. Una llei irnportnnt --molt important-, no 
ilnicament per li1 seva extensió - s h  399 articles precedits 
d’una documentada exposici6 de motius i seguits de 4 disposi- 
cioI.is finalss, i de i0 disposicions transitbries-, sin6 sobretot pel 
seu contingut i per la seva significrtcih, a quE després em rcferi- 
ré. 

Per& abans de prosseguir, demano a la Cambra, senyor 9re- 
sident, que se’m permeti una llicencia; 6s a dir, unes breus ma- 
niEestacions sobre la Proposici6 de Llei que s’acaba d’apmvar 
per una impressionant unanimitat i que jo no he pogut votar. 

Com a catal&, com a jurista, corn a Conseller de Justicia i 
membre del Govern de Catalunya, la meva adhesió al text que 
acaba d’apmvar-se 6 s  total i profundament sentida, 

Dies enrere, la representacih dels juristes de Catalunya, tam- 
bé d’unit manera exemplar i unhime, es pronunciava en defen- 
sa del nostre dret civil i de les compehcies exclusives del 
Parlament de Catalunya per legislar en aquest camp. 

Pexb avui 6s tot el poble de Catalunya, tots els nostres con- 
ciutadans que, a través vostre, senyores i senyors diputats, que 
sou els seus representants democraticament elegits, s’ha pro- 
nunciat, igualment, en defensa del nostre propi dret i de les 
compethies  exclusives d’aquest Parlament , per desenvolupar- 
10, sense més excepcions que Ies rnatEries que la Constituci6 re- 
serva expressament a 1’Estat. 

D’aquesta manera queda ben clara la voluntat unhime dels 
catalans de regir all& que ens és més intim, que 6s la materia 
prbpla dei dret civil; és a dir, la prbpia persona, la famflia, la 
propietat i la contractació privada i l’herhcia per les lieis que 
nosaltres mateixos ens autodictem, 

Avui, senyores; i senyors diputats, heu escrit una pagina his- 
tbrica, no solment en e1 llibre d’aquesta instituci6, d’aquest 
Parlament, sin6 de la histbria de Catalunya. 

Dit ahb, torno al tema pel qual he pujat a aquesta tribuna: la 
presentació del Codi de Successions per Causa de Mort, i, per 
tant, d’un text legal que regula un d’aquells grans temes a quh 
acabo de referirme: l’ordenaci6 i les conseqühcies legats de la 
mort, i no Únicament pel que fa a la distribució dels Mns, sin6 
tamb6, en el. camp de les relacions famiiiartrs que respecta, i 
s’adiu, aquest text, amb la nostra manera de ser i sentir a X’hora 
solemne de l’expiració de la vida. 

Aquest Rojecte de LIei, com s’expressa en la seva exposició 
de motius, conté una normativa autbnoma, completa i global 
del dret successori catal& i pot dir-se que és el primer text uni- 
ficat que es projecta en forma quc vingui a substituir tota la 
nonnativa vigent en I’actualitat. 

Comprkn, doncs, la regulack5 de les tres formes de successi6 
-de successió per causa de mort- admeses sempre a Catalunya: 
la contractual, 6s a dir els heretaments que el Cadi extreu de la 
seu del cúet familiar en qu& es trobava inclosa i es trasllada -jo 
crec que més adequadament- a la successió per causa de mort, 
la successi6 testamenthria, i la intestada. I com no podia ser 
d’altra mauera, aquesta ordenaci6 global de la successi6 es fo- 
namenta en el principi de la llibertat de testar que ha regit sem- 
pre a Catalunya; es matité, doncs, -no podia ser d’dtra manera, 
corn acabo de dir- la llegítima quarta i, per tant, la lliure dispo- 
sici6 de les tres quaates parts de l’hex&ncia. Jo recordo que és en 
ús d’aquesta llibertat de testar que el catal& instituya, habitual- 
ment, una sola veu, quan aixa era convenient per a la consewa- 
ció del patrimoni familiar agrari i ajudava ds altres fills a 
incorporar-se al m6n de les professions lliberals, al m6n del co- 
rner$, i enriquia d’aquesta manera In nostra societat civil. 

l?s tamb6 en fk d’aquesta llibertat de testar que despres, en e1 
m6n urbh i sobretot desprks de la indusirialitzacib del pais, el 
catal& s’ha acostumat a distribuir l’herhcia per parts iguals en- 
tre els filis. 
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I per iiltim, després dels canvis operats en l’organització fa- 
miliar, avui pot atribuir al cbnj~ige -i es fa sovint- la pon56 he- 
rditkia que desitgi. 

S’hm mantingut, també, els priiicipis hereditaris clhssics del 
nostre dret, principis que l’expesihncia ha demostrat que tenen 
plena validesa, tal com s6n la necessitat de la instituci6 d’hereu 
4 ’ u n  o diversos-, la universalitat i la perdurabilitat d’aquest ti- 
tol d’kereu, i Ia incompatibilitat entre els diversos títols succes- 
soris, contractuals, testats o intestats. Perb la conservació 
d’aquests principis -i aixb 6s important- no S ’ O P O S ~  a l’actualit- 
zwi6 i la modernitzaci6 de la normativa i a un desenvolupa- 
ment authtic del nostre dret successori d’acord amb la realitat 
de la societat catalana d’avui. 

Així, i simplement a t f t d  d’exemple, em plau citar -hi insis- 
teixo, nom& com a exemple algunes innovacions que conté la 
nova... cl projecte de Ia nova I I Q I I I M ~ ~ V ~  com s6n: el reconeixe- 
ment de la capacitat successhria del fill nascut de la feecundaci6 
assistida post mortem en determinades condicions; la possibili- 
tat dci pare o la mare de designar administradors dels b h s  que 
deixin als seus fills, excloent d’aquesta administraci6 el seu 
consort a m b  la intenció i en previsi6 dels antagonismes que es 
produeixen en molts casos de separació i de divorci; la supres- 
si6 dels testimonis en els testaments notarials, excepte en casos 
especials; la supressió, tamb6, del testament sacramental; la mi- 
Ilora de la posici6 del vidu o vfdua tant pel que fa a la quarta vi- 
dual com a I’usdefniit en les successions abintestat; l’extensi6 a 
tots els fills matrimonials o no del benefici de determinades 
substitucions fideicomisshies d’estricte sentit familiar, i per 
acabar aquesta relació de mostra, la més acurada regulacib de la 
incidhcia del divorci en les institucions del dret successori. 

I si es mant6 la validesa del testament atorgat davant de rec- 
tor, no és per motius tradicionals, sin6 per ra6 de servei públic; 
pel nivell d’utilitzacid actual, segons les estadístiques, d’aques- 
ta modalitat testamenthrka; per Ja seva constitucionalitat reitera- 
da pel Consell Consultiu, i el carhcter voluntari, en definitiva, 
d’aquesta modalitat de testa que aconsellen, per ara, la seva 
consew acid 

Pel que fa a la parella de fet, 6s moIt clar que amb l’ús de la 
llibertat de testar poden beneficiar-se múttiarnent els membres 
de la parella, igual que les matrimonials, fins al límit, Cs clar, de 
la quarta legitirnbia. I aixb sense mes requisit que f’atorgament 
d’un testament que pot ser en forma holbgrafa, que també mam 
té l’actual regulació que es proposa en aquest Projecte de Llei. 

L’cxclusili d’aquesta parella de la successió intestada que no 
t6 relaci6 amb el problema de Ia seva constitucionaiitat obeeix, 
entre altres raons, a la seguretat juridica per evitar que cada hc- 
rencia pugui convertir-se en un plet, i si per evitar aquest prtp 
blema, aquesta inseguretat, establíssim una regdaci6 suficient, 
ben definida, a piut que desnaturalitzaríem la unió de fet, ens 
exposaríem al risc d’incómr en inconstitucionalitat, i no ho dic 
jo, ho diu el Dictamen del Consell Consultiu en la seva última 
part, en tant que podnlem incórrer en ia regidaci6 d’una forma, 
d’una modalitat d’uni6 matrirnnnial. Jo em pregunto, encara, 
que dir de la parella de fet que es negués a subjectar-se a aques- 
ta regulaci6 que hauriem d’establir, a X’enregistrament que pro- 
posa una de les esmenes a debatre en aquesta sessió, en aquest 
Ple, i ii la presentaci6 dels documents necessaris per justificar la 
convivhcia pel temps que es determines en aquesta regulaci6; 
qui3 dir de la parella que no volgués sotmetre’s a tota aquesta 

regulacid, a la presentaci6 d’aquests documents, aquestes obli- 
gacions. No seria aquesta l’autkntica parella de fet2 I queda, 
igualment, I’enigma sobre la datrera voluntat, la darrera valun- 
tat presumpta que ha de reflectir-se a la regulació de l’herhncia 
intestada. L’enigma de quina seria aquesta voluntat d’aquell 
que no obstant viure en paella no ha volgut casar-se i tampoc 
ha volgut fer testament. 

Jo diria també, per Últim, deixant aquest terna i en coherb 
cia amb el títol de la Llei: Codi de Successions per Causa de 
Mort, que el text Iegal que presento constitueix un veritable co- 
di, un veritable codi en el sentit thcnic, juridic, legislatiu de la 
paraula; és un codi en el qual han confluit unes lleis especials, 
elaborades ja amb la intencionalitat de ia seva ulterior refosa en 
un text unitari, que s6n la Llei de Successi6 Intestada, la de 
Modificaci6 de la Reserva L,egal, la de la Regulaci6 de la Llegl- 
t i m  refusa amb els articles no modificats del text actual de la 
Compilació sobre I-kretaments i Successi6 Testada i Intestada, i 
tamb6 amb molts, amb molts dels articles del Projecte de Corn- 
pilaci6 redactat per la Comissi6 de Juristes l’any 1955, i que va 
ses retallat i mutilat pel Projecte de Govern que va donar lla: a 
la Compilaci6 del 1960, I, per ÚMm, s’han introdu’it en aquesta 
refosa, en aquest text codificat, una shie de modificacions, 
d’innovilcions per i\ la seva actunlitzaci6, de les quals abans he 
fet esment. 

Per acabar demano, doncs, l’aprovaci6 d’aquest Projecte de 
Codi amb les modificacions fruit del debat que va iniciar-se i de 
les esmenes que prosperin o es transigeixin, i aixb amb el mh- 
xim consens possible, per6 no hem de preacupar-nos d’aquellcs 
diferhcies que resultin irreductibles i que responen al natural i 
positiu pluralisme democrhtic tant m6s explicable que es posi 
de manifest en eI debat d’un text de l’eextensid i la importhcia 
del que sotmeto a la vostra aprovació. 

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

El Sr. PKFXlDENT: Moltes grhcies, honorable ’ Conseller. 
Suposo que no hi ha cap diputat encomanat per la Comissió per 
presentar el Dictamen, per consegiient podem cornenqar el de- 
bat del Projecte de Llei. 

Abans haig d’advertir que hi han unes esmenes tkcniques i 
Iingiiistiques que s’han repartit a tots els grups de la Cambra i, 
per consegiient, s’enth que queden incorporades al text del 
Dictamen. 

A I’article 1 no hi ha cap esmena, a l’article 2 si, n’hi ha una, 
del Grup Popular; el senyor Perea té la paraula. 

El Sr. PEREA: Sí, senyor President. Aquesta esmena pretén 
la supressiii de part d’aquest article per dues raons; d’una ban- 
da, perqu& e1 seu contingut és més propi d’unn llei de procedi- 
ment que d’un codi de dret substantiu i, de fet, I’articlc 62 de la 
Llei de Procediment CiviI j a  regiita aquesta materia; d’una altra 
banda, 1 *exclusivitat de compethicies de 1’Estat sobre legislaci6 
processal que li atribueix l’apartat si& de I’articEe 149 de la 
Constitució, fa preveure un possibie nou conflicte competencial 
a resoldre pel Tribunal Constitucional. 

Perb malgrat aquests raonaments que’ nosaltres considerem 
de suficient pes, l’actitud inadmissiblement restrictiva del Cio- 
vern central mitjangant l’ndvwat de i’Estat manifestada en 1’61- 
tim recurs d’inconstitucionalitat a la Llei de Filiacions, ens han 
fet canviar d’opini6 i, fins i tot, de vot i, per tant, anuncio i;i re- 
tirada d’aquesta esmena i e1 vot favorable a I’articie segon. 
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El Sr, PRFSJDENT: Moltes grhcies, doncs queda retirada. 
EE Grup d’lniciativa manté dues esmenes, Per a la seva defen- 

El Sr. NUALART: Sí, senyar President, hi ha una esmena 
transaccional que s’ha presentat. 

El Sr. PR€?SIDENTT‘: Assenyalava malament. es transaccio- 
nal amb la 2 i 3, amb les dues. El senyor Secretari procedir& a 
donar lectura a aquestes esmenes transaccionals. 

El Sr. SECRETARI PRIMER: <&,mena trdmsacciond que 
presenten els grups parlamentaris sotasignantw -sbn tots els 
grups pariarnentaris- <<al Codi de Simessions per Causa de 
Mort en cl Dret Civil de Catalunya, que implica retirar les es- 
menes 2 i 3, del Qnip Parlamentari d’Iniciativva per Catalunya, i 
fa referhcia a l’articie segon. Proposa afegir o modificar: “Ha- 
gi tingut la darrera residkncia habitual o domicili”.>> 

mena 4 $amb6 és del Grup d’hiciativa, 6s a l’micle tercer; el 
senyor Nualari té la paraula per defensar-la. 

El Sr. NUALART: Cirhcies, senyor President. Aquesta 6s 
una esmena de supressió d’un parhgraf de I’article tres, prquE 
entenem que la successi6 intestada pot ser compatible arnb els 
altres heretaments, perqui: pot existir la renúncia, per tant aqui 
es discuteix una mica el dret de crbixer o no amb la successi6 
intestacla. Per tant, 6s per aixb que nosaltres demanariem la su- 
pressi6 d’aqucst article i, si no és en aquest sentit, aleshores ho 
trobem sobrer, perquk 6s evident, si hi ha hereu institu’it, ja 
s’enth que no hi ha successi6 intestada. Per tant 15s per aixb 
que ~iosal tres demanem aquesta swpressi6. 

sa... 

El Sr. PRESIDENT: D’acord, senyor Camps? Molt M. L’M- 

Grhcies. 
El Sr. PRESTDENT: Moltes grhcies, senyor Nualart. Torn en 

contra, el senyor Camps té la paraula. 
El Sr. CAMPS X ROVIRA: Grhcies, senyor President. A no- 

saltres ens sembla que la supressi6 que clemana el senyor Nua- 
Iarí contradiria el principi clc primacia de voluntat que es 
fonamenta al Codi de Succcssions. A més, jo ja li vaig dir en 
Comissió que il mi em semblava que aixb representava la vuE- 
neració d’aquell principi -li ho dic en liati, 110 atnb ganes-, és a 
dir, nemn pro yarle testotus, pro purte intestatus, decedem po- 
test, 6s a dir, e1 principi d’incompatibilitat de S U C C ~ S S ~ Q I ~ S  i ens 
obliga i( mantenir--ho i em sembla que és una err6nia interpreta- 
ci6 per pat$ de vostk, sincerament. 

El Sr. PIESTDENT: Grhcies, senyor Camps. 
A l’dmtick 4 hi ha l’esmena ntirnero 5 ,  del C h p  Popular; el 

senyor Perea vol intwvcrtir? Tambd hi ha una esmena trmsac- 
cional, no? 

El Sr. PEREA: Hi ha una transaccional, seriyor President. 
El Sr. I~KBSIDEW: Molt bé. Doncs, el senyor Secretari 

proccclirh a donar lectura a aquesta emena transaccional. 
El Sr. SECRETARI PRIMER: Si. 1,”esinena transaccional, 

que implica retirar E’esmena número 5 del Gnrp Parlamentari 
Popuiar, proposa modificar l’articie 4, que quedaria en ei seu 
primer incfs redactat de la segiient manera: <<La succcssi6 es de- 
fereix en tot suphsit en el moment de la mort del c a u s m t ~ ~ .  1 
continua cl text del Dictamen igual. 

’131 Sr. PlU3SIQENT: Moltes @cies, senyor Secretari. A 
l’articfe 8 hi ha I’esrnena nrjtnem 6, tamhd del Grup Popular. El 
senyor Perea vol defensar-la? 

El Sr. PEREA: Si, senyor President. La finalitat cl’aquestn 
esmena és restringir al mhxirn, amb vista a la seguretat jurídica 

i el respectc als drets de tercers, la rnmiobrabilitat de l’hereu 
que encara no ha acceptat l’herkncia, quant al contingut 
d’aquesta herhncia en concret. 

Grhcies, senyor President. 
El Sr, PIRESDFm: Moltes grhcies, senyor Perea. Torn en 

contra? 
El Sr. CAMPS I ROVRA: Senyar President, moltes phcies. 

Hi estern d’awrd i la votarem favorablement. 
E1 Sr. P W D E N T :  Perfectament. Hi ha l’esmena nihero 

7, del Grup Socidista, que pretén la incorporació d’un nou arti- 
cle. El senyor Abell6 te la paraula. 

E1 Sr. ABELL6 Si, senyor President. Aquesta és una esme- 
na d’addici6 d’un ~ Q U  article on nosaltres el que fem 6s desen- 
volupar la fecundmi6 assistida post morfem en la línia de la 
Llei de Filiacions; de totes maneres nosabes ha ampliem, ja 
que no només parlem de vidues, sinó tamM de company super- 
vivent, i el que h e m  6s que, en primer lloc, s’haurh de posar 
en coneixement del jutge, el dímer domicili del causant. Des- 
pres el que diem, tambk, és que aquest jutge acordar& les provi- 
dencies necesshries per proveir, evidentment, la seguretat i 
l’administraci6 dels béns relictes, i aixa comportar& la suspen- 
si6 de la partici6 de l’herhcia i el dret de sollicitar el benefici 
d’inventtui. 

Finalment, el que fem 6s un conjunt de mesures precautbries 
que s’han de perllongar durant el termini que duri el procés de 
fecuadaci6 fins al naixement o fins que es tingui coneixement 
que aquest no tindrh lloc, Nosaltres creiem que amb aquesta es- 
mena d’aúdici6, molt -ja ho deia al comenptrnent- en la línia 
de la Llei de Filiacions, abordem una qüesti6 important i, lpcr 
tant, en nqucst sentit, hem presentat aquesta esmena d’addicih, 

El Sr. PRFiIDEW: Moltes grhcies, senyor Abellb. Tom en 
contra; el senyor Camps té la paraula. 

El Sr, CAMPS I RQViRA: Grhcies, senyor President. La re- 
gulaci6 d’un desenvolupament del tema de la femindaci6 post 
rnnrtm em sembla correcta, és a dir, M, hi hauria matisos. Ara, 
nosaltres ens trobem aml? un problema &oportunitat, d’oportu- 
nitat política en el sentit que, en primer lloc, aquest tema ja es 
contempla d’alguna manem a l’article 9 del C d i .  Després, no 
ens agrada qire sigui una iniqueta la cbpia de <<<las prevenciones 
que huy que iomr en cuso de que la viuda quede encinta>> de5 
Codi Civil. 

I, en tercer Iloc, Bs que, escolti’m, no val la pena que espe- 
rem a veure el resultat de la Llei de Filiacions per poder, si cal, 
legislar amb més tranquillitat? Aquest és un tema que a mi 
m’agradaria, doncs, saber quk en queda de tot aixb per fer un 
major desenvolupament, si call Si no n’hi ha prou amb el con- 
tingut de la mateixa Llei de Filiacions i amb la mateixa regula- 
ci6 de I’articlc 9 d’aquest Codi, que ara..., que estem aprovant, 
que estem debatent, (z mi m’agradaria, almenys, per completar 
aquesta legislacih, saber qu+ en surt d’aquest recurs. fis per ai- 
xb que nosaltres la votarem favorablement ..., la votarem contrh- 
riamen t. 

Tamb6 s’introdueix un element: <<la companya del supervi- 
ve11 t )> , o mompany O companya de supervivent >> -Iccornpanyn, 
en aquest cas. B6, durant diversos articles -fiqui hi surt Re pas- 
sada-, aquest tema aborda la discussi6 de la concessi6 de drets 
successonis a la parella de fet. Nosaltres intentarem agrupar, en 
fumi6 que, possiblement, també ho faci Iniciativa i vosths, que 
s6n els que proposen aquesta regdaci6, un tom global en 
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aquestes esmenes. Per tant, a part que el torn específic el fach el 
senyor Casas-Salat, sobre aquest a qüestid, agrupariem el tom 
en contra sobre aquest afer en una mesura; o sigui, votarem 
desfavorablement; dono la callada per resposta, dono el te 
ma per ajornat momentaniament. 

Grhcies. 
El Sr. PREEIDENT: Moltes gracies, senyor Camps, Passem 

a l’arsicle 9, i seguidament votarem els deu primers articles, Es- 
mena ntímero 8: el Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
Per a la seva defensa té la paraula I’filustre Diputat senyor Ca- 
r d  -Rovira. 

El Sr, CAROD-ROVIRA: Si, moltes ghcies, senyor Resi- 
dent. Nosalires retirarem aquesta esmena, com retirarem la tota- 
litat de la resta d’esmenes que tenim presentades fins a aquest 
moment en aquest Projecte, ates que aigunes ja han estat intm 
duides, finalment, grhcies, fonamentalment, a les bones arts 
dialimiques del senyor Camps, que s’inscriuen en la millor tra- 
dició pactista dels negociadors d* aquest país. 

Moltes &cies. 
El Sr. PRF3IDENT: Moltes grhcies, senyor Card-Rovira. 

Esmena niimero 9, del Grup Popular; el senyor Pereit té la 

EI Sr. PEREA: Retirada, senyor President. 
El Sr, PRESIDENT: Queda retirada. Perfectament. 
Doncs, passem a les votacions d’aquest bloc d’articles. En 

primer lioc votarem conjuntament l’article primer, el clnquh, el 
sis&, el set& i el des&, que no tenen esmenes. 

Queden retirades aquestes esmenes. 

paraula. 

Vots a favor? 
Aquesta esmena ..., aquests articles han quedat aprovats per 

wmimit at. 
A continuació se sotmet a votaci6 l’esmena número 1, del 

Grup Popular, a l’article 2. (Remor de veus.) Qub? L’ha retira- 
da? Doncs, llavors, votem l’esmena. transaccional rl la 2 i la 3, 
del Grup d’hiciativa, 

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

A continuaci6 es vota l’article 2, segons el Dictamen. 
Vots a favor? 
L’article 2 ha quedat aprovat per unanimitat. 
Acte seguit se sotmet a votaci6 I’esmena nrimero 4, del Grup 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 3 vots a favor, 53 

A continuaci6 es vota l’article 3, segons el Dictamen, 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
‘L’micle tercer ka quedat aprovat per 69 vots ii favor, cap en 

contra i 3 abstencions, 
A continuaci6 es vota l’esrnena transaccional a la nfimero 5 ,  

del Grup Popular. 
Vots a favor? 
Aquesta esmena ha quedat aprovada per unanimitat. 
I a continuacid es vota l’article 4, segons el Dictamen. 

n imit at * 

d’hiciat iva. 

en contra i 16 abstencions. 

Vots a favor? 
L’articie 4 ha quedat aprovat per unanimitat. 
A continuació es vota l’esmena número 6, del Grup Popular, 

Vots a favor? 
Aquesta esmena ha quedat aprovada per unanimitat. 
I ara se sotmat a votaci6 l’article vuit&, segons el Dictamen. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L’article vuit& ha quedat aprovat per 61 vots a favor, cap en 

A continuació es vota l’esmena número 7, del Grup Socialis- 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 17 vots a favor, 58 

en contra i cap abstencih. 
A continuaci6 es vota l’nrticle 9 que, pexquk han estat reti- 

rades les dues esmenes, no en tb, en aquests moments, cap de 
viva, 

a l’article 8. 

contra i 14 abstencions. 

ta, d’addició d’un nou article. 

vots a favor? 
L’article 9 ha quedat aprovat per unanimitat, 
Passem ai debat de l’artide 1 1. Esmena nlirnero 10, del. Grup 

Socialista. Per a la seva defensa té la paraula 1’iIIustre Diputat 
senyor Abellb. 

~ r .  ARELL~:  sí, senyor President. Defensaríem conjun- 
tament les esmenes números 10 i 12. 
EE Sr. PRESIDENT: Molt bé. 
El Sr. ABELLb: Aquestes esmenes fan referhcin ... en 

aquest article estem dient qui és indigne per succeir, i nosaltres 
el que fem és afegir <<el company>>. De totes maneres, tenint en 
compte que aquestes esmenes es reprcdueixen en molts dels ar- 
ticles d’aquest Codi, les defensariem, en tot cas... els arguments 
quan arrib6ssh a la successió intestada. 

Res mBs, senyar President. 
El Sr. PREWDENT: Moltes grhcies. Vol fer torn en contra cl 

senyor.. . 
E1 Sr. CAMPS 1 ROVIRA: Només anunciar, doncs, i com 

ho he fet abans, que farem un torn global també anunciat.,., 
contestant e1 tom a favor del senyor Abe116. 

El Sr. PRESIDENT: Perfectament. GrAcies, senyor Camps, 
Hi ha l’esrnena número 14, del Grup d’hiciativa; per a la seva 
defensa té la paraula e1 senyor Nualart. 

El Ss. NUALART: Grhcies, senyor President. Aquesta és 
tina esmena d’addició sobre quines s6n les persones indignes 
per succeir. Es parla, en el punt 4, que són els pams que han 
abandonat els seus fills causants o que atemptin contra la seva 
dignitat i que per aquests fets han estat condemnats per sentkn- 
cia ferma. Perb, si nosaltres volem adaptar el Codi de Succes- 
sions a l*actuai Codi Penal hi ha altres figures tipificades pel 
mateix Cocli Penal en les quals es pot donar aquest abandona- 
ment dels fills, que és en el cas de les separacions o dels divor- 
cis qnan hi ha un incompliment per part d’un dels cbnjuges a 
passar ta pensió a I’altre durant tres mesos continuats o sis d’d- 
terns i, per tant, entenem que si s’entén que és indigne per suc- 
ceir aquell que abandona els seus fills, entenem que un aband6 
és aquest i per -i C Q ~  s’ha dit a la presentació ci’aquesta Llei, 
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que era per adequar la Llei a la situa& i a la realitat actual- 6s 
per aixa que hem fet aquesta esmena. 

Grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyor Nualart. Torn en con- 

tra? EI senyor Camps tk la paraula. 
El Sr. CAMPS I ROVJRA: Grhcies, senyor President, No 6s 

exactament un torn en contra. 12s a dir, nosaltres ens sentim, en 
la mesura ... -parlo del Grup Parlamentari de Convergkncia i 
Unió- com a molt solidaris amb el Grup ..., abans Minoria Cata- 
lana, avui Grup Catala al. Parlament de Madrid, que va tenir un 
gran protagonisrne en aquest tema per tal d’lncloure en el Codi 
Penal, i com a delicte, I’impagament de les pensions de ..., en fi, 
arriin d’ma separxi6 judicial o divorci. 

Tenim els dubtes de si aquesta era realment, a part d’un de- 
licte, era una causa d’indignitat per succeir; no era,.., no 6s 
exactament clar aquesta comespondheia. De tota manera, en 
aquesta idea que vosth diu d’adaptar el dret catalh i de desenva- 
lupar-lo o adaptar-lo a la nova sensibilitat social catalana, no- 
saltres estern cl’acord amb aquesta esmena i ens ha convenqut: 
la votarem favorablement. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Camps. L’esme- 
na número i 5, del CJmp Socialista, que pet& la indusi6 d’un 
nou parhgraf en aquest article, $6 la paraula ... 

El Sr. ABELL6 Est& retirada, senyor President. 
El Sr. XVWSDENr: Queda retirada, doncs, molt bé. 
Passem a l’article 15, perque els següents: 12,13 i 14, no te- 

iicn esmenes. A I’article 15 hi ha dues esmenes, la Ili i 17, del 
Grup d’hiciativa. Per a la seva defensa $6 la paraula I’ilhstre 
Diputat senyor Nualart. 

El Sr. NUALART: Grhcics, senyor President. Aquestes sbn 
esmenes... una és esmena thnica; nosaltres entenem que és mi- 
llor el <<prescriurh que el <<caducarb, en eI sentit que 6s una 
acció declarativa i, per tant, hi hauria d’haver I’accepci6 de 
prescriurh, i és per aixb que feem aquesta rnodiflcaci6. 

1 d’altra banda, és el que sempre el nostre Grup, en moltes 
de les lleis presentades ert aquest Piulament, hem fet esmenes 
quant a reduir el temps dels terminis, sobretot donada la nova 
situach5 social als mitjans de comunicació, la nova jnfxastnrctu- 
rii que comporten, que no es necessiti tants anys per portar a 
tcmc una sbrie d’accions. fis pr aixc) que nosaltres sec1ui“m 
aquests cinc anys de l’accid cleclarativa a tres anys, perque si 
es dóna tamM -i abans tarnb6 s’ha dit sobm la seguretat juridi- 
ca- una inseguretat; tot el que pugui reduir aquests terminis 66- 
na tina seguretat juridica als ciutadans. 

Grhcies, senyor Prcsident. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grkies, senyor Nualart. Tom en 

contra, té la parada el diputat senyor Camps. 
El Sr, CAMPS I ROVIRA: Senyor Nualart, miri, no hi es- 

tern gcns d’acord. Al llarg dei Cadi, vost& preth en malts casos 
reduir els terminis i, realment, en algun cas fins i tot podriern 
arribar a estar-hi d’acord i en alguns altres, que vostb preth 
ampliar-ios, precisament no hi estern d’acorcl, perqub tamM hi 
ha alguna cmtradiccih entre les seves esmenes. Miri, jo crec 
quc aquestes dues esmenes scin emhies. L’acci6 declarativa 
d’indignitat és de caducitat; ho ha estat sempre; IM ha estat i n i  

de prescripci6. I aquesta introducci6 6s que ... faria una miqiieta 
trontollar -no dic la tradici6 jurídica catalana- sinCi, vaja, els 
principis de ])ret Civil i Rocessal. Dcsyr&s, pel que fa a l’altra 
esmena, les accions ci’indignitat no tcnen res a veure, en prhci- 

pi, amb els Ens que componen l’herkncia. Fixi’s: I’herhcia 6s 
-cl que els juristes en parlen- un univ‘versum ius, i no es poden 
fer uns terminis per als béns mobles Q els bens immobles. Jo 
crec que aquest és un error. 

Grhcies. 
El Sr. PRPSIDENT: Moltes grhcies, senyor Camps. Passem 

a l’esmena número 18, a I’article 18, que 6s tmM esmena del 
Gmp d’hiciativa. Per a Ia seva defcnsa td la paraula el senyor 
Nualart. 

El Sr. NUALART: Grhcies, senyor President, Aqui 6s sim- 
plement una esmena d’addici6 al que entenem que aquest títol 
d’hereu al mateix temps s’ha d’acreditar, aquest títol, i, per tant, 
creiem que queda molt més clar si ... amb l’afegit.6 de: <<acrediti 
aquest tftob. Es per aixb que nosaltres hem fet aquesta esmena. 

Grhcies, senyor President. 
El Sr, PRESIDIENT: Moltes grhcies, senyor Nualart. Tom en 

contra, Senyor Camps. 
El Sr. CAMPS 1 ROVIRA: Jo entenc que aquesta esmena 

erra en el sentit que no veu dar el que 6s el concepte de l’ac- 
ceptació de l’herhcia. Es pot acceptar el títol ..., es pot acreditar 
el tltol d’hereu, per exemple, en un testament i ,  després, no aC- 

ceptar l’hher&ncia. es a dir, en principi, l’acceptació no té res a 
veure amb el títol. A part que acceptaci6 pot ser mitjanpnt el 
títol o d’una forma thcita; 6s a dir, crec que hi ha i111 error, un 
enor absolutament en e1 concepte d’acceptació. Jo li demanaria 
que retir& aquesta esmena, senyor Nualart. 

Grhcies. 
El Sr. P “ T :  Moltes grkies, senyor Camps. Passem 

a les esmenes a i’article 20. Esmena número 19, del Gnip d’hi- 
ciativa; senyor Nualart, té la paraula pr defensar-la. 

El Sr, NUALART: Grhcies, senyor President, Aquesta és. .. 
El Sr. PRESTDENT: Faci la 19 i la 21, que tamb6 6s del seti 

El Sr. NUALART: La 19 ... 
El Sr. PRESIDENT: I la 21, que tamM és del Grup d’hicia- 

tiva. 
El Sr, WALART: Si, d’acord. Pel. que fa a l’esmena nlime- 

ro 19 6s una addiciti que nosaltres entenem que els menors 
emancipats, si poden acceptar, tatnu poden repudiar I’herh- 
cia, No entenem per qu2 tenen e1 dret de poder acceptar-la i no 
el fet de repudiar-la. No entenem qi& és el que es pretén en no 
incloure repudiar 1’hcl.encia. Qu& és ei que es vol assegurar 
quant als menors? 6s per aixb que, si té el dret d’acceptar, ente- 
nem que t6 e1 dret de repudiar. 

I pel que fa a l’esmena 21, ds una esmena en la qual nosal- 
tres entenem, i sobretot desprds de i’hforme, tamb6, que hi ha 
Iragut, que feia referhncia, només, a 1’Esglbsia catblica, a 1’Es- 
gICsia -amb majúscula- dintre de l’articulat. Nosaltres enten- 
driciern que, perqui? fas adequat a la Constitucib, hauria de parlar, 
en tot cas, dc les confessions religioses legalment reconegudes. 
I és per aixb que nosaltres eiem aquesta esmena. 

El Sr. PRESIDENT: A aixb hi ha una esmena del Grup de 
Converghcia i Unió, precisament recollint aquest punt; 6s així 
senyor Camps? 

El Sr. CAMPS I ROVIRA: B6, era una esmena que havia 
presentat, tambt5, hiciativa per Catalunya. 

El Sr. PRWXD‘ENT: Qu&? 
El Sr. CAMPS I ROVIU:  Era una esmena que havia pre- 

Grup. 

sentat Iniciativa.. .(Rialles.) 
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El Sr. PRESIDENT: Abans de fer el torn en contra, el sen- 
yor Abel16 podria defensar l’esmena número 20, del Grup S e  
ciaiista, en aquest article. 
EZ Sr.  ABELL^: sí, senyor President. La nostra 6s una es- 

mena de supressi6, precisament, d’aquest parhgraf que fa refe 
rencia a l’acceptacili de I’hherkncia deixada per a sufragis o a l s  
pobres. En aquest parhgraf es cita concretament I’Esglbsia 
-amb majúscula-; nosaltres creiem que aquesta 6s una qiiesti6 
que planteja problemes clarament de constitucionalitat i en la 
mesura que esthem Q’acord amb l’esmena que en el seu m e  
ment havia presentat el Grup d’hiciativa, nosaltres, donat que 
s’ha arribat a una transaccional i consta també c4es confessions 
legalment reconegudes>>, la retirarfem a favor d’aquesta trm- 
sac c ionai . 

Res mbs, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor A b M  Podem 

El Sr, C M S  I ROVIRA: Be, faig el torn en contra respec- 

E1 Sr. PRESDENT: A les esmenes a 1’article 20. 
El Sx. CAMPS I ROVIRA: A l’esrnena de I’article 20, i molt 

concretament, al parhgraf tercer, l’esmena 19 d’hiciativa, que 
vol que els menors puguin acceptar l’hher5ncia i repudiar l’he- 
rkncin ells sols. Nosaltres estem en desacord en aixb, i li expli- 
car& perque. Si un menor no emancipat o habilitat necessita un 
complement de capacitat per vendre els seus b6ns -i en aixb hi 
estem totaiment d’acord-, qu& m6s necessitar&, molt m6s enca- 
ra ho necessitar&, per repudiar una herkncia, que és un acte molt 
més greu que vendre una simple parcella situada dalt d’wa 
muntanya. fis a dir, 6s clarissim: el fet de repudiar l’herhcia 6s 
un acte grwissim, amb que aquest.., no pas per acceptar -per 
acceptar, evidentment que per rebre tothom hi esth adequat-, 
ara, per repudiar una herhcia, naturafment, el complement de 
capacitat ens sembla rotundament necessari. I per aixb RO p e  
ciem acceptar-la. 

Pel que fa a,.., un cop retirada 1’esmena ntírnero 20, del Grup 
Socialista, i acceptada d’algwna manera l’esmena 21, del Grup 
d’hiciativa, liem presentat subsegüent al Dictamen del Consell 
Consultiu, en fi, una esmena transaccional ... --no una esmena 
transaccional!-, una esmena congriient amb ei Dictamen, que 
realment contempIa no iínicament I’Església catblica.. . 

passar ai torn en centra. El senyor Camps. 

te, de moment ... 

EI Sr. PRESLDENT: Que és la 21 bis? 
El Sr. CAMPS I ROVIRA: Exacte, no sé si és la 21 bis, 6s 

l’ordenaci6, la.. . Consell ConsuItiu número 1, esmena número 1 
nostra, que recull, evidentment, no iinicarnent I’Església, sin6 
les confessions religioses legalment reconegudes, que dóna sa- 
tisfacci6 a l’esmena i d6na congriihcia a una menció a tftol al- 
tera edicta del Dictamen del Consell Consultiu. 

Grkies, 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Camps. La reti- 

El Sr. NUAL.AKT: Senyor President, la retirarfem. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies. Ihncs, Iiavors, passem 

a les votacions d’aquests deu articles que s’han debatut. En pi- 
mer lloc votarem els articles 12, 13, 14, 16, 17 i 19, que no te- 
nen esmenes, en una votaci6 conjunta. 

ra, així, aquesta 21, senyor.,. 

Vots a favor? 
Tots aquests articles han quedat aprovats per unani- 

mitat. 

Esmena n h m o  10, del Grup Socialista, a l’article 11. I la 
12, es poden votar conjuntament? Doncs, es voten conjunta- 
ment, Esmenes 10 i 12, del Grup Socialista. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes emenes han quedat rebutjades per 13 vots a favor, 

A continuaci6 es vota l’esmena número 14, del Grup d’Ini- 

Vots a favor? 
Aquesta esmena ha quedat aprovada per unanimitat. 
A continuació es vota l’xticle 1 1, segons e1 Dictamen. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquest article ha quedat aprovat pet 63 vots a favor, cap en 

Passem a les votacions de l’artick 15, esmenes 16 i 17, del 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han quedat re’butjades per 2 vots a favor, 

A continuaci6 es vota l’article 15, segons el Dictamen. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L’article 15 ha quedat aprovat per 72 vots a favor, cap en 

contra i 2 abstencions. 
A continuació es vota l’esmena número 18 a l’nrticle 18, es- 

mena d’hiciativa. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 3 vots a favor, 55 

A continuaci6 es vota l’article 18, segons el Dictamen. 
Vots n favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquest article ha quedat aprovat per 73 vots a favor, cap en 

contra i 4 abstencions, 
Passem a les votacions de l’article 20. Senyor Abelló, la 20 i 

la 21 han estat retirades? 
El Sr. A1313TaL6: Jo he retirat la 20; la 21 és d’Iniciativa, 

senyor President. 
Ei Sr. PRESDENT: Ah! sí, Ia 20 esth retirada, i la 21 tamM 

esth retirada. Només hem de votar la número 19, del Grup 
dTniciativa. 

5 8  en contra i cap abstenció. 

ciat iv a. 

contra i 10 abstencions. 

Grup d’hiciativa, conjuntament. 

55 en contra i 16 abstencions. 

en contra i 18 abstencions. 

Vots R favor7 
Vats en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 4 vots a favor, 55 

A continuació es vota l’esmcna subsegüent al Dictamen del 

Vots a favor? 

en contra i 19 abstencions. 

Consell Consultiu, que porta l’enumeració 21 bis. 
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Aquesta esmena ha quedat aprovada per unanimitat; i final- 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquest article ha quedat aprovat per 73 vots a favor, cap en 

A continuaci6 se satrnetrh la votació dels articles 21 al 29, 

Vots a favor? 
Aquests articles han quedat aprovats per unanimitat. 
Passem a I’article 30. Esmena 22, del senyor Nualart. T6 la 

paraula. 
El Sr. NUALART: Grhcies, senyor President. Aquf, el se- 

nyor Camps segurament em dir& que nosaltres ara allarguem el 
termini un any més i que,,, Bé, aquest és un dels problemes que 
nosaltres hem denunciat moltes vegades, que és el fet que el 
dret civil s’hwia d’haver fet en ponhcia conjunta, perque, 
deshores, aIs dos anys, als tres anys, als cinc anys, a un any..., 
crec que 6s un problema de no haver-hi una sistematitzaci6 de 
prescripcions Q bk de peticions o b6 d’iniciacions d’actes jurí- 
dics, perquh, aleshores, evidentment, seria molt mks senzill. 

Nosdtres entenem, en aquest cas, que un any 6s realment 
ctirt, perqd si l’altre era de cinc anys, entenem que a l’altre do- 
nhvem una reduccib i queúhvern potser una mica per unificar- 
ho. bo crec que el problema que crearem, amb tants anys 
diferents en qualsevol de les qiiestions que hi ha dintre del dret 
civil catalh, serari unes grans dificultats, Jo crec que aixb, quan 
s’cstudii a Ies facultats, tindran moltes dificultats els nostres es- 
hidiiants per poder-ho aprendre. 

Grhcies, senyor President. 
El Sr. PRFXIDENT: Moltes grhcies, senyor Nualart. Torn en 

contra, el senyor Camps td la paraula. 
EI Sr. CAMPS I ROVIRA: Si, gracies, senyor President. Sí, 

vostE 110 ha dit, aquí és contradictori amb tuta la seva filosofia 
d’escurqar terminis, i escolti, estem parlant d’un termini per ac- 
ceptar l’herbncia en benefici d’inventari; no és acceptar qualse- 
vol herhncia. 6s acceptar una herkncia en benefici d’inventwi; 
vol dir aquella actitud legitimament gasiva de dir: escolti’m, 
detregui els deutes i separi-ho, i jo em quedo amb el que quedi, 
d’alguna manera, per fer-ho entenedor. Bé, akb 6s una garantia 
per als creditors, aquest termini curt. Prou casta de cobrar, no- 
mes fdta que allarguem el termini per protegir els momos, 
f’hereu rnorhs, que no paga els seus creditors amb l’excusa que 
encara no ha acceptat l’herhcia i que la vol acceptar en benefi- 
ci d’inventari! 

Escolti, d s  creditors tenen dret a dir: accepti!, digui si accep- 
ta o no accepta I’herhcia i liquidem-la d’una vegada! 

Hi estern rotundament en contra, senyor Nualart. 
El Sr. PRESIDENT: Multes grhcies, senyor Camps. L’article 

33, esmena 23, del Grup Socialista. Per a Ia seva defensa tt5 la 
paraula l’il4ustre Diputat senyor Abelló. 

El Sr. ARELL6: Si, senyor President. Aquesta és una esrne- 
na de supressi6 a aquest article, on es parla dels hereus de con- 
fianGa. N Q S ~ ~ E S ,  com que hem presentat una esmena de 
supressió d’aquesta figura i que desprh en tot un seguit d’arti- 
cles es desenvolupa, explicarem cl raonament i, de moment, 
l’rinic que fem és, per coherhcia, demanar la supressi6 a 
aquest article 33. 

ment, es vota l’article 20, segons el Dictamen, 

contra i 4 abstencions. 

que no tenen esmenes, 

Res mds, senyor h d d e n t ,  
El Sr, PRESIDENT: Moltes gracies, senyor Abelló, El se- 

nyor camps vol fer torn en contra? 
El Sr. CAMPS I ROVIRA: No, esperaré a fer el torn en con- 

tra globalment a les esmenes... El Grup Socialista no admet 
qualsevol interpsicid, per les emenes que hem vist, entre el 
causant i I’hereu, i qualsevol interposici6 els sembla malament. 
Ja en parlarem!, en aquest ca3 q u i  es tracta de gaudir del bene- 
fici d’inventari, 6s una simple consqütmcia i estic d’acord que 
ja en parlarem en el seu moment. 

EI Sr. PWZSIDFX: Moltes gracies, senyor Camps. Article 
39, esmena 24, del Grup d’hiciativa ... Ai!,,. TB la defensa el 
senyor Nualart, 

El Sr. NUALART: Gracies, senyor President. NO, aquesta la 
retirm’ern, ja que en no haver estat admesa la nostra esmena a 
l’article 3 entenem que, en principi, pot decaure. 

Grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Molt M, doncs, queda decaiguda. Fa- 

rem u n e ~  votacions. En primer lloc, els articles 31, 32, 34, 35, 
36,37,38,40,41,42,43 i 44, que no tenen esmenes. 

Vats a favor? 
Aquests articles han quedat aprovats per unanimitat. 
A continuació es V Q ~  l’esmena número 22, del Grup d’hi- 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 4 vots a favor, 54 

A continuació es vota l’nrticie 30, segons Dictamen. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquest article ha quedat aprovat per 75 vots a favor, cap en 

contra i 4 abstencions. 
A continuacid es vota l’esmena número 23, del Grup Socia- 

lista, a l’article 33. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 16 vots a favor, 52 

A continuaei6 es vota l*artkle 33, segons Dictamen. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquest article ha quedat aprovat per 65 vots a favor, cap en 

La Presidhncia té úubtes de si s’ha votat I’article 39, que no 
esmenes ... S’ha votat, Perfectament. Doncs, passem,.. fins al 

44, exacte, per6 preguntava e1 39 que, carn que hi havia una QS- 

mena retirada ... Hem votat els que no hi havia esmenes d’entra- 
cia i, per consegüent, votarem l’article 39, segons el Dictamen, 
que en aquests moments no té cap esmena. 

ciativa. 

en contra i 21 abstenci6. 

en contra i 9 abstencions. 

contra i 12 abstencions. 

Vots a favor? 
Vots en coma? 
Abstencions? 
L’article ha quedat aprovat per 73 vots a favor, cap en contra 

i 4 abstencions. 
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Passem a l’article 45, hi ha una sola esmena: la 25, del Grup 
d’hiciativa. Per a la seva defensa t6 la paraula l’illustre Diputat 
senyor Nualart. 

El Sr. NUALART: Hi ha una esmena transaccional, senyor 
President. 

El Sr, PWTDENI’: El senyor Secretari procedirh a donar 
iectura a una esmena transaccional. 

El Sr. SECRETARI PRIMER: Esmena transaccional a l’es- 
mena 25 dei Grup Parlamentari d’hiciativa per Catalunya, a 
l’aarticle 45, que proposa addicionar el següent text: <&messió. 
A comptar de l’obertura de la successi6, aquest temhi podrh 
arribar als quinze anys respecte de l’immoble que sigui residh- 
cia habitual d’un dels dos cohereus, si aquest 6 s  cbnjuge O fili 
de testador. )) 

El Sr. PRESIDENT: Moltees grhcics, senyor Secretari. Pas- 
sem a 1’articIe següent, esmena 26, del Grup Socialista, Per a la 
seva defensa té la paraula I’ilhstre Diputat senyor Abell6. 

El Sr. ABELL6 S í ,  donat que torna a parlar de la widua o 
cornpanyaB, la dcmrkrn per defensada, senyor hesident. 

El Sr. PRPSIDENT: Per defensada, eh? Hi vol fer tom en 
contra? Na fa  torn en contra. I llavors queda una altra esmena a 
l’article 46, que és del Grup d’hiciativa. Per defensar-la t6 la 
paraula l’iklustre Diputat senyor Nuaiart. 

El Sr. NUALART: Grhcies, senyor President, Aquí, a la sus- 
pensi6 de la partici6 d’herheia creiem que hi ha un fet, que 
tmM es dbna ara, que 6s en el sentit que s’hagi iniciat la trami- 
tació d’una separació de divorci fins a la senthncia fema; ja 
que el fet que no hi hagi aquesta senthcia quakevol part, qual- 
sevol persana que hi estigui interessada pot continuar el proce- 
diment. Per tant, és lbgic que fins que no hi hagi senthcia 
ferma no es porti la partici6 de l’herhcia. 

Grhcies, senyor President, 
EI Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Nualart. Torn en 

contra, el senyor Camps. 
El Ss. CAMPS I ROVIRA: Escolti, nosaltres no ens hi opw 

sarem. La partició de l’herhcia no te res a veure amb el divor- 
ci. NQ es pot suspendre la participaci6 de l’herhncia pel fet que 
de@n que hi hagi un divorci ... No, no, no t6 res a veure i, per 
tant, nosaltres hi votarem totalment en contra. 

Moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Camps. Esmena 

n article 47, esmena número 28, del Gnip d’hiciativa. EI se- 
nyor Nualart pot defensar-la, 

El Sr. NUALART: Gracies, senyor President. fis simplement 
que el jutge padrh, a més d’insthcia de qualsevol interessat en 
la divisi6 d’herhcia, també, O bé directament Q bé per iin repre- 
sentant legal. Aquesta és la visi6 que fa el nostre Gmp. 

&&cies, senyor President. 
El Sr. PRFSIDENT: Moltes grhcies. Vol continuar defensant 

esmenes, perque ara n’hi ha un reguitzell que totes sbn seves, 
de la 29 a la 38? 

El Sr. NUALART: Si, la de l’article 49 ... I& que a la presen- 
tació de la Liei -ho hem dit abans- es parlava sobre la seguretat 
juridica; nosaltres entenem que, quant a la venda de la cosa, el 
que és normal i el que és hahihial és en subhasta pÚhIica. 

NosaItres creiem que, si bé se’ns pot dir que les subastes p6- 
bliques en aquests moments poden estar en cert punt manipula- 
des i, per tant, que no es treu el rnllxirn de benefici, aixb és una 
qüestió -diguem-ne d’una picaresca juridica. Perh, de fct, el 

que d6na m6s seguretat juridica quant a venda de les coses 6s 
amb subhastes públiques. fis per aixb que nosaltres hem fet una 
addici6 de subhasta priblica dels béns de les coses. 

Pel que fa a l’esmena niimero 30, nosaltes entenem que ja 
que hi ha el Registre de la Propietat, ha de cornenGar a comptar 
els dies a partir que hi hagi la inscripci6 de venda en cl Registre 
de la Propietat. Kh evident que el Registre de la Propietat 6s el 
que d6na fe de les seves inscripcions, per tant, nosaltres creiem 
que és a partir d’aquesta inscripció, i és una norma també i un 
costum que totes les accions s6n a partir d’aquesta inscripció. 

Grhcies, senyor President, 
El Sr. PWDENT: Moltes grhcies. E1 senyor Camps vol 

fer torn en contra? 
EI Sr, CAMPS I ROVIRA: Sí, si, senyor President, moltes 

griccies. Parlem primer de l’esmena 28, és aquella que pretén 
introduir una addició que I’acte en qiiestiti es pot fer directa- 
ment o pel seu representant legal, Miri, senyor Nualart, tats els 
actes en dret, excepte el testament, per exemple -encara que no 
ho trobi un bon exemple, tots els altres en general, els d’aquest 
codi i els de tot el del dret, es poden fer directament o a tsav6s 
d’un representant legal, a trav6s d’un poder notarial o, en fi, 
com es vulgui. Per tant, per no haver de repetir a cada moment 
aquesta obvietat, nosdtres votíufem en contra d’aquesta esmena, 

El tema de l’esmena número 29: obligar a vendre una cosa 
en pública subhasta, jo crec que, al contrari del que vosth diu, 
crea una gran inseguretat juridica. Miri, sempre que compare- 
guessin tots els hereus a vendre una finca o determinats Mns 
d’una herhncia, podríem presumir que s ’esta en aquest cas i cat- 
clria demanar la subhasta, Si els hereus ... si no es posen d’acord, 
ja hi aniran a la subhasta; per& deixi la possibilitat de pacte. No 
estem d’acord amb aquesta esmena tampoc. 

Pel que fa a l’esmena número 30; miri, és la contemplaci6 
nostra que l’herhncia és un tot, de Mns i obligacions, 6s un uni- 
versurn ius; 6s a dir, no es pot fer distincions de si l’herhcia la 
componen béns mobles o bkns immobles; 6s aquest el proble- 
ma, 6s un problema de concepci6. I em sembla que 110 hi havia 
cap més esmena a rebatre. 

El Sr. PRFSIDENT: No, no n’ha defensat cap més. 
EI Sr. CAMPS 1 R Q V M :  Grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Camps. Passem 

a I’aarticle 54; hi ha dues esmenes del Grup d’hiciativa. Per a la 
seva defensa, tk la p,waula l’il.lustre Diputat senyor Nualart. 

El Sr. NUALART: Bd, grhcies, senyor President. Pel que fa 
a l’esmena 32, és una altra, aquesta, dels períodes de temps 
d’increment i disrninuci6j, que la donaríem per defensada COM 

hem dit abans. 
J pe1 que fa a l’esmena 31, nosaltres entenem que el &dit 

contra un tercer, que a vegades no respon de la insolvhcia so- 
brevinguda del deutor, nom& ser& responsable de la seva insol- 
vkncia en el temps de fer-se ln partició. I aixb fa referkncia 
també a I’article 1,072 del Codi Civil, Nosaltes entenem que 6s 
millor que s’inciogui que només seran responsables durant 
aquest periode de temps. 

Grhcies, senyor President. 
EI Sr. IW?,SDENT: Moltes gr&cies, senyor Nua 

EI Sr. CAMPS 1 ROVIRA: Un tom mixt. En l ’ c  
contra, scnyor Camps? 

art. ‘lbrn en 

;mena 31 t6 
tota la rali, vul1 dir -perd& 6s acceptable aquesta addici6 que 
vostb proposa. 
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Pel que fa a l’esrnena 32, la dono tarnbk per contradita; 6s un 
tema d’aquells dels terminis, perb en aquest cas aquí es tracta 
de rendes peribdiques que poden ser anyals, 4s a dir, que el ter- 
mini tampoc aqui.. 

Gdc i es. 
EI Sr, PREsmEm: Moltes @cies, senyor Camps, Passem 

a l’article 56. Hi ha una esmena transaccional a la 33. El senyor 
Secretari prmdirh a la seva lectura, 

El Sr, SECRETARI PFUMl3R: <<Aquesta esmena transaccio- 
nal proposa addicionar el següent text: “U sigui acceptat en do- 
cument públic per tots els qui tenen interhs en I’herkncia”.>> 

El Sr. PREFSIQENT: Moltes grhcies, senyor Secretari, I pas- 
sem a l’article 57, en que hi ha l’esmena també del Grup d’Ini- 
ciativa, l’esmena 34. Per a la seva defensa, té la paraula 
I’illustre Diputat senyor Nualart. 

El SY. WALAJU: Gracies, senyor President. Aquesta esme- 
na del nostre Grup fa referkncia a la intervencid o a l’aprovaci6 
judicial. Es parla de quan correspongui la representacid al tutor, 
pcri, nosaltres entencm, sobretot, encara que el senyor Camps 
ens digui que la separació a el divorci no tenen res a veure amb 
les successions, sí  que en tenen els seus efectes, o en l’accepta- 
ció sí, els seus efectes tenen a veure tant en el cas que hi hagi 
una sentkncia i que, per tant, els seus efectes, que hi pugui ha- 
ver posteriors, perqu& encara que un dels membres estigui mort 
pot seguir qualsevol que tingui interh A més diu, concreta- 
men ,r&s en I’herhncia per continuar el procediment>>, o 
sigri ant, intervé en la particik i, pel que fa a aixb, nosal- 
ires entenem que hi pot haver una,.. que no hi hagi acord entre 
eis pares. Aixb es pot produir, i es produeix, de fet, 110 nom& 
en la qüesti6 de la separaci6 o el divorci; en e1 moment que la 
phtria potestat 6s compartida, pot existir tambe aquest conflicte. 
Per tant, és per aixb, adequant-ho a aquesta p h i a  potestat com- 
partida, que pot existir aquest problema, qne nosaltres entenem 
que en el cas que hi hagi aquesta collisió d’interessos hi hagi 
lhprowcb5 judicial. 

Grkies, senyor, President. ” 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gricies, senyor Nialart, Torn en 

contra; el senyor Camps t6 la paraula. 
Ei Sr. CAMPS I ROVIRA: fis que a mi em sembla, senyor 

Nualart, qui= si no hi ha word entre els parres, el que 110 hi ha és 
represcntaci6 autoritzada dels fills; 6s a dir, aquest és el proble- 
ma d’iibaris: en lloc de la phtria potestat compartida, est& la na- 
turalesa de la institucib. NO hi ha acord entre els pam, sí 
necessari, no hi ha I’autoritzaci6 judicial ..., no és ja necessari 
per aprovar la partici6, sinó per a la prhvia decisi6, fins i tot; 
per tant, ens sembla que na 6s adequada aquesta esmena; potser 
no ho entenem b6, perb ... 

Grhcies, senyor President. 
EI Sr. PRF3TDEN”T: Moltes grhcies, senyor Camps. Procedi- 

rem ara B votar aquest bloc d’articles. En primer lloc, votarem 
els articlcs 48, 50, 52 firis al 53 -52, 53-, S6, 58,59 i 60; no te- 
nen emenes. 

Vots a favor? 
Aquests articles han quedat aprovats per unanimitat. 
A continuació es vota I’esmena transaccional n6mero. .. 

vots a favor? 
Aquesta esmena transaccional ha quedat aprovadn per una- 

transaccional a la 25, del Grup d’hiciativa. 

nimitat. 

A continuacid es vota l’artide 45, segons Dictamen. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquest article ha quedat aprovat per unanimitat. 
A continuació es voten les esmenes.., l’esrnena 26, del Grup 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 19 vots a favor, 48 

A continuaci6 se sotmet a votació l’esmena 27, del Gmp 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha queclat rebutjada per 4 vots a favor, 48 

A continuació es vota l’article 46 segons el Dictamen. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L ’ d c l e  ha quedat aprovat per 51 vots a favor, cap en contra 

i 19 abstencions. 
A continuaci6 es vota I’eesrnena 28, del Grup d’hiciativa. 
Vots a fiavor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 21 vots a favor, 48 

A continrraci6 es vota l’article 47 segons el Dictamen. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions‘? 
Aquest íirticle ha quedat aprovat per 49 vots a favor, cap en 

A continuació es vota l’esmena número 29, del Grup d’lni- 

Vots n favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 4 vots a favor, 48 

A continuacib es vota l’aticle 49 segons el Dictamen. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abs teri cims ? 
Aquest article ha quedat aprovat per 66 vots a favor, cap en 

Passem ara a l’esmena nrlmero 30, del Grup d’hiciativa, IL 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ira quedat rebutjada per 2i vots a favor, 48 

A continiiació es vota l’article 5 1 segons Dictamen. 
Vots a favor? 

SociaIista a l’article 46. 

en contra i 3 abstencions. 

d ’ Iniciativa. 

en contra i 18 abstencions. 

en contra i 1 abstenció, 

contra i 2 i abstencions. 

ciativa. 

en contra i 38 abstencions. 

contra i 4 abstencions. 

l’micle 51, 

en contra i 1 abstemi& 
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Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquest article ha quedat aprovat per 49 vots a favor, cap en 

A continuacir5 es vota l’esmena 31, del Grup d’hiciativa, a 

Vots a favor? 
Aquesta esmena ha quedat aprovada p r  unanimitat. 
A continuació es vota l’esmena 32, tamb6 del Grup d’hicia- 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 4 vots a favor, 48 

A continuació es vota l’article 54, segons Dictamen. 
Vots a €avor? 
Vots en contra? 
Abstencions ? 
Aquest article ha quedat aprovat per 52 vots a favor, cap en 

contra i I6 abstencions. 
A continuaci6 es vota P’esrnena transaccional a la 33 del 

Grup d’hiciativa. 
Vots a favor? 
Aquesta esmena transaccional ha quedat aprovada per una- 

A continuació es vota l’article 56, segons Dictamen. 
Vots a favor? 
Aquest article ha quedat aprovat per unanimitat. 
A continuaci6 se sotmet a votaci6 l’esmena 34, del Grup 

Vots a favor? 
Vots en contm? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 2 vots a favor, 49 

A continuació es vota l’article 57, segons el Dictamen. 
Vots a favor? 
Vots en contxrt? 
Abstencions? 
Aquest article ha quedat aprovat per 50 vots i~ favor, cap en 

contra i 19 abstencions. 
Passem al debat de I’article 61, esmena 35 del Gnip d’hicia- 

tiva. Per a Ja seva defensa t6 la paraula 1’iEIirstre Diputat senyor 
Nu a lart. 

contra i 23 abstencions, 

I’aPEicIe 54, 

tiva. 

en contra i 20 abstencions. 

nimitat. 

d’hiciativa, a l’article 57. 

en contra i 17 abstencions. 

El Sr. NUALART: Grkies, senyor President. 
Aquest és, només, seguint la lhia del dret civil, que és la lli- 

bertat de les persones en el moment de testar, per& tamk, en el 
moment d’acceptar qualsevol herhcia; per tant, nosaltrcs ente- 
nem que <<una vegada feta la partici6, els hereus responen Inan- 
cornunadament en proporció A les respectives quotes en quk 
van ser institu‘itsn, pera si de comú acord p10 decideixen altra 

I pel que fa a I’esmena 36 de l’article 62, que també defensa- 
r6 en aquest torn, és que nosaltres simplement ... aquí no hi ha 
cap periode dc temps, perquk <<el cohereu que hagués pagat més 
del que li correspongui sobre En seva quota, pugui reclamar dels 
altres la part proporcional d’aquestan. Entenem que hi ha d’ha- 
ver algtiii termini, perque si no, prescriuria -atenc-, com a aC- 

cosa. 

ci6 personal als quinze anys. Aquest és, per a nosaltres, un pe- 
riode molt llarg i, per aixb, posaríem el periode de quatre anys. 

Grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESTDENT: Multes grhcies, senyor Nualart, 
Tom en contra. El senyor Camps té la paraula. 
EI Sr, CAMPS I ROVIRA: Senyor President, moltes gracies. 

]Les dues esmenes, i perquh el senyor Nualart no es pensi que 
nosaltres tenim alguna animadversió personal, les votarem fa- 
vorablement. 

Tot i sabent, tot i sabent senyor Nualart, que, fixi’s bt5, una 
vegada feta la partició, els hereus responen mancomunadament, 
en proporcili a les respectives quotes en que van ser institu’its, i 
vosth vol dir si de comtí &cord no disposen altra cosa. 

Hi estic d’acord, hi estic d’acord amb aquest afegith. Ara, no 
sé si hi haurh algun hereu tan burro que vulgui pagar més que la 
seva prbpia quota proporcional heredithria. 

Pel que fa al termini que vostk proposa, reduir el termini de 
prescripci6 de I’obligaci6 personal dels quinze anys, passar-la 
als quatre anys, Miri, és ei termini de la rad negocial i, per tant, 
en aquest cas, doncs, podriem acceptar-ho perfectament. La vo- 
tarem a favor, també. 

EI Sr. PRFNDEW. Quina esmena 6s aquesta? 
El Sr. CAMPS I ROVIRG: Aquesta 6s la 36 de l’article 62. 
El Sr. PRESDENT: Molt bé. 
Seguim amb l’article 64, hi ha l’esmena 37 de2 Grup d’lni- 

ciativa, 
El Sr. NUALAFtT: St  Ré, aquest també, és Ea redrrcci6 ... en- 

tendrem que 6s una acci6 personal i, aleshores, reduiriem dels 
30 als 15 anys. 

@&cies, senyor President. 
Ei Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Nualart. 
Senyor Camps, té la paraula, 
El Sr. CAMPS I ROVIRA; No, nqui no ja, senyor Nuaiart. 
Perdoni, una cosa s6n els trenta anys, els trenta anys de la 

usucapi6, una COM és la llegítjrna i una altra cosa diferent 6s la 
petici6 d’herhncia, eh? No ho confonguem; en aquest cas no li 
podem donar la raó. 

EI Sr. PRESlDENT: Moltes grhcies, senyor Camps. 
Passem a i’article 66, esmena 38 del Grup d’hici;itiva, 
El senyor Nualart t6 la paraula. 
El Sr. NüALART. Grhies, senyor President. 
Una mica seguint e1 fil del que es deia abans per acceptar o 

per repudiar una herencia; es deia, doncs, coin a norma, pel que 
fa a repudiar una qiiesti6 important; en canvi, l’acceptaci6 si 
que s’entenia que es podia fer, encara que l’acccptaci6 pot tenir 
una &ric d’otsligacions. Nosaltres amb aquest article 66, nosal- 
tres, demanem la supcessi6, perquh es diu <<per a la disposició o 
el gravamen del Mns de menors adquirits per títol successmi, 
no cald& I’autoritzacid judicial quan, a m6s de consentir-la els 
tihiliirs de la phtria potestat l’autoritzin els dos parents>>. Nosal- 
tres entenem que sempre, i abans s’ha dit al moment de defen- 
sar la qiiesti6 de ... i s’ha dit en aquests termes, que es 
necessitava autorització judicial per vencire. Bk, aquest article 
66 6s el que diu que per a qualsevol gravarnen es necessita I’au- 
toritzAci6 judicial. Per tant, amb cnhcrkncia, jo  crec que e1 grup 
de la majoria, aquesta vegada el senyor Camps, rn’acceptarh 
aquesta esmena. 

Grhcies, senyor President. 
El Sr. PKF3 DENT: Moltes grkies, smyor Nualart. 
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Hi ha una altra esmena socidista en aquest article, la 39, Per 
a la seva defensa té la paraula l’il-Iustre Diputat senyor AbalI6. 

El Sr. ABELLb: Sí, senyor President. Aquesta és una esme- 
na de modificaci6. Nosaltres, a diferencia dcl que es fixa en 
aquest article, quan parla dels bens dels menors adquirits per 
herencia, es diu que no catdrh I’autorització judicial. Nosaltres 
creiem que és tot al contrari, per aixb fem aquesta esmena de 
modificaci6, diem que <aIclrh l’autorització judicial per causes 
justificades d’utilitat o necessitat amb audihcia del Ministeri 
‘Fisc ii 1 B. 

Estem cnnvenpts que els drets successoris ciets nienors ne- 
cessiten precisament una protccció major i ,  per tant, des 
d’aquest punt de vista és jrnprtant que hi hagi l’autoritzaci6 ju- 
rliciai. De totes maneres, també, nosaltres plantegem excep- 
cions i cl que diem 6s que hi ha unes excepcions en tres 
apattats: la primera, que fa referbncia n d’exercicí del dret de 
subscripci6 preferent d’accions o de participacions sociab; la 
segona, qire fa referhcia a d’dienació de valors mobiliaris>>, i 
la terccra, aquells <<actes de disposició en qu2 el causant hagi 
disposat altrament, hdhuc en el cas que afecti la llegítima. 

I, finalment, nosaltres també afegim nn segon apartat, en cl 
qual diem que no caldrh l’autorització judicial en els casos que 
et menor hagi complert setze anys i atorgui el seu consentiment 
en escripttura phblica. 

Per tant, des d’aquest punt de vista, és ~itia esmena que, evi- 
dentment, discrepa del sentit de l’article i tienianarkm el seu 
vot favorable. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes @cies, senyor Abellh. 
Torn en contra? 
131 senyor Camps té la paraula. 
El Sr. CAMPS 1 ROVIRA: Faria el torn en contra, conjwnta- 

nient a l’esmena d’hiciativa i ii la socialista. 
Malgrat que l’esmena socialista m b  les excepcions que pro- 

posa pel que fa a Xa subscripci6 d’accions, venda de valors mo- 
liliaris, ja dulcifica molt el tema que estem comentant; M, 
nosaltres som una miqueta fideis a1 Cadi dc Successions -al 
Projecte, que sempre qxirna>> alguna filosofia genhica, si vol, 
vostk, senyor President, p i 3  qiie va en la línia de confiar en Xa 
família tant o mds que en e1 jutge. I aquÍ a vegades sembla amb 
alguna emena qne, dic, que tant el ponent d’lniciativa corn el 
ponent socialista, sembla que confGn més cn e1 jutge que en la 
Fwnília. 

Miri, si intenta ahvorjr la mare usufmctuhrria, per motiu de 
successi6 intestada -li poso un exemple-, que intenta vendre, 
per exemple, una segona residhncia, un apartament, si el seu pa- 
rent més proper -el pire, la inm, el germh- i el parent m& 
proper del seu marit difunt -el sogre, el cunyat-, a més a mds 
d’ella, que no oblidem que 6s la mare, consenteixen la venda, 
aths que el menor ha rebut aquell apartament, hi ha una venda 
prbxima i realment interessant, home, no veicm quin perjudici 
carisa al menor. Pensin, previsiblement, que I’autoritracid ini- 
cial en aquest cas el que faria és perdre 1’optunitat d’una ven- 
da prhxirna i propera. que cal fer amb dies. Aqiiesta és una 
flexibilitxaci6 que -ho repeteixo- no cal desconfiar de la famí- 
lia. No aniran a fastiguejar el menor. 0 és que el jutge grotegirh 
mitlor ei menor que els seus parents més prbxinis? 6s una pre- 
siimpci6 que 110 s’aguanta. Sincerament eiis sembla miltor la fi- 
losofia del Projecte. 

Grhcies. 

EI Sr. P W m m :  MoXtes phcies, senyor Camps. 
I, de l’esmena socialista, n’ha fet torn en contra? 
El Sr. CAMPS I ROVIRA: Si, de X’esmena socialista he dit 

El Sr, PRIZSIDENT: D’acord, &acord. 
Passem a l’esmena 40, del Grup d’lniciativa, a I’article 67, 

Ei Sr. NAZART: Grhcies, senyor President, 
Miri, aquesta esmena que diu ... Nosdtres el que voldríem 

suprimir 6s <crnitjanpnt poder especialn. Abans ha dit que per 
poders es podia representar en qualsevol moment, en qualsevol 
persona ... Bé, aquest 6s un dels casos, per exemple, que parla 
de més d’un poder especial. Nosaltres treuriem el p l e r  espe- 
cial, perque o bé per les refex5ncies que ha fet abans el senyor 
Camps, ja s’ent6n que pots tenir qualsevol poder o si no s’entdn 
en aquest sentit, creiem que ailb del poder especial, en els mo- 
ments actuals, es pot fer perfectament directament. 

que duicifiicava aquests temes, perd que m d p t  Stixb, no... 

Senyor Nualart td la paraula. 

Grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grAcies, senyor NuaIart. 
Torn en contra, d senyor Camps. 
El Sr. CAMPS 1 ROVIRA: No, aqui nu estem d’acord, per- 

que els capitols matrimonials es fan personalment Q mitjaqmt 
poder especial, vull dir no, no,.. si al Codi Civil et pots casar 
per poders! No entenem, sincerament, l’esmena. No @em ac- 
ceptar-la. 

E€ Sr. PRESIDENT: Moltes @cies, senyor Camps. 
A I’article 69, el Grup d’hiciativa té tres esmenes. Ei senyor 

El Sr. N U W T :  Sí, grhcies, senyor President, 
Primer irgrugaríem l’esrnena 41, la 47 i la 49* que parlen so- 

bre,,. fa referbncia al. dot. Ja sé que em dir& que falta la modifi- 
caci6 pel dot, p r h  és que nomltm hem dit moltes vegades que 
s’havia de fer des de -i ho tomo a repetir- pdmia conjunta i M,.. 

13s clar, e11 aquest moment, aqui, reguiar el h t ,  quan se sap 
que 6s una figurii, una instituci6 que, realment, tendeix a desa- 
parhixer, ens creiem, almenys, que ja podriem regulw-la 
d’aquesta manera, I) bé que hi hagi& hagut una disposició tsan- 
sitbria que ho hagués regulat d’alguna forma. Perh creiem que 
aquí, dintre de I’articulrtt, colkcar el dot, a nosaltres ens sembla 
que és sobrer, sobretot quan se sap que el dat no tindrh gaire 
llarga durada. 

I, deshores, pel que fa B I’esmena 41, 6s un fet la discussi6 
sobre quines són les millores que es poden realitzar. Es clar, les 
millores de la manera que ve en el text, creiem, que 6s molt ... 
entra en uila ambigüitat, en canvi e1 que proposa Iniciativa de 
Catalunya, quant a aquelles millores necess,hies i btils, crec que 
queda molt més concret. I, per tant, crec que és milIor en aquest 
text. 

Pel que fa a l’eesrnena 74, que diu: d%oprcionar a aquests 
uns coneixements i professió segons el seu rang familimp. All6 
de rang familiar no ho hem dit nosaItm, ni ho hem proposat 
nosaltres en aquesta esmena, sin6 que 6s seguir la linia del Pro- 
jecte de Llei que en parla, d’aquest rang familiar. Per tant, o bé 
si es busca un altre concepte ens pot semblar vhlid, perb el que 
nosaltres diem 6s que ha de ser el mateix concepte per a tota la 
Llei, no conceptes diferents. 

Nosaltres, cl concepte que hi ha en aquesta Llei, que era el 
de rang, ens ha semblat bé, i per aixb, aquesta esmena, l’hem 
collocat en aquest article. 

Nualart les podria úefensar conjuntament. 
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Grhcies, senyor President. 
El Sr, PREBIDENT: En dir esmena 74, vol dir la 43. 
El Sr, WALART: La 43, perdó. 
El Sr. PESIDENT: I la 42, ja l’ha defensada, també? 
E1 Sr. NUALART: La 42,lYie defensada, també. 
El Sr. PRESIDENT: Molt b6. 
Doncs, torn en contra, Té la paraula l’itlustre Diputat senyor 

El Sr. CAMPS I ROVIRA: Moltes grhcies, senyor President. 
Em sembla que ha defensat.,. crec que ha defensat l’esmena 

El Sr. PRESXDEW: SL 
El ST. CAMPS I ROVIRA: Si, 6s clar. Miri, ara no entrarem 

en una discussi6 sobre la validesa del dot, o no al dot, El que és 
evident és que estern en el Cocli de Successions. 

Ja estic &acord que algun dia aquesta Cambra pdrA decidir 
sobiranament si suprimeix la institució del dot, i ho farh com li 
sembli corresponent, perb mentrestant, el que diu la Llei 6s que 
<<ultra les facultats inherents a tot usdefruit, correspondrh a 
l’usufructmrb, worrespondrh a l’usufnrctuitri pagar les Iegiti- 
mes i, si s’escau, els dots>>. 

Bscdti’in, 6s clar, a I’usufmctuari el que se li ha de dir q u i  
6s: vostk pagui les legitimes i els dots. 

fis que, desapareix el dot?, doncs, I’usufructurui no liaurh de 
pagar el dot, nom& haur& de pagar les legitimes, perb el que no 
pot ser 6s treure el dot per la pr?a falsa. 

Voste no put suprimir el dot; que aquí el que estaria supri- 
mint és una obligació de l’usufmctuari; no t6 res a veure! El dia 
que suprimeki el dot, aquesta Cambra, desapareixerh, cohe- 
rentment, i’obíigaci6 de l’usufructuari de pagar, a m6s cle les Ie- 
gítimes, el dot. No sé si ha quedat prou clar. 

Exactament el mateix pel que fa a les esmenes 47 i 49, que 
pxetenen suprimir el dot en un lloc que no toca. 

I, en canvi, pel que fa a les ..., a ]’esmena 42, que parla de les 
rniilores necesshies i Útils..* Miri, hem canviat d’opinidi; em 
sembla ..., crec que és mes adequada aquesta formulació. La hi 
acceptarem amb molt de gust. 

I pel que fa a l’esmena 43, que parla de <<coneixements i pre- 
pami6 segons el seu rang familiar>>, ens sembla bé. Fixi’s, la 
votarem tamb6 favorablement; mela en una tradici6 jurídica 
catalana. Certament, la menció pot semblar no massa afortuna- 
da des del punt de vista &&tic, perb 6s que quan parlem de mi- 
rrem i ofici>>, tamb6, potser ho podrem treure <<coneixements i 
preparaci&>, perb s6n terminologies que estan molt en la doctri- 
na civil catalana i, per tant, I’acceptarem tambd 

Per tant, votarem favorablement la 42 i la 43, i desfavorable- 
ment ia 41 $47 i 49. 

Moltes grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Seguim amb l’article 74; hi té una sola 

esmena: la 44, del Grup d’hiciativa, El senyor Nualart pot de- 
fensar-la. 

EI Sr. NUALART: L’esmena 44. B6, nosaltres el que diem 
6s que se suprimeixi mentre hi hagi.,,, o sigui, <mentre sigui vl- 
&a>>, perquk entenem que el fet que produeix l’usdefruit no té 
res a veure en un futur: el fet que pugui tenir, l’rrsdehit, sobre 
els béns, entenem que, d’alguna manera, és impedir i quasi li 
voldria dir que el que aquest article farh ser& que hi hagi moltes 
parelles de fet, perque, aleshores, evidentment, per no perdre 
E’usdefruit, doncs, 110  !li haurh et matrhoni i aleshores es pro- 

Jaume Camps. 

41,47 i 49 agrupades: tat el tema del dot. 

duir& aquesta parella que nosatres deiem. fis per aixb que no- 
saltres demanem que se suprimeixi que durant el temps ..., que 
nom& sigui durant el temps de viduitat que tindr& aquest dret a 
l’usdehit . 

Grhcies. 
El Sr, PRESI[DENT: Moltes gdcies, senyor Nualart. Torn en 

contra? Senyor Camps. 
El Sr. CAMPS I ROVIRA: Li asseguro que a aquest ponent 

-i estic canvequt que a tot al Grup Parlamentai- li preocupa 
molt poc que pugui realment succeir aíxb que vosth diu de po- 
tenciació de parelles de fet; en tot cas, Ia societat ho organitzarh 
com ja vulgui, i no som nosaltres gens dirigistes. En canvi, li 
acceptarem l’esmena perque, realment, la menci6 ccmentre servi 
aquesta vidui’tat>> no tt5 massa sentit en el terna concret que es- 
tem parlant. Despres, amb les reserves, ja ens barallarem, perb, 
en aquest tema, hi estem d’acord. 

Erhcies. 
El Sr. PWSXDENT: Moltes gracies, senyor Camps. A I’arti- 

cle 75 hi ha l’esmena 45, tamb6 dei Grup d’hiciativa. El senyor 
Nualart pot defensar-la. 

El Sr. NUALART: Bé, aquesta és una esmena de supressi6 
de tot l’articulat, perqub entenem que el que Y Q ~  regular, de fet, 
difícilment es d6na actualment en la societat. Parlar d’un pacte 
d’unitat econbmica familiar, en aquests moments, creiem que 
sorn pocs, i si mirbssim la..., si féssim una enquesta sobre quan- 
tes unitats econbmiques familiars existeixen a Catalunya, des 
del punt de vista d’heretaments, crec que serien molt poques. 

De fet, jo crec que és una figura que si Ea mantingukssim se- 
ria allb que estem conservant, una s&rk d’institucions que, real- 
ment, no tenen cap utilitat en aquests moments. Pensar que el ..., 
pensar en un dtre tipus de família que no sigui la familia dc la 
parella i els fills i anar mes enlla -gemans- i que aleshores, a 
mks, aquests hagin d’eestar depenent econbmicament d’aquests 
altres, mitjanpmi un testament, clar que se’m pot dir que hi ha 
la llibertat de testar i que, si s’accepta, doncs, que s’accepti, pe- 
rb b6, jo crec que aquesta figura, si nosaltres volem modernitzar 
aquest dret civil 6s una figura que crec que s’hauria de suprimir 
del Codi de Successions. 

Gracies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gdcies, senyor Nualart. Torn en 

contra? El senyor Camps. 
El Sr. CAMPS I ROVIRA: Si, per fer un torn rotundament 

en contra. es clar, mirin, 6s un tema que a forp de suprimir els 
heretaments, les reserves, la quarta vidual, per qui? no els fide& 
cornisos que en dret castell& estan regulats molt menys extensa- 
ment que en dret catalh? Re, al cap i a la fi el que aconse- 
guirlem, entre almes coses, és la igualació que pretenen algunes 
forces del Govem de I’EEstat. hs clar, 6s que, escolti, a base dc 
suprimir les especialitats de dret civil catal8 s’acabarh ... bbvia- 
ment, hi ha especialitats -i vost& ho sap, per exemple-, que en 
aquest Codi de Successions j a  s’han suprimit: per exemple el 
testament sacramental per la seva absoluta obsolesckncia i amb 
certs dubtes, fins i tot. Ara, suprimir els heretaments, per quh? 
Quan, realment, hi ha la nova redacció de I’articlc 71, el pacte 
d’unitat familiar q u e  a vast& tant e1 preucupa- ja s’ha fet VQ- 

Iuntari, ja s’ha fet un gran aveaq de mademitzacid i de posar-ho 
al dia! Ara, escolti’rn, és UII dret voluntari! A ningú I’obligm a 
fer un heretament; deixi la llibertat del testador; que el testador 
no ho vol fer?, no ho €a&! Ningri l’obliga. Per quh vol suprimir 
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una institució que 6s vigent, que si se’n fan molts o pocs d’he- 
retaments... EscoIti, no ho sé. Té vosth l’exemple,.. l’hi posar6 
diverses vegades durant aquesta discussió: pensi en la instituci6 
que vam aprovar l’altre dia de reforma de la Venda a Carta de 
Gracia; era una instituci6 absolutament obsoleta, que no servia 
en aquells moments i s’utilitza ..., s’havia utilitzat, fins i tot, per 
a amagatotis de prbstecs usuraris, I ara sembia que amb els ha- 
bitatges de promoció social, sembla que aquesta és una figura 
jurídica que pot tenir una nova ..., un nou esplendor quant a la 
utilització. No corri vost& a suprimir els heretaments, home! fis 
voluntari, el testador que faci el que vulgui; quina nosa li fa. 

Votarem en contra de l’esmena. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Camps. Passem 

a l’article 77; emena 46, també del Grup d’hiciativa. El se- 
nyor Nualart la pot defensar. 

EI Sr. NUALART: Aquesta la donaríem per defensada, s e  
nyor President. 

El Sr. PRFSLDE”: Doncs, doni-la per defensada. T ja que esta 
en l’ús de la pmula podria passar ja a l’article 80, esmna 48. 

El Sr. NUATART: Aquesta també la donariem per defensa- 
da perque: també paria de la unitat familix i és el que ara esta- 
vern debatent en I’altra esmena. 

El Sr. PRESIDEW: Doncs, Ia d6na per defensada. 
El Sr. NUALART: La dono per defensada, 
El Sr. PESIDENT: 1 Ilavors la SO, que és l’única que li 

El Sr. NUALART: La 50 es, simplement ... 
~i ~ r .  PRESDENT: ES a l’iuticle 81. 
EI Sr. NUALART: Sí, una qiiestió de terminologia, que no- 

saltres entenem que és millor el de <coneixements i preparacib 
al que hi havia. Ara, nosaltres creiem que és una terminologia 
que ... 

queda. 

(Kcmnr ak VEUS.) 

El Sr. PRESIüENT: Les darreres paraules de la terminolo- 
gia no s’han sentit, 

El Sr. NUALART: No, que 6s, simplement, una qíiesti6 ter- 
minolhgica, que nosaltres entenem que ks..*, en aquests mo- 
ments és més correcte cconeixernents i preparacib, que no les 
paraules que hi ha en el text, 

Grkies, scnyor President, 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Nualart. Torn en 

contra. El senyor Camps. 
El Sr. CAMPS i ROVIRA: Si, senyor President. Dono per 

fet el torn respecte als heretaments i al pacte d’unitat familiar 
ja,,,, s’ha fet en la defensa. Per tant, dona per fet el torn en con- 
tra que j a  he fet anteriorment, no?, en el sentit que la volunta- 
rietat i l’arrelament a la tradició jurídica catalana fan que 
aquesta figura calgui mantenir-la. 

Pel que fa al terna del dot, ja ha estat dehsnt  anteriorment. 
I, finalment, I’esmena SO lliga una miqueta amb la 43 d’abans. 
En aquest cas, doncs, ens sembla bé, 6s a dir, substituir <<carrera 
o ofici>> per <<coneixements i preparacib, potser s í  que 6s una 
terminologia In6s adequada a 1 ’actualitat. La votariem favora- 
blcment, la 50, m’estic referint. 

Grhcies. 
EI Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Camps. 
Passem a les votacions d’aquest grup d’articles. En primer 

lloc votarem els articles 63, 65,  68, 70, 71, 72, 73, 76, 78, 82, 
83 i 84, que no tenen esmenes. 

Vots a €awr d’aquests articles, es volen posar drets? 
Aquests articles han quedat aprovats per unmimitat. 
A continuació es vota I’esmena número 35, del Grup d’lni- 

ciativa. Podriem votar la 35 i la 36, perqu5 s’ha itnunciat el vot 
favorable i sembla que es pot fer una votació conjunta. 

Vats a favor? -35 i 36, 
Aquestes esmenes han quedat aprovades per unanimitat. 
1, llavors, podríem votar també, conjuntament, l’article 61 i 

Vots a favor? 
Aquests dos articles han quedat aprovats per unanimitat. 
Passem a I’esrnena 37, del Grup d’hiciativa, a I’article &I. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 2 vots a favor, 48 

A cantinuaci6 es vota l’article 64, segons el Dictamen. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquest article ha quedat aprovat per 50 vots a favor, cap en 

Passem a I’esrnena nlimero 38, del Grup d’hiciativa, a I’ar- 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 2 vots a favor, 50 

A continuació es vota l’esrnena 39, del Grup Socialista. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 17 vots a favor, 50 

A continuaci6 es vota I’article 66, segons el Dictamen. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L’article 66 ha quedat aprovat per 51 vots a favor, cap en 

A continua& es vota l’esmena 40, del Grup d’lniciativa. 

EI Sr. NUALART: B6, era per anunciar que retirariem l’es- 

El Sr. PRESIIDENT: Les retira? 
El Sr, NUALART: Sí, sí, ... I’esmena 41, l’esmena 47 i I’es- 

mena 49, seguint la linia una mica de1 pacte del senyor Camps, 
El Sr. PRFSDENT: Si, el que passa 6s que la Presidhncin 

havia entbs que la donava per defensada, no retirada. Ara queda 
retirada. 

62, segons el Dictamen. 

en contra i 3 8 abstencions. 

contra i 19 abstencions. 

ticle 66. 

en contra i 20 abstencions. 

en contra i 4 abstencions. 

contra i 23 abstencions. 

(L’I. Si-. Nualart dernana perparlar.) si, el senyor Nualart, 

mena 40, I’esmena 41 ... 

Grhcies. 
Llavors votem I’article 67, que no té en aquests moments 

cap esmena. 
Vots a favor? 
Aquest article ha quedat aprovat per unanimitatt. 
A continuació, es voten les esmenes 42 i 43, del Grup d’Ini- 

ciat iv a 
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Vots a favor? 
Aquestes esmenes han quedat aprovades per unanimitat, 
Es vota l’article 69, segons el Dictamen. 
Vots a favor? 
L’articls 69 ha quedat aprovat per unanimitat, 
A continuaci6 es vota l’esmena 44, del Grup #Iniciativa, a 

Vots a favor? 
Aquesta esmena ha quedat aprovada per unanimitat. 
A continuació es vota l’article 74, segons el Dictamen. 
Vots a favor‘? 
Ha quedat aprovat per unanimitat, aquest article. 
Passem a I’article 75, esmena 45, deE. Grup d’hiciativa. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 2 vots a favor, 50 

A continuaci6 es vota l’article 75, segons eI Dictamen, 
VQZS a favor? 
Aquest article ha quedat aprovat per unanimitat. (Remor de 

Ah!, doncs, abstencions? 
L’article ha quedat aprovat per 69 vats a favor, cap en contra 

Passem a E’esrnena 46, del Gmp d’hiciativa, a l’article 77. 
Vots a €avor? 
vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 2 vats a favor, Si 

A continuaci6 es vota l’article 77, segons el Dictamen. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquest article ha quedat aprovat per 52 vots a favor, cap en 

contra i 23 abstencions. 
A continuació es voten els articles 79 i 81, que per retirada 

de les seves esmenes ara no en tenen cap, Conjuntament, sí ... 
Ah! si, del 81 hi ha una esmena que es votar& favorabiernent. 
Molt bé, doncs, votem l’article 79, segons el Dictamen. 

I’wticle 74. 

en contra i 21 abstencions. 

ww.) 

i 2 abstencions. 

en contra i 25 abstencions. 

vots a favor? 
L’article 79 ha quedat aprovat per unanimitat, 
A continuació es vota I’article 48, segons.., l’esmena 48, a 

I’article 80. 
Vots ... 
El Sr. NUALART: Ha decaigut, senyor President. 
E1 Sr. PRESIDENT: Corn? 
El Sr. NUALART: Ha decaigut aquesta esmena i també ha 

decaigut, jo entenc, l’esrnena 52. 
El Sr, PRESIDENT: Doncs, decaigudes. Moltes grhcies. Per 

consegüent, l’article 80 ara no tk esmenes i es pot votar segui- 
dament. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L’article 80 ha queda, aprovat per 76 vots a favor, cap en 

A continuació es vota l’esmena 50, del Grup cl’hieiativa. 
contra i 2 abstencions. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat aprovada per 58 vots a favor, cap 

T a continuaci6 es vota l’artkle 8 1, segons el Dictamen. 
Vots a favar? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquest article ha quedat aprovat per 58 vots a favor, cap en 

contra i 20 abstencions. 
Passem ara al debat de I’article 85,  esmena número 51, del 

Grup d’hiciativa. Per a la seva defensa té la paraula l’iil.lustre 
Diputat senyor Nualart. 

El Sr. WALART Bé, una mica per coherhcia amb les al- 
tres esmenes que ha presentat el Gmp d’hiciativa, nosaltres ..., 
simplement, tamb6, una qüesti6 temholbgica; per tant, dona- 
riem per defensada aquesta esmena. 

en contra i 20 abstencions. 

Grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESlJlENT: Moltes grhcies, Vol fer torn en contra el 

Passem a l’article 92, esmena del &p Socialista, la 53. 
EI SI-.  ABELL^ si, senyor President, defensariem conjunta- 

El Sr. PRESIDENT: Molt be, 
El Sr. ABELL61 Aquestes esmenes fan refedmcia a la su- 

pressi6, en el primer cas, del darrer parhgraf, i l’altre, de tot el 
parhgraf segon de l’article 94. 

Aquestes són unes esmenes en coherkncia amb la posici6 
que té el Grup Socialista respecte als articles 251 i 152. El pri- 
mer fa rcferhncia a la institució d’hereri per fiduciari i, per tant, 
en la mesura que nosaltres demanem la seva supressi6, cohe- 
rentment també ho plantegem aqui, i la següent fa referhncia al 
segiient article 152, a la modificaci6 que es fa al voItant 
d’aquestsr institucid respecte a la comarca del Pallars Sobirh. 

I per tant, des d’aquest punt de vista, defensm’cm en cl seu 
moment els motius de ies nostres posicions d’aquests articIes. 

EI Sr. PRESDENT: Moltes grhcks, senyor Abell& Vol fer 
torn en contra el senyor Camps? 

El Sr. CAMPS I ROVIRA: S í ,  només per apuntar el torn en 
contra. Votarem desfavorablement, i esperarem la defensa que 
en faci cl senyor Abell6 per rebatre-ho oportunament. Nosaltres 
estem a favor -ho repeteixo- d’aquests heretaments; i estem a 
favor que els beneficis que fins ara tenia e1 Pallars SubirR s’es- 
tenguin a tot Catalunya, sobretot mentre ens obliguin a fer- 
ho. Simplement, com que és voluntari, ens sembla mdt bé que 
aquests hereus fiduciaris, nomcnats pel cbnjuge o bé pels dos 
parents m6s prbxirns, sigui una llibertat rnks del testador en la 
seva libkmima disposició testamen tiiriria. 

senyor Camps? No hi ha ... (Remor de veus.) 

ment la 53 i la 54. 

Moltes grhcies. 
El Sr, PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Camps. Passem 

a l’esmena 55, del GTup d’hiciativa, a I’articIe 99, Té la parau- 
la el senyor Nualart. 

El Sr. NUALART: No, la retkiullem, senyor, aquesta ... 
E1 Sr. PRESLDEW: Queda retirada. Esmena S6, del Grup 

Socialista, a l’article 104. Te la paraula el senyor Abclló, per a 
la seva dcfensa. 

~1 Sr. AH ELL^: La 104 fa referhncia als qui s6n incapqos 
per testar. En aquest article s’assenyala que ho s6n els menors 
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de catorze anys i els que no tinguin capacitat natural en el MO- 
ment de I’atmgament. 

Nosaltres, amb la nostra esmena, el que fem Cs afegir: d e -  
vat d’allb que preveu l’articlc 123 d’aquesta Llei),, que precisa- 
ment fa referhcia al testament holibgraf, que fixa un períde de 
temps evidentment, superior; per tant, s ’hi hauria d’incloure. 
Nosaltres creiem que ajuda a entendre molt millor aquest arti- 
clc. 

I ja, quant al segon, fa referkncia als qui no tinguin capacitat 
natural en el moment de l’atorgament. Nosaltres fixem també 
que es tingui en compte precisament I’article 119 d’aquesta 
Llei, que concreta totes les qüestions que fan referkrrcia a l s  dis- 
rninui‘ts. 

Res més, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes @cies, senyor Abeli6. Tom en 

contra? No hi ha torn en contra i, per consegüent, p t  el senyor 
Perea defensar la seva esmena 57, Ea del seu Grup a I’article 
204, 

El Sr. PEFEA: Si, senyor President. Aquesta 6s una emena 
que preth la coherhcia interna del text, perquh la part 
d’aquest article que volem suprimir 6s una reiteraci6 d’ailb dit 
en I’article anterior, que 6s el 103, i que crea entre aquests dos 
articles una relaci6 de remissions recíproques que fan un buit 
en el contingut de la norma. 

Grhcies, senyor President, 
El Sr. PRESTT)ENJ”: Moltes grkies, senyor Perea. Vol fer 

torn en contra, ei senyor Camps? Té la parauk. 
EI Sr. CAMPS I ROVIRA: No volia fer torn en contra ni en 

l’anterior ni en aquesta, perquh són esmenes en qu& aquest 6s 
un problema de gust; no és un probiema de gust, em refereixo 
de ... Tot aquest Codi de Successions, tota la seva rdacci6, fins 
Ia seva ordenaci6 -que en parlarem en alguna emena més-, 
s6n h i t  rl’uun articulat d’un projecte que moltes vegades en 
treure una expressi6 fa trontollar una miqueta la coherhcia in- 
terna dei text. I 6s el cas d’aquestes dues esmenes, que serien, 
en tot cas, perfectament assumibles, perb que ens sembla millor 
la reclacciri del Projecte, atBs el treball que hi han dedicat els 
seris preparadors, a efectes de coherhcia interna. 

Grhc i e s. 
El Sr. P ” T :  Moltes grhcies, senyor Camps. El Gnip 

Socialista pot defensar les esmenes 58 i 60, a l’article 105. El 
senyor Abell6 té la paraula. 

EI ~ r .  ARI”,LL~: Sí, senyor President. L’esmena 58 fa refe- 
rhcia al testament ... TamE p d r h  atorgar-se testament davant 
de rector. Evidentment, nosaltres ja disclitirem després aquesta 
figura de testament de rector, per al qual demanem la seva su- 
pressi6, í des d’aqucst punt de vista, aquí 1’~nic que fem és su- 
primir la paraula. 

Després, l’altra. .. Defemariem conjuntament, senyor Presi- 
dent, les esmenes 60, la 61, la 63, la 65, la 66, la 67, la 68, Ia 
69, la JO,  la 71, la 72,74,75,76 i 77. 

Tot aquest conjunt d’esmcnes, el que pretenen fonamental- 
ment és una nova ordenació i classificaci6 dels articles que cn 
aquest moment estem discutint; en concret les que fan referkn- 
cia al 106, 107, 108 i 109. 

Nosdtres, el que mantenim ..., ja que tots aquests articles fan 
rcferhncia a testaments notarials, creiem que seria inilIor classi- 
ficw-ios dintre de la seccici segona; precisament la que garla 
dels testaments notarials. 

El Projecte de Llei el que plantoja és que aquesta ordenmi6 
es faci dinm de les disposicions generals, que fan referencia 
solament als testaments, gin6 tamb6 als codicils i a les memb- 
ries testamenthies. Per tant, des d’aquest punt de vista, creiem 
que aquesta nova ordenació és més coherent. 

De totes maneres, a part d’aquesta ordenaci6, no hi ha dubte 
que tamM hi ha altres esmenes en aquest conjunt d’articles que 
modifiquen algunes qüestions. En concret, l’esmena 60 fa refe- 
rhncia al darrer parhgraf de l’article 105, en qu& es diu que ccno 
seran vhlids els testaments atorgats a Cataiunya exclusivament 
davant de testimonis M. 

Nosaltres demanem la supressid d’aquest parhgrac no hi es- 
tem d’acora creiem que aquest parhgraf no aporta qüestions 
importants i, per tant, demandem la seva supressid. 

Quant a l’esmena 67, en concret a I’article 108 del Projecte, 
ens diu que no podran ser testimonis en el testament i en els co- 
dicils els menors d’edat i els incapagos per testar. Nosaltres ei 
que fem és establir algunes precisions: en primer lloc, els me- 
nors d’edat en aquells casos que estan previstos en Ea Llei, per- 
quh, evidentment hi ha excepcions, i després els que no tinguin 
capacitat natural per testar. 

Nosalíres creiem que aquesta accepció de capacitat natural 
és una fiirmula juridicament m6s cometa i que, a mbs a mbs, en 
altres articles de la Llei ja es planteja des d’aquest punt de vista. 

Finalment, respecte a I’esmena 69, nosnltres creiem que dm- 
tro de les persones que no poden ser testimonis en el testament i 
en el codicil, cal incloure les que tinguin relaci6 de dependh- 
cia, de treball, amb el notari autoritzant; encara que, evident- 
ment, el ponent de la majoria dir& que aquesta és una prktica 
molt habitua1 i sembla Ibgic que si en el conjunt de la Llei, pre- 
cisament, es parla que els facultatius, els inthrprets, els experts 
tenen prohibicions en aquest sentit, que es facin extensives tam- 
bé a aquestes persones. 

Res mCs, senyar President. 
EI Sr. PRESIDENT: Moltes &cies, senyor A b M .  VoI fer 

el torn en contra el senyor Camps? Té la paraula. 
El Sr. CAMPS X ROVIRA: Si, comenprem per I’últirna, el 

terna dels testimonis. Sabem que en el Projecte del Codi Civil, 
en 1’Avantprojecte del Codi Civil se suprimeix aquesta menció. 
Jo li he de dir que si, que el fet que els testimonis en una notaria 
siguin moItes vegades l’oficiai, que té clependbcia directa o 
amb la forma laboral o contractual que es vulgui; bé, no l’inca- 
pacita en absolut per ser testimoni. 

El mateix veurem quan parlem del testament davant de rec- 
tor, que X’escolanet o el vicari, doncs, pot ser perfectament testi- 
moni davant d’un testament davant de rector. Per tant, la fumi6 
instrumental ... no cal confondre els testimonis de coneixement 
amb els testimonis instrumentals. EIS testimonis instrumentals, 
que només donen fe que allb que s’esta fent alla és un testa- 
ment, crec que és suficient que puguin ser eis.,., en fi, els ofi- 
cials de la notaria, per entendre’ns. 

Pel que fa a la diferent ordenaciCT de les esmenes, que s6n tot 
aquest reguitzell d’emenes que voste ha citat, d’aiguna manera, 
doncs, I’esmcna 75 es correspon amb l’article 107; l’esrnena 
76, amb el 108, etchtera, És el problema que v m  parlar amb 
vosth en Ponhcia i en Comissi6, que en trastocar l’ordenaci6 
interna d’aquestes esmenes, d’alguna manera, home, no tronto- 
llen les bases del dret civil catal&, per6 sí que, d’alguna manera, 
fa coixejar la coherhcia del Projecte, no? 
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Jo voldria aprofitar, senyor President, perquP; arran de Ies es- 
menes, concretament, de la 62 i la 60 hi ha tota una problemhti- 
ca recollida en unes esmenes congrücnts amb el Consell 
Consultiu, Concretament l’esmena número 2 i la nrimero 3, que 
tamb6 es reprodueixen arran de l’xticle 1 10; estic padmt de 
l’artícle 106,. 

El Sr. PRESIDENT: Són en el 105, eh? A l’article 105; 106. 
El Sr, CAMPS I ROVJRA: El 106. 
El Sr. PRESIDENT: Si, 
El Sr. CAMPS I ROVIRA: I també estan recollides a tra- 

v6s ..., arran de la discussió de l’esmena 73. Vull dir, en la nova 
ordenació que pretenien les esmenes socialistes. Bé, s i  m’ho 
permet, senyor President, en faria una curta menci6 o, simple- 
ment, passarlem a vot acid . 

El Sr. PRFSJDENT: Faci, faci. 
El Sr. CAMPS I ROVIRA: El Consdl Consultiu ho diu no- 

més en l’incís corresponent al testament davant de rector, perb 
ens parla, arran d’aquest Dictamen, d’una s&rie de prevencions 
o de cauteles que hauriem de tenir, ens fa una recornanaci6 en- 
tre Ilnies, respecte a la possibilitat que IIQ estiguem infringint la 
legislaci6, les competi?ncies de 1’Estat pel que fa a la forma dels 
instruments públics. 

Nosaltres, d’aquestes recomanacions del Consell Consultiu, 
només ad caufelm, agafem aquelles que d’alguna minera el 
text, el text -em refereixo al Projects- d6na ordres al notari de 
com ha de fer Ies coses, per dir-ho d’dguna forma cdloquial. 

Hi haurien arguments, senyor President, senyores i senyors 
diputats, per dir que aquesta compethcia no és una vulneraci6 
de les de l’Estat, sin6 que ja es trobava inclosa en la mateixa 
Cornpilaci6 que parlava de formes especials. bbviament no es- 
tem parlant de fornes especials dels testaments, sinó del con- 
tingut d’actees notarials. I que, per tant, si en ocasió de la 
redacci6 nova de la Compilaci6 aragonesa I’Eestnt no va xec& 
mer aquesta qüesti6, tampoc seria previsible que hi hagut% al- 
guna d n i m a  pressió especial contra el dret civil cataIh i ens 
recorreguessin el que no va ser recorrept en ocasi6 de la recu- 
pera& de la Compilació aragonesa. 

Perb, bé, en tot cas, ad cauteiarn, com que s6n qüestions for- 
mals, nosaltres ens hem referit a una shie cl’esrnenes, que dono 
aqui ja per defensades i presentades, congrüents totes elles amb 
aquestes recomanacions de substituir aquelles formes especials 
clels instruments pfiblics catalans, substituir-les per una remissiú 
a la legislació notarial o a les lleis processals. D’alguna manera, 
el tema d’identificar el testador o apreciar la seva capacitat l e  
gal en la forma i els mitjans previstos en la instituci6 notarial 
no te massa importhcia i evitern el problema d’una possible i 
cventud irnptignaci6. 

Gdcies, senyor President; eri tot cas, ja m’hnurk oposat a les 
esmenes i haur6 fet la defensa de les que correponen, dos i tres, 
congriients amb el Consell Consultiu. 

Grhcies, 
El Sr. PRESDENT: Moltes grhcies, senyor Camps. EI Grup 

d’hiciativa manté la 59 a l’article 1051 Per defensar-la, t6 la 
parada 1’iMustre Diputat senyor Nualart. 

El Sr. NUALART: Senyor President, també la defensaria en 
el moment que parléssim del testament davant de rector. 

Grbcies, senyor President, 
EI Sr. PRESIDENT: Molt bé; el que passa és que llavors ja 

esta&, deurh estar caducada ja o decaiguda. Perb 6s igual, vostE 

mana. I, Ilavors, per acabar amb aquest grup d’esmenes i d’arti- 
des, li queda al Grup d’hiciativa la 73, que és en el 110, en el 

El Sr. NUALART: Sí, senyor President. Aquesta 6s una es- 
mena de supressió d’allh que el text del Projecte de Llei parla 
de quan, de quina manera s’interpreta el text del testament i 
diu: <<sense haver de subjectar-se necessAriament al significat li- 
teral de les paraules emprades>>. Aixb és evident en tota intex- 
pretaci6 dc qualsevol dacurnent. Perb el que passa 6s que de la 
manera que est& redactat, i a més en aquest article, pot portar a 
confusions, perquk diu: <<sense haver de subjectttr-se necessk 
riament al significat literal...>> Perb be, algunes vegades si que 
se subjectarh al significat literal, 

Per tant, jo  crec que és una confusió. De fet hi ha aquesta in- 
terpretació normal de tots els documents que hi ha d’haver, que, 
evidentment, no 6s una intespretaci6 literal. Jo crec que 6s so- 
brer i el que crea 6s confusió en col+lwar-lo en aquest article. ks 
per aixb que nosaltres demanem la sugressi6. 

punt primer. 

Grhcies, senyor President. 
El Sr. PRFSDENT: Moltes grhcies, senyor Naalart. Torn en 

contra; el senyor Camps té la paraula. 
El Sr. CAMPS I ROVIRA: Per un breu, pera abrandat torn 

en contra, psqub, senyor Nualart, vosth es advocat i advocat en 
exercici i, per tant, vosth hauria de defensar aferrissadament un 
article, com que ja ve de la Compilacid, a m6s a mds, Cs un arti- 
cle tradicional, que 6s perfecte; 6s a dir, en la interpretació del 
testament cal atenir-se plenament a la veritable voluntat del tes- 
tador sense haver de subjectar-se necesshriarnent at significat 
material de les paraules. ks la suprema i gran interprctaci6 de 
quina ha estat la voluntat del testador per sobre del que diuen 
les parautes. 

El nom no fa la cosa; si el testador volia que aquesta dispasi- 
ció fos aquella, que no d n  desprengui de les seves pmulcs li- 
terals: aquesta és la voluntat. Ja hi ha normes de cmeccih i de 
posar, d’alguna manera, en línia el propi article, les cIa6sules 
ambigiies o fosques, interpretades en el sentit favorable a la 
lliure efichcia. 

Vull dir, sempre anant a favor de trobar quina és la voluntat 
del testador, sempre anant a favor de l’efichcia de I’acte, 1 
aquesta és precisament, notaris, advocats, tota la gent que pro- 
fessionalment ens dediquem al &et, és la gran labor que ens to- 
ca i,  per tant, no ens vulgui deixar sense una de les nostres 
 S. 

Gracies, senyor President. 
El Sr. PRESDENT: Multes &cies, senyor Camps. Procedi- 

rem a un bloc de votacions. 
En pritner lloc votarem eIs articles 86, 8#,89,90,91,93,9S, 

96,97,98,100,101,102 i 103, que no tenen cap esmena. 
Vots a favor? 
Aquests articles han quedat aprovats per unanimitat. 
A continuació se sotmet a votació l’esmena 51, del Grup 

Vots a favor? 
Aquesta esmena ha quedat aprovada per unanjrnitat. 
A continuació es vota l’article 85, segons el Dictamen. 
Vots a favor? 
L’articfe 85 ha quedat aprovat per unanimitat. 
A contiImaci6 es vota el 87 que, per haver decaigut l’esmeiia 

d’hiciativa, a l’artick 85. 

52, cn aquest moment no té cap esmena viva. 
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Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquest article ha quedat aprovat per 69 vots a favor, cap en 

Votem ara l’esrnena 53, del Grup Socialista, a l’article 92. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta emena ha quedat rebutjada per 20 vots a favor, 50 

A continuaci6 es vuta l’article 92, segons el Dictamen. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstenciun s? 
L’wticle ha quedat aprovat per 52 vots a favor, cap en contra 

i 20 abstencions. 
Es vota a continuació l’esmena socialista, número 54, a l’ar- 

ticIe 94. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjad, per 20 vots a favor, 50 

A continuaci6 es vota l’article 94, segons el Dictamen. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquest article ha quedat aprovat per 52 vots a favor, cap en 

A continuació es vota l’article 99, que no t6 esmenes vives. 
Vots a favar? 
L’artick ha quedat aprovat per unanimitat. 
Es vota ara l’esrnena 66, del Grup Socialista, a l’article 104. 
Vots a favor? 
El Sr. ABELTh .Senyor President, 6s I’esmena 56. 
El Sr, FICESDENT: 56. Vots a favor? 
vots en contra? 
Abstencions? 
L’esmena ha quedat rebutjada per i9  vats a favor, 52 en 

A continuació se sotmet a votació l’esmena 57, del Grup Po- 

Vots a favor? 
Vots cn contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 2 vots a favor, 58 

Ara se sotmet a vataci6 I’article 104, segons el Dictamen. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L’article 104 ha quedat aprovat per 55 vots a favor, cap en 

A continuació se sotmeten a votaci6 les esmenes, del Grup 

Vots a favor? 
Vots en cotit~i? 
Abstencions? 

contra i 3 abstencions. 

cn contrit i 2 abstencions. 

en contra i 2 abstencions. 

contra i 20 abstencions. 

contra i 3 abstencions. 

pular. 

en contra i 20 abstencions, 

contra i 20 abstencions. 

Socialista, niirneros 58 i 60, a l’article 105. 

Aquestes esmenes han quedat rebutjades per 20 vots a favor, 
52 en contra i 2 abstencions. 

A continuaci6 es vota l’esmena 59, del Grup d’hiciati- 
va ...( Remor de veus.) Es considera decaiguda. Hi esta &acord? 
Doncs, decaiguda. 

Per consegüent, se sotmet a votació l’article 105, segons el 
Dictamen. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquest article ha quedat aprovat per 54 vots a favor, cap en 

Es vota I’esmena 61, del Gmp Socialista, a I’articIe 106. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 19 vots a favor, 52 

en ‘contra i 9 abstencions. 
A continuació se sotmeten a votació les esmenes 61 bis i 82 

bis, que corresponen ..., s6n subsegüents ai Dictamen del Con- 
se1 1 Consultiu. 

contra i 21 abstencions. 

Vots a favor? 
Aquestes dues esmena han quedat aprovades per unanimitat. 
I, a continuació, es vota l’article 106, segons el Dictamen. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquest article ha quedat aprovat per 61 vots a favor, cap en 

A continuacid es vota l’esmena 63, del Grup Socialista, a 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 20 vots a favor, 50 

A continuaci6 se sotmet a votació l’article 107, segons el 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L’articla ha quedat aprovat per 57 vots a favor, cap en contra 

i 20 abstencions. 
Passem a I’article 108, Votarem, si no es diu el contrari, con- 

juntament les esmenes 65, 66, 67, 68 i 69, totes elles del Grup 
Socialista, 

contra i 20 abstencions. 

l’article 107. 

en contra i 8 abstencions. 

Dictamen. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han quedat rebutjades per 22 vots a favor, 

A continuació es vota l’áuticle 108, segons e1 Dictamen. 
Vots a favor? 
Els que hi votin en contra? 
Els que s’abstinguin? 
Aquest article ha quedat aprovat per 54 vots a favor, cap en 

contra i 22 abstencions. 
A continunci6 es voten les esmenes 70,71 i 72, del Grup So- 

cialista, a l’article 109, conjuntament. 

54 en contra i cap abstenci6, 
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Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han estat rebutjades per 24 vots a favar, 

A continuació es vota l’article 109, segons el Dictamen, 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L’nrtlcie 109 ha quedat aprovat per 57 vots a favor, cap en 

A continuació es vota l’esmena 73, del Grup d’lniciativa. 
Vats a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 2 vots a favor, 50 

A conthuacid es vota I’article 110, segons el Dictamen, 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquest article ha quedat aprovat per 52 vots a favor, cap en 

A continuació es voten les esmenes 74’75’76 i 77, del Grup 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han quedat rebutjades per 20 vots a favor, 

50 en contra i 7 abstencions. 
Passem ara a l’,wticIe 11 I, al qual hi ha les emenes 77 bis 

-dues esmenes-, 77 bis, que són subsegüents al Dictamen dei 
Consell ConsuEtiu. S’hi vol referir el senyor Camps? Té la pa- 
raula. S6n esmenes ner Grup de CiU. 

El Sx. CAMPS I ROVIRA; Grhciees, senyor President. Totes 
elles són les esmenes que afecten l’article 11 1, I’article 113, 
l’article 13 5, el 116, 117 i 1 1  8. Totes elles van en la linia d’cvi- 
tar la coriflictivitat de quk pmlhvern abans, o la possible acusa- 
ci6 que se’iis pogués fer, que entrem en el terna de regdaci6 de 
la forma &Is instruments ptíblics, que és competencia de 1’Es- 
tat. Certament, ja he donat uns arguments segons eis quals 
aquesta compet&ncia, fins i tot, en contraposició de I’Estat, po- 
dia ser defensable, i, per tant, no em vtill allarga més. 

EI que si que vull fer avinent 6s que, pe1 que fa als articles 
117 i 118, demanem la seva supreessi6 pura i simpIe; i aixb 
comportars la deguda modificaci6 correlativa dels articles i, el 
que em preocupa més, des d’un punt de vista thcnic, són les co- 
xrespondhcies que dintre de Ia mateixa Llei cs facin, de diver- 
sos articlcs, que quedaran modificades 40 dic a titol, 
simplement, cl’esrnena tecnica, perb que consti a efectcs 
d’acta. 

50 en contra i 2 abstencions. 

contra i 19 abstencions, 

en contra i 25 abstencions. 

contra i 24 abstencions. 

Socialista, que totes elles pretenen nous articIes. 

Grhcies, senyor President. 
El Sr. PRPXDENT: A veure, si no l’hc enths malament, 

vast2 demana la supressi6 de deteminats articles? 
El Sr. CAMPS I ROVIRA: 6s que, si s’aproven les emenes 

congruents amb el Consel1 Consultiu -molt concretament, I’es- 
mena 10,l’lZ i la 9, tarnb&, que afecten els ,articles 116, 117 i 
118, queden suprimits, purament i simplement; tot el seu text. 
Aixh comporta la correlaci6 dels articlcs, perb també, per cohe  

rEiicia interna, les refex&ncies que en aquests articles es fessin al 
llarg de la Llei, que quedarien autornhtkament mdficades, 

EI Sr, PRESIDENT: Per aixb, en fer la votació, es V Q ~ W ~  

les correccions th iques  corresponents per a la congru&ncia del 
Projecte. 

El Sr. CAMPS I ROVIRA: Grhcies. 
EI Sr. PRESIDENT: Esmena 78, del Grup Socialista, a l’ar- 

EI Sr.  ABELL^: si, senyor President. Defensaríem conjun- 

EL Sr. PRESDENT: Malt bé, 
El Sr, hRELL6: Aquestes dues esmenes fan referkncia aI 

testament tancat, on es diu que ser& escrit pel testador o per una 
altra persona per enchrec seu, amb l’expressi6 del lloc i de la 
data. NosaZtres, el que fem són dues esmenes d’addici6, en les 
quals assenyalem que es farh pel testador, o tamb6 per mitjans 
&xics. Creiem que hauria d’estar prevista en aquest article 
aquesta qüesti6 i, per tant, en aquest sentit, donat que hem arri- 
bat a l’acord amb una transaccional amb el Grup de Convergh- 
cia, retirarfeem les dues esmenes en favor de les transaccionalss. 

El Sr. PRESIDENT: Doncs, queden retirades en favor de les 
transaccionals, i Jlavors, el senyor Secretari procedir3 a donar 
Iectura d’aquestes transaccionals a la 78 i a la 80. Senyor Secre- 
tari? 

El Sr. SECRETARI PRIMER: d3smena transaccional a l’es- 
mena 78, del Grup Socialista, que proposa la segiient frase: 
“...en forma autbgrafrt o per altres mitjans thnics”,>> 

I l’esmena transaccional a l’esmena 80, tamM del mateix 
Grup Socialista, proposa el segiient text: i<... pel testador, en 
forma autbgrafa o per aitres mitjans t&cnics>>. 

EI Sr. PRESIDEW I la 80, l’ha llegida? Les dues. Molt bC. 
Gracies, senyor Secretari, 

El Gnrp d’hiciativa t6 l’esmena 79, a l’article 112. El se- 
nyor Nualart put defensar-la. 

El Sr, NUALART: Grbcies, senyor President. Aquesta és 
una esmena que nosaltres ..., en el testament tancat, que ente- 
nem que és un testament especial que, a més, s’ha d’escriure 
pel mateix testador Q bé per una persona al seu chrrec, entenem 
que aquest tipus de testament no el. pot fer el cec o ei qui no SA- 
piga o no pugui escriure, pel fet que sigui directe i imnporúant, el 
fet no solament d’escriure sin6, desprks, de llegir-10. 

I també agrupariem l’esmena 82, tamb6 en aquest sentit, a 
l’nrticle 116, que nosaltres entenem que al qui no sap O no pot 
llegir, li llegiran e1 testament obert, per enchrrec seu, els dos 
testimonis, perb que no pedra atorgar testament tancat. 

Per tant, en coherhcia amb l’esmena que hem presentat, no- 
saltres dematahvern aquesta supressici. 

Grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESDENT: Moltes gracies, senyor Nualart. ‘Torn en 

contra? El senyor Camps té la paraula. 
El Sr. CAMPS I ROVIRA: fts una precisi6 que, cl’alguna 

manera, nosaltres enteníem que ja estava recollida a l’article 
115. De tota manera, la votarem favorablement: és un aclari- 
ment que, fins i tot amb les modificacions que ha sofert I’article 
1. IS, arran de I’esmena coherent amb el Consell Consultiu, bo 
seah que hi hagi aquesta esmena en l’article. 

ticle 112. 

tament la 78 i la 80, 

Grhcies. 
131 Sr. PRESIDENT: MoItes gracies, senyor Camps. Fem les 

votacions rl’aquest bloc. 
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En primer lloc, podriern votar conjuntament totes les esme- 
nes subsegüents a l’infmne del Consell Consultiu, les esmenes 
de CiU -els his. D’acord? Doncs es voten conjuntament aques- 
tes esmenes. 

Vots a favor? 
Aquestes esmenes han quedat aprovades per unanimitat. 
A continuaci6, es vota t’ilrticle 1 11, segons el Dictamen. 
Vots H favor? 
L’ article ha quedat aprovat per unanimitatt, 
A continuaci6, es vota l’esmena transaccional a la 78, a l’ar- 

Vots a favor? 
Ha quedat aprovada per unanimitatt, aquesta esmena, 
1 a continuació, es vota I’esmena 73, dei Grup d’lniciativa ... 

Vots ;4 favor? 
Aquesta esmena ha quedat aprovada per unanimitat. 
A continuacib, es vota l’article 112, segons el Dictamen. 
Vots a frtvor? 
Aquest article ha quedat aprovat per unanimit;lt. 
A continuaci6, es vota l’esmena transaccional a la 80, del 

Grup Socialista. 
Vots a favor? 
Aquesta esmena ha quedat aprovada per manimitat. 
A continua&, es votaran eIs articles 113, que ha quedat mo- 

dificat nomes per la transaccional aprovada per unanimitat, i 
l’articlc 1 14, yuc I ~ Q  t6 cap esmena; 1 13 i 114. 

ticle 122. 

79, vull dir. 

Vots a favor? 
(Des de la Mesa se sení uvla veu que diu: ~~Unanimitat~>.J 
A continuacid es vota I’article 1 is, segons el Dictamen. Hi 

Vots a favor? 
Aquest article ha quedat aprovat per unanimitat. 
Passem a 1 ’article 1 i 6. Hi ha,.. (L’J. Sr. Camps i Ruviru #e- 

mana per yurkar.) Digui, digui. 
El SI-. CAMPS I ROVTtih: Els articles 116, 13 7 i 2 18 han 

desaparegut, senyor President, en fimci6 de l’aprowcih de les 
esmenes del Consell Consultiu. 

ha una part que querla viva. 

El Sr, PRES HI EN^: D’acord, d’acord, No cal vol ar-los. 
Fins it dos quarts de cinc, se susph la scssi6. 
(Shn tres quarts de dues del rnigúia i un minut.) 

La sessih es rqm?n a tres quarts úe cinc de tu tarda i tres 
minuts. Presidix el M. fi. Sr. PresidEnt del Parlament, mom- 
panyat deis I .  SLF. Vim-presidents Primer i Segun, de I ’ l .  Sr. 
Sccreturi Primer i de les 1. Sres. Secretdries Tercera i Quarta. 
Assixteixcn la Mesa E‘Ojiciul Major i els Eletrats Sr. Vintrh i Sr. 
S d .  

Al hanc del Govern seum els H .  Sm. Consellers GErrsenyn- 
ment, de Justícia i d’lndi4striu i Energia. 

El Sr. PRESIDENT: Es reprkn la sessió. Esthvern en l’article 
120, csmcna 84, del Grup Socialista. Per a la seva defensa, td la 
paraula 1’il.Iustre Diputat senyor Ahell6. 

~1 Sr. ARELL~:  si, senyor President, defensariem conjunta 
ment I’esrnena 83 -que no ha estat defensada-, la 84, la 87, la 
88, la 89, la 92 i la 94. 

El Sr. PKWDENT: Molt b6, 

El Sr. ARELL6: Tot aquest conjunt d’esrnenes fan referkn- 
cia a la supressi6 d’una forma de testament, el testament davant 
de rector. Aquesta Cs una qüesti6 que hem debatut molt en Po- 
nEncia i tamM en Comissi6, i, per tant, no és un debat nou; de 
fet, aquest debat es té des de fa molt temps, ja es discutia fa 
bastants anys si el testament davant de rector havia de ... estava 
a la Compilació de I’any 60. 

Nosaltres, el que creiem en aquests moments és que el teixit 
de relacions socials, junldiques i, fins i tot, religioses, no és, evi- 
dentment, ei mateix, i, per tant, el que seria el seu ús social o, 
fins i tot, el servei públic que pot repreesentar aquest testament 
és mes aviat limitat. Nosaltres, el que pensem, també, és que la 
€iigura del rector 6s una figura que ha entrat en tina evoluci6 
molt clara; en el seu moment, en el moment que el testament 
davant de rector tenia una vigkncia, no hi ha dubte que la situa- 
ci6 a Catalunya era molt diferent; el notari, en moltes zones, no 
hi era o tenia dificultats a arribar-hi, fins i tot les comunicacions 
eren molt diferents, a la major part de pobles hi havia rector i, 
per tant, complia una funció clarament diferenciada de la que 
avui dia pot ocupar, 

Avui dia ens trobem que les comunicacions han avanpit 
molt, que eIs notaris arriben o poden arribar a tot arreu i que de 
rectors, per sort o per desphcia, no en queden. I, per tant, des 
d’aquest punt de vista, la funci6 que feia el rector, evidentment, 
no la pot fer avui; és a dir, aquest element de confimqa que es 
donava en el testament davant dels seus feligresos, avui dia, 
evidentment, no es dóna, perqui? en Ja major part d’aquests po- 
bles on es podia aplicar eI testament davant de rector, no s’apli- 
ca. 

Per tant, nosaitres creiem que, des d’aquest punt de vista, és 
una figura obsoleta, que va complir una funci6 histbnica i que, 
en un moment qiie anem a fer un Corfi $e Successions, és im- 
portant que aquest conjunt de figures que nosaltres considerem 
corn a relíquia histhrica, no apareguin j a  en aquest Codi de Suc- 
cessions. Perb, a mks a més, hi ha una altra qiiesti6 -que no hi 
ha dubte que amb6 pot ser objecte de discussi&, que és la que 
fa referhncia a la confessionalitat de 1’Estat: no hi lla dubte que 
se’m CISI, per part del portaveu de la majoria, que ei Consell 
Consultiu, aquesta qüesti6 la va plantcjar, que des del seu punt 
de vista no hi havia motius d’hconstitucionalitat, prb, de totes 
maneres, nosaltres seguim creient que, igual que altres figures 
que s’hm discutit avui, aquest matí, i es continuaran discutint a 
la tarda, es fa difícil, en la mesura que 6s un Estat aconfessio- 
nal, aquest paper preponderant que se li pot donar al rector 
q u e ,  indubtablement, pertany a una església determinada-, per 
tant, introdueix elements discriminatoris per a les altres esglé- 
sies. 

Per tots aquests arguments, nosaltres demanarem la supres- 
sió del testament davant de rector. 

El Sr, PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Abell6. Potser 
que faci el torn en contra desprds de les emenes del Grup 
d’hiciativa, si li sembla al senyor portaveu, eh? 

Senyor Nualart, té la paraula, per defensar les esmenes del 
Grup d’hiciativa als articles 120 i 121, que seran les esinencs 
85 i 90. 

El Sx: NüLART: 85 i 90. Bé9 nosaltres, una mica en la ma- 
teixa línia que ha parlat d portaveu dels socialistes, nosaltres 
també demanem la supressi6 de Ea figura del testament davant 
de rector. 
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Abans ens ha dit, en la prexentaci6 de la Llei, el Conseller, 
que el testament davant de rector es mantenia per tres qiies- 
tions: una, corn un servei pGblic; l’altra, era constitucioiial, i 
l’altra, que era voluntat de la persona que volia fer el testament. 

Pel que fa al servei piblic, abans també s’ha dit, -no s6 fins 
a quin punt en aquests moments e1 testament davant d’un rector 
pot ser d’utilitat pública-: hem de tenir en compte que, en els 
pobles petits, s i  de cas, alla on s’han de fer aquests testaments, 
tampoc hi ha rector; si, realment, el que es busca és un servei 
públic, és molt més adient 4ue €&a davant del secretari, per 
exemple, de l’ajuntament -si es volgués mantenir dguna figura 
o algun servei pdblic-; per& a més, havent-hi el testament h e  
lbgraf, que es pot fer i que, a m&, ara, en la situaci6 actuat ... 
abans si que hi havia gent, un tant per cent molt elevat, que no 
sabia ilegir ni escriure i hi havia unes certes dificultats, ara, 
aquestes dificultats no existeixen i, per tant, és evident que es 
podria fer aquest testament holbgraf. El fet que es digui que, en 
tot el Principat s’han fet cent setze -em sembla que s6n- testa- 
ments en un any, no vol dir res amb l’ailau de testaments que es 
fan cada dia a totes les notaries, perb, 6s mhs, de vegades, tam- 
b6 aquest testament es fa per una tradició, perb sense cap altre 
tipus de sentit i, a mes, tiimbB s’ha d’mar després, posterior- 
ment, al notari. 

La qüestió de la constitucionalitat, si bé nosaltres vam dema- 
nar que el Consell Consuitiu diguks si era constitucimar o no, 
diu, evidentment, que deixa llibertat al legislador de fer-ho i 
que esta dintre de la lhia constitucional, també diu que -en un 
paragraf- que, de totes maneres, és una figura que es put*.-, que 
s’enten que vagi cap a la seva extinci6 o que es pugui demanar 
aquesta extinció. El fet, doncs ... no discutim ei fet de la consti- 
tucionalitat, perb entenem, de totes maneres, que el fet de ser 
l’estat no-confessionai, el fet que es faci davant de rector no 
deixa d’entrar, sota el nostre punt de vista, en una certa contra- 
dicci6. 

Es dir1 que 6s voIuntari, que tiomCs ha fa la persana que ho 
vol fer davant de rector, perb 6s que per aquest motiu es pocha 
fer davant de qualsevol altra persona o altra instittici6. Per tant, 
cap d’aquests tres raonaments ens serveix perquh es segueixi 
mantenint la figura o la institució del testament davant de rec- 
tor. Per& a més, nosaltres hem parlat avui, sobretot en aprovar 
la Proposició no de Llei sobre la Defensa de1 Dret Civil Catalh, 
de la importhcia de la modermitzaci6 d’aquest dret. 

Durant moltes de les esmenes nostres, se’ns ha dit per part 
del portaveu de la majoria que ens pairiem qriedar sense &et 
civil si anem eliminant una slxic d’institucions histbriques del 
dret civil. Perb jo el que diria és que si, realment, nosaltres no 
acomodem aquest dret civil catal& a la situaci6 actual i seguim 
mantenint institucions que no tenen cap utilitat, de fet, també 
estern matant aquest dret, Si nosaltres estern mantenint un dret 
civil nom& amb unes institucions que no s6n utilitzables per 
cap dels ciutadans, en realitat estern fent nosaltres mateixos que 
aquest dret sigui un dret -dlguern-ns-, a 1a Ilarga amb tendknda 
a clesap&ixer. 

Per aixb creiem que tamW, 110 mantenir unes institucions 
d’aquest tipus, jo crec que afavoreix el dret civil catalh; no hem 
d’anar a buscar noves figures, hem d’anar al que en i’actualitat 
s’ha de regular i s’ha de legislar en aquests moments i no bus- 
Ear figures -diguem-no-, o institucions que no tenen cap utili- 
tat. 

Jo ... per tot aixb és pel que nosaltres demanem L supressi6 
del testament davant rector i entenem que amb aixb no es perju- 
dica el dret civil catal& si nosaltres hem de mantenir un dret ci- 
vil catala només en institucions com el testament davant de 
rector, el millor és que no tinguem aquest dret p q u &  amb 
aquestes institucions I-IQ farem una Catalunya del Eutur. 

Grkies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyor Nualart. Torn cn con- 

El SL CAMPS I ROVIRA: No pujo a la <<trona>>, senyor So- 

El Sr. FRESIIDENE Silenci, si us plau. 
Ei Sr, CAMPS I ROVIRA: Pujo a la tribuna entre altres co- 

ses perque ..., jo havia portat bastants papers i no és massa cb- 
mode I’esc6 per estendre papers. 1 per quh no? Per donar tarnb6 
una certa transcendhncia en aquest grup d’esmenes, perquE no 
se’ls oculta que sembla, en principi, anecdbtic o, fins i tot, es 
pot agafar amb una certa ErivoJitat el fet que el Grup de Conver- 
ghcia i Uni6 vulgui mantenir el testament davant de rector, en 
un estat aconfessional, en un estat modem, en unes institucions 
rembrades, a la Catalunya del segle XX on les comunicacions 
estan a I’abast, estan a l’abast de qualsevol i estan a l’abast amb 
una rapidesa i amb una evoluci6. Perb, fixi’s, vost& deia en 1’61- 
tirna frase, senyor Nualart: aconseIlrant aquestes institucions 
farem la Catalunya del futur)>. Greu enor, greu error. 

Jo li parlava que el gran jurista, d senyor Mas Sdench, pac- 
Iava que el dret caeailh és una barreja de quatre caracteristiques 
fonamentals: el dret a la llibertat, al pactisme, al costuni, a la 
flexibilitat. I aquestes quatre característiques van totalment im- 
bricades fins al punt que el costum, aquella conscikncia thcita 
que el poble utilitza un fet, usa un dret antigament conegut, an- 
tigament usat, 6s el que d6na ...; Catdunya és la Catalunya del 
segle XXT, perb també és el pafs dels mil anys d’histbria --no li 
v u l  fer propaganda institucional- No oblidi els mil anys d’his- 
tbria; no oblidi, per exemple, que una instituci6 que vosths es 
volen carregar esta en una lhpida a la catedral de Tarragona des 
del segle I1 (remor de veus) i se segueix utilitmnt! -i se segueix 
utilitzant-, i 6s un dret viu, és un dret viu; va& diu: d‘ercloni, 
s’han fet nom& 115 testaments, davant de rector, l ’ ú l t h  any,,; 
i se n’han fet 3.821 des de l’any 76 a l’any 82. 

Per quE S%Q voien carregar? Per qui?? Per que impedir la 
possibilitat de donar una llibertat mhs al testador? Diu, no, da- 
vant de rector, I, pcr qu& no davant del secretari o del <<cabo>> de 
la guhrdia civil? Perquh el costum catala és davant de rector. 
PerquE l i  agradi o no li agradi, aquest pais, aquest país nostre, 
6s un pais d’inspiració cristiana, d’arrels cristianes, ens agradi o 
no ens agradi. 1 li ho dic jo. (Remor de veus.) 

tra; t6 la paraula 1’it.Iustre Diputat senyor Jaume Camps. 

brequ6sI 

I aquesta tradicid.. 
El Sr. FRESIDENT: Silenci. 
El Sr. CAMPS I ROVTRA: 1 aquesta tradici6 vol dir que hi 

ha una confianqa en l’estmctura de I’Esgl6sia. I resulta que el 
testament davant de rector, senyor Nualart, senyor Abeiló, est& 
regulat en tres articles, 1 resulta que és potestatiu. 16s potestatiu 
nom& en aquells casos que la demarcació no tingui notari, 

Jo eis demano un mfoq d’imaginaci6. Els demano que con- 
temph la possibilitat que a la rodalia, al rere pais, allh on es va 
a esquiar els cap de setmana, hi ha dimarts, dimecres, dijous i 
divendres que el notari no hi puja ni boig a fer un testament a 
un phre vell que esta dalt d’una muntanya en un territori ne- 
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vat! I només és e1 rector, quan puja de tant en tant, que 6s capq 
de rebre aquest testament. Per que se n’han fet i15? Per que, 
per caprici? 

Per quE vol, vosth, suprimir aquesta possibilitat? Que Ii fa al- 
gun mal? Que és que l’obligaran, a vosth, R atorgar testament 
davant de rector? Que no s’ha llegit vost5 que, per exemple, no 
cal que sigui catbjic, ni tan sols de con€essi6 cristiana, per ator- 
gar testament davant de rector? Ho sap, voste, que un membre 
de l’lslarn pot atorgar testament davant de rector, d’acord amb 
la regdaci6 de la Compilaci6 i del dret civil catal&? (Remor de 
veus.) Ho sap, que un ateu pot anar a atorgar testament davant 
de rector? Per qu& li vol impedir a aquest cintadh, que no te cap 
confessi6 religiosa, que és ateu, que és dc la secta panteista que 
vostk vulgui, que atorgui testament davant de rector, si es troba 
al Pallars Sobhil, o al Pallars Jussi, o al Camp de Tarragona, 
scnse un notari a qui fer testament? 

T aquest rector resulta que ha ci’mar, desprks, fent un servei 
pliblic -fent un servei públic ... Sap vost& pcxfectainent que s’ha 
fet una enquesta en tots els bisbats i que aquests bisbats han 
protestat unhimement: i<Tregui’ns de sobre aquesta institució. 
Per favor, tregui’ns de sobre aquesta institució, que només ens 
fot problemes>>. (Remor dc! veids.) I resulta que és un servei que 
presta el rector it Ia commitat, del qual. se’n voldria sostreurc, 

El Sr. PRESIDENT: Silenci! Crido a l’orclre, eh? 

El Sr. CAMPS I ROVTRA; Hi ha molts arguments, que s%a 
dubtat sobre la ... I vosth n’han dit pocs, d’asguments en contra, 
a favor cle la supressió. La comissi6 jurídica assessora en va tro- 
bar més. Va parlar de Ia possibilitat o eI clubte que hi havia so- 
bre intervenci6 de persona no jurídica amb uila complexitat 
corn hi ha avui en disposicions testamenthies. Va parlar, fins i 
tot, que alguns chons, concretament els chnons 562,529 i 530 
de1 Codi dc Dret Canbnic, poden anar contra aquest servei pii- 
blic que presta 1’Església. Es parlava, fins i tot, d’una dificultat, 
de pensar que el rector de localitats petites s’havia d’imbricar 
amb aquestes qiiestions de dret privat. Es parlava, doncs, de la 
confessionalitat de X’Estat. 

I s’arriba ;i la conclusi6 que no cal ni  que sigui feligres, no 
cal I l i  que tingui la confessió religiosa, la que vulgui. 

Per tant, nosaltres trobeni mks rams a favor del manteni- 
ment. 11-10 perqu5 el Consell Consultiu hagi dit que 6s constitu- 
cional; ja ho va dir, ja ha va dir en el Dictamen nl‘rmero 60, del 
14 de febrer del 84! 

Miri? sap quk li dic? Em temo que aquest afer estigui uila 
miqueta influyt -i jo ho comprenc- per uns certs tics, per uns 
ceits tics canticlericals. i aquests tics anticlericals són tan ridi- 
cuis -s6n tan ridicrrls- com el clericalisme portat a les últimes 
con seqii kn c i c s. 

Quan no és cap privilegi, quan és un servei que fa I’Rsglésia, 
quan és absolutament voluntari, deixi, vostb, im instituci6 ... 
deixin, vostks, iinii institucih que no els fa cap nosa. 

D’nlguna mmera, els fidei’cornisos, els heretaments, les re- 
serves, els heretaments, eh  pactes familiars.. . , aprovarem, segu- 
rament, si vosth volen, una institucid, corn és l’article 151 i 
152, yue iiti privilegi antic de mil anys d’histbria que tenia el 
Pallars Solsiri podcrn estendre’l a tot Catalunya. Que 6s que 
haurem de fer aquesta ficlkia’? En absolut! Es una llibertat més. 

Engrandim el dret; posem-lo al dia, pcrb coiiservein, tamb6, 
all6 que eiis 6s propi, que no fa cap nosa i qiie no costa un duro. 

Scglieixi. 

Grhcies, senyor President. Grhcies, senyores i senyors dipu- 
tats. 

El Sr, P W I P ) F N :  Moltes grhcies, senyor Camps. Esmena 
93, del Grup Socialista, a l’article 121. Per defensar-la, té la pa- 
raula 151-lustre Diputat senyor AbelIó. 

El Sr, ABELTh Si, senyor President, La donanlem per de- 
fensada. 

El Sr. PRFSIDENT: Queda defensada. I la 95, del Grup 
d’hiciativa, a l’article 122? TamM la dóna per defensada. Mol- 
tes grhcies. 

Esmena 124. No, esmena 98, a l’atticle 124, del Grup Socia- 
lista. Per a la seva defensa, té la paraula l’ll+lustue Diputat se- 
nyor Abe116. 

EI Sr.  ABELL^: si, senyor President, aquesta esmena, (tonat 
que parla del company i que fa referhcia a una qüestió que 
abans ja hem esmentat, la donarfem per defensada perquh plm- 
tejarem el terna quan parlem de la successi6 intestada. 

Ei Sr. PRESIDENT: Sí. La vol sotmetre a votació, per aixa, 
eh? (Pausa.) 

El senyor Camps vol parlar de les esmenes aquestes, els bi- 
sos, que vhen ... 

El Sr. CAMPS I ROVIRA: Sí, és l’article ... s h  unes esme- 
nes, senyor President ... 

El Sr. PWDENT:  El 122, 
El Sr. CAMPS I ROVIRA: Exacte: el 122 i el 124. 
El Sr. PRESIDENT: I el 124 i el 128. 
El Sr. CAMPS I ROVIRA: S6n unes esmenes... La del 128 

és diferent, perb cn tot cas, el 122 i el 124 -s6n les 96 bis i les 
97 bis- s6n aquelles esmenes precautbries davant de la possibi- 
litat que la cornpetimcia estatal, respecte a Ia forma dels instm- 
ments pdblics, pogués vincular-nus a la redaccid de les formes 
concretes que per I’atorgarnent, concretament en el testament 
davant de rector, aquestes formes poguessin contraclk aquest 
principi de competencia estatal. 

Són unes esmenes, si vol vost&, ad cautelarn, per6 qrre ens 
semblen oportunes per evitar qualsevol perill, qualsevol perill 
que hi pugui haver, que aquest codi pugui ser impugnat per 
aquesta ra6. 

Pel que fa a l’esmena 128 -perdó, a 1’article 128- l’esrnena 
100 bis, aquesta 6s una altra ternhtica, 6s la responsabiIitnt del 
notari davant d’un error. La responsabilitat pro€essional del no- 
tari, per dir-ho #una forma colloquial. 

Ates que aquest és un tema que també podria incidir en 
aquesta temhtica i que ja est& regulat en el reglament notarial, 
creiem que la supressió d’aquest article IIQ implicaria cap 
menysteniment per al cadi que estern aprovant i, a més, salvaria 
aquesta possibilitat d’impugnaci6. 

Amb aixh queda feta Ia defensa. Moltes grhcies, senyor PE- 
sident. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Camps. Procedi- 
rem, ara, a les votacions d’aquest bloc. En primer lloc, esmena 
83, dei Gntp Socialista. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions‘? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 25 vots a favor, 48 

A continuacih se sotmeten a votaci6 les esmenes 84, 87 i 88, 
en contra i 2 abstencions. 

del Gnip Socialista, R l’arkle 120. 
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Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han quedat rebutjades per 27 vots a favor, 

Ara se sotmet a votació I’esmena 85, del Grup d’hiciativa. 
Vats a favor? 
Vots en contra? 
Abs t encim s ? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 25 vots a favor, 54 

A continuació es vota I’article 120, segons el Dictamen. 
vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquest article ha queclat aprovat pcr 53 vots a favor, 25 en 

Esmena número 89, del Gnip Socialista, juntament amb la 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han estat rebutjades per 25 vots a favor, 

54 en contra i 3 abstencions. 
Acte seguit se sotmeten a votaci6 les esmenes 90 i 95, del 

Gnip d*Iniciativva. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han estat rebutjades per 25 vots a favor, 

A continuació se sotmeten a votaei6 eis articles 121 i 122, 

Sí? abans de votar ... Votem només e1 121. 
Vots a favar? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L’article ha quedat aprovat per 56 vots a favor, 25 en contra 

i 1. abstencid 
A continuaci6 se sotmet a votació l’esrnena subsegiient al 

Dictamen del Consell Consultiu a l’article 122, que sers la 96 
bis, 

54 en contra i 1 abstenció. 

en contra i 3 abstencions. 

centra i 3 abstencions. 

92,93 i 9.4; conjuntament. 

54 en contra i 3 abstencions. 

segons el Dictamen. (Remor Ile veus.) 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquest article ha quedat aprovat per 54 vots a favor, cap en 

A continuaci6 se sotmet a votaci6 l’esmena 98, del Grup So 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta emena ha quedat rebutjada per 28 vots a favor, 54 

en contra i cap abstenci6. 
A continuació es voten eEs articles 123 i 124 ... No, 123, en 

primer lloc, o es pot agrupar ,mb el 124, senyor ... ? (Pausn. Re- 
mor de veu~.) 

contra i 28 abstencions. 

ciatista. 

Primer votarem la 97 bis. 
Vots R favor? 

Aquesta esmena ha quedat aprovada per unanimitat. 
Es vota l’esmena 100 bis, que és a l’article 128. D’acord? 

Tamb6 les subsegiients al Dictamen del Consell Consultiu. 
Vots a favor? 
Aquestes esmenes han quedat aprovades per unanimitat, 
k a  cal votar els articles del Dictamen. Es poden votar con- 

juntament 123, I24 i i25? 
El Sr. WALART: No, senyor President, demanaríem vota- 

ció separada del 124. 
El Sr. PRESIDENT: MQIE bé! Doncs, votem.,. Els votem tots 

menys el 123 i 125. 
Vots a favor? 
Aquests articles han quedat aprovats per unanimitat. 
Ara es vota el 124, segons el Dictamen. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquest article ha quedat aprovat per 54 vots a favor, cap en 

A continuaci6 es votaran els articles 125, 126, 127, 128, 

Vots a favor? 
Aquests articles han quedat aprovats per unanimitat. 
Passem a l’article 135, esmena iol, del Grup d’hiciativa, 

Té la paraula el senyor Nudart. 
El Sr. NULART: Grhcies, senyor President. Aquesta és 

una esmena de supressib, perquk nosaltres entenem que el que 
es vol regulat és en el cas que hi hagi el trencament de la unitat 
familiar, i a més s’afegeix <<amb una separació de feb. Per tant, 
el que no veiem clar és si existeix aquest trencament, perque 
han de ser per Pes causes de la separació o divorci que regula el 
Codi Civil, perqd, a m6s, entre alguna d’aquestes causes, difi- 
cilment, si no hi ha una prbvia -per exemple, en causa de divor- 
ci-, una previs separació, no es podria portar a terme. 

Per tant, jo  crec que per cohe&ncia hi hauria d’haver la su- 
pressió de aper alguna de les causes que permeti la separaci6 
judicial del divorciD. Sobretot, pensem que estem regulant en el 
cas d’una separació de fet i estern parlant de trencament de la 
unitat familiar. Evidentment, el que aqui no 6s fonamental 6s 
quina és la causa d’aquest trencament, sinó el fet que hi ha un 
trencament d’aquesta unitat familiar. 

contra i 28 abstencions. 

129,130,131,132,133 i 134, que no tenen esmenes. 

Grhcies, senyor President. 
EI Sr. PRESIllENT: Moltes gracies, senyor Nualart. Tom en 

El Sr. CAMPS I ROVIRA: Grhcies, senyar President. 

El Sr. PRESIDENT: Com? 
El Sr. CAMPS I ROVIRA: Que aquesta és una novetat en el 

Codi de Successions; 6s una presumpciti, és una presumpci6 iu- 
ris tancum, evidentment trencable amb prova en contrari, que 
pretén que la institució, el llegat i altres disposicions ordenades 
a favor del cbnjuge del testador es presumiran revocades en els 
casos de nul-litat, divorci, separacih judicial, separaci6 de fet, 
trencament de la convivbncia marital.. . 
M, escolti, com totes les presumpcions, s6n discutibles, perb 

aquestes presumpcions que fa la llei, doncs, 6s creure que real- 
ment les disposicions atorgades a favor d’a lg~  m b  el qual s’ha 
trencat una convivimcia i que normalment -sigui per sentencia, 
sigui pes la rad que sigui-, i que normalment havia estat aques- 

contra, senyor Camps. 

Aquesta 6s una novetat a la Llei, precisament. 

Fascicle segon 
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ta unitat familiar el motiu de l’atorgament testamentari, de 
l’atorgament de la disposició testrrmenthria, bB, es presumeixen 
revocades, No té res més tan senzill com atorgar testament, sati- 
ficant-lo, perquh es trenqui aquesta presumpció; i en tot cas, no 
ens sembla pas tan greu i no entenem, realment, que s’hagi de 
treure la suprcssi6 que vostk demana. 

Grhcies, senyor President. 
EI Sr. PRE3JDENT: Moltes @cies, myor Camps. Passem d 

137, esmena 102, del Gnrp d‘hiciativa. Senyor Nualat, t6 la pamula. 
El Sr. NUALART: Grhcies, senyor President, Aquesta 6s 

una d’acldici6, i aquí 110 fem la modificaci6 com en altres esme- 
nes sobre el temps, el període de temps, siguin niCs anys o 
menys anys. 

El que si  que nosaltres demanem, i sobretot en aquest cas, 4s 
que comenci a comptar ei temps a partir que queda descobert, 
en el supbsit que hagués romiis ocult en perjudici de les perso- 
nes en ells jnstituildes. 6 s  evident que aquest temps nosaltres 
entenem que hauria de cometqar a comptar a partir que es tro- 
ba, si hi ha hagut una maia fe, quant al fet d’amagar-ho; i aix6 
són unes qüestions jo crec que importants, perque, de les altres 
maneres, si només diem <cals cinc anys)>, sobretot en aquesta 
yiiesti6, en realitat no donhvern cap seguretat jurídica en cap 
concepte. 

Grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESTDENT: Moltes grhcies. Torn en contra, senyor 

Camps. 
El Sr. CAMPS 1 ROVIRA: Grhcies, senyor President. Ve- 

jam, l’article 137 diu el següent: <<Els testaments i codicils ho- 
lhgrafs caducaran si no s’advaren i protucollitzen ciintrc del 
tertnini CIC cinc anys comptats des de la mort de1 testador>>, i 
i’esmeiia pretbn que quest termini fix, precís, clar i segur sigui 
substituyt per un altre, que va <<des que hagi estat descobert, em 
el sqkjsit p e  hagut% romhs ocult, en perjudici de les persones 
en ells instittiidesk>. BE, aquí hi ha UII dubte: a qui protegim? 
Protcgim l’hereu o vetllem per la seguretat juridicrt? Doncs, mi- 
ri, ens inclinem per l’últirn, ens inclinem per la seguretat juridi- 
ca, precisament. Perque si resulta que e? testador ha de córrer el 
risc aquest ... Estern parlant d’un testament holbgraf, i el testa- 
dor sap que corre amb aquest risc i ,  per tant, la seguretat jurldi- 
ca implica que tinguem un termini clar, segur. No podem estar 
it l’expectativcz que es trobi o..., és un termini massa imprecís, 
senyor Nualart, com per poder-l’hi acceptar. 

Moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Camps. El Grup 

Socialista, a l’article 138, mant6 l’esmena 103. Per defensar-la, 
tt5 la paraula i’illustre Diputat senyor Abell& 

El Sr. ABELL6 Sí, senyor President. Defensaria l’esmena 
niimero 103. Nosaltres demanem la supressi6 d’aquest ,article, 
en coherkncia amb el que després desenvoluparem quan parlem 
deis hereus de confimqa, en q~ ik  demanem la supressi6 
d’aquesta figura, i per tant, en aquest article, evidentment, COM 
que ja paria d’aquesta qiiesti6, nosaltres, en aquests moments, 
el que demanem 6s la supressili de I’article. 

Res més, senyor President. 
El Sr. PRESlDENT: Moltes grhcies, Toni en contra, el se- 

I3 Sr. CAMPS I ROVIRA: El farem quan el senyor Abell6 
vulgui explicar-nos per qui2 vol suprimir els liercus de confian- 
$a. Mentrestant, hi votarem en contra. 

nyor Camps. 

Grhcies. 
El Sr. PREEIDENT: Moltes grhcies. Esmena 105: és d’Es- 

106, del Grup Popular, a l’article 142. EI senyor Perea té la 

El Sr, PEREA: Retirada, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Doncs queda retirada. Moltes gracies. 

Esmena 108, del Grup Socialista, i pot seguir amb totes les se- 
güents: 109, 110, I1 1, 112, 113 i 114, si li sembla b6 d senyor 
Abe116. 

querra Republicana, que ha estat retirada. 

paraula. 

El Sr. ABELLLb: Defensaria., , 
El Sr. PRESIDENT: La Presidhncia no li imposa que les 

El Sr. ABELL6 Defensaria la 108, la 109, la i10 i la 111. 
El Sr. PRESIDENT: Molt b6. 
El Sr, ABELL6 La primera d’aquestes esmenes fa referEn- 

cia a introduir la paraula <ccornpany~>; ja hem quedat que des- 
prés, quan par16ssirn de la successió intestada, en parladem. 

La segona d’aquestes esmenes, en concret la 109, fa referkn- 
cia a la supressió del rector autoritzant; evidentment, ja fa un 
moment hem iniciat, o j a  hem tingut el debat sobre aquesta fi- 
gura i, per tant, en cuherkncia amb el que hem defensat ante- 
riument, nusaltres demanem la seva supressió. 

Les altres dues esmenes fan referhcia a l’addici6 de nom 
parhgrafs en aquest article, Un primer d’ells fa referkncia a aixb 
que nosaltres diem que <<no es podrh disposar a favor del reli- 
gi6s que haguks assistit el testador durant la seva darrera malal- 
tia, ni dels parents d’aquell fins al quart grau de consanguinitat, 
ni de I’orde religibs o comunitat a qu& aquell pertangut%>>. 

Nosaltres creiem que és important que hi hagi aqucsta qües- 
ti6 en aquest punt i que la figura del religi6s tamM entri, des 
del punt de vista, a altres qüestions que hi han en aquest Codi. 
En aquest Codi tarnb6 es parla que no es pa&& disposar a favor 
del notari, dels testimonis, dels facultatius, dels experts inth- 
prets, i per tant nosaltres volciriem que cies d’aquest punt de vis- 
ta tamM hi entrés la figura aquesta. En aquest cas, hem arribat 
a una tramacci6 i, per tant, nosaltres retiraríem l’esmena a fa- 
vor de la transaccional. 

I la darrera d’aquestes esmenes fa tambB se€erkncia a l’addi- 
ció d’un quart par&graf, que parla que el testador no podrh dis- 
posar a favor del seu tutor abans de I’aprovació dels comptes 
definitius de la institucib. Nosaltres creiem que també E s  impm- 
tant que en aquest parhgraf, quan es parla d’aquestes qüestions, 
es contempli aquesta figura, perqah nosaltres creiem que és un 
element de seguretat jurídica. 

Res mes, senyor President. 
El Sr, PRFSIDENT; Moltes gracies, senyor AbelI6. Tom en 

contra, el senyor Camps te la paraula. 
El Sr. CAMPS I ROVIRA: Gracies, senyor President. Pel 

que fa al terna de la parella de fet, ja anunciem que farem el 
torn conjuntament amb totes les altres esmenes. 

Pel que fa al tema de la introducci6 dei rector autoritzant, és 
un tema ja debatut fins ai punt que, havent estat debatut, inter- 
pretaria que aquesta esmena ha decaigut. 

Pel que fa a E’esmena 110; és a dir, la causa d’indignitat del 
rdiigi6s que assistia e1 testador en la seva última malaltia, estem 
contents de la transaccional a que hem arribat, i n’estem con- 
tents, senyor President, perqui? aquest ..., el tic una miqueta anti- 
clerical catbIic que hi havia en aquesta esmena queda subsumit 

agrupi. 
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cn una generica apeklaci6 ats ordes, comwitats, conkessions i 
institucions religiosos. En l’exercici profcssimal ens hem tro- 
bat moltes vegades, i úítirnament, que no 6s aquell antic capell& 
de novella dei segle XLX que influi’a en el testador, ens hem tro- 
bat amb institncions religioses, amb gurus, que són realment a 
vegades beneficiaris i interessats, de sectes i ordes, i aquesta es- 
mena redient em sembla malt important. 

Pel que fa a I’csmena 111, hi estern totalment d’acord i la 
votarem favorablement, 

El Sr. P’ESIDENT: Moltes grhcies, senyor Camps. Prega al 
senyar Secretari que doni lectura a l’esmena transaccional cle la 
1 1 O, del Grup Socialista. 

La Sra. SECRETARIA TERCEM: i@srnena transaccional 
que presenten els grups parlamentaris sotasignants al Cadi de 
Successions per Causa de Mort en el Dret Civil de Catalunya, 
que implica la retirada de l’eesrnena 110, del Grup Parlamentari 
Socialista; “Na es pdrh  disposar a favor del xeligi6s que ha- 
guEs assistit e1 testador durant la seva darrera malaltia, ni de 
l’orde, comunitat, instituci6 o confessió religiosa a la qual 
aquel I pertany&”. D 

El Sr. PRWBENT: Moltes grgcies, senyora Secrethria. Pas- 
sem a l’article 2 12, esmena 169, del Grup Socialista. No, esme- 
na 112 a1 capitol quart, senyor Abell6 tt5 la paraula. 

~i ~ r ,  ABELLQ: Sí, senyor President. Defensariem conjun- 
tament l’esmena 112, Ja 113 i la 114. 

El Sr. PRESDENT: Molt be. 
El Sr. ABELL6: Fonamentalment, q u i  estern davant tl’una 

esmena dc supressi6, en concret, sobretot la que fa referhncia a 
la 114, de tot l’article que fa rcferhncia ii la institució d’hereu 
per fiduciari. 

Crec que al llarg del debat s’ha cornengat B apuntar la d i h  
rkncia que ens separa del Gnip de la majoria quant a aquestes 
qüestions. A nosaltres el que ens preocupa 6s que aquestes ins- 
titucions tot i que no eIs neguem la seva traclici6 jurídica i la Ili- 
bertat de testar que es d6na en tots aquests casos, 6s la 
preocupaci6, moltes vegades que tenim en conkixer quina és la 
vertadera Ilihertat del testador, en la mesura que, mitjanqant 
aquestes figures, hi han persones contraposades. 

Avui dia, que la figura dei notari esta present a tota la nostra 
societat, creiem que algunes d’aquestes figures, corn en concret 
la que en aquests moments estem plantejant, tenien molt mks 
sentit en una societat de tipus mal i, per tant, des d’aaquest punt 
de vista, nosaltres pensem que en aquests moments aqitesta 
qüesti6 que en aquests moments se’ns planteja en aquest article, 
nosaltres demmaríem la seva supressili, 

Res més, senyor President. 
El Sr. PRESJDENT: Moltes gricies, senyor Abell& 7bm en 

contra el senyor Camps. 
El Sr. CAMPS 1 ROVJRA; Gracies, senyor President. fis 

respecte a la institució d’hereu per fiduciari. Jo comprenc per- 
fectament que, dintre la filosofia, doncs, que defensa el Grup 
Socialista, molt iegftimament no vulguin que qualsevol inteqm 
si& entre el causant i I’hereu sigui considerada nefasta. 

Ara, quk és el que diu l’,article 251 i 152? Doncs, miri: <<Ei 
cbnjuge podrh instituir hereu ei descendent que el seu consort 
sobrevivent elegeixi entre els fills C Q ~ U I I S  i llurs descendents>>; 
és a dir, es d6na la possibilitat que el cbn-iuge sobrevivent digni 
-ah! premort-: en edats molt menors -per exemple- nu sé com 
em sortiran els fills, jo tinc plena confimp en la meva dona, en 

el mcu marit i, per tant, designo que la meva dona o el meu ma- 
rit que em sobreviu, un COP aquests fills menors arribin en una 
edat en qub es pugui ... no de la majoria d’edat, sin6 que es pu- 
gui contemplar corn em surten, faci hereu a qui li sembli. 
Aquesta és una fidúcia, si vosth vol ..., home!, a vostE no li agra- 
darh, no ho faci; aquesta és la gran llibertat ... vostE rn’acaba de 
donar la ra6 amb el seu gest, senyor Abe116, no ho faci, no ho 
utilitzi, mai vosth en el seli testament doni fidiicia a la seva do- 
na perqub si vostk premor, ella digui qui seran els seus hereus, 
ara, no impedeixi la possibilitat que al@ ho faci, 6s una espe- 
cialitat del dret civil cataih absolutament nostra, que no s’utilit- 
xa; vost& no ho utilitza, felicitats!, no hi té cap obligaci6. 

Fixi’s b6, encara 6s pitjor l’article 152. A l’article 152 la fi- 
d h i a  no t s  en el consort sobrevivent, 6s en els dos parents mds 
prhxims, un de línia materna i un de linia paterna. I a sabre, 
aquesta especialitat, que era gloriosa en el Pallars Sobira, l’este- 
nern a tot Catalunya; 6s a dir, no és exactament la magnífica pe- 
rb malt a ia vora; Sort és a la vora de la Vall d’hran. (Rialles.) 
6 s  agni, doncs, aquí, e1 Pallars Sobirh esta a la vora del Conse- 
ller senyor Subid i a la vora de la iWustre Diputada, magnífica 
Diputada senyora Pilar Busquets. 

B6, en tot cas, aquesta facultat &hereu fiduciari a travds de 
dos parents m6s prhxims, que 6s realment una fidúcia que fa 
una certa por pensar que el cunyat i el sogre puguin designar 
I’hereu, b6 6s una llibertat més del testador, no ens sembla 
oportú suprimir-la, qui no vulgui que no I’utilitzi. 

Gricies. 
El Sr. PIELSIDENT: MoItes grhcies, senyor Camps. El Grup 

d’hiciativa manté cinc esmenes en aquest article o sis esmenes, 
per a la seva defensa te la paraula l’illustre Diputat senyor Nua- 
lXt* 

El Sr. N UALART: Grhcies, senyor President el que passa ... 
EI Sr. PRFSIDENT: 115,116,117,118, i19 i 120. 
E1 Sr. NUALART: ... el que passa que -com hem dit abans- 

les esmenes 115, la 116, la 117, Ia 118, la il9, la 120 fan d e -  
rencia a ln parella de fet i, en parlarem quan parlem de ia intes- 
tacla. 

El Sr. PRF3IDENT: Vol que es votin, no? 
El Sr. NíJALMT: Si, si, vull que es votin. 
EI Sr. PRFSXDENT: Molt bé. Doncs, moltes gracies. Passem 

a 1’articIe 152 esmena 121, i22 i 123, del Grup Socialista; se- 
nyor Ab116 té la paraula. 

~i ~ r .  A R E L L ~ :  si, senyor President, defensariem conjunta- 
ment aquestes esmenes. De fet el senyor Camps ja ens... quasi 
ja ens ha donat els contraarguments en la mesura que també en 
quest article el que es preth 6s que una facultat que actual- 
ment esti reservada a les persones amb veihatge local a pobla- 
cions del Pallars Sobirh on regeix aquest costum, mitjanqant ... 
-fins ara la Compilació només ho tenia en compte en aquesta 
comarca-, que es pugui fer en el conjunt de Catalunya. 

Nosaltres el que volem Bs, precisament, el contrari, que la 
Compilaci6 es quedi com est&, que Initjanqant aquesta ja que 
s’insfitueixen hereu aquells dels seus fills que elegeixin els dos 
parents més prbxims, evidentment, si és un costum d’una co- 
marca determinada, que continui’ en la mateixa comarca. 

NO acabem d’entendre que un costrim lwa1 es traslladi en ei 
conjunt del pais i, em sembla que en general en el conjunt de la 
Cornpilacid i d’itquests codis que anem aprovant en aquest MO- 
ment, i de les lleis especiais no hi ha gaites prwedents, tot és 
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més aviat a l’inrevbs i, per tant, des d’aquest punt de vista, no- 
saltres el que fem 6s dir que la Compilació es quedi com esth i 
que, per tant, en conseqiihcia amb aixh, demanem In supressió 
d’un article i presentem tot un conjunt d’esmenes per conser- 
var-la en aquest sentit corn esth. 

Res mEs, senyor President. 
El Ss. PRFXIDENT: Moltes @cies, senyor AbelM. Vol fer 

el torn en contra ara o quan hagin parlat els del Grup d’hiciati- 
va, que també tenen dues esmenes en aquest article? Doncs, el 
senyor Nualart te la parraula per defensar l’esmena 124 i 125. 

El Sr. NUALART: Grhcies, senyor President. Pel que fa a 
l’esmena 124, el mateix que hem dit abans, fa referhncia als 
membres de la parella de fet; i pel que fa a la 125, una mica el 
que cstbvem discutint ja aquest mati, 6s una qüestió de termini: 
nosaltres entenem que cinc anys s6n molts per fer aquesta elec- 
ci6 i, que aleshores entenem que amb tres anys 6s m6s que sufi- 
cient i, per tant, és per aixb que fem aquesta esmena de 
malificaci6. 

Grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Nualart. Torn en 

contra, el senyor Camps ré la paraula. 
El Sr. CAMPS I ROVIRA: En gran part el tom en contra ja 

estava fet en l’anterior article i ja he anunciat, tambd, que 
aquesta possibilitat de ficiticia a favor del chjuge supervivent 
en l’article 252 s’ampliava, s’ampliava -miliar dit- fins i tot 
amb preferhcia, sense haver-hi una crida en el consort sobrevi- 
vent cs pot passar a la possibilitat de donar la fidúcia als dos pa- 
rents m& prbxitns. 

B6, ja esth feta la defensa; i, pel que fa a estrentfre aquesta 
possibilitat, que carnpetia als ciutadans envehats al Pallars So- 
birii, a tot Catalunya; M, ens sembla que és una possibilitat 
mes, facuItativa i que, per tant, pot ser utilitzada no 6nicarnent 
en questa comarca, sin6 arreu de Catalunya i aquesta 6s una 
passibilitat que fa tot un cos de dret civil nacional catalh, i no 
ens sembla pas que hagi de ser una cosa limitada en aquesta co- 
marca. 

Pel que fa a les emenes d’hiciativa, del terna de la parelia 
CIC fet ja n’hem parlat; i el terna d’allargar el terrnini per a 
l’clccci6 d’aquesta fidricia, --escurp~r-lo-, n mi em sembla que 
el termini de cinc anys ja 6s bo i es d6na més llibertat i, a més a 
m&s, té iina certa coherkncia -com deia vostE, d’alguiin manera 
tenia ra6- amb els terminis que s’han marcat n tot el Codi, si to- 
quessim aquest ara, ens quedaria una miqueta desfasat, 

Hi tia una esmena, la 123, del Grup Socialista, qrre curiosa- 
nient no volen la instituci6, per& en canvi, modifiquen i que 
ens sembla acceptable, no st5 si vosth hi td interbs, senyor A h -  
116, perb em sembla qrre la f6rrnula aquesta <<per a regir la ca- 
s a ~ ,  aquesta esmena d’ilddici6 és important cn aquesta 
instituciii, precisament, que w s t &  vol suprimir i, per tant, si ens 
ho pemet, li acceptadem, 

Gric ie s. 
El Sr. PRESTDENT: Moltes grBcies, seriyor Camps. Passem 

a la scccih següent, esmena 126, del Grup Socialista, per a la 
seva defensa té la paraula l’illustre Diputat senyor Abell& 

EI Sr. ABELL6 Senyor Presitlent, defmsaríem corijnnta- 
ment les esmenes 126,127,128, 130 i 131. 

El Sr. PRFSIDENT: Molt bé, 
~i Sr.  ABELL^: ~n aquests moments entrem en uila altra 

secci6 que fa refer&ncla als hereiis i legataris de canfianp; de 

fet el debat sobre aquestes qüestions ja l’hem iniciat; en aquest 
cas, el Codi, del que parla 6s que l’herhncia de confianqa no 6s 
sinó una institucili d’hereu feta per via confidencial, ja que el 
vertader successor del testador no 6s l’hereu de confianp, sin6 
el tercer. Per tant, des d’aquest punt de vista, resta ocult fins 
que s’hagin dc lliurar els E n s  hereditaris. 

Per tant, és evident que nosaltres el que creiem 6s que avui 
dia en la linia del que havíem plantejat en anteriors esmenes, no 
té gaire sentit aquesta institució, per molt que el portaveu de la 
majoria, evidentment, ens plantegi sempre la llibertat de testar, 
la possibilitat que hi hagi en el Codi de Successions quantitat de 
figures que hi donin moltes possibilitats, el que no sembla tan 
lbgic és que hi ha tot un conjunt -i jo crec que estem en un 
d’aquests casos- en qub aquestes institucions no tenen gaire 
sentit en la mesura que no s6n tot sovint aplicades i que, en cer- 
ta manera, no hi ha dubte que el paper, precisament, del notari 
-del qual parlhvern abans- a la nostra societat 6s molt més pre- 
sent i, per tant, les garanties que és el motiu, evidentment, de 
preocupació de conkixer la vertadera voluntat del testador, 
s6n més fiables, evidentment, mitjaqant els testaments nota- 
rials, 

Per tant, des d’aquest punt de vista, 6s evident que s’invwa 
la tradició jurídica, el principi de llibertat de testar, perb evi- 
dentment, no hi ha dubte que la manera tnmbd real que aquesta 
llibertat sigui molt concreta, 6s que es respecti +om deia 
abans- aquesta voluntat del testador i no creiem que, precisa- 
ment, aquesta figura sigui la m6s indicada per aconseguir 
aquest principi de llibertat de testar. 

Res més i moltes grhcies. 
El Sr. PRWIDENT: Moltes grhcies, senyor Abellh. Tom en 

contra, e1 senyor Camps t6 la paraula. 
El SI.. CAMPS I ROVIRA: Grllcies, senyor President. Els 

hereus i legataris de confianqa: aquesta, senyor President, se- 
nyores i senyors diputats, és una institució tipica del dret cat&, 
no existeix en el Codi Civil, i no vull dir que aquesta fos ja una 
rad per acceptar-la; perb fixi’s: 431 testador p o d d  instituir o de- 
signar hereus o legataris de confianp persones individuals per- 
yu& donin els b6ns concrets, la destinació que els hagi 
encomanat confidenciahent>>, senyor AbeJ16, vostk no s’ha tro- 
bat mai que hi ha un testador que no ho vol dir al notari, que ni 
tan sols ho vol dir amb un codicil, que aquesta joia, aquest ix5 
concret s’entregui en aqueIIa persona confidencial i aquesta és 
la seva voluntat, no es pot imaginar una sbrie de casuística que 
existeix en la vida real, constantment, que no vol el testador que 
els seus hereus shpigueii que aquella joia, que aquell bé, que 
aquella quantitat de diners va a una destinació concreta i deter- 
minada i que ho diu confidencialment i que e11 en respon. El le- 
gatari de confiianga fa inventari, ho explica i 6s considerat 
hereu, i dóna la destinaci6 que confidencialment li ha dit el tes- 
t ador . 

A mi em sembla una institució no solament no obsoleta, sln6 
que és dia a dia. Jo, personalmenE, he estat legatari de confianqa 
en quatre ocasions, A mi em sembla que no es pot acceptar 
aquesta supressi6 i els demano formalment que retirin aquestes 
esmenes. 

Grdcies, senyor Presiclent. 
EI Sr. PRESDENT: Moltes @cies, senyor Camps. Passem 

a l’article 187, no ... a l’article 157, esmena 132, tamM del Gmp 
Socialista. Senyor AhelI6, t& la parada per defensar-la. 
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EI ~ r .  ABELL& si, senyor President. Defensaríem conjun- 
tament la 132, la 133, la 334 i la 135. Aquest és un conjunt 
d’esmenes, de fet, en les quals no hi ha diferhncies substancials 
amb el Grup de la majoria; es tracta d’una diferent reardenacid, 
en la rnesurii en que nosaltres suiprirnim el segon parhgraf de 
l’ariicle 157 per passar-Io al 158 com a esmena d’addicili, que 
considerem que, des del punt de vista de reordenaci6 juridica, 
6s m6s correcte, i el mateix succeeix amb les esmenes 133 i 
134. 1, finalment, I’única en quh hi ha una petita modificació 6s 
en la que fa ... a I’esrnena 135, en la qual el Projecte ens parla 
que al’hcreu institu’it sota condicilj strspmsiva podrh demanar 
la possessi6 provisional de l’herhcia. >) Nosaltres el que parlem 
és que <qmir& demanar l’administració de l’herhcia amb els 
mateixos drets i obligacions que !a Llei preveu respecte als ad- 
ministradors dels E n s  de I’absent.>> 

Per tant, des d’aquest punt de vista, no hi han excessives di- 
ferhcies amb el Projecte de Llei, i es tractaria d’una reordena- 
ci6 de1 mateix Projecte. Res més. 

El Sr. PREBIDENT: Moltes @cies, senyor Abellh. Resta 
l’esmena 129, del Grup d’hiciativa. Senyor Nuaiart, pot defen- 
sar-la? 

El Sr, NUALART: Grhcies, senyor President, JO crec que 
aquesta esmena ser& acceptada pel Grup de la majoria i sobretot 
perquk he escoltat el senyor Camps parlar, sobretot, de la Iliber- 
tat en el moment de testar les persones, en el moment d’accep 
tar, i nosaltres el que pretenem amb aquesta esmena és que el 
legatari de confiitnga, si se li assigna una quantitat a percebre 
per la seva administració, sí, que es cobri i s’accepti, perb que, 
en el cas que no es determini, no hi hagi cap quantitat de cobra- 
ment pel valor de I’herhcia o del llegat en eis objectes del tes- 
tament. 

Heu dit abans que havíeu sigut quatre vegades ... actuat corn 
a icgatari de confianp. Sabeu que normalment e1 legatari de 
confianqa es fa de manera grahyta; vull dir que, realment, no hi 
ha una qiiesti6 omxosa, sinfi que 6s per aquesta ... aquesta con- 
fianqa. 

Jo crec que aquesta administsacib no ha de tenir aquest 10%; 
crec que 6s important; crec que 6s la llibertat d’acceptar-ho, o 
no, -el que hem esfat parlant fins ara- i, per tant, jo entenc que 
aquesta esmena ser& acceptada. 

Grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gdcies, senyor Nualart. Toni en 

contra; el senyor Camps k6 la paraula. 
El Sr. CAMPS I ROVRA: Grhcies, senyor President. €36, 

pel que fa a les esmenes socialistes que ..., és un tema d’ordena- 
ci6 d’esmenes en quh realment no seria massa greu aceeptar-les 
o no, perb ens sembla que el text té Ja seva cohehcia  tal com 
esta i que no voídriern, en absolut, doncs, que trontoll& l’orde- 
nació que actualment hi ha per l’hcmenkutica pxbpia del ma- 
teix Codi de Successions i per aix6 IIO l’acceptnrm, per?, sense 
fer-hi massa passi6, 

Pel que fa a l’esmena dei Grup d’hiciativa. 8s clar. Senyor 
Nualart, li ho torno a dir: sembla mentida que vostk sigui advo- 
cat! Perqub, és clrir, ens esth fastiguejant, vostk! Als legataris de 
confianp, si el testador no aprova una dtra cosa, se’ls assigna 
un 10% com a-,, a part que d e n  rescdmhr-se de les despeses, 
se% assigna els Ironods d’un 10%. Per L ~ L J &  vol m a r  contra aixb? 

Certament moltes vegades els legataris -aquest 6s un terna 
menor, hi estern d’acarci; 6s un terna menor-, perb -i no s6 si en 

comptes d’un 10, si fos possible i vostk volgués una transacció, 
que en comptes d’un 10 fos un 7-, perb normalment els legata- 
ris de confianp -estern parlant que s6n dos o tres normal- 
ment-, tres, un 10% del,,, en fi, no em semblen uns honoraris 
excessius. 5 a mi em sembla que 6s Ibgic que cobrin. 

EI fet que moltes vegades els legataris de confianqa -com 
els mmessors- ho fem de franc, 6s un costum que no s’hauria 
d’estenáre. Estern en contra d’aquesta esmena. 

Grhcies. 
Et Sr. PRESIl3ENT: Moltes grhcies, senyor Camps. Procedi- 

rem a votar aquest bloc d’articies i esmenes que s’han debatut. 
En primer lloc votarem els articles que tenen esmenes, 

que són els següents: 136, 139, 138, 140, 141, 142, 143, 144,  
145,146, 147,148 i 149. Conjuntament. 

Vots a favor? 
Aquests articles han quedat aprovats per unanimitat. 
Se sotmet a votaci6 l’esmena 101, del Grup d’hiciativa. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta emena ha quedat rebutjada per 3 vots a favor, 48 

A continuació es vota l’article 135, segons el Dictamen. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquest article ha quedat aprovat per 66 vots a favor, cap en 

Es vota l’esmena 102, del Grup d’rniciativa, a l’articlc i37. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 3 VQIS il favor, 49 

Es vota l’artick 137, segons el Dictamen. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquest articfe ha quedat aprovat per 68 vots a favor, cap en 

Esmena 103, dei Grup Socialista. 
Vots R favor? 
Vots cn contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 19 vots ii favor, 41) 

A continuaci6 es vota l’article 138, segons el Dictarnen. 
Vots a fwor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquest article ha quedat aprovat per 57 vots a favor, cap en 

contra i i 9 abstencions. 
A cmtimaci6 es voten les emenes 108, 109, 110 i 11 1, del 

Grup ... no, 108, 109 i i 1 i ;  la i 10 no perquk hi ha irna transac- 
cional del Gnip Socialista. 

El Sr. CAMPS I ROVRA: Perdoni, senyor President, hauria 
de demanar la 1 1  1 separada perque la votem favorablement, 

El Sr. PRS23TDENT: Ah!, doncs,.. 108 i 109, en primer ?foc. 
Vots a favor? 

en contra i 18 abstencions. 

contra i 3 abstencions, 

en contra i i 8  abstencions. 

contra i 3 abstcncions. 

en contra i 8 abstencions. 
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Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han quedat rebutjades per 21 vots a favor, 

A continuació es vota l’esmena transaccional a la 110 i, p- 

El Sr. CAMPS I ROVIRA: Si, senyor. 
El Sx. PRESIDENT: ..,doncs, conjuntament arnb la 1 11. 
Vots a favor? 
Aquestes dues esmenes han quedat aprovades per unani- 

A continuaci6 es vota I’article 150, segons Dictamen. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquest article ha quedat aprovat per 64 vots a favor, cap en 

A continuaci6 se sotmeten a votaci6 les esmenes 112, 113, 

EI Sr. CAMPS 1 ROVIRA: Senyor President,.. 
El Sr. PRESIDENT: Ah! no ..., no, no, no!, S6n: 112, 113 i 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han estat rebutjades per 17 vots a favor, 

60 en contra i 9 abstencions, 
El Sr. CA-S I ROVIRA: Senyor President, perdoni. Per 

nosaltres es podria vatar conjuntament fins a l’esmena 131, en 
un sol bloc, exceptuant I’esrncnrl. 123, que votarem favorable- 
ment. si ho desitgen. 

52 en contra i cap abstenció. 

dem vatar ia 11 1 conjuntament? 

mitat. 

contra i 23 abstencions. 

114,135,l lli, 117,118, i i9 i 120, del Grup Socialista. 

114, del Gmp Socialista. 

El Sr. PRFSIDEN”: Corn? 
El Sr, CAMPS I ROVIRA: Qne podriem votar fins a la 131, 

fins a l’esmena 131, tot en IUI sol bloc; es tracta dels rnateixos 
ternes, b6, no dels mateixos temes, per& ternes j a  debahits i con- 
junts, vull dir., . 

El Sr. PRESIDENT: S6n de dos grups diferents, eh? 
El Sr. CAMPS I ROVIRA: Si, si ... i de diferents articles; si 

ho desitgen. 
El Sr. PRESIQEW: El senyor Abell6 hi te alguna observa- 

ció a fer?, no? Doncs votarem conjuntament des de Ia 115 a la 
131. 

El Sr. CAMPS 1 ROVIRA: Exceptuant-ne la 123. 
El Sr. PRESIDENT: Doncs, menys la 123 ... (Remor de 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes hali estat rebutjades per 23 vots a favor, 

Es vota l’esinena 123, del Grup Socialista. 
Vots a favor? 
Aquesta esmena ha querlat aprovada per unanimitat. 
A continuació es vota I’article 151, segons Dictamen, i 152, 

El Sr. CAMPS I ROVIRA: Fins al 156 es podria votar, pot- 

El Sr. PRESIDENT: 151, 152, 153, 154, 155 i 156, conjun- 

veus.) 

53 en contri i cap abstenció. 

t ambE. 

ser, senyor President. 

t arnent. 

Vots a favar? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han quedat ... Aquests articles han quedat 

Esmena 132 ... 
Ei Sr. CAMPS I ROVIRA: Senyor President ... 
El Sr. PRESIDENT: Si. 
El Sx. C M S  I ROVIRA: De l’esmena 132 a l’esmena 140 

formen un sol bloc, que 6s un tema d’ordenacib d’esrnenes; per 
a nosaltres no ..., es podrien votar conjuntament; 6s un sol te- 
ma. 

El Sr. PRESIDENT: El que passa 6s que no s’han defensat; 
aixb ho hauria de par1 ar... 

El Sr, CAMPS I ROVIRA: No, no; si que s’han defensat. 
El Sr. PRESJDENT: NO. Fins a la 140? Ha defensat fins a la 

140, V Q S F ~ ,  senyor Abellbl 
El Sr. CAMPS I ROVIRA: Concretament, la 140 esta retira- 

da; perb la 139..,, fins la 139. 
(L’I. Sr. Abeild demana per parlar.) 
El Ss. PRESIDENT: ST. 
El Sr. ABELL6: NQ, no; jo he defensat, senyor President, 

El Sr. PRESDE”: Exacte. Jo, és el que tenia anotat, de 

El Sr. CAMPS I ROVIRA: Be, 6s tmb6 ordenaci6 &esme- 

El Sr. ABELL6 Si. No, no.,, 
EI Sr. CAMPS I ROVIRA: 6s  el mateix, eh? Ah, d’acord, 

EI Sr. ABELL6 Ja, ja. Be, senyor President ... 
EI Sr. PRFZIüENT: No, no, esperi. 
El Sr. ABELL6: Ah! 
El Sr. PRESIDENT: Procedirem a votar aquestes: 132, 133, 

134 i 135, socialistes, 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Rbstencion s? 
Aquestes esmenes han quedat rebutjades per 17 vots a favor, 

Votem E’article 157, segons Dictamen. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L’article 157 ha quedat aprovat per 57 vots a favor, cap en 

contra i 19 abstencions. 
Passem a l’article 1%. Esmena 136,137 I 138, del Gmp So- 

cialista; per a la seva defensa té la paraula 1’iNustre Diputat se- 
nyor AbeE16. 

El Sr. ABELL6 SI, senyor President. Befensaria conjunta- 
ment l’esmena 136, 137,138,139 i 141. 

El Sr. FRFBIDENT: Perfectament. 
El Sr. ARELL6: Les primeres d’aquestes esmenes, menys la 

141, estan en la línia de les defensades anteriorment; es tracta 
d’una reordena& de dintre de la institució d’hereus sota condi- 
ci6 i termini i, per tant, no hi ha difer&ncies substancials amb el 
Grup de la majoria. 

Respectc a la darrera d’itquestes esmenes, en concret la que 
Pd referhncia a la supressi6 de l’atticle 166, ens trobem amb un 

aprovats per 53 vots a favor, cap en contra i 24 abstencions, 

fins a la 135 -diria jo. 

manera que.. . 

nes, eh? 

d acord, 

52 en contra i 6 abstencions. 
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article que del que parla és dels béns objecte de disposici6 per a 
sufragis i obres pies que s’hagin fet incteterminadament i sense 
especificar la seva aplicaci6. Nosaltres, el que demanem E s  la 
sripressiii per alguns motius; en primer lloc, perqiiis estem con- 
vencuts que aquestes disposicions a favor dels pobres en gcne- 
ral o irper a sufragis O obres pies>> -com diu l’micb- creiem 
que no són prbpiament modals i, per tant, des d’aquest punt de 
vista, no entenem que fan dintre d’aquestes disposicions. 

En segon iloc, aixi com en altres artictes queda molt clar 
quina ha de ser la participació de la Generalitat, en aquest arti- 
cle no creiem que estigui del tat justificada la p‘Zrticipac36, en 
els béns, de la Generalitat, Podrien mar destinats a l’kjunta- 
ment o a algun altre tipus d’hstituci& I, per tant, des d’aquest 
punt de vista tampoc hi estaríem d’acord. 

I, finalment, la darrera qüestió, que per a nosaltres segura- 
ment 6s la que t6 rnks importhcla, és que, en el cas d’aquests 
sufragis que.,. quan s’hagin fet indeterminadament, caldria par- 
lar precisament en aqirest article de confessi6 religiosa, Nosd- 
tres creicni que aquesta accepció més que de i’EsglBsia, aixi, en 
general, s ’adiu més, precisament, a la nova situaci6 constitucio- 
nal i, per tant, des cl’aquest punt de vista, nosaltres, si hi hagu6-s 
algun tipus d’esrnena que anés cn aquesta línia, hi estufem 
cl’acord. 

El Sr. PRWIDENT: Hi 6s aquesta esmena. Senyor Camps, 
put fer el torn en contra. 

El Sr. CAMPS I ROVRA: Si, senyor President. Precisa- 
ment per recordar que a l’esmena de ConvergEncia i Unih, la 
número 15, que deu correspondre.. . 

El Sr. PRESIDENT: A la 143 bis. 
EI SR. CAMPS 1 ROVI’M: Iixacte ... 143 o 142 bis? 
El Sr. PRESIDENT: 142 bis. 
EI Sr. CAMPS 1 ROVIRA: A la 142 bis es parla, senyor 

Abelló, de: &orresponclrA B I’Església o confessi6 legalment 
reconeguda a la qual pertanyia el causcant per als dits sufragis 
per atendre les seves necessitats i l’altra meitat a la Generalitat 
de Catalunya...>> 

Si cl testador pertanyia ii una confessió rdigiosa no recone- 
guda legalment ..., és il dir, estem parlant, estem parlant, am- 
pliem el tema de sufragi-obres pies no irnicamcnt a I’Esgl&sia, 
sinó r?. la confessió religiosa a la que piany&, en fi, el testador 
en aquest cas, d causant. 

I si el causant 110 pertanyia it una confessi6 reIigiosa deguda- 
ment reconeguda, per tant, constitucional, la meitat que hauria 
correspost a aquesta confessi6 religiosa acreixeria la Generali- 
tat. Home, i per qub la Generalitat? Doncs, miri, i per que amb 
successi6 intestada a Casteila hereta en quart lloc, a falta de 
fills, pares, cbnjuges, hereta I’Estat?, i per quk a Catalunya, 
amb successi6 intestada, a manca de fills, cbnjuge, pares i ger- 
mans -col.laterak, vull dir- hereta la Generalitat? Doncs, pr- 
qu& bs, perqu+. és així, perqui? 6s la disposicih. QW no podria 
heretar el consel1 comarcal:) Potser si, perb sembla lbgjc ..., o 
l’ajjwntarnent?, perd sembla lbgic que hereti I’Estat perque així 
es disposa en la presumpció de successi6 intestada. I aquesta 
presumpci6 és vhlidn, especiaiment, quan genbricament es dci- 
xa en aquest article a obres pies, a sufragi per als pobres. 

Per tant, és la Generalitat que ho destina, no pas capriciosa- 
ment, sin6 en la fómula que el niateix article indica, 6s a dir, 
per subvcnir unes necessitats concretes i determinades de la xo- 
na, dc la cornarca d’allh on cs trobava aquest causant. 

Em sembla que la soluci6 6s bona, aquesta soIuci6 transac- 

Grhcies. 
El Sr. PRPSIDENT: Moltes grhcies, senyor AheIl6. Ai!, sen- 

yor Camps. El Grup d’hiciativa te esmenes a aquest articIe 
166: la 142; si, hi ha una transaccional ... 

cional, i demanaríem e1 vot favorable. 

El Sr. NUALART: Exacte. 
El Sr. PRESDENT: . .que ara llegirh el senyor Secretari. 
EI Sr. SECRETARI PRLWR: <<Esmena transaccional que 

implica la retirada de I’esrnena 142, del Grup Parlamelitari 
d’hiciativa. Proposa el segiient text: “Correspondrh a 1’Esglé- 
sia o confessi6 legalment reconeguda a ia qual pertanyia cl cau- 
sant per als dits sufragis i per atendre les seves necessitats i 
l’attra meitat a la Generalitat de Catalunya perquh el destinata- 
ri ..., perqui5 e1 destini a fins benkfics del domicili del difunt o 
d’abast més general; si el testador pertanyia a una confessió rc- 
ligiosa no reconeguda legalment la meitat que li hauria corres- 
post acreixera la Generalitat”>>. 

Et Sr. CAMPS I ROVIRA: Observar h... Perdhi, senyor Presi- 
dent a .  I 

El Sr. PWIIDEW: sí. 
EI Sr. CAMPS I ROVIRA: ... senyores i senyurs diputats, 

que coincideix amb l’esmena coherent amb la del Dictamen del 
Consell Consultiu, l’esmena transaccional 1 a la mateixa esme- 
na transaccional ja es diu que s’articula d’aquesta forma subsi- 
ilihriament en cas que no fos acceptada l’altra esmena; 6s a dir, 
que valgui la congruent amb el Corm11 Consultiu, valgui 13 
transaccional amb la.. . És la mateixa. 

El Sr. PRESIüENT: Bé, aixb ho diran amb els vots, eh? 
EI Sr. CAMPS 1 ROYiRA: A efectes de votaei6 conjunta, 

fins i tot. 
EE Sr. PRESIDENT: D’acord. Atiem a I’esmena 146, dei 

Gnip Sociiilista, a l’article 178; el senyor Abell6 té la paraula. 
El Sr, ABELL6: Sí, senyor President. 6s una esmena de 

modificació, en concret j a  hem entrat en les substitucions here- 
dithies i estem parlant de la substitucih exemplar. En el Projec- 
tc cle Llei se’ns parla de wapacitat mental>>; rmsaltres creiciri 
que 6s més coherent amb el que 6s el conjunt del Projecte de 
Llei parlar, precisament, de la que inclogui CiIa tiaturai per a tes- 
tar>>; no és un ..., no es que hi estigucm en contra del conjunt 
d’aquest parGgraC, sinó que, simplement, seria Ia substituciti dc 
ala natural per a testar)>. 

Res més, senyor President. 
El Sr. PIIESTCIENT: Multes grhcics, senyor Abellh. A I’arti- 

CIC ... Vol fer torn en contra? 
El Sr. CAMPS I ROVIRA: No. Hi estem d’acord, senyor 

President, amb el senyor Abell& hi votarem a favor. 
EE Sr. PRESIDENT: Molt bé. Doncs, I’csrnena 147, també 

del Grup Socialista, a I’article 212; tt5. la parada el senyor Abc- 
116. 

El Sr. ARRLL6: Sí, senyor President. Per anunciar que de- 
fensariem la 212 i retiraríem ia ... Perd6, la 147, ia defensariem i 
retirarícm la 148. 

Aquesta esmena 147, que fa refeferkncia a l’article 212, dels 
fidelcomisos, quan estem parlant dels seus cfectes mentre esti- 
gui pendent ... La nostra esmena el que fa E s  conservar la formu- 
laci6 que en aquests moments est& a la Cornpilacid, en concret, 
i i  l’article 183, i ,  per tant, des d’aquest punt de vista, nosaltres 
creiem que és m6s exacte i, des tl’aguest punt dc vista, la q k s -  
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ti6 que en aquests moments, quan s’esth clesenvolupmt el Codi 
de Successions, aquest segon parhgraf ha desapaegut; nosaltres 
creiem que 6s un paritgraf prou important que explica algunes 
qüestions que haurien d’estar en aquest article i, per tant, 1’6nic 
que fem 6s recuperar el que 6s en aquests moments la Compila- 
ci6 i posar-ho com un nou segon parhgraf, 

Res mbs, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes @cies, senyor Abell& Vol fer 

tom en contra, senyor Camps? 
El Sr. CAMPS I ROVIRA: Grhcies, senyor President. Certa- 

ment l’esrnena propugna retornar ú i  I’article -si no ho recordo 
malament- el i 8 3  de la Cornpllaci6. Ens sembla que: la supres- 
si6 d’aquest parhgraf flexibilitza més, en fi, tot el terna dels fi- 
deicornisos i ho votaríem en contra, nosaltres. 

Gr hc i es. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Camps. Pnssem 

H l’article 224; esmena 149, 150 ..., i 150, del Grup d’hiciativa. 
Té la paraula el senyor Nualart. 

El Sr. NTJALART: Grhcies, senyor President. Per anunciar 
que retirarkrn les esmenes 149,150 i 151. 

I pel que €;i a l’esmena 152 és, simplement, una modificaci6 
que crec que clarifica el fet que nosaltres proposem la modifi- 
caci6 qiie la prohibició de la trebellibnica sigui.,., que sigui feta 
per escrit. En el text del Projecte parla de &t amb paraules ex- 
presses i no altrament>); creiem que queda més clar dir, taxati- 
vament, que ccs’ha de fer per escrit),. 

Grhcies, 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grilcies. Tom en contra, senyor 

El Sr. CAMPS I ROVIM: Retirades les esmenes 149 i 150, 

E1 Sr. PRESIDENT: Exactament. 
El Sr. CAMPS I ROVIRA: Bé, és clar, la rnenci6 aquesta 

que s’ha dc feer per escrit és molt bbvia, perque si la quarta ..., la 
prohibició de la trebellihnica s’ha de fer en un testament o, en 
un testament ..., O bé en un heretament, és q w  no es pot feer tes- 
taments verbals i heretaments verbals, s’ha de fer per escrit. Per 
tant, és molt obvi, no hi ha possibilitat de prohibir la trebellihni- 
ca de paraula. Per aixb hi votarem en contra sense fer-hi massa 
foqa, per& bé, 6s que 6s una abvietat. 

Camps? 

queda la 152, només. 

Grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Camps. A l’arti- 

clc 240 hi ha l’esmena 153, del Grup Socialista. El senyor A b  
116 pot defensar-la. 

1!1 Sr. ABELL6: Sí, senyor President, defensaríem aquesta 
esmena. ks una esmena de modificaci6. En el text del Projecte 
de Llei es diu que: <<dins el termini, el fiduciari i els seus hereus 
dleguen algun dels drets a ¶u& €a referhncia I’lirticle 243 i n’ns- 
senyalen l’imprt>> i, per tant, diuen que en aquests casos p- 
dran retenir la dita possessid 

Nosaltres el que fem 6s modificar, i el que demanem 6s que 
requereixin notarialment al fide’icornissari de la constituci6 d’un 
dret de rctcnci6, de confornlitat amb 13 Llei, per algrms dels 
traits. Estem parlant dels efectes del fideicornis cn el moment, 
precisament, de la seva deIaci6, i creiem que aquesta fdrrnula 
que introdui’m nosaltres, sense plantejar greus problemes al que 
en aquests moments és l’article 240 d’aquest Codi, ajuda preci- 
sament en el sentit cl’questa esmena de modificaci6 a domr-li 
m6s consistkncia. 

Res mds, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor AbelE& Tom en 

contra: el senyor Camps té la paraula, 
El Sr. CAMPS I K O V W  Grhcies, senyor President. I% 

que estem d’acord amb el Grup Socialista, pera com que ... -i la 
votarem favorablement-, perb corn que era l’dltima intervenci6 
en aquest gran capital dels hdeYcomisos voldria dir que aquella 
instituci6 de la Gpida dels segles Ii i 111 de Tarragona era el fi- 
de’icornís, Per tant, llavors que no recordava,,. Diu: <<No, 6s que 
est& en tina lhpida>>. Imagini’s: esth en una Ihpida deis segles I1 i 
IT[, i és el fideicomis, i fins i tot vostes en volen el manteni- 
ment. Vol dir que no perque estigui en una lhpida no s’ha de 
mantenir. 

Gricies. 
El Sr, PRESIDENT: Moltes &cies, senyor Camps. Procecli- 

sem a les votacions d’aquest bloc d’articles i esmenes. 
En primer lloc votarem els articles que no tenen esmenes, 

que són els següents: 159, 160, 161, 164, 165, 167, 168, 169, 
170, 171, 172, 173, 174, 175, 176 i 177; 179 fins al 211; del 
212 al 215; del 217 al 233; 235 al 239; i 241 a1 265. Tots 
aquests articles no tenen esmenes i es votaran conjuntament. 
M’han seguit, senyors portaveus? 

Doncs, es procedeix a la votació cl’quests articles. 
vots a favor? 
Aquests articles han quedat aprovats per unanimitat. 
Votem ara l’esmena 136, 137 i 138 del Grup Socidista. Es 

Doncs, es voten aquestes. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han quedat rebutjades per 13 vots a €avar, 

A continuaci6 es voten els articles 158, 162, i63 i 166, se- 

Es poden votar ... ? 
El Sr. CAMPS I ROVIRA Perdó, S ~ I I Y Q ~  President. Hi ha 

l’esmena del Consell Consultiu que coincideix amb la transac- 
cional, per votar amb la 166. 

El Sr. PllimDENT: Ah, no. 6 s  veritat. Sí, d’acord. Doncs, 
votem 168 ... 3581,162 i 163. 

Vots ;i favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquest article ha quedat aprovat per 57 vots a favor, cap en 

contra i 14 abstencions. 
Votem a continuilci6 l’esmena transaccional a la 142, del 

Grup d ’ Iniciativa. 
Vots a favor? 
Aquesta esmena transaccional ha quedat aprovada per una- 

Per consegüent, senyor Camps, no cal votar la ... (Remor de 

El Sr. CAMPS I ROVIRA: Crec que queda un trosset de text 

El Sr. PRESIDENT: Vostb ha dit que era indiferent un o al- 

El Sr. CAMPS I ROVIRA: Ah, no. És clar, em referia a text 

put votar, tambk, la 139 i la 141, conjuntament? 

52 en contra i 7 abstencions. 

gons el Dictamen. 

niinitat. 

verds.) Corn? 

de Dictamen de I’article 166. No? 

tre. Hem aprovat ia transaccional. 

del Dictamen de l’article 2 66. Perdoni. 
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El Sr, PRESID’PW: Molt b6, doncs passem a votar el text 

vots a favor? 
Aquest article ha quedat aprovat per unanimitat 
Passem a la votaci6 de l’esmena 146, del Grup Socialis- 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat aprovada per 69 vots a favor, cap 

Votem a continuació l’esmena 147, del Grup Socialista, a 

Vots R favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 13 vots a favor, 52 

Votem I’article 212, segons el Dictamen. 
Vots a favor? 
Vots en contLra’? 
Abstencions? 
Aquest article ha quedat aprovat per 58 vots a favor, cap en 

A continuació votem I’article 216, segons el Dictamen. 
El Sr. CAMPS I ROVIRA: Si vol, senyor President, al 224 

tampoc hi queden esmenes vives, em sembla. 
El Sr. P W I D E W :  que ja l’hem votat conjuntlament 

amb el paquet, perb el 216 no l’hhavkm votat. Per aixb el votem 

del Dictamen del 166. 

ta. 

en contra i 3 abstencions. 

l’article 212. 

en cantra i 6 abstencions. 

contra i 14 abstencions. 

aKa. 
vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions’? 
Aquest article ha quedat aprovat per 58 vots a €avor, cap en 

Passem a l’csmena 162, del Grup d’hiciativa ... Que? 152, a 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 3 vots a favor, 52 

Votem l’article 234, segons el Dictamen. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L’article ha quedat aprovat per 69 vots a favor, cap en contra 

A continuació es vota ]’esmena 153, del Grup Socialista. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat aprovada per 69 vots a favor, cap 

A continuaci6 es vota I’article 240, segons el Dictamen, 
Vots a favor? 
Aquest article ha quedat aprovat per unanimitat. 
Passem al capítol IX, secció primera. Esmena 154, del Grup 

contra i 14 abstencions. 

l’article 234. 

en contra i 17 abstencions. 

i 4 abstencions. 

en contra i cap abstenci6. 

Socialista, a l’nrticle 266: el senyor Abetl6 té la paraula, 

El Sr. ABELL6: Si, senyor President. És una csmena de su- 
pressió a aquest article 266. En aquest article estern parlant del 
temini suspenshi, en quE es parla que es retardarh simpkment 
als efectes del llegat. A continua& ve la frase que nosaltres 
volem que se suprimeixi, que fa referEncia a: <iA menys que eI 
testador ordeni que es suspengui la seva adquisició>>. Nosaltres 
demanem aquesta supressi6. No creiem que la supressió 
d’aquesta modifiqui tota la qiiesti6 que en aquests moments es- 
tem debatent, que fa referencia al temini suspensiu dels llegats, 
i creiem que de totes maneres aquesta supressi6 d’aquesta lhia 
ajudaria que aquest article fos, des d’un punt de vista juridic, 
segurament, més correcte, 

Res més, senyor .President. 
El Sr. PRESIDEW Grhcies, senyor AbeM Vol fer torn en 

contra, el senyor Camps? 
El Sr. CAMPS I ROVIRA: Hi estem d’acord, senyor Resi- 

dent. Votarem a favor, 
El Sr. PRJFdDENT: Moltes grhcies, Passem a l’esmena 155 

del Grup d’hiciativa, a l’article 186: el Sr. Nualart té la parau- 
la. 

El Sr. NUALART: Grhcies, senyor President. La 155 6s so- 
bre la parella de fet; o sigui, en pariarem quan parrem de ia suc- 
cessi6 intestada. I pel que fa a l’esmena 156, aquí el que 
s’intenta 6s tomar a donar una defiinici6 del que són els ali- 
ments, perqu& hi ha prou complexitat, en el moment que es par- 
la d’aliments es parla de pensions en el Ccxli Civil. 

Crec que aqui, quan parla d’rcaiirnentw, €a referhcia al 
rnantenjment, l’habitatge, el vestir, l’assistkncia m&dica, l’edu- 
caci6 de l’afavorit. Bé, aixb s6n <<aliments>> o 6s un altre con- 
cepte? JO entenc que quedaria molt més clar que es parlés <<dels 
aliments,>, en el sentit mds ampli. I aleshores, en cada moment 
pot, a mes, variar ei sentit aquest de qui: s’entén per aliments en 
qualsevol moment. 

Per tant, és en aquest sentit que Iniciativa per Catalunya ha 
fet aquesta esmena. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes @cies, senyor Nuaiart. Vol fer 
torn en contra, el senyor Camps? 

El Sr. CAMPS I ROVRA: En fi, sense una excessiva pas- 
sió, perb jo entenc que la forniulaci6 que fa vast& 6s tebrica- 
ment mes Amplia, perb d6na una certa inseguretat cle qu& seran 
els aliments, i li ho podem disctuir. J3 canvi, si vesi& abasta 
que els aliments és manteniment, habitatgc, vestit, assistkncia 
medica i educaci6, home, ja esta agafant un espectre que no se 
m’acut amb qub es pot completar. En tot cas, la fómula generi- 
ca no crec que sigui que augmenti la seguretat jurídica. Ens 
sembla millor la formulació del text. 

Gracies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Camps. La 157, 

l’ha defensat el senyor Nualart, .a X’article 317? 
El Sr. NUALART: No. 
El Sr. PRESIDENT: Doncs, ho pot fer ara. 
EI Sr. NUUART: Grhcies, senyor President. Aquesta fa re- 

ferencia tarnb6 als honoraris dels marmessors, que fa referhcia 
a si és voluntari. S6 que el senyor Camps em dir& que imern en 
contra dels advocats en aquest sentit. Una qiiesti6 sbn els hono- 
raris COM a professianats -i per tant, aixb, sempre es deuen 
aquests honoraris, honoraris a qualsevol qüssti6- i k’altra, molt 
diferent, és la figura del mamessor, que 6s voluntari i entenem 
que no s’ha fixar aquí la qiiestiú de la qu;intitat, h 6  si ho diu 
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en tot cas el que fa el testament; per& no incloure ja  l’obligaci6 
d’haver-hi uns honoraris. 

Per tant, una qiiesti6 són els honoraris pro€eessianals, que jo 
crec que es poden cobrar -i aleshores en aixb no hi haurh cap 
discussi6 per part dels advocats- i E’altra s6n els honoraris que 
j;, es fixen al marmessor. 

Gracies, senyor President. 
El Sr, PRESIIDENT: Moltes grbcies, senyor Nuaiart. Vol fer 

tolm en contra, el senyor Camps? 
El Sr. CAMPS I ROVIRA: Si, aquí, sense vacil.lacci6, per- 

que: al final sortiran unes defenses tan corporativistes ..., perb 6s 
que prou atacs que tenim a la professi6, o tenen els advocats 
corn a,.. 6 s  cert que un marmessor o un comptador partidor no 
cal que sigui advocat, perb el cert és que en el 80% deIs casos 
ho s6n. Bé, a mi no em sembla pas malament que a part dels 
sem honoraris cobrin els honoraris per ser comptador partidor i 
marmessor. No entenc per qu5 ho vol suprimir? No hi fa cap 
mal, vaja! 

Grhcics, 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Camps. El Grup 

Socialista mant6 l’esmena 158 a 1’articZe 326, i al  mateix temps 
té lla 160 i la 161. El senyor Abell6 te In paraula per a la seva 
defensa. 

El Sr. ABELL6: Si, senyor President. Defensariem conjun- 
tament totes Ies emenes que fan referkncia a la successió intes- 
tada, la 158, la 160, la 163, la 164, la 165, la 166, la 167, la 
168, la 169, la 171, la 173, la 174, la 175, la 179, la 181, la 182, 
la 183, la 184,.. 

El Sr. PRESIDENT: 179, t 80,181 ... 
El Sr. ABELL6 182, 183, 184, 185, 187, 189, 391, 193, 

El Sr. PRESIDENT: La 200, tarnbk? 
EI Sr. A R E L L ~ :  Sí, si. 
El Sr. PRESIDENT: Molt bé. 
EI Sr. ABET~T.,~:  Farem conjuntament aquest torn, donat que 

en aquests moments entrem en la qüesti6 de la successi6 intes- 
tada, un tema que va ser a bastament debatut en discutir, prcci- 
sament ... 

El Sr. PRESIDENT: Perdó, senyor Ak116. És premeditat? 
S’ha deixat la 1617 

El Sr. ABELL6 No és premeditat i la pot posar. 
El Sr. PRESIDENT: Qu&? 
El Sr. Iu3ELLb: No, no: la pot posar. 
El Sr. PRESIDENT: També hi va, d’acord? 
EI Sr.  ABELL^: per tant, en la mesura que la succcssih in- 

testada la vam debatre, faré un torn general. 
Quan se*m ha presentat el Codi dc Successions no hi ha 

dubte quc hi han algunes qiiestions que trenquen amb el yire en 
ct seli moment va aprovar aquest Parlament respecte a lrt suc- 
cessi6 intestada; per tant, hi ha novetat. A difeerhncia d’altres fi- 
gurcs, on el que s’ha fet és simplement posar-les en el Codi de 
Successions senve CRP menn d’introducci6 i de ncwetnt, en 
aquest cas ens trobem amb algunes novetats. 

En primer lloc, ens trohem que millora la posici6 del vidu en 
cnncurrkncia amb descendents, ja que ara el sobrevivent tindrh 
en tot cas l’usdcfruit de E’herhncia fins i tot en el suphit quc el 
consort difunt li  hagi atorgat alguna disposici6 per causa de 
mort; per tant, aquesta 6s una novetat respecte a la Llei del 
87 * 

195,196,197,198,199 i la 200. 

En segon lloc, hi ha una adaptació a la Llei de l’Adopci6 del 
87, cosa lbgica, i finalment hi ha una nova regulació en el dret 
de representaci6, que creiem que aclareix algunes qüestions. De 
totes maneres, nosaltres, evidentment, encara que hi han aqrres- 
tes novetats, tenim cliferkncies substancials amb el que repre- 
senta la successi6 intestada amb qiiestions que afecten, en 
primer lloc, el principi d’incompatibilitat entre la successió tes- 
tada i intestada; després, també, en la voluntat d’atorgar a1 ma- 
rit o a la muller vidus m6s drets. 

Nosaltres el que pwoposern amb les nostres esmenes és reco- 
nkixer-li un &et d’opcid, de triar entre aquest usdefruit que pre- 
veu el Codi de Successions o una quota amb propietat igual a la 
de fills i descendents. També se li ha de rexonhixer la propietat 
de l’hhabitatge conjugal -nosaltres creiem que n~ n’hi ha prou 
amb í’usdefruit- i, finalment, hi ha evidentment la diferhcia 
fonamental que es mou al voltant de la situaci6 del company o 
companya u, més concretament, la que fa referhcia a la parella 
de fet. 

N Q S ~ ~ ~ S  creiem que, evidentment, el debat I’hauríern de te- 
nir en aquest moment, perque no hi ha dubte que és en parlar de 
la successi6 intestada on te sentit aquesta qiiesti6. Quan, durant 
tot aquest mati i una part de la tarda, hem aprofundit en les 
qüestions que feien referhncia a la successió intestada, evident- 
ment, aquest era un tema menor en la mesura que la llibertat de 
testar possibiIita que realment els testaments puguin afectar 
qualsevol tipus de parella, sigui estable o no estable. 

Nosaltres especifiquem molt clarament en aquest Codi de 
Successions, en concret en aquesta part destinada a la successió 
intestada, qu& entenem per company o companya sobrevivent, 
Nosaltres diem clarament que ha de ser aquella persona que ha- 
gi conviscut maritalment amb el causant, com a h i m ,  durant 
els tres anys immediatament anteriors a la seva mort. Fixem 
aquest període de tres anys. Nosaltres creiem que és un peridc 
correcte, fins i tot moderat, i que, per tant, des d’aquest punt de 
vista no introdueix dificultats remarcables. 

També, evidentment, fem una excepcili en el cas que no 
s’hagin de complir aquests tres anys, quan existeixi la relació 
de convivkncia en el moment de la mort del causant i havia nas- 
cut un fill cl’aquella o n’havien adoptat un durant la dita relació. 
Creiem que en el mument en qtih hi ha fills aquest periocle de 
convivhcia és innecessari i, per tant, des d’aquest moment, no- 
saltres establim que aquesta parella tingui tots els drets. 

No hi ha dubte que aquesta qüestió planteja tot un conjunt de 
qiiestions i de debats. Nosaltres el que fonamentalment diem és 
que el que han d’intentar és legislar sobre la realitat social i, per 
tant, no és estrictament cert ( p e  en aquestes innovacions hi hagi 
iina equiparaci6 exacta amb la parella casada. Es tracta, simple- 
ment, d’una aproximacid; és a dir, estem parlant concretament 
de la successid intestada i, per tant, t5s una proposta segurament 
molt moderada. Una altra qüestió 6s que aquesta proposta sigui 
o no acceptada pel Gmp de la majoria, perb des d’un punt de 
vista objectiu 6s una proposta molt moderada. 

Nosaltres el que proposem 6s que a aquest company o corn- 
panya sobrevivent se li reconegui el dret a l’usdefruit de l’habi- 
tatge; el de cridar a succeir el company difunt si no hi han fills 
descendents del C Q ~ ~ Y  que ha mort; parlhvem també del te- 
ma de l’habitatge, tot el que fa referhcia al parament de I’habi- 
tatge, és a dir, les robes, el niobiliari i, finalment, també a l’any 
de plor. 

\ 
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Nosaltres creiem que el dret a habitar l’hahitatge en que hagi 
conviscut e1 difunt i a ser alimentat a chnec del patirnoni del 
premort. ~. Realment, davant d’aquesta proposta, que ha estat 
debatuda tant n Comissió corn a Ponbncia, qu8 es pot oposar? 
Evidentment, es poden oposar rams morals. Nosaltres creiem 
que en aqiesta qiíesti6 aquestes raons queden molt desdibuixa- 
des en la mesura que en la realitat social, cada vegada la situa- 
ci6 de pareIles no casades -i per tant, des d’aquest punt de 
vista, en la nostra proposta, parelles estables- esta guanyant te- 
rreny. I per tant, des d’quest punt de vista, no hi ha dubte que 
l’dnic que fariem 6s legislar sobre aquesta realitat social. 

Es pot parlar de qiiestions cstrictment constitucionals. Ne 
saltres hi discrepem. Nosaltres creiem que la Constitució, si b6 
6s cert que protegeix la farníiia, no pala en concret de si aques- 
ta família haur& d’estar composta de parella casada; ni tan sols 
la mateixa Constitució parla de matrimoni. Per tant, des 
d’aquest punt de vista, creiem que aquest argument no es pot 
invocar; 6s cert que hi ha una proteccih de la famla, perb tam- 
bd és cert que la concepcid que cada dia es te de Ia família és 
una concepció mks oberta i,  per tant, des d’aquest punt de vis- 
ta.,. -en la qual s’hi poden integrar altres realitats que no siguin 
estrictament les dei matrimoni, i aixb 6s absolutament cert per- 
quE si tenim en compte el que diu la Constitució veurem que, 
precisment, aquesta ha volgut equiparar fiiis matrimonials i no 
matrimonials-; igualment creiem que el concepte de famnia ha 
w ~ a t  en els nostre dies. 

Perb 6s que, a mes a més, hi ha una altra qiiesti6. En aquest 
Parlament aprovarem, dintre dknes hores o rnhxim demh, altres 
lIeis que fan referimcia a 1’adopció i a la tutela on aquesta figu- 
ra de paretla estable queda perfectament integrada. hs a dir, en 
concret, precisament, a I’article 33 de la Llei de la TuteIa es 
parla de <<persona casada o que convisqui maritalment amb una 
altra>>. I també aixb queda molt concretat quan parla de convi- 
v&ncla marital, no de matrimoni, en la Llei de Pmtecci6 dels 
Menors Desemparats i de l’Adopci6. Per tant, des d’aquest punt 
de vista, nosaltres creiem que si en qüestions que afecten fona- 
mentahent els fills i els infants realment hi ha una possibilitat 
real, a mds legislada, no entenem per quk des del punt de vista 
del que expressa una llei de successi6 intestada, que fonatnen- 
talment és patrimoni, no hi ha aquesta realitat. 

S’han invocat moltes vegades qiiestions de tipus fiscal o 
d’altres tipus; nosaltres pensem que evidentment les reformes 
que, en tot cas, hi haurien d’haver d’aquestes qiiestions és irn- 
possible que es plantegin abans de legislar sobre realitats so- 
cials. I, per tant, des d’aquest punt de vista no es coneix cap 
precedent on es modifiqui, precisament, la situací6 €iscal nbaiis 
de crear noves figures o nous drets. 

Per tant, nosaltres, el nostre Grup creu que si bé en I’any 87 
ja es va donar aquest debat i es van plantejar Ics qüestions, han 
passat ja uns qiiants anys i, redment, 1,2 realitat social, precisa- 
ment d’aquest tipus de parelia, de la parella estable, de la pare- 
lla de fet, s’ha anat melant, jo diria, en molts sectors de la 
nostra societat; i aquest Parlament, igud que en alguns aspectes 
va ser capdavanter en I’hpma de la República en algunes qiies- 
tions que afectaven drets de famflies, tamM hauria de ser-ho en 
aquesta situacih 

Per tant, nosaltres plantegem aquesta qijesti6; voldríem o 
nanriem volgut, perque coneixem de bell antuvi quina és la p e  
sicili del Grup majoritari, que haguéssim donat un pas enda- 

vant, un pas que segurament tant el nostre Grup com el Grup 
d’hiciativa, que planteja tambb amb molta profunditat aquesta 
qüesti6, hrtguCssim estat disposats a Iransaccionar i, fins i tot, a 
rebaixar les nostres posicions per regular aquesta realitat sacial, 

Res més, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Abell6. Si, el 

senyor Nualart far& el mateix que ha fet el portaveu del Grup 
Socialista; perfectament, Doncs, té la paraula per defensar totes 
les esmenes en aquesta qüestió de la successi6 intestada. 

El Sr. NUALART: Sí, que serien ... 
El Sr. PRESIDENT: Que per posar-110s d’acord ... 
El Sr. NUALART Jo agruparia l’esmena. .. 
El Sx. PRESIDENT: 162? 
El Sr. NUALART: 159, em sembla que és la primera. 
El Ss. PMSIQENT: 159,162 ... 
EI Sr. NUALAUT: 162, 168, 170, 172, 176, 177, 178, 186, 

El Sr. PRESIDENT: La 290, se l’ha deixat? 
Et Sr. NUALART: 190? Em sembla que no fa referkncia al 

El Sr. PRESIDENT: Pera és a I’article 340. 
El Sr. NUALART: Si de cas la defensard desprds, 
EI Sr. PRESIDENT: Defensi-la. 
El Sr. NUALART: Molt b6, la 234, la 216, la 229, la 223, la 

224, ia 227 i la 233. 
Tot aquest conjunt d’esrnenes fan referkncia també a la pare- 

lla de fet i a les conseqiikncies o els efectes e11 el dret successo- 
ri. 

Jo, de totes maneres, si abans quan he intentat defensar un 
dret civil catal& modem i per aixb considerava que el testament 
davant de rector era més aviat una institució que no tenia actua- 
litat, sehs ha dit que teníem tics anticlericals, em preocupa que 
se’m pot dir quan des d’aquí defensem la parella de fet, m’ima- 
gho que hi haurh la excomuni6, pel fet de defensar-ho. 

Nosaltres, ei fet ..., quan s’ha presentat la Llei, et Gonseiier 
de Justicia ens ha dit que, en primer lloc, hi havia Ilikrtat pcr 
testar i, per tant, no calia regular-la als efectes de la parella de 
fet en el Codi de Successions, perquh poclien fer testament, perb 
6s que, en aquest mateix sentit, no caldria regular la. successi6 
abintestada, perqub en quaisevol moment, qualsevo1 persona té 
aquesta llibertat per testar. Per tant, ei fet de tenir aquesta iliber- 
tat no treu que dins de Ia intestada la parella de fet pugni tenÍr 
els seus efectes. 

D’altra banda, se’ns ha dit que hi hauria les dificultats d’una 
seguretat jurídica. Ré, aquesta seguretat jurldica, hi hauria dues 
qüestions, abans també el portaveu dels scxiatistes ha dit que, 
d’alguna manera, es regulen alguns efectes de Xa parclh de fet a 
l’adopci6 i es diu que una parella estable pot adoptar. Per tant, 
tarnbe es donaria aquesta inseguretat amb la Llei d’Adopció, si 
no es cShn la inseguretat amb aquesta Llei d’Adopci6, tampoc 
es pot donar la inseguretat quan es regula a efectes de Succes- 
sih. 
Al marge de tot aixb, nosaltres entenem que en tot cas es pot 

produir un problema de prova, E s  un problema de prova, de de- 
mostrar que 6s una parella estable. Bé, aquesta prova és simple- 
ment buscar els mitjans per portar-la a terme, pcrb no és ... no té 
un contingut per dir que aixb pot crear manca de seguretat jurí- 
dica. Aleshores la prova pot haver molts que poden ... moltes 
cuses que poden significar prova, per exemple, nosaltres, en 

188,192,201,202,212 ... 

membre de la parella de fet, em sembla. 
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aquest Projecte de Llei, diem el registre, que el registre no t6 
cap més efecte que el de la prova, el de provar que hi ha una 
parella estable pcr demostrar el temps que porta aquesta parella 
vivint o convivint conjuntarnent. Per tant, amb aixh quecia 
aquesta seguretat, que se’iis havia dit que podia haver-hi una in- 
seguretat per la demostració o per la prova d’aquesta pmlla. 

Nosaltres entenem que si realment tina parella pot adoptar, 
és evident, i pot tenir fills, i se’ls reconeix el mateix nivell als 
fills adoptats que als fills legítims corn als fills que s6n d’una 
parella no casada, no entenem per¶& no es pot acceptar també 
el fet que puguin tetrir drets successoris, 

Podria existir -i abans tatnb6 s’ha dit- que hi hagués una 
qüestió o que es poguks plantejar un problema constitucional. 
El problema constitucional podia tenir dues vessants: per w a  
banda, la qüesti6 quc no tingut% compet&ncies el Parlament de 
Catalunya per legislar, aixb aquest mati, crec que després del 
pusicionament de tots els grups, entenem que sí que pot rcgular, 
pot legislar sobre la qüestió de la parella, els efectes cl’una pare- 
lla 110 casada; i ,  d’altra banda, podria ser que anés en contra de 
la protecció de la hmíiia que defensa el dret constitucional, ai- 
xb tamb6 ha quedat dar  per diferents sentkncies del Tribunal 
ConstitucionaI que 110 hi ha cap problema i la mateixa resoluci6 
del Consell Consultiu ens diu que no hi ha cap problema d’in- 
constitucionalitat per aquests efectes, sinó que simplement 6s 
la voluntat del legislador, de legislar o no sobre aquesta ma- 
tbria. 

Nosaltres, abans s’ha dit que era important mantenir algunes 
institticions perquE ens quedariem sense dret civil. Jo entenc 
que per parí del Grup de la majoria hagi defensat el testament 
davant de rector, perquk hi havia E 16 casos que es produien i, 
per tant, era un dret que es considerava quc encara podia tenir 
uiiit vigkncia, perd evidentment, s i  es vol regular en aquests 
moments el dret al testament davant de rwtor, amb molta mes 
ra6 s’hauria de regular aquesta parella de fet, perquE no són 11 6 
casos que hi ha a Catalunya, sin6 molts rnhs els que estan en 
aquestes condicions i que, d’alguna manera, a la llarga -i aixb 
ho hcm dit rnnltcs vegades, i s’ha dit en Ponkncia- s’hauran de 
regular els efectes, no només CIC sticcessi6, sin6 altres efectes 
d’aquesta parella, i el fet que cs reguliri els efectes 110 vol dir 
que regulem la parella de fet i, per tant, homologuem d’alguna 
manera els no casats amb els casats i, per tant, no hi ha aquesta 
llibertat de no casar-se, sinó simplement els cfectes i, a més, 
aquests efectes voluntaris de la persona que els vulgui acceptar, 
Per tant, cl respecte a aquesta llibertat que ha sigut la Ilibertiit 
que s’ha dit en el transcurs clel debat d’itqwsta JJei, 6s un dels 
fonaments del dret civil catalh. 

Se’ns podria dir que el fet que nosaltres reguléssim la suc- 
cessió no tindria cap importhicia si de fet no té urles repercus- 
sions fiscals i aixxb em sembla que sc’ns va dir en Comissió. Bé, 
cl fet de les lleis fiscals, tothom sap que s6n les lleis que varien 
més i que c;invicn més, I’uwdcrimmt que canvia niés dintre de 
la societat; per tant, e1 fet que nosaltres regulem en aquests mo- 
ments unes iiistitucions de dret civil catmlh, el fet que en aquests 
moments per l’ordcnament fiscal no quedin exemptes aquestes 
trasmissions CIC successions entre dues persones que no estiguin 
casades, no té cap m6s efecte II la llarga, per@ es pot modifi- 
car pedectanlent la Llei Fiscal; o sigui, entenem que aquest no 
és prou argument per dir que no s’esth d ’ t i ~ 0 ~ 1  amb els efectes 
de la parella de fet. 

Les institucions, creiem que en aquests moments moltes ins- 
titucions internacionals estan demanant -nosaltres ho hem dit 
moltes vegades, també, des d’aquesta tribuna- que els estats re- 
gulin aquestes situacions, perque aleshores l’hic que trobem 
s6n les llacunes en el dret i, aleshores, aixh, realment a qui per- 
judica és a uns ciutadans que, de fet, l’únicca qiiesti6 que no han 
realitzat 6s un acte de llibertat o amb llibertat que 6s formalitzar 
un contracte, perb, evidentment, si hi ha un contracte thcit, 6s 
evident que aquesta societat els accepti. 

Per tant, tiosaltres n~ hem vist ni hem trobat arguments per 
retirar aquestes esmenes i el que nosaltres demanariem al Gnrp 
de la majoria -abans tmb6 s’ha dit- que estaríem d’acord que 
es busquds una esmena transaccional 011 nosaltres rebaixaríem 
els plantejaments quant a la manera de buscar nna seguretat ju- 
ridica, perb creiem que és important que si nosaltres volem fer 
un dret modern, un dret per al futur de Catalunya, 6s evident 
que aquesta institució l’hauriem de regular en el dret de succes- 
sions, 

Grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Nualart. Torn en 

contra, té la paraula l’ilhtre Diputat senyor Casas-Salat, 
(El M .  H .  Sr. President duhsnta del Sal6 de Sessiuns i V I .  

Sr. Vice-president Primer el substitueix en la direccib del de- 

El Sr. CASAS-SALAT: Senyor President, senyores i se- 
nyors diprrtats, ja ha arribat aqiiell moment en quk ens enfron- 
tem al tema -podríem dir- estrella d’aquest debat, que suposo 
que per a la majoria de vostks ha resultat més aviat pesat i te- 
di&; hi ha termes tiknics, termes que es fan de dificil inteHw- 
ció i que, per tant, per exemple, no fa gai% per aquí es parlava 
de la quarta trebel-lihica, que és una cosa d’iniciats; jo parlar& 
potser, de la quarta vidual i d’altres coses per I’estil. 

En cunseqüPlncia, doncs, els estic dient que j a  ha arribat el 
tema estrella, perque passa que de la parella de fet, n’entkn tot- 
hom, tothom sap qui? és una parella de fet; si vosths ho pregun- 
ten els diran: auna parella de fet són aquells que viuen com si 
fossin marit i muller, perb que no han passat per la vicaria o no 
han mat al registre civib, ja est&, mirin que senzill! Ara bé, una 
definició d’aquest tipus jo no crec que doni sdicient abast per 
poder fer una regdaci6 juridica com la que s’esth pretenent 
aqui, i aqui s’ha pnrlat que no s’eguipara, perb al meu entendre 
si que s’equipara. 

Per tant, jo crec que 6s molt important tot el que els vaig a 
dir respecte a ilixb perquh nosaltres ens hem oposat i ens hi se- 
guirem oposant, i ara el torn que vaig a fer 6s un tom precisa- 
ment global i de carhcter general, perqupl si més no, ja hi ha 
hagut moltes esmenes que les hem votades aqui, perb sense do- 
nar explicacions, prometent que les donatícm. 

Jo els haig de dir que la parclla de fet afecta, en primer lloc, 
la capacitat successbria; en segon lloc, la dignitat per succeir; 
en terccr lloc, Ia partició de I’herkncicz; en quart lloc, la capaci- 
tat de ser testimoni en testament; en cinqd lloc, el testament 
holhgrat en sis& lloc, les causes de nullitat, revocaci6 de testa- 
ments, la institució de l’tiereu per fidúcia, la reducci6 de l’usde- 
fruit especial, la successi6 intestada, la llegítima, el 
desheretament, la quarta vidual i l’addició de dos nous articles 
4 19 bis i cl25 bis- presentats pel Grup Socialista, que fan re- 
ferkncia a Ia regulació de I’any de plor i dels 6tils i de l’habitat- 
ge per R la persona que sigui de la parelta de fet i que quedi. 

but.) 
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Si la Presiúbncia vol, li puc detallar els articles: s6n un total 
de 58 articles, ja votats alguns, i altres per votar, i després una 
esmena addicional que ha afegit ei Grup d’lniciativa per Cata- 
lunya, que demana Il’existkncia d’un registre en el qual es pu- 
gui ... no és d’hiciativa? Jo, per abreujar, demanard permis a la 
Presidbncin i fer un sol torn per acabar, perquh si no, si ara 
m’atura en la Ilegitima i deixo e1 pnc que queda --que també pot 
ser bastant- sense defensar-ho, doncs, aqul ens estarem fins a 
ies nou de la nit. 6s clar, jo crec que val la pena que, de la ma- 
teixa manera que abans hem donat pr~mesa que ho defensa- 
riem, ara doni per defensades o defensi aquestes i faci un 
conjunt de tot plegat. 

RI Sr. VICE-PFSSIDENT PRIMER: Perfectament. 
El Sr. CASAS-SALAT: Doncs, fent Ú s  d’aquest permís que 

em d6na la Presidhncia, i que suposo que interpreto a vduntat 
de tats vosths, perquE ja en deuen estar una mica tips, de tanta 
Llei de Successions o de Codi de Successions, entrarem en la 
iniciaci6 del debat o del torn en contra global que faig contra 
eis meus companys d’Iniciativa per Catalunya i del Grup Socia- 
lista. 

En primer lloc, el que jo voldria és deixar ben clar -per a ai- 
xb j a  m’han aplanat bastant el camí- que el Grup de Conver- 
gencia i Uni6 no te una especial mania a la parella de fet. Aqui 
s’ha dit molt bé que en lleis que dem&, segurament, s’aprovaran 
com 6s la Llei de Tutela i la Llei de Menors Desemparats i 
d’Adopci6, s’admet la parella de fet, o sigui nosallres no hi te- 
nim una especial animadversi6 ni hi tenim una s&rie de prejudi- 
cis -prejudicis ja saben que volen dir actituds preses abans de 
raonar l’nssumpte- contra elf que pugui ser el company i la 
companya, i contra aIlb que pugui ser aquesta realitat que rece  
neixem i que existeix. Ara b6, tambC hem de dir que no tot s6n 
parelles de fet, també hi ha gent que es casa, per6 vaja, aixb no 
6s ei tema ( r idks ) ,  o sigui, que podem seguir. I, el que jo vol- 
dria saber: si aquells que no es casen scin mereixedors o no m e  
reixdors d’una especial protecció. 

En conseqühncia, centraré -després d’haver aclarit la nostra 
postura- que nosaltres no tenim prejudicis, reconeixem aquesta 
realitat sociai, si estern vivint el moment processal ~portri per 
poder regular i per poder parlar del problema. En primer lloc, 
tenim, senyors, que una cosa 6s voler i l’altra 6s poder; hem co- 
menqat avui aquest matf, precisament, en una votació referent a 
un projecte no de llei, en el qual reivindichvem el dret que té 
aquest Parlament tl legisiar en mathria civil. Aixb vol dir que 
les nostres compethies en dret civil s6n discutides d’una for- 
ma sistemAtica i són discutides de mala manera, i ara el que jo 
no voldria -abnenys el meu Grup no voldria de cap manera- E s  
donar un motiu més d’un possible recurs d’inconstitucionalitaE, 

Jo no dic que siguin inconstitucionals les esmenes que han 
presentat els senyors d’hiciativa i els senyors del Grup Socia- 
lista, no ho dic de cap manera, ja  sé que hi ha hagut el Consell 
Consultiu que ha dit que nom& en dos punts potser podrien ser- 
ho, perb aixb no vol dir res, perquk el que digui el Consell Con- 
sultiu no és vinculant per a un tribunal, com és ei Tribunal 
Constitucional, que ja saben vostks que pot admetre una de 
rnanda perfectament per qualsevol argument que atempti contra 
la nostra legislació civil. 

1 em diran: com s’atreviran a fer-ho?, doncs s i  que s’atrcvi- 
ran, s’hi l m  atrevit aitres vegades i ara els puc donar, per 
exemple, doncs, alguns possibles punts que jo utilitzaria si fos 

l’advocat de 1’Estat; per exemple, el fam& registre -de que par- 
lava aquf el senyor, el meu company, Diputat í benvolgut amic, 
el senyor Nualart-, de l’esmena 250 que diu: aper acreditar 
I’existhcia de les parelles de fet existir& un registre)), i el Con- 
sell Consultiu diu: cccompte, que vosaltres no teniu compethcia 
per fer aixb, i en tot cas només ser& un registre que dirs uns 
fets, perh que no produir& efectes jurídics>. Llavors, ja em diran 
vostEs quina utilitat té aquest registre; podriem suprimir el re- 
gistre, no passaria res, perb 6s que encara els quedarien altres 
camins. 

Tenim que, en el testment holbgraf, a l’article 124 es parla 
de la comprovaci6 judicial que ha de fer el jutge. 1 diu que, a 
mks a més de cridar a totes les persones interessades, cridar& 
tamb4. la parella de fet. 

ks clar, aixb és dir al jutge com ha de fer la seva feina. X aixb 
esta en conira á’unes de les facultats explkites i competbncies que 
merva a l’Administcaci6, que és I’Adminisiració de Justlcia. 

Per un attre cant& desenganyin-se, la convivkncia marital 
que es predica aquf, eh? encara que no s’hagi passat per la vica- 
ria ni pel registre civil, forgosament engendra una situacih juri- 
dica determinada, quasi matrimonial: un matrimoni de segona 
divisió. I llavors per aqui podríem dir que e1 Tribunal Constitu- 
cion al... l’advocat de 1’Estat podria opinar que nosaltres no te- 
nim dret a compar2ixer i a fer una llei d’aquest tipus perquk ells 
tenen, segons el 32.2 de la. Constituci6, reserva absoluta en rela- 
ci6 amb la reguiaci6 de les formes de mat.rimoni. 

O sigui que si volen uobar motius en trobaran els que vul- 
guin. I vosth em diran: dé, 6s dar, que presentin recurs. Ja el 
guanyarem>>. Perb, quan el guanyarem? El guanyarem potser 
dintre de set anys? -si és que el guanyem!, perqu5 aixb encara 
esth per veure. El guanyarem dintre de 7 anys? I mentrestant la 
llei quedar& hivernada. El nostre Codi de Successions quediiri 
en suspens. Podran aixecar-li la suspensi6, perh jo no en tinc 
cap garantia. 

Per tant, davant d’aixb, jo crec que l’argument d’aquest risc 
que els he dit abans, una cosa 6s voler i I’aItra poder, 6s una re- 
aritat com una casa. 

Ara, no s’esgota tot aquí. Hi ha un altre problema: el proble- 
ma de definir, per una vegada, no amb els temes que he dit 
abans d’estar per casa, d’allb que és una parella de fet, aquells 
que viuen junts sense haver passat per la vicaria; no, aixh no Bs 
prou; jiiridicament s’han de donar requisits. I el meu company, 
senyor AMM, ens ha dit que hi ha un article que ens volen in- 
troduir i que nosaltres, malauradament, no els el deixarem in- 
troduir, que és el 338 bis, en d qual es fa la definició 
aproximada d’allb que pugui ser una parella de fet, a efectes ju- 
rídics, eh? 

Els el recorclaré, perquk és important, perque desprks faré la 
critica, molt ripida, eh? -no tinguin por, no m’hi estendré gai- 
1-8- i diu així: <<Als efectes d’atlb previst en aquest Codi, s’en- 
t h  per “company” O “companya” el supervivent que hi conviu 
maritalment,.. aquella persona que hi ha conviscut maritalment 
com a mínim durant tres anys immediatament a la seva mort o 
quan existeix la relaci6 de conviv&ncia en el moment de la mort 
del causant, ha nascut un fill d’aquella i) n’havien adoptat un 
durant la dita relnci6)). 

Akb jo no ho trobo acceptable. I no ho trobo acceptable per- 
qu& en primer IIoc no és una definició, sin6 que és quasi quasi 
una regdaci6 de requisits; per& no ho tlefineix. 
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Per un altre cantó, els haig de dir una cosa -tarnbk aqui l’han 
denunciada-, les possibilitats de provar-ho. Com es prova, se- 
nyors? Com es prova l’efmte maritat? 

L’efwte marital, al meu entendre -i suposo que en el de tots 
vostks-, vol dir una relació sexual. I aixb és una cosa molt difl- 
cil de provar. Abans, encara me’n recordo jo --que ja comenFO a 
tenir alguns anys-, quan s’havien de descobrir delictes d’adul- 
teri -encara ho poden veure en algunes pel.l€cules americanes, 
que el detectiu va i sorprh in frugunti les parelles que estan 
practicant actes iE.licits, pes desprh poder exhibir una prova. Fi- 
xin-se si és difícil! Viure sota un mateix sostre no vol dir que hi 
hagi una conviv&ncja marital. Hi pot estar per molts motius; ens 
pochiem, també, írobar en el cas d’una minyona, d’nna persona 
que ha actuat de cuiduúora i que un bon dia, doncs, se li mor el 
señorito o el que sigui -vulguin dir-li I’apel+latiu que vulguin-, i 
surt aquella dona i diu: <<miri, jo era parella de fet; perdoni, es- 
tic aqui no contractada i porto vivint aqui quatre anys i, per 
tant, doncs, passo factura; passo factura i vull que em protegei- 
xi la Llein. 

fis clar, és una cosa molt dificil. Val la pena pensar-hi i tre- 
ballar-hi, perqutk 1a testifical ja sabem que és una prova que, 
malauradament, desprds de depauperar-se el jurament, actual- 
ment no té cap valor. Els mateixos tribunals i els mateixos jut- 
jats --jo ho sé perque sóc advocat en exercici- es miren els 
testimonis així. O sigui que no llegeixen el que estan mirant, 
passen full 1 se’n van a les pericials i busquen altres aspec- 
tes. 

En segon lloc, tenim el problema del cbmput del temps; diu: 
tres anys, i aqui diuen cinc anys: <<cinc anys de convivhcia 
amb efecte maritab. Ara bé, des de quan compta? Des del dia 
que se’n van a viure junts?, que tambk pot ser per alguna cosa 
ocasional, perque es pot donar el cas d’una parella que vagin a 
viure, o que visquin junts i no hi hagi relaci6 d’efecte marital; 
pot ser que no hi hagi afcciCi de cap mena i que clesprbs neixi. 
Quan ho comptarem?, des del dia que van entrar o des del dia 
que va néixer aixb? O, pot ser que vagin molt engrescats, 110- 
gujn UJI piset, s’hi fiquin dintre i, a1 cap de dos anys, es fotin 
-perdonin!-, es fotin fistic l’un a l’altre i un vagi per un cantó i 
l’altx vagi per un altre. Perh com que els pisos estan car’s, s6n 
tan cars, doncs, segueixen exhaurint els tres anys. I, per tant, 
tarnpa: veig operativa aquesta qiiesti6. 

Després, dir que hagin tingut un fill. Molt bé, senyors, que 
hagin tingut un fill. Si,  ha trobo molt b6. f i s  una prova de pri- 
mera mA; perb bé, aquest fili I’hauran d’inscriure i aquesta gent 
-i no ho dic en despectiu ni en forma pejorativa-, ells no volen 
formulismes; perquk inscriure una criatura extramatrimonial de 
tots dos vol dir mar al Registre Civil i fer la declacaci6 i, aixh, 
és molt difícil que ho facin. 

(EE M. H .  Sr. President repr2n ld direccitl del debut.) 
Desprh, que s’hagi donat el fet d’una adopci6. Escoltin, ai- 

xb és una cosa que 6s molt especial perqu& requereix, C Q ~  VOS- 

t8s saben, E’adopci6 reqriereix un procediment judicial; i s i  no 
volen anar davant d’un vicari, d’m capell&, d’un rector o no vo- 
len anar davant d’un jutge ... doncs, voldran fer tin procés judi- 
cial? Jo crec que de cap manera. 

Després tenim, per un altre cant6, que hi ha el fet que no es 
defineix la sihraci6. Ili pot haver convivhcia, hi pot haver 
efecte marital, perb també pot ser d’una persona que no estigui 
divorciada, que estigui separada, que tingui la dona vivent i quc 

sigui ... senzillament, s i  aprovem aixb, es converteix en una es- 
pbcie de bígam. O sigui que tampc ens serveix. 

I, per últim, no es pot.,. es parla de persones i, per tant, no 
sabem si estem davant de parelles homosexuals Q heterose- 
xuals, (remor de veus), la qual cosa tampoc -i no ha dic amb 
cap sentit despectiu per les afeccions que pugui tenir cadascú, 
eh? (forta remor de veus), perquh aixb 6s molt lliure, estem en 
un pais lliure i tothom té dret a fer el que vulgui. Ara bé, el que 
passa 6s que em desvirtua la possible definici6 que ens hauria 
de servir de pedra angular. 

Arribar a aquest moment, i jo els dic: senyors, si no teniu un 
concepte clar, jurídicament parlant, del que és la parella de f&.. 

El Sr. PWSXDENT: Silenci! 
El Sr. CASAS-SALAT: ... com podem mar posant paralles 

de fet, afegint-les a totes les institucions del Codi de d’adopci6? 
e s  impossible, és impossible.. . 
Et Sr. PRESIDENT: Senyora Fabian, la crido a i’ordre! 
EI Sr. CASAS-SALAT: Multes grhcies, senyor President. 
El Sr. PRFXXDENT: Continui’. 
El Sr. CASAS-SALAT: ... i, en aquests casos, el que ens tro- 

batíem t% que aquestes esmenes decaurien. Perb nu 6s la meva 
Intenci6 fer Ú s  d’aquest argument que els he donat. No s’esve- 
rin. Jo hi veig altres coses. fis que jo hi veig$ també, una qiiesti6 
que és molt important, i la qiiestib que 6s important és la se- 
güent: en primer lloc, tenim que moltes d’aquestes institucions 
que es veuen afavorides per l’exist&ncia de la parella de fet, ne- 
cessiten un testament, Per exemple, només -i (z manera d’exem- 
p l e  els citaré l’article 373, en ei qual es tracta de la preterici6 i 
de la desheretací& 

Ja saben vostes que ctpreterirn vol dir <<no &ser mencionat 
en un testament}}; o sigui que ha d’existir un testament; doncs, 
si ho poden arreglar amb un testament, perque no ho arreglen 
tot? 

6s una cosa que en els notaris mes cars de Barcelona ara deu 
estar sobre unes cinc mil pessetes. Per tant, s’eviten molts mal- 
decaps podent-ho arreglar d’aquesta manera. 

Després també podríem citar molts casos semblants, perb 
quant al que s’ha dit aquí en referhcia a la successi6 intestada 
-i vaig cremant etapes- els haig de dir que si que és molt diff- 
cil, per no dir impossible, per assumir la voluntat, eh? ... 4 s  una 
de les coses més difícils que hi ha-, perque pensin que el legis- 
lador, quan es posa a Iegislar, no imposa; almenys no ha d’im- 
posar. Na ha de dir: caquest sers l’hereu~>, sinó que, en el cas 
que no hi hagi una realitat, que hi hagi una llacuna, el que ha de 
dir 6s: <<jo presumeixo que aquest és l’hereu>). 

I com sabem nosaltres que la parella de fet o el company o la 
companya volia deixar tots els beneficis i tots els seus Uns a 
aquella determinada persona? 
Aixh ens portaria, inevitablement, a un tribunal; i llavors ens 

trobariem amb un altre aspecte, hauríem d’mar a buscar l’em- 
para judicial. O sigui que la seguretat jurídica per aqui també 
trontolla. 

I, si estan contra el formulisme, evidentment, tamb6 decau, 
tampoc no es poden considerar pactables les esmenes 212,211 
2 14’2 16* &&era, que fan referhela a aquest aspecte. 

Jo crec que el que s’ha de fer 6s aprofundir en aquest tema; 
perquh jo crec, senyors, que és una realitat social i que cada dia 
va en augment. NO és cap mentida. & una cosa que s’incre- 
menta i, en conseqiihcia, el que tantes vegades s’ha demanat 
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aquí, en aquest Parlament, jo -a títol personal i no com a mem- 
bre de grup- crec que s’hauria de fer una comissió o una po- 
nhcia  conjunta que estudiés, des de tots els punts de vista, el 
concepte d’aquesta parella de fet i quins s6m els requisits i quins 
slin els beneficis que se’is pot donar, i no agafar una llei que ja 
esta feta i afegir-hi <<oli>>, <<o la parella de fet o el cornpany>>, et- 
&era, <<o companya)). 

Aixb, jo crec que és el que s’hauria de fer. 
Ens queden moltes,.. un altre aspecte, Seria justa aquesta I% 

glamentaci6T Els posar6 breument nom& dos exemples; i 
n’agafaré un de camp i un de ciutat. Imaginem-nos per un mo- 
ment, i partint de la definici6 que ha donat el senyor AbelI6, 
que ve un bon senyor un bon dia, s’ajunta amb una senyora 
amb efecte marital i convivkncia durant vint anys. Aquestes co- 
ses passen, eh? O sigui que no se n’estranyin, passen. I, al cap 
de vint anys, diu: <mira, j a  n’estic cansat i corn que no hi ha res 
que m’ohIigui a quedar-m’hhi, passi-ho-bé! >). La deixa. I llavors 
n’agafa una altra de més jove o el que sigui, i al cap de nou me 
sos t6 una criatura. Ja esta, j a  ha nascut l’infant. 

Mor al cap d’un temps ixcs; immediatament, quina 6s la per- 
sona que és la beneficiada? Aquella que ha tingut la criatura; i, 
en canvi, l’altra que ha sacrificat tota la seva vida, quasi vint 
anys de la seva vida, o més de vint anys de la seva vida, es que 
da completament desguarnida. (Remor de veus.) O sigui que 
q u i  hem de, bé, vigilar l’aspecte aquest. 

Després, a pa&, pensem que el nostre dret també t6 un 
tronc agrari i s’ha de mirar molt b6 aquest aspecte. A pag&s, un 
cas d’un vidu. Per exemple, un senyor es queda vidu i busca 
companyia, I la companyia es converteix en una parella de fet, 
perb te un fill. Un fill d’un primer matrimoni. I aquest fi11 preci- 
sament ds el que li treballa Ia terra i e1 que li fa les feines, i el 
que li fa tot. 1 diu: <<mira, el pare td una ..., aixi, més ... qui3 hi fa- 
rem!)), (remor de Y ~ U S ) ,  a r a  li ha agafttt per aqul, doncs, ja li 
passarb, eh?, i no hi va donant importbcia. Perb passen tres 
anys i el vidu se’n va d’aquest m6n. I, llavors, aquest pobre h~ 
me es troba que alguns supbsits dels que hi ha aqui: usdefruit, 
vidual, passen a la parella de fet. I ell, que ha millorat: aquella 
terra, que ha trebalIat aquella terra, que ha estat all&, doncs, es 
queda practicament sense res, esperant que es mori la parella de 
fet que, generalment, serA més jove que no pas el seu ... (Forta 
remor de veus.), 

Doncs, senyors, quk fara si se n’assabenta, qu8 farh si se 
n’assabenta el xicot aquest? Doncs, abandonarh, se n’anirh, di- 
rk <<M, mira, quan es mori ja tornar&, IIQ rnilforarh la terra. 1 
ara que estern preconitzant la necessitat que aixb vagi endavant, 
doncs, haurem comes una injusticia i haurem comes una cosa 
perjudiciai. 

A més a m6s, jo us voldria dir, tnrnbk, un altre aspecte: qui- 
nes classes de parelles de fet podem veure? 

Podem veurc un tipus de parella de fet.,,, jo en veig dos: el. 
tipus de parella de fet que diu: <ct’estimo, m’estimes, l’amur, la 
paraula ... no necessitem res mentse duri, etc&tera>>; se’n van a 
viure junts; molt respectable. Perh també pot haver-hi 1’artltre ei- 
xerit que digui <<t’estimo, t’estimes, m’estimes, etcktera, per6 el 
dia que em cansi de tu, jo no m’hauré de divorciar. I si no m’he 
de divorciar -tan afeccionat que 6s ei senyor Nualart als divor- 
cis-, si no In’he de divorciar, per tant, no et passaré xina pen- 
s i b .  1 actualment estem en uns moments que aixb comenp a 
fer por, perquE s’ha convertit en un delicte. També hi pot haver 

algun espavilat que fagi aquestes coses. I, per tant, tamM val- 
dria la pena que entrdssim en trhmits. 

podem escapar-nos dels formulismes, p q u k  ne- 
cessitem els testaments. No podem escapar-nos de l’empara ju- 
dicial, que no deixa de ser un formulisme. 1 ens trohem que 
tamb6 podem caure en una injustícia. 

Ens queda, per tiltim, la llegítima. La llegltima aqui encara 
no s%a discutit. Jo a v q o  el meu punt de vista. Jo eIs diré que 
els articles 355, 356 i 379 presumeixen que s’ha de donar una 
Itegítima a la parella de fet. 

Jo els d i d ,  senyors, que la llegítima $’est8 convertint en un 
tren d’aquells de rodalies, com el diumenge, que no hi cal, nin- 
gli, perh encara se n’hi penja un altre. Si posem la puella de 
fet, pensin que a la llegítima, que ja és curta, la catalana, i és la 
quarta part de I’herencia, hi aniran: els fills matrimonials, els 
fills que no siguin matrimonials, els fills adoptius i, per Últim, la 
parella de fet. I, d’aquesta quarta part, s’haurh de dividir entre 
parts iguals i,  llavors, a més a m&, per culpa de l’argument fis- 
cal -que aquí s’ha dit que l’havfem de deixar completament de 
banda, per6 que jo crec que és important-, aquella persona -i 
com diu el meu company Camps i amb molta rad, eh?-, (riu- 
Eles), aquella persona, de cada deu pessetes que cobri, per@ li 
aplicaran un tipus del 60% o potser més del 7096, de cada deu 
pessetes que cobri, només n’hí quedaran tres. O sigui que real- 
ment posar-la, introduir-la qu i ,  ens sembla una mica excessiu. 
1 per aixb, per tant, nosaltres no ha veiem gaire clar. 

En sembla, doncs, ja us dic, ja els dic, que la postura nostra 
no pot ser més clara, No tenim cap mena de mania; admetem la 
parella de fet, per6 també valem fer les coses ben fetes perque 
nosaltres, senyores i senyors diputats, som legisladors, som els 
representants del p b k  de Catalunya i estem clavant d’una obra 
rnillenhria -es pot dir quasi rnillenhria- que és el nostre dret, i 
no ens ho podem saltar aixi alegrement; tenim I’obligaci6 de re- 
considerar-ho, de pesar-ho amb balanp fina, i no podem fer- 
ho. 

I per acabar, dic iina casa: contemplem la mort, pe&, i quan 
contemplarem la vida? Aquesta parella de fet, mentre viuen, 
també tenen un patrimoni econbmic, i en aixb no hi hem pensat, 
no? S’hi ha de pensar, també. T per tant, jo crec que aixh ja  so- 
lament hauria de ser motiu perqu& es comprengubs la nostra 
postura i pcrquh hi votarem en contra. 

Moltes grhcies, senyor President; moltes grhcies, senyores i 
senyors diputats. 

EI Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Cases-Salat. 
Procedirem a les votacions ti’aquest bloc. En primer lloc vota- 
rem tots els articles que no tenen esmenes, que són els se= 
giients: dei 267 al 285; del 287 al 300; del 302 al 316; del 3 I X 
al 325; del 327 a1 332; 335342; 344-346 i 348 al 351. Es voten 
tots aquests articles sense esmenes. 

O sigui, 

Vots a favor? 
Aquests articles han quedat aprovats per unanimitat. 
Ara voldria fer una proposta a l s  senyors portaveus del Grup 

d’hiciativa i Socialista: es poden votar conjuntament les seves 
esmenes? La Presidhcia cntén que si, amb excepci6 d’una, que 
és la 154, que ha anunciat el portaveu de la majoria que la vota- 
ria a favor i aquesta hauríem de vatar-la separadament. 

Hi est2 d’acord, senyor Camps? 
Doncs, votarem en primer lloc aquesta esmena, la 154, quc 

6s a l’article 266. 
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Vots a favor? 
Ara sotmetem a votaci6 totes les esmeiies del Grup d’hicia- 

tiva, cornengant des de la 155 fins a la 194; s6n totes les csrne- 
nes del Grup ci’hiciativa, conjuntament. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han estat rebutjades per 27 vots a favor, 

A continuació es voten les esmenes del Grup Socialista, que 

El Sr. ABELL6: Senyor President, la primera és la 158. 
El Sr. PRESDENT: 158; si, que la 157 6s del Grup d’Inicia- 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han quedat rebutjades per 27 vots a favor, 

61 en contra i cap abstenci6. 
A continuació, si no es demana votaci6 separada, votarem 

conjuntament els següents articles: 286, 301, 317, 326, 333, 
334,335 ..., no: 334 -335 no, que ja est& votat-, 336, 337, 338, 
339,340,341,343,345,347.i 3 2 .  D’acord? 

Doncs, es voten conjuntament tots aquests articles, segons el 
Dictamen, 

Vots a favar‘? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquests articles han quedat aprovats per 64 vots a favor, 24 

Passem ara al titol cinquk Dels articles 353 al 354 no hi ha 

Vots a favor? 
Aquests articles han quedat aprovats per unanimitat. 
A I’esmena 201, de l’article 355m té la paraula e1 Grup 

d’hiciativa. L’ha defensada ja? Digui’m quines lla desefensat. 
(Pausa.) Digui’m fins a quin article. 

El Sr. NUALART: Esmenes que feien ref’erkncia als mem- 
bres de la parella de fet. 

El Sr. PRESIDENT: Si, perb j a  m’ho dir2 cada vegada per- 
qu& jo no ho puc endevinar. 
0 sigui, la 201 i 202, s6n d’aquestes? Si? 
El Sr. CAMPS I ROVIRA: Perd6, són defensades i contradi- 

EI Sr. PRESIDENT: La 203, socialka. 
El Sr. N3ELL6: Sí, senyor President. Aquesta 6s una esme- 

na de suprcssi6; en aquests moments hem entrat ja en la llegiti- 
ma i el nostre Gnip, donat que aquesta Llei es va debatre 
relativament fa molt poc al Parlament, no ha presentat quasi cap 
csrnena. Per tant, defensm’ern conjuntament les dues esmenes, 
la 203 i la 207 ..., i la 208, que fan referhicia a la llegítima. 

LA 207 i la 20R fun rafedncla nt company I, per tmt, 6s un 
debat que ja  hem tingut anteriorment; les clonariem per defensa- 
des. I la 203 €a referkncia al jutge competent. En aquest article 
366 se’ns diu que el jutge decidir& d’acord amb I’equitat i pel 
procediment establert els actes de jurisdic& voluntbia. 

Nosaltres demanem la supressi6 de l’acard amb equitat. No- 
saltres creiem que aquesta és una fórmula molt difícil de detcr- 
minar que vol dir que el jutge competent decideixi d’acord amb 

60 en contra i cap abstenció. 

ser& la primera la 155 ..., no: la 157, i Sa darrera la 200. 

tiva. 158 a 200. 

en contra i cap abstenció ... Una abstencid 

cap esmena i es poden votar en aquest moment. 

tes ja, senyor President. Fan referencia a la parella de fet. 

X’equitat, i per tant creiem que el millor que es pot fer amb 
aquest article és suprimir aquest paragraf. 

Res mds, senyor President. 
El Sr. PRESEDENT: Moltes gracies. Vol fer t ~ r n  en contra, 

senyor Camps? Té la paraula. 
El Sr. CAMPS I ROVIRA: Si, senyor President. Aquest 6s 

un terna que va ser un dificil equilibri en el moment que es va 
aprovar, a l’kpoca en qui? aprovhvem la Llei de Llegítimes, Es 
tracta de la possibilitat que té l’hereu de pagar les llegítimes 
amb b6ns o amb diners. I el que diu aqul 6s que si paga amb 
b6ns i el legitimari no s’hi conforma, amb els Mns que II, han 
tocat o amb el valor que se% ddna, decideix el jutge amb qui- 
tat. I aquest jutge pot, a part de l’equitat, anar a un dictamen pe- 
ricial que digui: <<Aquests Uns valen aixb i, per tant, no tens 
dret a protestar sobre el valor d’aquests bénsn. 

Home, certament, el jutge amb equitat ... E1 que passa és que 
l’equiiat 6s una de les formes, d’aquelles de la tradici6 jiiridica 
catalana, que en aquest cas, admetent que el jutge pot anar a un 
procediment voluntari, pe& pot demanar la prova de perits, no 
ens hi fa m a m  nosa, especialment quan vostk sap que aquest 
era un dificil equilibri que vam trobar en aquell moment. Ara, 
jo no m’atreviria a suprimir-ho per respecte a l’equilibri que 
vam trobar fa poc temps. 

Grhcies. 
El Sr. PWDENT: Moltes grhcies, senyor Camps, El Grup 

Popular t6 l’esmena 204. Senyor Perea, t6 la parada. 
El Sr. PEREA: Si, grhcies, senyor President. Aquesta esme- 

na a l’articulat est& directament vinculada i esdeve de i’esmena 
de totalitat que en el seu moment va presentar e1 meu Orup al 
Projecte de Llei de Llegítima, el contingut de la qual l’estalvio 
per suposat, perb sí que, una vegada aprovada aquesta Llei de 
Llegitima, reiterem, perb, IYntent de rectificar un dels més 
greus errors comesos, com és privar del seu cdcter real el dret 
del legitimari enfront de l’hereu, abocant aquest a una situaci6 
d’absoluta inseguretat i mancada de tota protecció jurídica. 

Grhcies, senyor President. 
El Sr. PRFSIDENT: Moltes grhcies. Vol fer torn en contra, 

senyor Camps? T6 la paraula. 
El Sr. CAMPS I ROVIRA: Molt rhpidament, Aquesta és un 

antiga batalla que vam sostenir amb l’actual president de la ges- 
tora -perdó: l’actual president senyor VidaLQuadras, vaja; per- 
doni, no voldria en absolut entrar en cap ... No, vull dir que vam 
estar discutint, vam estar discutint llargament respecte al fet 
que la Llegítima pasds d’una pars valoris bonorum a ser real- 
ment un simple dret de crhdit enfront de l’hereu. Jo donaria per 
reproduides aquelles explicacions amb la major brevetat i ente- 
nem sincerament que pel fet que perdi aquesta garantia real no 
queda absohtament desprotegit. En tot cas, queda com un cre- 
ditor mes de l’herhncia, senyor Perea, i ds creditors, home, els 
costa cobrar, perb de desprotegits no ho estan. 

Grhcies. 
El Sr. P R E S I D W :  Moitas grhch,  senyor Camps. El Grup 

El Sr. NUALART: Si; si vol lkgkd les esmenes que hem do- 

El Sr. PRESIDENT: Molt bé. 
El Sr. NUALART: Serien la 212, 214, 216, 219,223, 224, 

El Sr. PRWIDENT: JAes considera decaigudes? 

d’hiciativa mant6 l’esmena 205 i 206, que 6s a IB article,. 

nat ja pes defensades. 

227 i 233. 
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El Sr. NUALART: Aquestes, decaigudes, 
El Sr. PRESDENT: Les considera demigudes, eh? Moltes 

grhcies. Doncs, defensi la que consideri viva, que suposo que 
deu ser.., 

El Sr. NUALART: L’esmena 205. 
El Sr. PRESIDENT: La 205 i la 206. 
El Sr. WALART: A l’esmena 205 el nostre Grup el. que fa 

és, en I’articIe 369, incloure que el pagament ..., mentre no es 
faci el pagament de les Uegltimes,’hi hagi una seguretat regis- 
tral. Nosaltres entenem que aqui 6s una qiiestili de seguretat ju- 
rídica. Si de fet aixb no s’inscriu en el registre, dificilment hi 
haurh una seguretat jurfdica per als que han de cobrar la llegiti- 
ma. 

Nosaltres amb aixh hi p e r n  un termini de cinc anys prorro- 
gables, i entenem que el fet qne existeixi el Registre Civil és 
una seguretat per al que ha de rebre la llegitima. Si aixb desapa- 
reix i, per tant, no s’inscriuen els drets Iegitimaris en el registre, 
evidentment, es poden donar una shie de situacions en qu& des- 
prés no hi hagi els bens, encara que es pot dir que hi pot haver 
h6ns mobles, Q el que seria la distimi6 entre b h s  mobles u 
bens immobIes. Perb, fins ara, la inscripci6 -em sembla- en el 
registre ha sigut positiva. 

Grhcies, senyor President. 
El Sr. PRFSTDENT: MoItes grhcies. No vol ... 7 I la 206, no 

El Sr. CAMPS I ROVIRA: 6s  coherent, senyar President. 
El Sr. PRESDENT: Qu%? 
EI Sr. NUALART: La donem per defensada, senyor Pmsi- 

dent, 
El Sr, PRESIDENT La ddna per defensada. Vol Eer-hi torn 

en contra? 
El Sr. CAMPS I ROVIRA: Grhcies, senyor President, molt 

breument. Simplement mantenir I’afectaci6 real que demana e1 
ponent senyor Nualart 6s tomar una miqueta a la redacci6 
d’abans de la Compilació. Es un tema que ja vam debatre molt 
bpliament en ucasid de la llegítima i no voldria reincidir en ia 
discussi6 que varn tenir. 

Ens sembla a nosaltres que mantenir la ilegítimn corn a sim- 
ple dret de crbdit flexikilitra i d6na molta més rapidesa a la par- 
tici6 i a l  deferintent de I’herencin. Per tant, ens mantenim m h  
el text del Projecte. 

la defensa? 

Grhc ies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Camps. Esmena 

209, del Grup d’lniciativa, a l’rirticle 375. Per a Ia seva defensa 
el senyor Nuaiart té la paraula. 

El Ss. ‘NUALART: Si, senyor President, la donaríem per de 
fensada, perque 6s tomar unit altra vegada al que hem discutit 
en el transcurs d’aquest debat sobre el temps de tres anys, cinc 
anys, dos anys, i aquest és on nasalbes Riem la modificaci6 a 
tres anys, 

L’altra esmena, que 6s a l’article 379, i que és l’esmena 211): 
nosaltres, aquf, e1 que hi afegim es, a mes del que es diu, la se 
paració, el divorci, l’anuHaci6 de matrimoni, la declaraci6 en 
virtut de sentencia fema, la situació de fet, amb trencament de 
la unitat familiar ... B6, fem tota una relació d’extinció de la Ile- 
gitirna. 

Grhcies, senyar President. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, Vol fer tom en contra, 

seny or Camp s3 

El Sr. CAMPS I ROVIRA: Pel que fa al termini, no. Ja ens 
sembla M el del Projecte, i mantenim la cohexhcia amb els 
cinc anys que propugnem. Pel que fa a I’esmena 210, escolti: 
tindria sentit si nosaltres féssim el canjuge el legitimari, prb  és 
que no el fem. No és el cas; ens sembla que no és adequada 
aquesta addici6. 

G d c  ics. 
El Sr. PRFSDENT Moltes @cien. El Grup Socialista manté 

l’esinena 21 1, a i’article 382. La vol defensar, el senyor AbeM? 
El Sr. ABELL6 Sí, senyar President, de€ensarkrn I’esmena 

211, 213, 215, 217, 218, 220, 221, 225, 226, 228, 229, 230i 
231. 

Totes aquestes esmenes fan re€e&ncia a la quarta vidual. Hi 
ha algunes d’aquestes esmenes que són congruents amb el de- 
bat que hem tingut abans ai voltant de la parella de fet. Nosal- 
tres, als llocs on es pala de ~mnsorb parlem de ~causantn i, 
evidentment, afegim la figura del company. X per tant, hi ha un 
conjunt d’questes esmenes en que hi ha, estrictament, aquesta 
esmena, o de modificació o d’addició. 

Després nosaltres, en Ies esmenes 225, 226 i 228, hi afegim 
un darrer pariigraf que regula els casos en qu& el company so- 
brevivent no tindrii dret a reclamar la quarta vidwtI. Nosaltres el 
que establim és que en el cas que mori l’altre company, n’esti- 
gués separat per una causa que li fos exclusivament imputable i, 
en segon lloc, en el cas que sigui declarat indigne de succeir el 
~ ~ m p ; m y  premort. Per tant, el que establim s6n dues classifica- 
cions, en aquest article 384, com quan diem qui no té dret a re- 
clamar la quarta vidual: una que fa referencia al consort 
sobrevivent: i una altra, la que fa referiacia al company sobrevi- 
vent. Per tant, el Projecte de Llei nomes s’ocupa de regular, 
evidentment, una d’aquestes, la que fa referbeia d consort so- 
brevivent. 

A l’articlc 387 se’ns planteja l’extinció de la qwuta vidual. 
Per tant, l’aceió per reclamar s’extingeix, en primer lloc, per la 
reniincia expressa del sobrevivent després de la mort del cau- 
sant; en segon lloc, per contraure matrimoni el sobrevivent o 
per la convivimcia marital amb una persona desprtSs de la mort 
del caasant i abans d’exercir-la, i per tant, aquest conjunt d’es- 
menes fan referhcia, precisament, que nosaltres fem extensiva 
la quarta vidual no sals al matrimoni, sin6 també ai company 
sobrevivent, 6s a dir, a la parella de fet. 

Amb aquest conjunt d’esmenes el que pretenem nnsdtres és 
que hi hagi una aplicació coherent, carn deia abans, m h  la de- 
fensa que hem fet amb Ia parella de fet. 

Res mes, senyor President, 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor A k M .  Torn en 

contra, té la paraula el Diputat senyor Camps. 
El Sr. CAMPS I ROVIRA: Senyor President, dono per fet el 

torn en contra, atenent les paraules que amb gran encert ha dit 
el meu company Casas-Salat. Només per notificar4 que vota- 
rem favorablement I’esmena 229, que no te... 

El Sr. PRESIDENT: 2297 
E1 Sr. CAMPS I ROVIRA: 229, 230, 231, que realment, 

malgrat que poden Cer referkncia a aquesta ternbtica, poden per- 
fectament votar-se, que 6,s una precisi6 del text. 

Grhc ie s, 
El Sr. PRESKIENT: Mdtes gracies, senyor Camps. El Grup 

d’hiciativa val defensar la resta d’esrnenas que li queden, que 
són molt poques? 
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Vol que li digui quines són? La 222 ... 
’El Sr. N UALART: Quasi, senyor President, defensaríem,. . 
El Sr. PRESJDEW: ... la 232, i després ja només n’hi queda 

EE Sr. NUALART: D’acord. 
121 Sr. PRESIDENT: De manera que defensi-les totes, i aiii- 

xi ... Si li sembla bé, eh? 
El Sr. NUALART: Si, senyor President, l36, pel que fa refe- 

rencia a I’esmena 222, és simplement el fet de suprimir q u e  l i  
fos exclusivament imputable}). Estern parlant, en aquest ,article, 
sobrc el cas en qu& el sobrevivent no tindrh dret a reclama la 
q1iart.a vidual, i es parla que estiguks separat judicialment o de 
fet, i aleshores s’afeegelx aper una causa que li fos exclusiva- 
ment imputable)). Abans, en nn altre article, se’ns deia que fos 
per alguna de les causes de separaci6 o divorci que es regulds 
pel Codi Civil. Aquí ens parla <<per una causa que li fos exclusi- 
vament imputable>>. Se sap que es pot donar una separaci6 de 
fet i que no hi hagi cap causa imputable a cap dels cbnjuges. Si 
rnds actualment, i sobretot en el Codi Civil, el que es preth, i 
tamb6 ar la regulació moderna del dret civil pel que fa referhn- 
cia a la famfiia, 6s que no hi hagi culpabilitat quant a les separa- 
cions i els divorcis. 

Pel que fa a l’esmena 232, és una altra esmena de terminis 
de tres anys, de dos anys o cinc anys, que nosaltres donaríem 
per defensada. 

I pel que fa a I’irltima, a la creacid del registre, nosaltres el 
rpe voldríem és que Ia creaci6 d’aquest registre ... -i es podria 
dir, doncs, que hagués decaigut el fet de que no reguli la parella 
de fet-, llosattres entenem que podria de totes maneres, el GQ- 
vern, CII el termini de  sis mesos, crear aquest registre. Se’ns ha 
dit, quan s’ha defensat la no-inclusió de les nostres emenes so- 
bre la parella, sobre la incanstitucionalitat, i sobretot amb el re- 
gistre de les parelles. No es diu que sigui inconstitucional, es 
diu que en tot cas només pot fer prova, pe& que nu pot tenir, no 
pot ser un ordenament del registre. 6s  evident que nosalires el 
que volíem amb aquest registre és simplement que servis 
com a prova; corn a prova important per a les pareltes, que 
puguin demostrar posterjorment que hi ha hagut aquesta con- 
vivimcia. 

Sc’ns ha dit, tamb6, que no hi havia tina definici6 de la pare- 
lla, de la parella de fet, i per tant quedava ia inseguretat. Jo no 
ho dic, aixb: 6s el Govern, quan envia u11 projecte a aquesta 
Cambra, que ens parla de la parella de fet, i ens piula ric: la pa- 
rella dc fct en el sentit de poder adoptar, Els mateixos dubtes 
que se’ns ha dit en aquest moment, sehs podia haver dit també 
4 s  dubtes- c~um s’ha plnntejat que aquesta mateixa parella 
p d i a  adoptar. Per tant, o bé t6 valor per a l’adopci6 i, per tant, 
es considera aquestir parella, o no tk valor per a res. L’altra 
qüestió és que siguin fi  efectes diferents, i aquests efectes no 
s’hnctaguin, perii, evidentment, aquesta prova de dir-nos: <<No 
hi ha una seguretab, aleshures 110 hi hauria seguretat, tampoc, 
per adoptar. 

I finalment, s’linn dit rrlgiins exemples amb que nosaltres, re- 
almelit‘, no hi estaríem rnoit d’acord, perqrik se’ns deial, i se’m 
ha dit de la persona aquella que convivia vint anys, i que ales- 
hores no hi tindria cap circt. Nosaltres el que valdrem amh 
aquesta regulaci6 6s aixb: que la persona quc hagi conviscut 
vint anys amb uila altra tingui el dret a succeir. 

una, que proposa una nova disposició transitbria. 

Grbcies, senyor President. 

El Sr. PWIDENT: Moltes grkies. Ja ha vist que la Presi- 
dhcia  li ha deixat que fes un torn de r&plicca, eh? Bé, bk ho ha 
aprofitat hhbilment. Torn en contra: el senyor Camps it5 la pa- 
mula. 

El Sr. CAMPS I ROVIRA: Pel que fa al tema de la parella 
de fet, el torn de replica no serrh hhbiiment correspost. La dono 
per feta amb les paraules del senyor Casas-Salat. 

la 
que feia referhcia ..., que vostk n’ha fet la defensa i que feia re- 
ferkncia, no R la parella de fet, sinó a la sepanici6 de fet. fis 
clar, si s’aprov6s l’esmena que diu vosth, cada vegada que hi ha 
una sepami6 de fet s’hauria d’anar foqosament al jutjat per fer 
una prova. 1 és que hauria de ser viu, d’anar a provar, p e r q d  si 
no es perdria la quarta vidual. Per tant, cm sembla guc és una 
defectuosa interpretaci6 per part seva. 

E queda una sola esmena... sí, concretament, la 222. 

Grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Camps, EI Gnip 

Socialista té l’esmena 234, i jo li pregaria que fes ja la defensa 
de totes les que resten fins al final, si li és possible al senyar 
portaveu. El senyor Abell6 té la parada. 

El Sr. ABELL6: Primer faríem la defensa de les esmenes 
que fan referhcia a la reserva; en concret, la 234, 235, 236, 
237,238 i 239. 

El Sr. PWSDEW: Molt b& 
El Sr, ABELL6 Aquest conjunt d’esrnenes plantegen la su- 

pressi6 de la reserva. De fet, aquest debat s’inicia I’any 87, 
quan el Parlament es va pronunciar sobre aquesta qiiesti6 i va 
suprimir una de les dues reserves, en concret la troncal, i va 
deixar la reserva binupcial, diguem-ne, la de segones noces. 
Nosaltres el que demanem avui és que també se suprimeixi 
aquesta reserva pels següents arguments. 

En primer Ilw, nosaltres el que creiem 6s que és una institu- 
ci6 que esth fonamentada en un recel mes aviat tradicional que 
s’ha suscitat entorn de les segones noces i, per tant, persegueix 
fonamentalment protegir els fills dhn  primer o anterior matri- 
moni. Per tant, rnitjangant aquesta reserva binupcial, el que es 
fa és que s’estableix que, quan el pare o la mare que tenen des- 
cendbcia d’un anterior matrimoni contrauen noves nGpcies, 
perden la facultat de dispostu lliurement dels Mns que d’una 
manera directa o, fins i tot, indirecta, havien adquirit del con- 
sort premort; i per tant, en cangrukncia amb aquesta limitació, 
la Llei reserva aquests b6ns per als fills o els decendents de 
i’mteriur matrimoni presumint que questa hauria estat la pro- 
bable voluntat del consort premort. 

Nosaltres creiem que, precisament per aquest argument, s’ha 
dc suprimir, perqu5 neix de la prevenci6 contra les segones no- 
ces que en el passat impregnaven, també cal dir-ho, una part 
molt important del nostre dret, perb que avui no té cap xa6 de 
ser i que, fins i tot, esta molt clar que esta en contradicci6 amb 
la sensibilitat i la realitat actual. 

Nosakres creiem que les rezerves heredithies responen a un 
tipus d’organitzaci6 familiar agrirria, en la qual es consirEexa la 
mort d’un dels cbnjuges corn a dnica causa de dissoluci6 del 
matrimoni i que, a mes, atorga als fills matrimonials un tracte 
molt més favorable que als altres fills. I és evident que ens els 
temps actuals les coses van per camins rnolt diferents. Perb és 
que, a més a mks, aquesta reserva binupcial 6s incongruent 
mantenir-la una vegada que amb les reformes que vam fer l’my 
84 es va suprimir la manifestaci6 de I’anornenada Llei hac 
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ediictaali, la qual perseguia una finalitat similar a la que justifica 
la reserva binupcial, 

Perb, de totes maneres, nosaltres pensem que la gran incan- 
gruhncia es troba en el fet qne -amb el debat que teníem abans, 
en les anomenades unions matrimonials de fet, en la parelia es- 
table- el cbnjuge supenrivent que visqui en aquesta sihwi6, 
pel sol fet de viure amb wia altra persona sense haver contret 
matrimoni amb ella, no esth obligat a la resema binupcial que, 
en canvi, l i  afectaria si regularitzés la seva situaci6 per la via 
d’un ulterior matrimoni. 

Aixb, evidentment, porta a la gran incongruhncia que l’ulte- 
rior matrimoni rep un tracte més desfavorable que la unid rna- 
trirnonial de fet, creada al marge de la llei, i per tant, des 
d’aquest punt de vista, no hi ha dubte que est& en contradicció 
amb les posicions que Y Q S ~ ~ S  han mantingut fa un moment. 

Per@, en el supbsit de la uni6 matrimonial de fet, els b6ns 
que aquest consort supervivent hagi adquirit del premort puguin 
anar a la persona que maritalment viu amb ella, en haver desa- 
paregrit, precisament, aquestes limitacions que parlavem abans, 
pel primitiu article 254.2, que establia respecte a la dona que 
hagut% conviscut amb el causant que deixés fills O descendents 
matrimonials. .. 

Per tant, cies d’aquest punt de vista, sembla més congruent, 
precisament, que en un sistema de dret civil catalh, que t.6 com 
a principi fonamental que al llarg de tot aquest debat s’ha anat 
repetint per part dels portaveus de la majoria la llibertat de tes- 
tar, la llibertat de clisposici6 mortis causa, deixar precisament a 
la iniciativa dels particulars els efectes de l’momenada reserva 
binupcial. Aixb sembla molt mnds congruent que no pas establir 
legalment una lirnitacid a la llibertat de testar que, a rnks a més, 
ve fonamentada, evidentment, en unes bases que poc tenen a 
veure amb els principis que avui dia ens informen Re la realitat 
social i, sens dubte, també, la realitat social i familiar catalana 
del nostre temps, 

Per tant, per tots aquests argiiments, nosaltres dcrnmariem la 
supressió de la reserva. 

EI Sr. PMBIIDENT: Moltes grhcies, senyor Abelló. Vol fer 
torn en contra? EI senyor Csmps t6 la paraula. 

El Sr. CAMPS I ROVIRA: Si, grhcies, senyor Besident. 
Molt breument, el tema dc la reserva és un terna conflictiu, 
efectivament li ho reconec, i l i  reconec que, segurament, el pas 
important ja es va fer en la refornia -que vostb ha mencionat- 
quan es va ..., de les dues reserves es va suprimir Ia reserva tron- 
cal i va quedar nomes la rcserva binupcial, I-Ionie, jo  no estic 
massa d’acord que aixb, aquest tipus de.resewes, siguin prhpies 
de la ciutat rural -ciutat o niral o urbana. 

Jo m’he pern& la ilibertat de fer una petita enquesta, iilti- 
rnament, sobre aquest terna que a mi, realment, particularment 
em fa trontollar. fis licit, realment, que els béns que s’han ad- 
quirit del consort difunt, s i  el sobrevivent cnntrair segones n6p- 
cies, quedin reservades per a l s  fills del primer matrimoni?; hi 
ha, realment, una reticencia en aquest segon matrimoni? Home, 
IIQ exactament, una reticencia al segon matrimoni, potser una 
protwci6 dels fills. I, curiosament, li he de dir que I’enquestn 
aquesta -petita enquesta, bbviament- ha donat, en un 90%, fa- 
vorable al manteniment de la rescrva. Tothom ha trobat dogi- 
quisssirn)- que aixb que rcalment, en principi, repugna, repugna 
el fet que hi hagi aquesta mínima desconfianga, tothom ho ha 
trobat <<logiquíssim~>. E1 fet de dir: home, uns béns que has re 

but i ‘has retmt, precisament, del mort, si et tomes a casar, que 
quedin per als fills del primer matrimoni, que es guardin, no? 
I-Iome, perb tot i així, estas tement realment que en faci un mal 
6s? No, no, 6s per a la protecci6 dels fills, 

Jo he de &-li que m’ha soq& aquest resultat d’aguesta en- 
questa i no per aquest resultat, sinli, realment, perqub fíxi-s’hi 
bé, senyor Abelló, vost2 s’ha deixat de dir una cosa: <<llevat que 
el cas que el testador, cl donant, disposi una altra cosa#. Per 
tant, la reserva se la pot saltar perfectament el testador; en cas 
que no disposi una altra cosa. 1. quk és el que succeeix? Diu: oh, 
6s que se suposa la voluntat del premort; se suposa que questa 
hauria estat la seva vohmtat. Oh, totes les presumpcions que es- 
tableix l’herencia abintestat, per exempie, s6n aixc totes les 
presumpcions tenen aquest perill. Estem fent ana suposició que 
aquesta ha estat la voluntat, pequi3 si no haguds estat aquesta 
voluntat tenia ocasió i possibilitat de manifestar-ha. Certament 
és discutible; ara, a mi em sembla que almenys la reserva bi- 
nupcial, potser amb baca petita, perb amb un gran convenci- 
ment que, grhcies a..., llevat el cas que el testador, donant Q 

heretant hagi disposat altra Cosa, valdria la pena mantenir-Ia. 
Gdcies. 
E1 Sr. PRESIDENT: Moltes gdcies, senyor Camps. Emena 

240 i següents, del Grup Socialista; el senyor Abel16 té la pa- 
raula per defensar-les. 

El Sr. ABELL6: 51, defensaríem uti conjunt d’esrnenes qtie 
fan refe&ncia a les dispsicions derogatbries i a les noves dis- 
posicions. 

EI Sr. PRESDENT: E a la finaI, tarnM? 
El Sr. N3ELL6: Si, faríem el conjunt d’esrnenes que ... 
El Sr, PlZFSDEW: Fins al final. 
E1 Sr. ABELL6 Pins al final, si, 
El Sr. PRPSIDEPJT: Perfectament. 
E1 Sr. ABELL6: Les esmenes 240 i 241 fan referkncia a la 

supressió de la disposició final primera, en la qual s’assenyala 
que per aquesta Llei queden derogats els articles 63 rz 276 de Xa 
Compilació de Dret Civil de Catalunya i la Llei de Successió 
Intestada; creiem que millora, des d’un punt de vista de thnica 
juridica, la seva disposici6 final primera De fet, són molt sem- 
bl an t s. 

Després tenim aitres addicions de noves disposicions: una, 
que fa referhcia a l’article i 9 bis en el qual intrdiiim, evident- 
ment, en benefici del company i companya, tot el que fa refe- 
rencia a1 causant mort, al que realment li correspon, sigui la 
propietat de les robes, del rnobiliak-; aquesta modificació va 
en la línia dels límits establerts, evidentment, amb els articles 
de guk, es parlava anteriorment i nosaltres, el que volem, 6s que 
es faci extensiva al company i companya del causant amb els 
mateixos avantatges que el cotisort sobrevivent. 

Després, l’eesmena 245, que és la disposici6 final segona, ter- 
cera, és la tnmlificació de I’article 24, de la Cornpilaci& Fa re- 
ferknciil a I’my de plor i, en aquest sentit, la Compilació parla 
del consort supervivent, nosaltres parlem del consort sobrevi- 
vent ... A la Compilaci6 es parla que <<si no és usufructuari uni- 
versal de l’herkncia del premort o si la vídua no gaudeix)), 
nosaltres, evidentment, introduiin q u i ,  també, la figura del 
consort sobrevivent que en l’herhncia testada, el premort s’ha- 
gi ..., no hagi rebut cap atribucib. 

Desphs entrariem en les esmenes 246,247 i 248. La primera 
d’aquestes 6s un nou article 25 bis de la Compilació en el qual 
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es parla cle X’apllcaci6 de l’any de plor al company o companya 
supervivent, d’acord amb les modificacions que hem intrdu’it 
anteriorment en aquesta esmena que els parlava de la dispsicib fi- 
nal segona, i, per tant, des d’aquest punt de vista, nosaltres defen- 
sarÍem ..., la donariem per defmsada amb els mateixos agwnecrts. 

Finalment, dondem per defensada la 247, i hi hauria també 
una disposici6 transitbria cinquena que, evidentment, esta en 
coherkncia amb el debat que liem tingut anteriorment respecte 
als testaments davant de rector, i nosaltres dcrnaiiern la supres- 
si6 d’aquesta disposici6 transitbria cinquena en la qual s’asse- 
nyala que no es podri lliurar cbpia de testaments autoritxats per 
rector abans de i’entracla en vigor d’aquest Codi, si 110 es poden 
recollir tl’acord amb ell. 

Nosaltres creiem que, des d’aquest punt de vista, evident- 
ment, en coiwkncia amb la defensa que hem fet cle la supressió 
de la figura del testament davant de rector tamb6 demanem la 
supressió d’aquest a dísposici6 transitbria cinquena, 

Res mds, senyor President. 
El Sr. PRESDENT: Moltes grhcies, senyor Ak116. Tom en 

contra? El senyor Camps té la paraula. 
El Sr. CAMPS I ROVIRA: Grhcies, senyor President, molt 

breument. Totes Ics esmenes que fan referhncia a la parella de 
fet, les dono per cantradites, i les que fan referhcia al testa- 
ment davant de rector, també. 

J,lavoxs, votaríem favorablement la menció que introdueix 
l’esrnena 243, que ens sembla ajustada, i jo passaria directa- 
ment a fer la defensa de la disposicili derogatbria desena, amb 
el text que hem presentat com a esmena congruent amb el ... 

El Sr. PRE9IQENT: Sí, tamhd ds una bis. 
El Sr. CAMPS I ROVJRA: Tambk és una bis. 6s  l’liltima Fris 

El Sr. PRESTDENT; 249 bis. 
El Sr. CAMPS I ROVIRA: Bé, molt brcument, perquh s’ex- 

plica per si mateixa, Nosaltres no estern d’acord que les lleis 
s’hagin de derogar expressament. Hi ha una ckrogaci6 expltci- 
ta, que és corn pretBn l’esmma socialista, i b6, i aquesta és una 
f6nnulrr; tamM hi ha una derogaci6 thcita, prevista, doncs, en el 
principi conegut que: ílei posterior deroga I’anterior, i una ter- 
cera fhrmula que és la dc substituir la legislació per una altra. 
Per yu& parlem nosaltres de substituir? Parlem de substituir per- 
qui: té l*avantatge que deroguem, perb no deroguem cl dret 
contingut -i sabem que la inspiraci6 de la tradici6 jriridica cirta- 
Iíinna 6s li1 doctrina, et costum, aquesta doctrina emanada durant 
aquests anys de vighcia d’aquest dret i que, per tant, ens ser- 
veix per R hi interpretaci6 mds correcta de la nova lcgislacid. 
Per tant, preferim aquesta fórmula i d’ayui que ens oposem a 
I’esmcna de derogaci6 expressa ytie proposa el Grup Socidista. 

I pcl que fa a l’esmena congruent amb el Conse U..., arnli el 
Dictamen del Consell Consultiu era per fixar, com el seu ma- 
teix redactat diu, las lleis que, efectivament, s6n objecte de 
substituci6 i modificació. Grhcies. 

El Sr. PRESTDENT: Moltes grhcies, senyor Camps. El Grup 
Popular mant6 E’esmena 242; per a la seva defensa, t6 la par,.llrla 
J’iElustre Dipiitat senyor Perca. 

El Sr. PEREA: Si, senyor President. Nosaltres la retiraríem a 
favor dc l’esrnena 240, per@ és el mateix text. 

El Sr, PRESTDENT: Doncs queda retirada. I llavors al Grup 
d’hiciativa Ii quccla la 2501, quc 6s una nova disposici6 trami- 
tbrin, que no la mant¿?. Doncs, queda daixhs. 

--s11pos0. 

El Sr. NUALART: Defensada, senyor. .. Ha estat defensada, 
senyor President. 

El Sr. PRFNDENT: Ha estat defensada? Docs  la sotme- 
trem a vatació, 

Molt M. Votarem, en primer lloc -que ja seran fins al final, 
eh?-, articles que no tenen esmenes: 353 i 354, que ja han estat 
votats. Ara, 357 al 365,367 i 368, 370 a l  372,374, 376 al 378, 
380 al 381,385,388,395 al 399 i les disposicions finals prime- 
ra, quarta i setena i novena, que no tenen esmenes. D’acord? 

Doncs es voten tots aquests articles i disposicions que no te- 
nen esmenes. Ah!, i també hi podríem afegir I’exposici6 de mo- 
tius i ei tttol i titols, que no tenen esmenes. 

Vots a favor? 
Tots aquests articles han quedat aprovats per unanimitat. 
Ara sotmetriem a votaci6, conjuntament, totes les esmenes 

fins al final, del Grup d’hiciativa per Catalunya -conjunta- 
ment. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han quedat rebutjades per 21 vots a favor, 

60 en contra i cap abstenci6. 
A continuació votem l’esmena socialista 243. Esth atent el 

senyor Camps? 243, que ha dit que la votaria a favor, que sem- 
bla que 6s la que ha d’anar separada. 

Vots a favor? 
243! Sí, n’hi ha tn6s que ha dit que votaria a favor, senyor 

Camps? Perdoni, seguin! Se susph la votaci6. 
Jo nom& tenia anotada aquesta 243,., {Remor de veus.) 

... 229,30 i 31. Doncs, es voten aquestes: 229,230,231 i 243. 
Vots a €mor? 
Aquestes esmenes han quedat aprovades per unanimitat. 
A continuació es voten la resta d’esrnenes del Grup Socialis- 

El Sr. PEREA: Senyor hesident! 
EI Sr. PWIDENT: SE, en vol alguna separada? 
EI SI-. PEREA: 240. 
El Sr. PRESIDENT: La 240, separada, Doncs, en prjrner 

lloc, votem Ia 240. 
Vots ZL favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 25 vots a favor, 56 

A continuació es voten les esmenes ..., la resta d’esmenes so- 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstenciotis? 
Aquestes esmenes han quedat rebutjades per 17 vots a favor, 

59 en contra i 5 abstencions. 
Ens resta nomes una esmena, la 204, del Grup Popular. 

(Pausa.) No? L’hn retirat.   paus^.) No ho havia dit, perb. 
Així, ens resta només votar els articles ..., els articles que te- 

nien esmenes, que les esmenes s’han votat i... fitis al final. 
El Sr. CAMPS I ROVIRA: Perdó, senyor President, I l’es- 

mena congruent amb el Consell Consultiu, que 6s la 200, l’últi- 
ma bis, que és a la disposici6 transitbria desena. 

El Sr. PRESIDENT: La desena, exactament. 

t il. 

extl contra i cap abstenci6. 

d i s t e s  , 
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El Sr. CAMPS I ROVIRA: l[,n de la dispusició transitbria 

El Sr. PRESIDENT: Doncs, es vota aquesta, 249 bis. 
Vots a favor? 
Aquesta esmena ha quedat aprovada per unanimitat. 
Ara se sotmeten a votació els articles fins al final, del 355 

Vots R favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquests articles han quedat aprovats per 59 vots a favor, cap 

en contra i 22 abstencions. 
Am els gntps poden explicar el vot. Si algun grup ho desit- 

ja ... (Pausa.) Doncs, no hi ha explicació de vot, i passem al ter- 
cer punt de l’ardre del dia, que 6s el debat i votaci6 del 
Dictamen de la Comissi6 de Política Cultural sobre cl Projectc 
de Llei de Crea& de la Universitat de Lleida i de les esmenes 
reservades per defensar en el Ple. 

La Comissi6 de Politica Cultural ha acabat els seus treballs i 
ha em& Dictamen. 

Algun membre del Consell Executiu vol presentar el Dicta- 
men, la inickttiva de la Llei? Doncs, t6 la paraula l’lronorable 
Conseller senyor Laporte. 

desena. 

fins al final, segons el Dictamen de la Cornissi6. 

Prqjectc tic Ibi de Cremi6 
de la Universitat de Lleida 

El Sr. CONSELLER D’ ENSENYAMENT (Josep Laporte): 
Molt honorable senyor President, illustres senyores diputades i 
senyors diputats, amb la vknia del senyar President, em proposo 
de €eer la presentació de les lleis que ara debatrem, correspa- 
nents a les tres universitats, at&s que totes elles s6n paraHeles 
entre sí. 

E1 Sr. PKFSlDEW: Molt E, senyor Conseller. 
El Sr. CONSELLER D’ENSENYAMENT: Moltes grhcies. 

La discussi6, per tant, i -tal com espero- l’aprovació d’aquests 
tres Projectes de Llei que rn’honora presentar, culmina una eta- 
pa de potenciació i actualització de i’ensenyment superior a 
Catalunya, etapa iniciada ja l’any 1985. 

En efecte, cn aquell moment, en assumir les competkncics 
que la Generalitat te reconegudes en mattbria universithrria, les 
universitats catalanes, malgrat els esfoqos dels seus integrants, 
presentaven greus mancances en no haver estat ateses Ics neces- 
sitats inherents a l’extraordinari creixement del seu alumnat du- 
rant els anteriors vint-i-cinc anys. 

Així doncs, el Departament d’Ensenyament de la Generatitat 
va haver d’ernprendre, des de I’assumpció d’aquesta cornpethn- 
cia, un conjunt d’accions destinades il millorar la situacili de les 
universitats i, al mateix temps, a estendre i rl actualitzar el mapa 
universitari CIC Catalunya. 

En iina primera fase, l’acció dei Govern es va orientar a es- 
nicnar els Qhficit s infrastnrcturals i liisthrics de les tres universi- 
tats catalanes, mitjanqant la posada en niarxa dei Pla 
Quadriennal d’Tnvcrsions Universithriries per un import dc 
25.000 milions de. pessetes. Les subvencions de manteniment 
foren tambr4 incrementades de manera notbria: d’un total d’uns 
12.0(30 ini1 milions de pessetes, f’any 1985, van ascendir fixis a 
20.U29 milions de pessetes, cl 1088, que representava -ami) sub- 
venci6 anual pes- alrrmns- passar de 109.IKM a i 54,000 pessctcs. 

Altrament, tal com ja vaig tenir ocasi6 d’exposar davant 
d’aquest Ple, la Generditat va afavorir marcadament Ia implan- 
taci6 de centres universitaris en el conjunt del territori de Cata- 
lunya. Aixi ho demostra que, mentre que a la cirrtat de 
Barcelona, fins arribar al curs 88-89, es van crear set facultats o 
escoles amb 1.265 places de primer curs, a la resta de les co- 
marques catalanes se’n creaven setze, amb 2.640 places de pri- 
mer. Cal recordar, tmb6, que en el transcurs de I’any 1987 el 
Govern va decidir la creació d’una quarta universitat a Catah- 
nya i que pel Departament d’Ensenyament es van iniciar els tre- 
balls preparatoris en aquest sentit. 

En una segona fase, ja dintre d’aquesta legislatura, s’ha pro- 
cedit a l’elaboració de la programació universitdkia de Catalu- 
nya, en Irt quaI es concreten els estudis que cal impartir i 
l’oferta de places que s’ha de realitzar. 

D’aquestes actuacions ha sorgit el propbsit de modificar 
l’estructura universithria catalana a través de la creaci6 de no- 
ves univers i t a t s # 

Voldria recordar el procés seguit per arribar a aquesta con- 
clusió. En primer lloc, s’hm tingut en compte els criteris apro- 
vats el 10 d’abril de 2989 en la reunió conjunta del p p  de 
treball i de la comissió de seguiment ad hnc, creats en el si del 
Consell Internniversitari de Catalunya, per tal d’elaborar una 
proposta de criteris per a la programació universithria de Cata- 
lunya, í que deixaven ben establerts que al costat dels dhficits 
quantitatius hi havia també un desequilibri gretr entre l’oferta 
qnalitativa de places i les demandes individuals o socials. 
Aixi, encara ara sobren moltes places de carreres de l’hrea 
d’hurnanitats i en manquen de cihcies  socials i d’estudis po- 
I i th ics .  

Aquesta constatació es vit veure rectificada per I’acord de1 
ple: del Consell Internniversitari de Catalunya dei 24 de juliol 
del 89, que aprovava aquesta proposta de criteris, que havien 
d’informar la programació, i per l’acord dei Consell Executiu 
del dia 25 de setembre de 1989, que, cn fixar-la, optava per una 
shtesi de les dues arternatives proposades pel grup de treball, 
en el sentit d’acordar crear una universitat nova a I’irea de la 
ciutat de Barcelona i, ensems, crear les universitats de Girona, 
de L I d a  i la del complex Tarragona-Reus amb eis centres que 
ja existien aleshores en aquestes ciiitats i cl’altres que s’hi ‘mi-- 
rien afegint. 

Per tant, un primer pas va ser la creaci6 de la Universitat 
Pompeu Fabra, aprovada per aquest Parlament el dia 12 de juny 
de 1990. Ja en la disposicCi6 addicional Única de la Llei de Crea- 
ci6 d’aquests Universitat s’establia que, en el termini de tres 
anys, el CoriseIl Executiu presentaria un projecte de creaci6 de 
noves universitats al Parlament dc Catalunya. 

Grhcics a la iniciativa privada s’ha creat encara una nova 
universitat, la Universitat Ramon Llull, reconeguda per la Llei 
aprovada per aquest Parlament el. passat mes d’abril. 

Els projectes que avui -com he dit- tn’honora prcscntar, no- 
mds un any i mig després de ia creació de la Universitat Pom- 
peu Fabra, conternpien la creació dc tres noves universitats: la 
Universitat de Lleida, la Univcrsitat de Giraria i la Univcrsitat 
Rovira i Virgili. Aquestes tres universitats integraran i ordena- 
r“i els diversos ensenyaments universitaris que actualment 
s’imparteixen a les ciutats a h n s  esmentades, coix1 a base per al 
desenvolupament de tres universitats noves amb personalitat 
prhpia. 
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I els objectius que es persegueixen amb aquests Projectes de 
Llei són, entre d’altres, dos. En primer lloc, aconseguir iina 
cornpcnsaci6 territorial, alhora que aixxi descongestionem les 
universitats catalanes de Barcelona i de Xa seva &rea cl’influkn- 
cia concentrades aqui, es fa realitat que l’ensenyament superior 
s’irnparteixi en el mateix grau de quantitat relativa i de qualitat 
arreu de Catalunya, apropant-lo al ciutadh. I, en segon lloc, l’h- 
cremeiit del nombre de places cn aquells estudis que tenen una 
demanda en creixement, tot creant nous centrcs o bé ampliant 
ets ja existents. En aquest darrer sentit, es configura, i x i ,  un 
nou mapa universitari per garantir l’ensenyament al mks alt ni- 
vell i, al mateix temps, un desenvolripainent equilibrat dc tot el 
territori. 

A partir d’aqucst punt, I’anhlisi dels aspectes histbrics, de- 
rnogrgfics, socials i econbmics, l’estudi de les demandes de ti- 
tulació, de I’orientacici dels estudiants, dc les necessitats de la 
indfistria i dels serveis, han estat contrastats amb la realitat uni- 
vexsithia actual. 

D’acord amb els multats que disposem i de l’evofució que 
s’ha produ‘it en altres pai’sos, 6s previsible que la taxa d’escola- 
ritxacih nniversithia segueixi encara incrementant-se en els 
propers anys. Per contra, la dimensió prevista per a aquestes 
noves universitats se situa en un nivell raonable i homologat 
amb Ics universitats de la Comunitat Europea, entorn cultural 
immediat de referhcia. 

Si la Universitat Pompeu Fabra, creada el 1990, a més de 
constituir un centre de qualitat, ha d’ajudar -no cal dir-ho- a 
descongestionar progressivament els centres de Barcelona i del 
seu entorn, l’objectiu a aconseguir ara és el de conjugar la de- 
manda real que fa Xa societat de les diferents titulacions amb 
l’derta nnivcrsithria en altres zones del territori tot aprofitant la 
necessitat de revisar els estudis i les titulacions, tal com preveu 
la reforma dels ensenyaments universitaris que s’esth pr~sant en 

Les noves universitats iniciaran el seu carni amb unii doble 
característica en la seva configuracili. D’una brinda, caldrh que 
s’atengui Xa demanda social d’estudis tradiciorialrnent majorita- 
ris, amb forta irnplantlzci6, els quals componen una part impor- 
tant clcls ensenyaments oferts i, d’altra banda, es procurarh la 
mhxima atenci6 a determinats ensenyaments innovadors i amb 
estreta relaci6 amb el seu entoni, que hauran de conferir a 
aquestes noves universitats aquella especificitat i especialitza- 
ci6 quc farh que el seu Arnbit d’influ&ncia transcendeixi de la 
mateixa ubicació urbana O cornarcd estenent-Io il tot Catalunya 
i, f i t i s  i tot, posant aqiiesta universitat al servei de comunitats de 
nivell m6s ampli, 

D’acord amb irixb, Ja fila dels Projectes de Llei que avui pre- 
sentem no se centra nom& en un fraccionament territorial ckls 
ensenyments universitaris. Aixi, la Universitat de Lleida es 
crea amb una potenciació dels estudis del sector primari, amb 
una cscola d’enginyeria superior agrgria i d~ <monts>> linica a 
Catalunya. CA de Girona, ubicndR en una mna d’axpmsi6 in- 
dustrial creixent, potenciar& els ensenyaments relacionats amb 
aquesta activitat i recollirh I’actual iuquietud social de conjugar 
aquella indristria amb la qualitat de vida j el medi ambient. La 
Universitat Rovira i Virgili7 sitiiacla ZL l’hrea de Tarragona-Reus 
amb una extensi6, tamM, a la ciutat de Tortosa -en l’hrea de 
Tarragona la iridiistria quimica i la petroquimica, especifica- 
ment, presenten uns valors econijinics destacats- farh urla apor- 

XYliPTXX 

tació, aquesta Indhtria, al conjunt de la universitat catalana, 
d’una especificitat centrada en aquest tipus d’ensenyament. 

No valdria, pe&, acabar aquesta presentacib sense fer un 
molt breu reph histbric al qne havia passat anteriorment arnb 
aquestes universitats, que espero que, amb el seu vot favorable, 
seran a partir d’avui, altra vegada, una realitat. En els tscs casos 
es pot parlar de restauracib de la tradici6 universithia catdana. 

En aquest sentit voIldria destaca la Universitat de Lleida, la 
més antiga de la Corona d’Arag6, creada per privilegi reial el 
1300 i que, desprks dkn treball digne i arrelat, va ser anorreada 
per la foqa després de la Guerra de Successió. 

lgiralment fou meritbria la tasca de la Universitat de Girona, 
creada per privilegi reial el 1446, que fou suprimida, també, 
pels fets del i714 i que VIL impartir, per tant, coneixements su- 
periors durant mks de 250 anys. 

Per filtim, la Universitat Rovira i Virgili entronca amb la 
preshncia. universithria a les comarques meridionals de Catalu- 
nya entre els segles XVI i XVIH i, molt especialment, amb 
l’antiga Universitat de. Tarragona, la creació de la quaE fau ini- 
ciada e1 i572 i posteriorment sancionada per una butlla pontifí- 
cia el 1574, i per la concessió de privilegis reials el 1588. 

Totes aquestes tradicions van comenqar a ser recuperades, 
en condicions, de moment, prechies i amb infrastructura, prhc- 
ticament, inexistent ara fa uns vint anys grhcies a l’esfoq -que 
vull posar de manifest- de les tres universitats aleshores exis- 
tents: la Universitat de Barcelona, la Universitat Autbnoma de 
Barcelona i la Universitat Pohtknica de Catalunya; @cies, 
tarnM, a l’ajut de diverses institucions i entitats públiques, fo- 
namentalment els ajuntaments i les Diputacions, i, no ho cal dir, 
grhcies a la mobilització d’runplis sectors de la societat civil 
que es van sentir --i se senten- engrescats per la feina de dotar 
el pais arnb els instruments de. progrés que li s6n necessaris, 

En aquesta hora esperacla. de recupemi6 ci’universitats prb- 
pies per part de Girona, de Lleida, de Tarragona i, en general, 
cle totes les comarques catalanes, vull fer constar l’agra’iment 
del Govern i, estic segur, el del canjunt del Parlament de Cata- 
lunya a la tasca desenvolupada per tal d’arrencar i consolidar 
els estudis superiors en aquests punts del nostre pais, sobretot 
per part de les tres universitats marcs, per& també i molt espe- 
cidment per les respectives comunitats universithries, Sense la 
seva acci6 constant, sense el seu dinamisme, sense el seu suport 
la tasca de recuperaci6 hauria estat del tot impossible. 

He volgut fer aquest rephs perque em sembh de justicia i 
perquh em permet demanar amb canvicci6 el seti vot favorable 
a aquests Projectes de Llei. Vult agrair l’esfort; i el suport dc 
tots els grups parlamentaris que han treballat per millorar els 
textos tramesos; i vull que tinguem tots ben clar que a Girona, a 
Lleida, a Tarragona, a Reus, a Tortosa i a totes les capitals co- 
marcals, de fet, avui és un dia gran, un d’aquells dies que mar- 
quen la histbria dels pobles, i vull que sentim que aquests 
projectes s h  importants per al futur col-lectiu de Catalunya, 
que ens atansen a Ewopa i que ens fan més forts i m6s dignes, 

(El M .  W. Sr. President s’czbsenta del Sal& de Sessions i 1’I. 
Sr. Vice-president Primer el suhtitueix en tu ílireccid del de- 
hat.) 

Certament, tal com deia en comcngw, avui acabem l’estruc- 
turaci6 legislativa del mapa universitari de Catalunya, Cal&& 
ara, amb els corresponents informes de2 Consel1 Intemoiversita- 
ri dc Catalunya, assignar a totes i a cadascuna de les universi- 
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tats les titdacions noves que contempla la normativa -encara 
no tancada- de la reforma universithria. X: caidrh, tarnbk, un nou 
pla plurianual d’inversioiis, que en el scu moment ser& presen- 
tat en aquest Parlament, que p m e t i  el desplegament eficag en 
el texmini m6s breu possible, tant de les universitats ja existents 
-encara deficithries en alguns aspectes- com de les de nova 
creació, 6s  pensant en aquest futur esperangat del nostre pais 
per augmentar la preparació i els coneixements dels nostres es- 
tudiants, dels nostres joves, per contribuir a l’equilibri territorial 
de Catalunya, per un acte de justícia i de reparaci6 histGrlcrt, i 
per una necessitat de present i de futur, que el Guvcrn ha elabe 
rat i ha presentat aquests Projectes de Llei. 

Moltes grhcies, senyor President, moltes grhcies, senyores 
diputades i senyors diputats. 

El Sr. VICE-PRFXIDENT PRIMER: Moltes phcies, hono- 
rable Conseller. Algun diputat ha estat encarregat per la Cornis- 
si6 per presentar e1 Dictamen? Na sent així podem passar ja a la 
defensa de I’esrnena a la totalitat presentada per Iniciativa: t6 la 
paraula l’illustre Diputat senyor Tgnasi Riera. 

Ei Sr, WERA I GASSIOT: Si, grbcies, senyor President. 
Senyores i senyors diputats, amics que avui ens acompanyen en 
aquesta tramitació parlment.&ria, la nostra esmena a Ja totalitat 
la creiem compatible amb la satisfacci6 de qui també vol cele 
brar la creacili a Catdunya de tres noves universit.ats píbliqws. 
L’esmena no va contra les noves universitats sinb contra aspec- 
tes del Projecte de Llei que el Govern ha presentat avui al Par-- 
lament i que acaba de presenta el senyor Conseller. No 6s una 
esmena contra la creacib de tres noves universitats, sin6 contra 
aspectes de presumpta indefensi6 legal en que es poden trobiir 
aquestes universitats si no obtenen en aquesta tramita& parla- 
menthria garanties fonamentals per al. seu desenvolupament fit- 
tur. 

Valdria aclarir que en aquesta qiiestió he actuat 4 amb molt 
de gust- COM a diputat d’ofici; 6s a dir, fa m6s viut anys que jo 
he trencat les meves vinculacions amb el món miivcrsitnri, al 
qual només hi he hagut d’anar tres dotzenes de vegades a fer 
xerrades, conferhcies, coses absolutament escadusseres, perh 
aleshores, justament, he tractat d’anar a visitar els diferents 
collectius que estaven preocupats per aquestes noves universi- 
tats, i el que vaig tractar de fer, el que he tractat de fer és reco- 
llir, justament, aquests neguits; neguits que es podrien resumir 
en aquesta aspiració: tots volem noves universitats, per& univer- 
sitats completes, de veritat, modEliqries, competitives, mnivcrsi- 
tats que siguin, a I’Emopa que neix i mieix i torna a néixe~, un 
veritable motor de futur. I és per aixb que sobre cinc punts que 
tractaré d’exposar tclegrhficrlrnent gira aquesta proposta d ’es- 
mena a la totalitat. 
Em primer lloc, el terna cI’aplicaci8 dels criteris per al requ i -  

libri, de qu& ens parIava ara el Conseller., tant territorial corn te- 
mhtic d’aqwstes universitats. Abans de ies propostes de qu8 
ens ha padat el senyor Conseller s’havia parlat del mapa de fes 
universitats a Catalunya. No vam ser nosaltres els qui en vam 
parlar, va ser el Conseller. En tot cas, la decisió de fer una mi -  
versitat a l ’hbit  de Barcelona va venir precedida d’un debat 
important, jo diria rl’una aspirició popular, que o h5 el Marcs- 
me o bé el Baix LIobregat fas En seti cl’aquesta universitat; fi- 
nahent aquestir universitat va ser ubicada a Barcelona, la 
Universitat Pompeu Fabrrl, perqriB era urgent descongestionar 
les universitats i les facultats barcelonines. Recordo, de tota 

manera, en aquests moments, que les aspiracions de les cornar- 
ques ahdides eren perque en un territori que viu sota l’espec- 
tre permanent d’una crisi viscuda en costos molt alts els darrers 
anys i que tem que obtingui una reedició en els propers anys, 
amb una demografia molt jove, aspirava justament a tenir la 
possibilitat d’aconseguir aquesta vida univexsithria bcn a prop 
del llac on viuen els seus ciutadans. 

Hi ha tamM una nova qüesti6 de tipus tern&, una qiiesti6 
que ja vaig plantejar en Comissió i que podria semblar contra- 
dictbria amb alguna de les nostres esmenes. No hauria pogut ser 
aquesta l’oocasili d’aprofundir en un debat dificil, pendent, el de 
si Catalunya el que necessita, més que no pas m6ltiples facul- 
tats territorialment escampades, s6n veritables universitats te- 
mhtiques? El panorama htur de la reaiitat universithia catalana 
quedar& descrit en funci6 de fa multipllicitat de centres més que 
110 pas de la concentra& &energies, sempre limitades, en de- 
terminades especialitats que ens podrien fer competitius en el 
marc europeu i en el mercat mundial. S e  que no 6s una decisi6 
fhcil ni és una qiiestid que obtingui el vot popuhr a l’hora de 
ser plantejada. Pdxia ser -ben al rev& una decisi6 profunda- 
ment impopular seguir criteris d’especificitttt, d’especificaci6 
en aquests moments. k a  U, governar no sempre vol dir afala- 
gar; vol dir tamM acceptar el risc úe nu complaure -en nom del 
bé cornli i del projecte futur- aquestes demandes mes epidkmi- 
ques d’una societat. 

Una segona qüesti6, que formularfem aiixi: universitats no- 
ves dc trinca, perb universitats que no neixen del no-res, ni del 
buit. Avui, segurament, aquesta Cambra aprovar21 la creeaci6 de 
tres universitats noves R Catalunya; després de ln cremi6 de la 
Universitat Pompeu Fabra, tres nuves universitats plibiiqiies als 
caps de les altres províncies catalanes. Entre Ia Pompeti Fabra i 
les tres noves universitats, corn ens recordava ara el senyor 
Conseller, la creacih de la primera universitat privada dc @ata- 
iunya, la Ramon Llull. Perb fa Ia iinpressi6 que tot el kojecte 
de Llei grinyola en aquest punt: cs tracta de crear trcs univcrsi- 
tats noves sense tenir en compte que les compten amb una acu- 
mutació important de vida universithria, de coneixements 
adquirits, d’experincia dic-ldctiea, de consolidaci6 d’equips do- 
cents, de @i6 en circnmstkcies sovint molt dificils. 

Crec que 6s legítim que vulguem garmtir que s’incorporin 
totes les conquestes de les universitats creades de bell noli, COM 

la Pompeu Pabm pel que fa a recursos econhnics, humans i pe- 
dagbgics, a les noves universitats, sense haver de carregar amb 
el pes mort de les hipoteques generades per molts anys de fun- 
cionament en dependhcia, perb pdent gar‘mtir alhora que se- 
ran respectades les conquestes i els guanys difícils d’avaluar de 
tants anys de feina feta. fis ben segur, i sembla un laberint, un 
difícil equilibri, perd -ho repeteix- ds dei tot Icgitirn que la 
comunitat universithrh dcrnani al legislador que tingui en 
compte aquesta realitat tan complexa. 

Un tercer grup de consideracions, que cliriem: universitats 
autbnomes i autosuficients. Hem advertit neguits seriosos sobre 
la qualitat i la capacitat d’;iutonorni;i, i tamM pei que fa de pro- 
jeccii5 exterior, de capacitat per participar en projectes interna- 
cionals i en projectes internniversitaris, de les tres universitats 
noves. I-km sentit massa cops I’expressió que ens fcreix de dir: 
ciSeran subseus wkxsithies>z. I crec que aquest debat d’avui 
hauria d’eradicnr del tot aquests temors: una universitat pot ser 
autosuficient, ha de comptar a~nh recimos per ser autosuficient, 
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ha de comptar amb recursos humans, tknics i econbinics sufi- 
cients. EI model de referhcia en alguns aspectes seran les uni- 
versitats ja consolidades i tamb6 la nova universitat Pornpcu 
Fabra, amb un seguit de matisacions importants, per exemple 
pel que fa a la rutin alurnnes-pro€essors. Mentre que a la Pom- 
peu Fabra tenen un pes espcífic Ics cihncics socials i les huma- 
nitats, a les noves universitats hi ha moltes €atcultats 
tkcnico-cientlfiques que d’acord amb les legislacions de rang 
superior rcquereixen irn nombre més gran de ProfeSSurs, 
d’espais, d’eines i d’estris per a l’experimentaci6 i per a la 
recerca. 

Hi ha clos parhgrafs de l’acord de la J u t a  de Facultat de Fi- 
losofia i Lletres de Tarragona sobre el Projecte de Llei de Crea- 
ci6 de la Nova Universitat, un acord aprovat per unanimitat en 
sessi6 extraardinhria del 29 d’octubre d’enguany, que subscri- 
vim clcl tot. Diu aquest text: 431 Projecte de Llei preveu tm mo- 
del dirigista i centralista, com ho demustra el fet que la 
comissiú gestora, brgan que ha de govcmar la Universitat du- 
rant el periode provisional, E s  elegida en la seva totalitat pel 
Govern de ta  generalitat^. I en un altre moment llegim: 
 creiem també que cal garantit ei correcte fuuncianamcnt de la 
universitat tarraconense a partir de l’assignaci6 generosa dels 
recursos econbinics suficients que assegurin la qualitat dels en- 
senyaments actuals, d’acord amb les exighncies de la reFoma 
d’ensenyarnents com també dels que s’hauran cl’implantar en el 
futur immediat. Cal garantir també la dotació de recursos que 
permetin I’adequada ubicació dc centres i dependhcies de la 
universitat tarraconense>>, FIO repctcixo: llegia ei text d’un 
acord adoptat per unmimitat a la Junta de Facultat de Filosofia 
i Lletres de Tarragona. 

Hi ha un altre document de la Mesa d’htercentres de Lleida, 
que tampoc podem llenpr al covc. En voldria recordar un dels 
par5grafs; diu així: r<L’autonomia universithria ha de ser entre 
tots el bé rnts valuós per defensar, i per una qiiesti6 essencial és 
tracta del bd més estructural en el boti funcionament de la uni- 
versitat. No defensar en aquests moments I’autonomia universi- 
thria, 6nicment limitada per les lleis del Parlament i la Llei de 
Rdorma Universit Mi, suposaria l’assent ament d ’un principi 
d’irreparables conseqükncies. Aquesta autonomia, fora d’aixh, 
haur8 de ser defensada no només davant la Conselleria sin6 da- 
vant de qualsevol altra institucia que intenti directament o indi- 
recta mediatitzar la vida universithrim. 

Un quart seguit de consideracions: el tenia de les garanties 
de dret. S6n molts els membres de la comunitat iiniversithria 
que pregunten si el Projecte de Llci garanteix amb precisió els 
drets adquirits pels que firis ara han treballat en el m6n univer- 
sitari a les universitats de Barcelona, perb il. les delegacions de 
Girona, Lleida, Reus o Tarragona. En una de les esmenes pre- 
sentades pe! Grup d’lniciativa per Catalunya hi ha la proposta 
d’addició d’una addicional primera per a les tres universitats, 
que vindria a recollir aquests drets, els drets rtcadbmics i profes- 
sionah, les expectatives d’estabiIitmci6 i prornacid, infrastruc- 
tures de treball, connexions informhtiqucs, accés a biblioteca i 
laboratoris, participació en convenis i tasques postgrau, progra- 
mes de doctorat, inhsters, ctcktera, drets laborals i salaris so- 
cials, dret a la snplkncia, plans de pensions, suport hum8 i 
material per a E’actuació dels organismes de representaci6 sin- 
dical, insthcies dc negociació i participació sindical. Igualment 
caldria reconkixcr el dret a optar entre la IIOVCZ universitat o a la 

de procedkncia, si més no durant un període transitori. Corn sa- 
ben sobre aquest punt -e l  dret d’optar- també s’han manifestat 
distintes centrals sindicals. 

Hi ha un darrer capitol de consideracions, que les formula- 
riem aixi: tres miversitats noves que neixen el mateix dia perb 
que són molt diferents i tenen necessitats específiques. L’hhono- 
rable senyor Conseller, en la presentació d’aquestes tres lleis, 
ens deia fa un moment que caidrh considerar que es tracta de 
tres universitats que neixen al mateix temps, perb que s6n molt 
diferents. Són malt diferents pel que fa a les inversions pen- 
dents, per exemple d’edificis, pel que fa a les despeses de fun- 
cionament, pel que €a a la seva projecció exterior. Hem llegit 
amb atenci6 les membries que ens han estat enviades i hem vist 
que cada universitat és una universitat diferent. En tot cas, es 
tracta d’universitats diferents perquk estan melades en sectors 
diferents de la societat catalana i perqu& 6s del tot important 
que sipiguen quin serh el seu futur i quina ser& la seva possibi- 
litat d’arrelarnent, perquh no es tracta -ho repeteixo- d’aconse- 
guir poder dir: <<Tenim més universitats públiquesn, sinó tenir 
m6s universitats que funcionin de veritat i que funcionin amb 
recursos suficients, 

Quan el senyor Conseller ens parlava ara de la necessitat de 
pensar en quines dotacions econbmiques específiques seran ne- 
cesshries per a aquestes eres universitats jo diria que mes que en 
cap altra ocasió es tracta d’aconsepir que hi hagi aquests re- 
CWSQS econbmics i que aquests recursos arribin a temps. No és 
una considemi6 de mks B més: crec que és del tot indispensa- 
ble que aquestes tres noves universitats comencin a caminar 
arnb la sensació que tindran recursos, tindran autonomia per a& 
ministrar aquests recursos, tindran possibilitats de saber com re- 
soldre els problemes que aquesta nova rotació els plantejar& 
sobretot en aquests anys, que seran anys -per entendre’ns- 
constituents al si de les noves universitats. 

Tal corn he anunciat ja a alguns dels diputats que m’ho han 
preguntat, el Grup &Iniciativa per Catalunya est& disposat a no 
sotmetre a votaci6 aquesta esmena a la totalitat si a partir de les 
garanties que dernanhvem -en part les ha proposat el senyor 
Conseller en la seva presentac& i,  en tot cas, les garanties que 
pugui afegir la intervenció del torn de rkplica del representant 
de la rnqjijaria. Aleshores, consideraríem que aquestes garanties 
j a  s6n garanties suficients i que, per tant, podriern na sotmetre 
aquesta esmena a la totalitat. FA part es tracta també de poder 
dir que aquesta LIei ha estat aprovada, les noves universitats, 
amb un acord bbsic de tots els grups parlamentaris presents en 
aquesta Cambra. 

Grhcies, senyor President, senyores i senyors diputats. 
El Sr. VICE-PRHTZ)ENT PRIMER: Grhcies, Nustre senyor 

Diputat, per tant correspondria un tom en contra i, en tot cas, el 
senyor Ignasi Riera dir& si realment retira aquesta esmena a la 
totalitat i les altres dues esmenes a la totalitat que té presentades 
a les altres dues lleis. 

T6 la paraula l’ilhtstre Diputat, senyor Coll. 
El Sr, COLL I BERTRAN: Si, senyor President. Efectiva- 

ment per fer *quest torn en contra i realment una petició ben 
formal al senyor Riera que, efectivament, retiri aquesta esmena 
a la totalitat. No és una esmena a la totalitat convencional, cer- 
tament que no; i jo ara ei que no far6 6s entretenir-me a explicar 
els avantatges i el quk de la Llei. De fet, de la llista ci’esmenes 
parcials que vost8s fan es dedueix ja aquest fet, i, per tant, p- 
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driem suposar-ho ahans de I’exposici6 que vostk ha fet. Es trac- 
ta d’una esmena, m6s que res, que et que preth és que tinguem 
una ocasi6, abans d’entrar en el cleta11, que ja donades les esme- 
nes particulars, que puguem entrar a debatre temes gelierals i de 
fons. 

Vostb ha tractat cinc ternes; jo mira6 de contestar-los i de 
seguir insistint en aquestes garanties que ja e1 Conseller ha 
avmpt. 

Parlar del tema de les universitats tematiques i que hi liavia 
diversos models possibles; efectivament que sí. Jo recordo que 
en la Comissi6 vam estar comentant la idea de la Universitat 
General de Catalunya, i dkiem el rnacld potser de la Universitat 
de Calif’bxnia. B6, aqui tenim ja una tradició universitkia, aixo 
no era possibíe, i, en qualsevol cas, el que si que esth clar és 
que s’ha optat per crear universitats independents, m b  una 
possibilitat de competir entre elles, setnpfe que tinguem i espe- 
rem tenir una escolaritzacili universithria que ho permeti. 

S6n unes universitats qne neixen amb una doble pretensió: 
primer de tot, poder servir d’una manera directa a Ics cornar- 
ques del seu voltant, a base d’una sP;rie de carreres que tinguin 
aplicació directa en aquests Ilms, i penso, doncs, en les engin- 
yeries t&cniques, en empresarials, en el dret, en infermeria, en 
aquest tipiis de carreres molt mediattcs i,  d’altra banda, la passi- 
bilitat d’establir estudis especlfics en els quals pugui competir: 
entre eiles i d’abast mes general i, per tant, que puguin arribar a 
dur el seu hibit ú’influkncia a tot Catalunya, eh? 1 6s el cas 
mes ciar, el paradigma d’aixb seria, dones, el campus agrícola 
de la Universitat de Lleida. Bé, és el model que hem escollit; 
creiem que 6s encertat. 

Diu que s6n universitatts fiti noves de trinca; estem absoluta 
ment d’acord amb aquest fet i, de fet, ei model de la Llei aixi 
ho reflecteix. Voldria insistir en un fet, en el qual estic segur 
que hi tornarem durant cl debat: aquestes universitats no siin 
noves de trinca, perb s6n universitats noves i, per tant, no s6n 
una simple suma d’allb que ja hi ha. I amb nixb rrr’avrtntp a te- 
mes corn a m  el fet de si el claustre provisional ha de ser m a  
simple suma de les juntes de centres actrx:rltnent existents. Una 
cosa aixi, a nosaltres, ens semblaria negativa, ens semblaria no 
apostar seriosament per les noves universitats. 

Cal qiie sapiguem trobar l’equilibri entre entendre que fem 
unes estructures noves i, a la vegada, respectar la histbria que ja 
hi ha en cada un d’aguests I ~ O C S .  En aquest sentit, per exemple, 
6s clir que quan es faci el traspis de ceritres de les universitats 
mares a fes universitats noves, doncs, es fa com una capsa tai- 
cada; es fa en el sentit que va tot junt i, per tant, respecte als re- 
glaments, respecte als equips directius i tat akb ja marca, 
ri’alguna manera, el fet aquest que no estiguem fent una 
cosa absolutament cx-mvo, com va ser el cas de la Pam- 
peu Fahra. 

Diu: ciurriversitats autbnomes i autosuficients>>. Evidentment 
que si, autbnomes, són universitats regides per la Llei de Refur- 
mil Universitkia; 6s la Llei que va consagrm fins a un nivelI 
que ens sembla absolutament insuficient, p r b  el va consagrar 
fins a aquest nivell I’ autonomia univcrsithria. Esperem que tots 
aquests debats, amb els quals segurament ens trobmem immer- 
gits m un futur immediat, seweixin, precisament, per awgrnen- 
tar aquesta autonomia, perb, en qrralseval cas, tenim Jii Llei de 
Reforma Univversitibria. Aquestes universitats es regeixen per 
aquesta Llei i, pcr tant, serim aiitbnomes. 

L&icarnent, durant dos ,anys, durant el període provisional i 
també durant el periode constituent, doncs, hi ha una shie de 
compethcies que han estat, o són, o seran, vaja!, assumides per 
1 ’administració educativa, pel Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat i, aixb 6s un cert condicionant, perb que, d’altra 
banda, tampoc tenim possibilitat d’estabh-ho d’una manera ái- 
ferent, no? Perb est& clar que juguem unes xmiversitats, corn a 
minim, tan autbnomes corn les que ja tenim. I diu autosufi- 
cients>, evidentment que si, autosuficients; em permetd que 
aquest tema el tracti desprks, quan parleni rleIs recursos. 

En qualsevol cas, voldria d i r 4  una cosa: el terna de les sub- 
seus universithies, estic segur que no ho ha sentit mai en boca 
de ningú del Govern, ni de cap Diputat del nostre Grup. 

Diu <<garanties de dret>>; no hem fet un llistat de gwanties de 
dret, perquh, fiancament, és un tema que jo crec que resultaria 
molt complicat i en el qual acilment podriem caure en mancan- 
ces o en coses que no corresponen. En qualsevol. cas, a mi em 
sembla que el text ha quedat clar, aquesta tarda mateix hem fir- 
mat una transaccional que desprds presentarem, amb la qual in- 
tentem acabar de matisar aquest fet, i nosaltres, el que en cap 
cas desitgem 6s que el canvi d’Administraci6 serveixi per con- 
culcar dret de ningú. 

I, finalrncnt, sobre eI terna dels rmursos, jo pensava comen- 
tar aquesta qkstió més endavant, en el debat de l’articrrlat, pe& 
j a  q ~ i e  vost5 l’ha tret, jo tenia aqui unes xifres que penso que 
val la pena ensenyar; i les xifres s6n Ies següents ... (Pausa.) 13m 
permeteran un moment ... Mirin, ,a I’any 85 es van transferir les 
universitats a la Generalitat de Catalunya, i estem en aquests 
moments a punt rl’aprovar ei Pressupost de I’any 92. De i’any 
85 a I’any 92, per cada i00 pessetes que I’any 85 es donaven de 
subvenci6 a les universitats, aquest any 92 se’n donaran 374. 
Queda clar que hi ha un esfoq important en el terna de les sub- 
vencions, que és bastant més important, jo diria clarament per 
sobre, de la gran majoria de les accions sectoriais que fa el Ga- 
ven-i. 

Els presupstos de les Universitats durant aqucst periode de 
temps hari augmentat de tai manera que, per cada 100 pessetes 
de l’any 85, cn aquests moments estan a 293 pessetes. ’Tot aixb 
amb diner corrent. Per tant, I’aportaci6 de la Generalitat sobre 
els pressupostos de les universitats, fins i tot, ha augmenbf: [Iu- 
rant aquests sis anys, tenint en compte que durant aquests sis 
anys les universitats de Catalunya han fet un esfoq extraordina- 
ri d’autofinanprnent. Izxtrmrdinari com no s’ha fct a la rcsta de 
I’Estiit i que, realment, té carhcter histbríc: l’cesfm-q per fer con- 
tractes fora, per sortir al carrer, per connectar amb el món em- 
presarial, per estabfir convenis, per tal d’incrementar la seva 
capacitat de despesa. 

I, malgrat aixh, malgrat aquest esforq tan extraorclinari, els 
Pressupostos han crescut per sota del que és l’increment clc la 
subvenció del Govern. Aixb d6na idea cie I’eesferq important 
que ha fet ei Govern en aquesta clirecci6. 

La subvenci6 per alumne ha crescut: per cada 100 pessetes, 
l’any 8S, a 246 pessetes, l’my 92. Certament hi ha hagut també 
un increment irnportan t d’cscolaritració universi t Bria. 

Si anem nl terna de les inversions, q u i  el creixement encara 
6s mes exagcrat. Per cada 100 pessetes que es gastaven I’any 
86, es gasten, I’any 92, 1.105 pcssdes. Per tant, o n x  vegades 
més de1 que es gastava I’any 86 en el moment dels traspassos. 
Esta clar, per tant, que hi ha un esforq molt important; tant en el 
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terna de les subvencions corn en el terna de les inversions. Per- 
quk puguin mesurar el que aixb significa en relació amb allb 
que 6s el territori MEC, Ics universitats estan transferides no- 
m6s en algunes comunitats authnornes i la major part de les uni- 
versitats de l’Estat depenen directament del Ministeri. Doncs, 
molt he, hem dit que la Generiilitat havia passat -1’Rdrninistra- 
ci6 de la Generalitat-, de 100 pessetes, I’my 85, a 374 pessetes, 
l’any 92. L’Adrninistraci6 central ha passat de 100 pessetes a 
149. 

Per tant, l’esforq relatin, clarament, és molt més imporlant 
que el que s’ha fet a Cataiunya. 

Quant a les inversions, hcm dit que de cada 100 pcssetes 
s’havia passat a 1 .IOL Molt 116, J’esforq dc la resta de I’Estat, 
de cada 100 pessetes s’ha passat a 1.026; esth, per tant, per sota, 
perb amb una particularitat molt curiosa, i és que aquest incre- 
ment fet en el territori del Ministeri 6s absolutament descom- 
pensat fins a l’extrem que, si per al conjunt s’ha passat de 100 
pessetes a 1.926, per al cas de les universitats de Madrid s’ha 
passat de 100 pessetes a 2.836. Per tant, un increment inferior a 
aquell que ha fet I’Administració de la Generalitat, perb, a més 
a mes, molt descompensat a favor de les universitats de Ma- 
drid. 

1Ie volgut treure aquestes dades, que pensava que servirien 
p r  al debat després, perb que penso que val la pena treure-les 
ara per deixar clar que em sembla que en aquest terna del finm- 
$ament s’ha €et una exageració. Jo entenc -ho sabem tots- que 
la despesa que s’esth destinant al m6n universitari, i en general 
a l’ensenyarncnt, 6s molt inferior a la mitjana europea, malt in- 
ferior a la gran majoria dels paTsas europeus, per@ no estem 
nom& per sota de la mitjana, sin6 que estern molt avall, pe& 
aquest 6s un altre ordre de diinensi6; 6s un altre ordre de di- 
mensió. 

Amb els diners de quE disposa la Generalitat i amb la capa- 
citat que té d’utilitmcid d’aquests diners és evident, amb aques- 
tes xifres que he ensenyat, qiie l’acci6 sobre les universitats ha 
cstat priorithria, ha estat molt important, ha estat molt incisiva i 
ha donat iin resultat important. 

LIavors, a la vista de tot aixb, jo pregunto: per que aquesta 
por qne aquesta politica no continui’ amb les tres noves univer- 
sitats? 1 no hi ha resposta, no hi ha motiu per a aquestsi por. Jo 
entenc que en el. debat plftic, en el tema de ..., eh? p l e r  discu- 
tir si el Govern fa b6, si no fa bé, en les lleis, tal ... costava tro- 
bar-hi coses, s’hagi desenvolupat una linia argumental al 
voltant del tema del finanFarnent. Perb em sembla que, en 
aquest rnomcnt, aixb ja no tindria sentit seguir-he explotant. 

bs evident que s’esth fent un esfar& important, 6s evident 
que se seguir& fcnt, és evident que la politica universithria 6s 
una de les prioritats dcl nostre Govern i res fa pensar que les 
tres noves universitats no gaudeixin d’aquest favar que fins ara 
han rebut les que ja existien. 

Per tot plegat, a mi em sembla que li hem contestat aixb, em 
sembla que li ham pmsentnt garanties suficients; em sembla que 
podem discutir detall per detall i segwarnent acceptar moltes de 
Ics seves propestes parcials i ,  jo li demano -una vegada més- 
que retirin aquesta esmena a la totalitat, IIQ només la de Lleida 
-j;t m’avanp-, tarnb6 la de Rovira i Virgili i la de Girona que, 
en el seu moment, suposo que presentarb. 

El Sr. VICE-Pl<ESIDENT PRIMER: Moltes @cies, iblustre 
senyor Diputat. El senyor Ignasi Riem ... .To no s6 ... fis a dir, I’ha 

retirat o no l’ha retirat? Es clar, a aquesta Presidencia no li 
consta si l’ha retirat o no; rn’agradaria que el senyor Ignasi Rie- 
ra manifest8s si retira o no retira la Llei. (Remor de veus.) hi, 
perdó!, i’esrnena a la totaiitat, de retorn. 

El Sr. RERA I GASSIOT: Entenc, senyor President, que ara 
he de dir si la retiro o no, perb em semblava que la petició que 
feia el Grup Socialista.. I 

El Sr, VICE-PRFSIDENT PIRIIMER: Vast5 preferiria que, I I 
El Sr. RIERA I GASSIOT: Doncs, molt bk. 
El Sr. VICE-PRESTDENT PRIMER: No, no, jo deia després 

d’escoltar el Grup Socialista, s i  ho desitja. El senyor Siurana 
semblava que volia intervenir; t6 la paraula. 

El Sr. SIURANA: Grhcies, senyor President, JQ crec que 
amb el clima que es presenta aquesta Llei o aquestes tres lleis, 
hi cap aquesta intervenció inicial, encara que nosaltres no tin- 
guem una esmena a la totalitat. 

El posicionament 6s realment per ii mi una rnmifestaci6 des 
d’aquesta tribuna de la satisfacció, corn a Diputat de Lleida i 
Alcalde de Lleida, que aquesta Llei tiri endavant. 

La veritat 6s que recuperar la histbria de la Universitat de 
Lleida, de 1’Estudi General, després de quatre-cents anys, i tam- 
M recuperar tat el que és el projecte de crear m a  universitat 
que tingui forqa a les terres de Ponent és realment per a nosal- 
tres un objectiu que fa molts anys que perseguim, i al qual hem 
esmerqat molts esforqos de tot tipus: de gesti6, perb tamb6 d’in- 
versi6 i d’aportaci6 de material, d’edjficis, de terrenys, etchtera, 
etcbtera. 

També he de demanar una... les grhcies que el compliment 
del que es va acordar quan es va aprovar la Universitat Pompeu 
P’abra hagi estat tamhé portat a terme amb una certa rapidesa. 
Bs cert que, en aqiie11 moment, ens varn posar d’acorc~ que hi 
hauria aquest desplegament universitari, i dono les gracies al 
Conseller que hagi portat aquesta Llei aquí, en aquesta legisla- 
tura, a terme. Perb, bbviarnent, el senyor Ignasi Riera manifes- 
tava unes preocupacions i jo m’hi afegeixo. 

Aquesta Llei &s per a nosaltres necesshria, perb és molt mi- 
llorable. Jo crec que el desig de tenir una universitat ens fa tenir 
un cert neguit pexquh ho encertem plenament, amb la Llei, i que 
garantim des d’aquesta Llei que hi hagi totes les possibilitats 
perqu2 hi hagi una universitat d’att nivell, una universitat po- 
tent, una universitat que cobreixi les necessitats ja, d’uns estu- 
dis universitaris. 

Pexquh, enfiont del que tenia la Universitat Pompeu Fabra, 
que em de nova creació, la Universitat de Lleida aplega uns es- 
tudis que ja són, en aquests moments, universitaris, que ja es 
donen, que ja tenen tina tradici6 i que ja tenen un pes, i, per 
tant, és la continultat d’uns estudis universitaris i, per tant, ele- 
var el nivell. Ja en tenim d’estudis universitaris, a Lleida, p r b  
no 6s suficient, volem una universitat amb capacitat de gestio- 
nar ella mateixa i de dirigir ella mateixa cap a on volen anar 
aquests estudis universitaris, 

H e  d’agrair, en aquest capftol, que tenim aquests estudis uni- 
versitaris grhcies a una extremada generositat de les rmivetsi- 
tats, tant la Polithica COM la de Barcelona corn I’htbnoma. 
Vull donar les gdcies, formalment, en aquest acte, perqu& ha 
estat una coNabraci6 -jo cru: que esplkndida- que ens ha per- 
rnEs tenir la base per @er demanar aquesta universitat, si no hi 
haguessin hagut aquests estudis universitaris, bbviament, no po- 
driem crear ex n n w  m a  universitat com han fet en el cas de la 
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Pompeu Pabra, seria realment irrealitzable que a Lleida 6s p- 
gues generar de nou tuia universitat, es grhcies a haver posat 
una mica el caro davant dels bou, de fer els estudis universita- 
ris abans, que ara ja tenim un resultat, que puguem tenir aquesta 
garantia que hi ha urla base, una estructura, i una pot&ncia ini- 
cial. Ara, a partir d’aquesta exist&ncia real, necessitem garantir 
uns recursos, necessitem garantir aquesta autonomia. 

A Is Lici hi ha una certa mancansa de generositat amb l’aa- 
tonornia de Lleida, Hi ha, tarnbé, una posició, una mica de tute 
la, pcr part de la Conselleria i voldrr’em quie aquesta tutela no hi 
fos, o que almenys fos recolzament, suport i no tuteh. 

No vull insistir m6s en aquest terna; al llarg del debat podem 
tenir mks ocasions, agraeixo la generositat de la €‘residencia i 
nomes voldria dir que nosaltres voldriern que aquesta Llei fos 
per fer les cuses b6 en e1 futur a la Universitat de Lleida, 

Moltes grhcies. 
(El M. XI. Sr, President es reincurporu al seu lloc.) 
El Ss. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Siurana, 
Algun altre grup es vol posicionar? Ha demanat la paraula eI 

senyor Ignasi Riera. 
El Sr. RIERA 1 GASSIOT: Evidentment, no per posicionar- 

me, que ja ho he fet. En primer lloc per dir que aquesta esmena 
a Ia totalitat jo I’entenia j a  per a les Eres lleis, per la dc Lleida.,. 
F:s a dir, que no repetire tres vegades les paraules. 

Segona cosa, que em penso que és important el que ha dit el 
senyor CoII al final de la seva intervenció: estern aprovant una 
XXei i e1 que justament preocupa és si la Llei d6na garanties que 
hi haurh aquests recursos, que ens ha parlat el senyor Coli. Nin- 
gú no discuteix que hi ha hagut: un increment dc recursos els 
darrers anys, el que tothom vol saber 6s si en el futur aquests re- 
czmos quedaran garantits per llei. Com que, de tota manera, 
l’afmacisi de voiumtat política que el Gmp que representa en 
aquest acte el senyor Coll jugrtrh a favor d’aquesta ampliaci6 de 
rcwsos per a les universitats, crec que 6s una garantia suficient 
per a la comunitat universithria de saber que neix, en tot cas, 
amb un pa sota el brag. 

Grhcies, senyor President, 
Retirem, per tant, l’esrnena a la totalitat, les tres esmenes a la 

El Sr, P?ZESIDENT: Moltes grhcies, queden retirades. 
Per consegiient, podem passar al dehat de les esmenes reser- 

vades a l’articulat. En primer ~IOC,  a l’article primer, esmena 
número 2, dei Grup Poptar. Per a la seva defensa t& la paraula 
1 ’il.lustre Diputat senyor Vidal-Quadras. 

fi1 Sr. VIDAL-QUADRAS: Sí, moltes grhcies, senyor Presi- 
dent. Per raons d’economia de debat, a les hores que estern, i 
per la pressa que suposo que tots tenim de gaudir de tres noves 
universitats, el Grup Popular farh una defensa compacta de les 
seves esmenes, arnb una h i c a  inteivencid. 

Anuncio, senyor President, la retirada de dues esmenes: I’es- 
mena número 12, a l’article 4, lletra b; i l’csmena número 35,.. 

Ei Sr. PRESIDENT: Vaste em dóna la numeraci6 de l’hfor- 
me, no del Dictamen. 

El Sr. VDAL-QUADRAS: Sí, sí, de l’lnfarme. 
...I l’esmena n~mero  35, a l’article 6, Aqucstes dues queden 

ret i rad e s. 
1 ara, senyor President, farem, arnb el seu permís, la defensa 

conjunta de I’esmena I, a I’aaicle 1; i’esmena 4, a l’artick 2; 
I’esmena 17, a i’article 4, lletra c; l’esinena 24, a I’article 5 ,  

totalitat, 

apartat 2; l’esmena 29, a l’article 5,  apartat 4a; l’esmena 33, a 
l’aiticle 5 ,  apartat 4b, i l’esrnena 52, a la disposició addicional 
primera. 

En aquesta defensa conjunta de les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari Popular al Projecte de Llei de Creació de la 
Universitat de Lleida, el primer que volem manifestar -tal com 
virem fer quan recentment vhrern aprovar en aquesta Cambra 
la creacifi de la Universitat Pompeu Fabra- 6s la nostra satisfac- 
ció pel naixement d’una nova institució d’ensenyament supe- 
rior -en el cas d’aquest Ple en seran tres i, per rant, la nostra 
satisfacció avui 6s triple. 

L’excessiva concentraciii de places nniversithies a l ’ h a  
metropolitana de Barcelona, en detriment de1 necessari equilibri 
territorial, suposava un greuge comparatiu per als nostres joves 
que no viuen en aquest h b i e  territorial, per la qual cosa, resol- 
dre aquesta situació era un deure tant del Govern de Catalunya 
com d’aquesta Cambra. No volem, perb, deixa de  manifestar la 
nostra preocupació per les mancances que, avui per avui, enca- 
ra pateixen les nostres universitats, les que ja tenim i les que ja 
estan funcionant plenament, encara que no tal com ben segur 
tots voldríem. 

La soluci6 dels problemes -i el cas de les universitats no 6s 
una excepci6- no d e p h  exclusivament de la mida o de l’escala; 
6s a dir, no deph solment de qüestions quantitatives, sinb que 
passa per un canvi dels plantejaments. 

La creixent burocratitmcid de les nostres universitats, la se- 
va massificaci6 que ens posava el perill de transformar-les cada 
cop més en Ehbriques de titulats, que en el millor dels casos no- 
més rebien informació, tot aixb no ens portava ít resoldre les 
autentiques necessitats del nostre sistema universitari. 

Les nostres universitats -i, evidentment, tots ho desitgem ai- 
xí- cal que siguin veritables centres de formaci6 i de recerca, 
que pemetin als nostres joves cnfrontar-se amb hxit al desafia- 
ment de la nova Ewopa i als grans problemes del m6n actual. I 
perque aixQ sigui així, no només es necessari fer un esforq pres- 
supostari -instem el Govern que t~ faci-, sinó tamM fer un 
gran esfoq de mcionaljtzacid 

L’esponjament i la descentralitzaci6 que representen aquests 
tres Projectes de Llei van en aquest camí racionalitzador, i crec 
que aixA 6s un motiu pel qual tots ens hem de felicitar. 

Entrant ja a les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
Popular i de les quals abans he fet esment, i per les quals derna- 
nem el vot favambte de ta Cambra, questes esmenes van en lí- 
nia de reforcar la preshcia dels centres universitaris de Lleida 
als brgans de govern i de gestió de la nova Universitat; també 
van dirigides a garantir el correcte finnnqament de la nova uni- 
versitat i, també, hi ha en Ies riostrcs esmenes una especial 
preocupaci6 pel dret d’inscripci6 del personal universitari en la 
jntegraci6 a la Universitat de Lleida de tots els centres, instituts 
i serveis de In Universitat Autbnoma de Barcelona i de la Uni- 
versitat Pditkcnica de Catalunya, ubicats a la ciutat de Lleida. 

En qualsevol cas i per aquest ÚItim punt, hi ha una esmena 
transaccional, quc crec que garanteix aquesta. .. aquest aspecte 
del Projecte de Llei. 

Ja per acabar, senyor President, vull fer csrnent de la i m p r -  
tbcia i significaci6 que te per a Catalunya la recuperaci6, amb 
la creaci6 d’aquesta nova universitat, d’una tmdicid que arrenca 
d’un privilegi reial del segle XIV, malauradament interrompuda 
per la Guerra de Successió i que, grkies a la ferma resoluci6 i 
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decisi6 de la comunitat lleidatana que mai no va renunciar a te- 
nir ia seva universitat, es va comenFar a recobrar a final dels 
anys 60 i que avui, finalment, podem reconquerir. 

Amb el desig d’una llarga vida i molts bxits a la nova Uni- 
versitat de Lleida, res m& i moltes griicies, senyor President. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Vidal-Quadras. 
Torn en contra? El senyor Coll té la paraula. 
Et SI-. COLL 1 BERTRAN: Senyar President, preferiria fer 

el torn en contra potser article per article, perque corn que hi ha 
esmenes de diferents grups cle cada article, jo crec que simplifi- 
carem Ja qüiestid. 

El Sr. IXESIDENT: Molt 66. Doncs, en aquest article pri- 
mer hi ha, tarnbd, una esmena de I’Agrupaci6 d’Esquerra Repu- 
blicana de Catalunya. Per a la seva defensa té la paraula 
l’illustre Diputat senyor Pueyo, 

i31 Sr. PUEYO: Gracies, senyor President. Desitjariem saber 
si a l’esmena n6rnero 3 i n6mero 4, de la meva Agrupació, si hi 
ha proposada alguna transacció. 

El Sr. PRESIDENT: Senyor Coll? 
BI Sr. COLL I BERTRAN: No, no hi ha proposada cap 

El Sr. PWIPIENT: Sembla que haurh de treballar, senyor 

El Sr. PUEYQ: Grhcies, senyor President, amb molt de gust. 
Doncs, aleshores, voldria dir-li que l’esmena niirnero 3 la re- 

tiraríem i, pel que fa a l’esmena n6mero 4, demanaríem que fos 
sotmesa a votació, en el sentit que entenem que 6s més correcte, 
des del punt de vista universitari, des del punt de vista estructu- 
ral, que es distingeixi entre facultat de dret i facultat de ciencies 
econhmiques i empreesarials, tal i com, d’altm banda, la comu- 
nitat universitbia ha defensat que es faci. 

transacció . 

Pueyo. 

Res mes. Grhcieu. 
El Sr. PRPSíDENT: Moltes grhcies, senyar Pueyo. 
Doncs, el torn en contra de les esmenes de l’article primer. 

’E la paraula ei Sr. Coll. 
El Sr. COLL I RERTRN\T: si, Queda, tan sols, aquesta es- 

mena niirnero 2 -amb la nova numera&- del Partit Popular, & 
una esmena purament d’intentm reflectir, doncs, que no diem 
<<llei del Parlament*>>, en comptes de d e i  de Catalunyan, i par- 
ia de d e i  de creacih, en lloc de <<llei>>. Em sembla que 6s una 
cosa purament Ehnica, que els nostres serveis jurídics conside- 
ren que aquest redactat que ja ha presentat el Govern ds millor i 
nom& per aquest motiu no la. hi votarem. 

El Sr. PRWIDENT: Moltes grhcies, senyor Colt. 
Passem a les esmenes, a les votacions d’aquestes dues esme- 

Vots a favor‘? 

Abstencions? 
Aquesta csrnena ha quedat rebutjada per 3 vats a favor, S8 

en contra i 24 abstencions. 
A continuacih se sotmet a votació l’esrnena nrlmero 3, de 

l’Agrupaci6 d’Esquerrd Republicana de Catalunya. 
Esth retirada? Doncs, retirada. 
Es vota l’asticle primer, segons cl Dictamen. 
Vots it favor? 
Aquest article ha quedat aprovat per unarzjmitat. 
Passem a 1’article segun. Esmena d’Esquma Republicana de 

Catalunya, la n6mera 4. Ei senyor Pueyo td la paraula. 

nes. En primer lloc l’esmena ndmero 2, del Grup Popular. 

VOtS en CQlltIa? 

El Sr. PTJEYO: Senyor President, I’he defensada abans, en el 

El Sr. PRESIDENT: Pe&, no la retira aquesta? 
El Sr. PUEYO: No, no, senyor President. 
El Sr. PRE!IDENT: Perfectament. 
EL Grup Popular ha defensat la seva. 
Grup Socialista: esmenes nrSrneros 6 i 7. Té la paraula 

El Sr. SIURANA: Gracies, senyor President. 
L’esmena 6 i 7, que les acumulare, són per fer esment espe- 

cífic de la voluntat de Lleida manifestada per tots els organis- 
mes, des de l’Ajuntament, la Cambra de Corner$, el Collegi 
d’Enginyers Tkcnics, el Collegi d’lenginyers Superiors, la ma- 
teixa deieegaci6 de Lleida de la Conselleria d’Ensenyament, de 
tenir una Escola d’Enginyers Tknics i, a mbs, una Escola d’h- 
formLica especiñcament independent del que aqui es denomi- 
na Escola Polithica o Institut Polithcnic 6nk; per tant, 
volciriem que I’Escola d’Enginyers Ttcnics figur6s espffica- 
ment, per aixb defensem que hi hagi aquest apartat f, i l’apartat 
h, d’Escola d’Enginyeria Thnica Industrial i Escola Universi- 
tiiria d’Inforrn8tica. 

Moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Gracies, senyor Siurana. Torn en con- 

tra, el senyor Coll i Bertran té la paraula. 
El Sr. COLL I BERTRAN: Si, senyor Resident, En definiti- 

va, el que estern discutint aqui 6s el segiient. Mirh, la Llei de 
Reforma Universithria va establir un nou model. que a nosaltres 
ens sembla interessant utilitzar i és el següent: el centre com a 
expedidor de títols i com a definidor Re qui compon aquest titol 
i el departament corn a centre: docent que d6na aquestes mat&- 
ries. 

Es tracta, per tant, amb aquest model que figura en aquestes 
tres universitats -per@ akb es repeteix també per a les altres 
dues-, de crear uns centres que siguin expedidors d’un conjunt 
de títals al voltant d’una determinada h a  i que, a la regada, 
aquesta universitat tingui un conjunt de departaments als quals, 
els deganats d’aquests centres els encarreguin la dochncia 
d’aquestes assignatures que componen un títol. Aquest sistema, 
que es va intentar aplicar a les tres universitats -la de Barcelo- 
na, 1’Autbnoma i la Polithica- í que s’ha aconseguit amb 
hxits diferents, té l’avantatgc -ens sembla a nosaltres- que uti- 
litza d’una manera molt rnbs racional els recursos de quh dispo- 
sa la universitat. 

El fet que a les tres universitats primeres, doncs, no s’hagi 
pogut completar l’adaptaci6 d’aquest model, degut que hi ha, 
doncs, resisthcies d’inhrcies d’anys, no 6s motiu perqu& no ho 
intentem en el cas de Girona, Tarragona i Lleida donat que alla 
I’estructura 6s prou feble corn per permetre aquest ctmvi. 
Aquesta és la intencib que hi ha al darrere d’ajuntar la facultat 
o, rnks ben dit, de crear una finica Facultat de Cikncies Juridi- 
ques i Econbmiques o, per exemple, de crear una Escola Thni- 
ca Superior d’Enginyeria Agrhria i una Escola UniversitLia 
Poli thica,  m b  la qual cosa separem el tema agrari de l’altre, 
perb l’aalire vil tot junt i aixb inclou, doncs, la hfomhtica i I’en- 
ginyeria thcnica industrial. 

13s tracta, només, d’un plantejament de centres-departaments 
que entenem que servid per utilitzar millor els recursos de qui? 
disposin aquestes universitats i, per tant, en definitiva, d’asse- 
gurar, d’una manera més cbmoda, el seu &xit, 

moment de retirar l’anterior. 

l’illustre Diputat senyor Siurana. 
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El Sr. PRESIDI3NT: Moltes grkcies, senyor Coll. 
Passem, doncs, a la vota& d’aquestes esmenes. L’esmena 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjacla per 30 vots a favor, S7 

A continuaci6 es vota l’esmena Iirirnero 5, del Grup Popular. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha querlat rebutjada per 30 vots a favor, 57 

en contra i cap abstenció. 
A cnntinuaci6 es voten conjuntament, no?, la 6 i la 7, del 

Grup Socialista. (Pausa.) Les considera decaigudes? Doncs, de 
caigudes. 

I passem a la vota& de l’article segon, segons el Dictamen. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L’article ha quedat aprovat per 57 vots a favor, cap en contra 

i 30 abstencions, 
A continuaci6 es vota l’article número 3, que no té esme- 

nes. 
Vats a favor? 
L’article tercer ha quedat aprovat per unanimitat. 
Passem a l’article 4. Esmenes de I’Agnrpaci6 d’Esqiierra 

Republicana de Catalunya; per a la seva defensa té la paraula 
l’il-lustre Diputat senyor Pueyo. 

El Sr. PUEYO: Gracies, senyor President. Proposem que el 
teme, la denominació <<Consell Econbrnic>> sigui substitu’icla 
per la denominació <<Consell Social Provisional>>. A algc pot 
semblar4 probablement, una qüesti6 estrictament teminoIbgi- 
ca, perb no 6s així. Entenem que 6s molt més concordant amb 
el que és la denominació habitual en el m6n universitari i, fins i 
tot, és important de destacar com molts grups i agrupacions 
hem presentat una esmena d’aquest tipus perque, en definitiva, 
concorda també amb la voluntat expressada explícitament per 
la comunitat universithia lleidatma. 

iirirnero 4, de l’Agrupaci6 d’Esquerra Republicana. 

en contra i cap abstenci6. 

Grhcies, 
El Sr. PRESDENT: La 12, que també 6s d’aquest article, la 

El Sr. P’ICTEYO: La 121 
El Sr. PRESIDENT: La 12. 
El Sr. PUEYO: Amb molt de gust. 
Ei Sr. PRESIDENT: 6s  del mateix article 4. 
El Sr. PUEYO: S í ,  si, senyor President. E, creiem que la 

iinporthncia, la importhcia del Claustre provisional, que 6s 
l’brgm de govern de la Universitat, per a nosaltres resulta de- 
terminant. Aixa ens duu ii proposar la incorporaci6, l’admissió 
d’aquesta esmena, per la quaI el Departament d’Ensenyrtment - 
i em sernlda ibgic- hauria de consuitar amb la reglarnentaci6 
del Claustre, si més no consultar, amb la Comissió Gestora. 

Entenem que aquesta proposta no erosiona en absaltit la in- 
dependhncia del departament, de la qual 6s probable que se’ns 
puii i, es canvi, permet incorporar, i fer-ho de forma explicita 
en aquest tema, la veu de la comunitat universithria. 

defensa? 

Grhcies. 

Ei Sr. PRESXDENT: Moltes grbcies, senyor heyo.  El Grup 
d’hiciativa tt5 dues esmenes, la número 10 i la número 15. Per 
a Xa seva de€eensa té la paraula l’ihstre Diputat senyor Ignasi 
Riera, 

El Sr .  RIERA I GASSIOT: Sí, grhcies, senyor President. Per 
dir que totes les esmenes del Grup d’Iniciativa en aquest Pro- 
jecte de Llei de Creacid de la Universjtat de Lleida les dona- 
riem per defensades, perque ja hem insistit en la xa6 basica que 
fa de fil, que les segueix totes elles, que és que hi hagi ..., que es 
tingui molt més en compte ia comunitat universitkia a l’hora 
de determinar tant la seva Comissi6 Gestora com els seus br- 
gms. 

Grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies, senyor Riera. El Grup 

El Sr. CASANOVAS: Si, senyor President, moltes grhcies. 
EI Sr. PRESIDENT: Senyor Marpl Casanovas, té la parau- 

la. 
El Sr. CASANOVAS: Per anuncia que el Grup Mixt retira 

totes les esmenes que te en aquest Projecte de Llei, en tots tres, 
que SUPOSO que s6n onze, si no vaig errat. 

Mixt té les esmenes 11 i l+ el senyor ... 

Grhcies. 
El Sr. PRESIDEm Moltes gracies, queden retirades. El 

Grup Socialista té la número 16; el senyor Siixana té la. paraula 
per defensar-les, 

El Sr. SIURANA: Sí, gracies, senyor President. Tamb6 per 
insistir en el mateix terna. Nosaltres proposem que el text c)  di- 
gui: rcAquest reglament ser& consultat amb la Comissi6 Gestora 
i aprovat pel Departament d’Ensenyament. H Entenem que la 
Comissi6 Gestora ha de coneixer el reglament abans que estigui 
aprovat, eh? 

El Sr. PRESDENT: Moltes @cies, senyor Siurana. Tom en 
contra? T6 la paraula el senyor Coll i Bertran. 

EI Sr. COLL I BERTRAN: S í ,  farem mig a favar i mig en 
contra. Sobre la primera part ..., o sigui, en reaiitat en aquest ar- 
ticle hi ha clos tipus d’esmenes, presentades per diferents grups, 
per& en realitat, nom& dues esmenes: una que demana ei canvi 
de nom, de <<Consel1 Ekonb~nic>> per crConsei1 Social Provisio- 
nat>>. No hi podem accedir i T ~ Q  tindria sentit, perque si b6 -com 
deia e1 senyar Pueyo- és veritat que normalment en les univer- 
sitats el que hi ha és un consell social i no un consell econbrnic, 
6s veritat, el fet és que aquest Consell Social té unes funcions 
diferents de les quc es preveuen per a aquest Consell Econbrnic 
i, per tant, no ho podem fer; aixb seria una acci6 mimetica sen- 
se sentit, nu? Fixi-s’hi bé que al que diu &,.., el punt b) diu: <<El 
Consell Social, que assumeix les frrncions econhmiques i pres- 
suposthrics que I’orcienament confereix al Consell Social de la 
Universitatw. Per tant, 6s un consell que només EE les competkn- 
cies econhmiques del Coii~eiI Social, i per aixb s’anomena 
Consell Econbrnic i no una aksa cosa. 

Quant a l’altra esmena, és Xa que demana que el reglament 
del Claustre provisional, essent aprovat com ha de ser pel De- 
partament d’Enseny,ment, sigui consultat prkviarnent amb la 
Comissi6 Gestora de la Universitat. En aquest segon punt estem 
d’acord i, per tant, votarem a favor una d’aquestes cinc esme- 
nes perqub, en realitat, 6s la mateixa esmena presentada per di- 
ferents grups. El redactat que ens sembla m6s adient 6s el del 
Grup Socialista i, per tant, correspon a I’esmena 16, que diu 
que: <<Aquest reglament ser& consultat amb la Comissi6 Gestord 
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i aprovat pel Departament d’Ensenyament,>> hixb faria decaure, 
si es votés primer l’esmena 16 que Ies altres, la 12, la 13, la 14 i 
la 15; o, si no, jo  almenys (temanaria a ls  altres grups que reti- 
ressin aquestes quatre per votar tots junts l’esmena 16, 

El Sr. PRIESIDENT: Moltes grkies. Els senyors portaveus 
propietaris de les esmenes estan d’acord amb aquesta intexpre- 
taci6 del senyor Coll i Bertran? 

El Sr. PWiYO: Hi estern d’acurd, senyor President, si s’ac- 
cepta l’esmena socialista. Per tant, la retirem. 

El Sr. PRESJDENT: Perfectament. Moltes gricies, 1, per 
consegüent, queden les esmenes 10 i i i ,  d’hiciativa. Se sotme- 
ten a votaci6 ..., ai!, les ha defensades i no estan decaigudes, en- 
t h  el senyor Ignasi Riera. 

El Sr. RERA 1 GASSIOT: No, en la mesura que tampoc es- 
t& decaiguda la d’Esquerra Republicana de Catalunya; les que 
nosaltres si que donem ja per decaigudes, evidentment, és la 
número 15, si es vota, naturaiment, la 16, del Grup Socialista. 

(L’l. Sr. Pueyo demana per parlar.) 
El Sr. PRESIDENT: Sí, el senyor Pneyo. 
El Sr. PWYO: Senyor Resident, nosaltres hem retirat, en 

fumi6 de la sollicitud que feia el senyor Coll. a .  

El Sr. PRESIDENT: La 12, 
El Sr. PUEYO: ... la n6mero 12, perb mantenim la ndrnero 8. 
El Sr. PRESIlX3VI’: La número 3. Doncs, se sotrnct a vota- 

ci6 la numero 8. (L’I, Sr. Coli i &ertran demana per parlar.) 
Sí? 

El Sr. COLL I BERTRAN: Li proposo, simplement, votar 
conjuntament la 8, la 10 i 1’1 1 perquE diuen el mateix. 

El Sr. PWSLDEW: Doncs, es voten ... 
El Sr. CASANOVAS: Perdó, senyor President. 
E1 Sr. PRWIDENT: Sí. L’l 1 ha estat retirada. 
El Sx. CASANOVAS: L’ 1 1 retirada. 
El Sr. PRESIDENT: De manera que,.. (Remor de veus.) 
La 8 i la 10. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han quedat rebutjades per 27 vots a favor, 

L’esmena 13, del Grup Popular, la considera viva el se- 

EI Sr. CURTO: Si. Si, senyor President, per a la seva vota- 

El Sr. PRESIDENT: Doncs, es vota en aquest mament. 
Sí? (Pausa.) Bé, es vota la número 13. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha estat rcbntjada per 1 vot a favor, 58 en 

(Pausa ,) 

58 en contra i 2 abstencions. 

nyor. ..* el senyor Crrrto? 

ci6. 

contra i 27 abstencions. 

Es rectifica: eren 2 vots a favor. 
Esmena del Gnip d’hiciativa, niirncro 15. 
El Sr. RIERA I GASSIOT: Senyar President, la retirem a fa- 

El Sr. PRESIDENT’: Perfectament. Doncs, ara es vota Ea rifí- 

Vots cl favor? 
L’esmena ha quedat aprovada per unanimitat. 

VOT de la número 16, del Gnip Socialista. 

mero 16, del Grup Socialista. 

A conthuacib es vota l’article 4, segons el Dictamen, 
Vots a €avar? 
L’article quart ha quedat aprovat per unanimitat. 
Passem al debat de l’article cinqub, Esmena número 17, del 

Gnip Socialista; senyor Siurana, te la paraula per a la Seva de- 
fensa. 

El Sr. SIURANA: Sí, senyor President, acumularé totes les 
esmenes a l’article cinqu5, que s6n la 17, la 21, la 25, la 27 i la 
29. 

El Sr. PIXESTDENT: Perfectament. 
El Sr. SIURANA: De fet, en el que aquí insistim 6s que la 

Comissi6 Gestora no es configuri. corn un hfbrid, es diu que la 
junta de govern i l’equip rectoral si guin..., amb els vice-presi- 
dents facin un equip de vice-rectors i que hi hagi un número de 
vice-rectors suficients -o de membres que faci el que seria 
normalment les hees bhsiques, l’ordenació acaclkmka, profes- 
sors, estudiants, recerca i gesti6 ecmbmica per podes garantir 
que aquesta Comissi6 Gestora sigui, realment, un brgan gestor i 
que tingui, a mks, un respecte a aquest concepte cle I’autonamia 
universithria, que serveixi -aquesta Comissi6 Gestora- per de- 
cidir. X en coherhncia: que aquesta..,, que impliqui que la Co- 
missió Gestora, davant del Departament d’hsenyament, tingui 
una certa autonomia, no que sigui una.,., depenent d’aquest De- 
partament d’Enseny ament, encara que tinguí la coordinacid 
pertinent i la coilaboració -que no dubtem que hi sigui. Perb, 
en definitiva, fem una llei i, per tant, hem de dotar els brgans de 
capacitat de poder gestionar. 

Per tant, voldriem que la Comissi6 Gestora es mdiFiqu6s 
amb aquests conceptes i aquests articles que hem explicitat. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes @cies, senyor Siurana. EI 
Grup d’hiciativa tt5 l’esmena número 22; per a la seva defensa, 
t6 la paraula el senyor Ignasi Riera. L’ha retirada? 

El Sr. RIERA I GASSIOT: Senyor President, he donat per 
defensades totes les esmenes d’aquesta primera universitat. 

El Sr. PWIDENT: Malt M. Doncs, Esquerra Republicana 
de Catalunya, l’esmena 23; el senyor Pueyo t6 la paraula, 

El Sr. PIEYO: Si, únicament, molt breument, senyor Presi- 
dent, per dir que entenem que els membres de la Comissi6 Ges- 
tora, amb els quals parlem tant en un cas de professors 
d’universitat com de membres dels diferents estaments de la co- 
munitat universitkia, entenem que aquests membres de la Co- 
missió Gestora nomenats pel Conseller d’Ensenyament, segons 
la Llei, no haurien de ser-ho sense, almenys, haver escoltat 
abans el parer de la comunitat uníversit~a lleidatana, i aquesta 
és l’esmena que propsem. 

El Sr. PRESDENT: Moltes grhcies, senyor Pueyo. Torn en 
contra; el senyor Col1 i Bertran té la paraula. 

El Sr. COLI, I BERTRAN: Si, senyor President. Anem a 
veure; jo crec que aquí hi ha un problema de concepte del que 
és la Comissili Gestora. Nosaltres entenem que la Comissi6 
Gestora 6s E’equip rectoral i no la Junta de Govern. IE per tant, 
entenem que la gestora és un brgan gestor, que té la responsabi- 
litat de dirigir el funcionament de la universitat, perb s’ha de te- 
nir present que, d’acord amb I’article 3 que acabem d’aprovar, 
hi ha una responsabilitat última de I’Administració, deguda al 
fet de E’aplicaci6 dels mandats de Ia Llei de Reforma Universi- 
thria, que diu que en aquest cas, mentre no hi hagi uns brgms 
cie govern definitius, la responsabilitat filtima 6s de 1’Adminis- 
traci6 ducativa. Per tant, aixb és el que explica que entenguem 
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que el President ha de ser nomenat pel President de la Generali- 
tat, en definitiva per l’Administmci6, pel Govern. 

El mateix passa amb el cas dels vocals, que s6n gestors im- 
mediats, Entenem que hi ha un cas particular i en aquest sentit 
hem pactat una transacci6 amb Esqirerra Republicana, que ara 
el senyor portaveu entregaril a la Mesa, perqd entenem que els 
vice-presidents tenen una component de representativitat polí& 
ca en el sentit que, donat que són universitats o parts d’univer- 
sitats que es fusionen per crear noves universitats, aquests 
vice-presidents tenen una certa representativitat per part 
d’aquestes parts que es fusionen. En aquest sentit, i per rcforpr 
aquest carhcter, aquesta transacció que acabem d’entregar el 
que diu 6s que (cels vice-presidents, que seran nomenats pel 
Conseller d’Ensenyament, ho seran uila vegada escoltats els di- 
rectors dels centres que integren les noves universitats>>. 

Aquesta és la tramacci6 a la qual hem arribat amb Esquerra 
Republicana i que acabem de presentar i entenem que aixb ja 
recull, en part, aquesta demanda i aixb lliga amb el que dema- 
nava e1 senyor Riera que, en el seu moment, quan parlava cle 
MIOVBS de trinca)) ..., la preshncia en el nivell mhim, qwe 6s la 
Comissi6 Gestora, del fet que ja hi ha una realitat universitbia 
en aquests moments. 

Hi ha una altra qüesti6 que em sembla que val la pena re- 
marcar, i és que varn introrluir una esmena -jo hi vull fer refe- 
rencia en aquest moment perquh lliga amb tot aix& dient que 
aquests membres de 1st Comissi6 Gestora poden ser assistits per 
adjunts, i amb aixb el que es pretén 6s que aquests vice-rectors 
-per@ a efectes acadhics el que seran s6n vice-rectors-, 
tots, vocals i vice-presidents, puguin disposar d’alumnes, o bé 
de personal d’administracid i serveis, que actui’n com a adjunts. 
Aquesta 6s una experi8ncia que en el cas de Ja meva universitat, 
que és la Politknica, doncs, s’ha experimentat amb kxit i fun- 
ciona de fa anys i que jo sé que en altres llocs tamb6, penso que 
val la pena poder-la recotlir en aquest moment i em sembla que 
incorpora aquesta voluntat d’una gestora que tingui una certa 
part i c i p a c i 6. 

Aixb és tot; per tant, nosaltres votarem cn contra de totes les 
esmenes excepte d’aquesta transacció que acabem de presentar. 

El Sr. PRF3IDENT: Moltes grhcies, senyor Coll i Bertran. 
La senyora Secretbia procedirh a donar lectura a I’esrnena 
transaccional a la 23, de l’Agrupsci6 d’Esquersa Republicana. 

La Sra, SECRETARIA TERCERA: <<Article 5.4; afegir al fi- 
nal: “eis vice-presidents seran nomenats dies els directors dels 
centres universitaris afectats per Ia creaci6 de la universitat”,>> 

El Sr. PRESIüENT: Moltes gracies. Procedim a la votaci6, 
en primer lloc, d’aguestn esmena transaccional. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions ? 
Aquesta esmena transaccional ha quedat aprovada per 66 

vots a favor, cap en contra i 17 abstencions. 
A continua& se sotmeten B votació ies esmenes del Grup 

Socialista, conjuntament, si no se’ns demana el contrari, que se- 
ran la 17, la 21 r la 25, la 27 i la 29. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abs t en c i m  s 1 
Aquestes esmenes han quedat rebutjades per 21 vots a favor, 

58 en contra i 2 abstencions. 

A continuaci6 se sotmeten a votacid les esmenes 19 i 28, de1 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han quedat rebutjades per 4 vots a favor, 

Resta nom6s l’esrnena 22, del Grup d’Iniciativa* 
El Sr. RERA I GASSIOT: Senyor President, tinc la sensa- 

ció que, com que la primera part és idhtica a la que ha estat 
transaccionada amb Esquerra Republicana per Catalunya, cle- 

El ST. PRESIDF3: Doncs, queda decaiguda i nomes ens 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L’articte ha quedat aprovar per 61 vots a favor, cap en con- 

tra i 20 abstencions. 
Passem a I’article si&; ei Grup Socialista té dues esmenes. 

Per a la seva defensa, té la paraula I’ilhstre Diputat senpr Siu- 
rana. La 31 i 34. 

El Sr, SIURANA: Sí, referent a la primera, la 31, fa referbn- 
cia a la preskncia dels representants del Consell Comarcal al 
Consell Econbmic. Diu la proposta que hi haiid un representant 
del Consell Comarcal del Segrih i un representant entre els ai- 
tres consells comarcals. 

Entenem que I’Ajuntament i la Diputació tenen un sol repre- 
sentant. Són histbricament les dues institucions que han abonat 
i han donat suport a la universitat. El Consell Comarcal no hi ha 
tingut cap intervenci6, en la universitat, en vint anys ... Bé? evi- 
dentment, no la podia tenir fa vint anys, pcrb des que existe ix... 
Perb ni tan sols els ajuntaments que componen eIs altses con- 
sells comarcals hi han tingut res a veure amb aquesta universi- 
tat O, atmenys, de recolzament ni de suport. Ni cap ajuntament 
que compongui cap de les altres comarques, excepte el de la 
Seu, ha tingut reiaciti amb la universitat de Lleida i amb els es- 
tudis universitaris de LIeida, ni de sr~port, ni d’ajuda, ni econa- 
mic, ni tan sols d’adscripcid als patronats de supart uni- 
versitaris. Per tant, donar un representant al Consell Comarcal 
del Segrih i un altre a triar entre els altres conseils comarcals 
sembla realment una tria que no representa la vincdaci6 de 
l’brgan de la unversitat amb el territori. 

Nosaltres entenem que amb un sol representant dels consells 
comarcals n’hi hauria suficient perquh aquestes entitats esti- 
giiessin representades i ,  en canvi, no fos d’alguna manera un 
greuge comparatiu amb la representació de I’Ajuntarnent i ia 
Diputaci6, peces capdavanteres d’aquesta universitat i que es- 
tan, doncs, menystingudes en la creació d’aquest Consell Eco- 
nbmic . 

El Ss, PRESIDENT: Gracies, senyor Siurana. L’Agrupaci6 
d’Esquerra Republicana manté ies esmenes 32 i 33. Senyor 
Pueyo, les pot defensar? 

EE Sr. PUEYO: Grhcies, senyor President. Pensava que ha- 
via intuiit que no les mantenfem; pensava que m’ho preguntava, 
pcrquk, efectivament, inicialment havkm proposat una esmena 
en cl sentit que eis representants de les institiicions comarcals, 
de la Diputaci6 i de i’Ajuntament de Lleida fossin tots ells es- 
collits d’entre dos membres de la comunitat universitlia lleida- 

Grup Popular, 

58 en contra i 19 abstencions. 

cau. 

resta votar l’artick cinquk, segons el Dictamen. 
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tana, perb entenem,, ,, hem reflexionat despres sobre aquest par- 
ticular i entenem que predeterminaríem excessivament la vo- 
luntat d’aquestes institucions i, per tant, retirem totes dues 
esmenes, la 32 i la 33, 

Grhcies. 
El Sr. l”33IDENT: Queden retirades. Torn en contra; el. 

senyor Coll i Bertran té la paraula ... (L’X. Sr. Siuruna demana 
per parlar.) Com? 

El Sr. SIURANA: Perd6, senyor Residcnt. Vosth rn’hil de- 
manat que acumulés la 34 i no ha he fet. De fet, si em permet ... 

Ei Sr. PRESIDEm: Jo li ho he demanat, sí. 
EI Sr. SIURANA: Perdoni. 
El Sr. PRESTDENT: Doncs, defensi-la ara. 
El Sr. SIURANA: Si, sírnpkment, 6s per reclamar que hi ha- 

gi una mudificaciti en aquest article sise, a la lletra h), que cs 
permeti una representacih dels sindicats i de les associacions 
empresarials i d’estudiants diritre el Consell Econbrnic. Em 
scmbla que la preskncia d’aquestes institucions representarja un 
refort; a la potencia d’aquest Consell Econbmic. 

El Sr. PRESTDENT: Moltes grbcies, senyor Siurana. Torn en 
contra; el senyor Coll i Bertran té la paraula. 

El Sr. COLL I BERTRAN: Si, en relaci6 amb l’eesmena 31, 
jo voldria dir-li al senyor Siur‘ma que estar assegut a la taula 
del Consell Ikonbmic 110 és un premi; no hi esth posat 1’Ajunta- 
ment, ni hi esta posada la Diputació perqu& hagin fet o no hagin 
íet; hi esta posat I’Ajuntament i hi est& posaúa la Diputaci6 i hi 
est& posat cl Consell Comarcal del Segrih i hi estil posat un rep- 
rcsentiuit dels altres consells comarcals perqtrk aixb és 1’Admi- 
nistraci6, I’Adminisiració local que actua a I’entorn de la 
universitat, i no perqui: un hagi fet 1116s o hagi fet menys, per- 
qu6 sinó, doncs, hauriem de fer lina altra cosa, o regalar ara una 
panera per Nadal a Ics administracions que hi iraguessin partici- 
pat, pcxh no asseure-les en el Consell Ficonhic. 

La critica que vast& ha fet dels consells cornmcals ha d’en- 
tendre que no la donem per bona. La nostra voluntat -i l’opció 
politica del Govern va en aqiiesta direccik 6s que els consells 
comarcals arrelin, es converteixin en autkntics elerrient s de 
l’Administraci6 local i en cap cas pairíem acceptar que fossin 
menystinguts en un moment corn aquest. 

Quant a l’esrnena 34, en renEitat el que €a 6s detallar aiia co- 
sa que ja es diu a Ia Llei. Nosaltres no discutim que en aquest 
Coriselil. konbmic hi hagin de ser els sindicats m6s repre- 
sentatius, ni ies associacions empresarials, ni els estudiants; no- 
més faltaria que cliscntfssirn aixb. Nosaltres el que diem, 
simplement, és que cl Goveni de la Generalitat, a proposta del 
Conseller, nomenara fins il quatre persones en reprcsentaciú 
dels interessos socials. Lbgicarnent parlem dels sindicats i par- 
lem dels empresaris i parlem de les cambres de comerq i ja vexi- 
riem exactament de qui, perb vost& entendrh que va en aquesta 
Ilnia, no? Els estudiants en cap cas els posariem qui .  Diu el 
punt i )  que hi haurh fins a sis membres de la comiinitat univer- 
sithria elegits pel CImstre provisionai; aqui ds on hi ha d’haver 
els estudiants, junt amb el PAS i el professorat. 

Per tant, li votarem en contra les dties esmenes. 
El Sr. PRESKIENT: Moltes @cies, senyor Coll i Bertran. 

Se sotmeten a votacili les Úniques esmenes, doncs, que queden 
d’aqwst n~ríicle, qiic són les esmenes 31 i 34, del Grup Socialis- 
ta. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han estat rebutjades per 22 vots a favor, 

Sotmetem a votaci6 l’article si&, segons el Dictamen. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L’article ha quedat aprovat per 54 vots a favar, cap en contra 

i 23 abstencions. 
A continuacili es voten els articles set& i vuit&, que no tenen 

esmenes. 
Vots a favor? 
Aquests articles han quedat aprovats per unanimitat. 
Passem a la disposici6 addicional. primera; esmena 38, del 

Grup Socialista, i la 42, i la 48, conjuntament. Les defensarh el 
senyor Siurana? Doncs, té la paraula. 

El Sr. SIURANA: Grhcies, senyor President. Les esmenes 
38 i 42,43 i 48 fan referhcia a inscriure, dintre de la Universi- 
tat, també, l’addici6 dels instituts universitaris. Per exemple, a 
Lleida hi ha I’IFtTA o instituts d’aquest tipus, que caldria que 
s’hcorporessjn tmb6 a la Universitat, perque hi estan molt In- 
tegrats. Per tant, centses, instituts o serveis. 

També fa ref’erhcia a l’aubonornia universithria en allb que 
faci referkncia a l’aclscripció del personal universitari, que es 
respecta& aquesta autonomia uuiversitkia, i tmbd fa referkn- 
cia a 1’Escola de Treball Social i a 17Esc01a de Graduats So- 
cials, que s6ii uns centres adscrits en aquest moment, i que 
convindria que s’incorpressia ja amb una perspectiva de for- 
mar part d’aquesta Universitat, ja que d’aquesta manera gam- 
tiriem que aquests estudis, que tenien en aquest curs passat 932 
alumnes, tinguessin unes perspectives de filtur sblides i IIQ esti- 
guessin una mica en aquesta situació ambigua de la situacib de 
l’adscripci6. 

Per tant, voldríem que s’incorpt%, tarnb6, m b  aquest afe- 
git de les ..., de la disposici6 addicional primera: <<a fi que s’ele- 
vhi a la categoria de centres universitaris aquests centres 
adscrit sn. 

El Sr. PWXDENT: Moltes gracies, senyor Siurana. 
L’Agmpaci6 d’Esquenra Republicana de Catalunya tt5 tres es- 
menes, la 39, la 41 i la 44. El senyor Pueyo t& la paraula per a 
defensar-les. 

EI Sr. PUEYO: Gracies, senyor President. La 39 la donarriem 
per defensada exactament amb d s  mateixos arguments que ha 
utiMzat ei senyor Siurana en l’emena 38, perquh coincideix fil 
per rmda, conjuntament amb d’altres esmenes d’altres grups. 

En relaci6 amb Ia 41, en realitat, si vost& vol, podríem afe- 
gir-ne una que és més ilnnyana: la 51, perque fa referkncia 
igualment a la qiiesti6 del finmptmnt -si li sembla oportd. 6s  
a dir, la 41 la defetisdem conjuntament amb la 51 ... 

50 en contra i 4 abstencions. 

E1 Sr. PRESIDENT: Perfectament. 
El Sr. PUFYO: Moit bt$ grhcies. I diríem que ..., bé, en rela- 

ció amb aquestes 4 1  i 51- cliriem que, M$ evidentment, les 
qiiestions del finanCament, ens hi referirem també en la justifi- 
caci6 del nostre vot i s’hi han referit altres diputats en el decurs 
de la sessi6 per&, evidentment, voldriem destacar la tiwessitat 
que hi hagi un esment expsds. 

QU~IIE a la necessitat de partir d’allb que els centres de Llei- 
da en diuen 1111 mbdul inicial, en parlarem en In nostra justifica- 
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ció de vot, Amb aixb donaríem per justificades les esmenes 41 i 
51 i, en relació amb l’esmena 44, diria que hem *arribat a un 
dels punts m6s controvertits de la discussit5 de la Llei, perqu2 6s 
l’esmena que fa referencia al reconeixement del dret d’adscrip- 
ció. 

Considerem que és una lliistim, almenys en el cas de la 
Universitat de Lleida, que aqucst sigui un punt controvertit, 
perquk ens consta quc el reconeixement del dret d’adscripcih, 
almenys en aquest cas, no hauria de destarotar cn absolut ni 
I’estmctura de la futura universitat, ni l’estructura de les univer- 
sitats barcelonines que ara la tutelen; perd6, barcelonines: cata- 
lanes, en realitat. 

Voldríem que, corn preveu la membria elaborada pel G e  
vern, COM es pot llegir en la mateixa rnernbria elaborada pel 
Govern, <<la integraci6 del personal docent i no docent en la no- 
va Universitat de Lleida no fos motiu de conflicte, la qua1 cosa 
ens duu a defensar aquest anomenat dret d’opci6 o dret d’ads- 
cripci6; definible corn l’opci6 del personal a transferir, al- 
menys, si rnds no, durant un temps Iimitat, a triar entre 
integrar-se definitivament a la plantilla de la nova universitat o 
mantenir-se a la plantilla de la universitat a la qual pertanyia 
fins a aquest moment.), 

La mateixa Mesa intercentres Universitaris de Lleida ens ha 
fet arribar una s&rie de dicthmens jurídics sobre aquest pxrticu- 
lar i pensem que si bé 6s cert que la legislació precedent no 
obliga a reconbixer aquest dret, no és menys cert que tampoc no 
ho impedeix; pes la qiial cosa, nosaltres defeensariem que el Par- 
lament incorporés aquesta reguIaci6. De tota manera, de tota 
manera, com bd 6s cert, estariem disposats a acceptar una trms- 
acci6 que ens ha estat proposada, malgrat l’alarma que sembla 
que la meva defensa havia provocat iniciatment entre els escons 
de la majoria. 

GrAcies. 
El Sr, PRFSlDENT: Mdtes gricies, senyor Pueyo. Torn en 

contra? Senyor Coll i Bertrin te la paraula. 
~i SI-. COLL I RRRTRAN: Desconcert, senyor ~rieyo, per- 

que ens penshvem que ens havíem distret O confós de transac- 
ci6. Efectivament hem signat una transaccici amb els Grup 
d’Esquerra Republicana, d’lniciativa per Catalunya i cIeE Partit 
Popular de Catalunya sobre aquest tema dels drets dels estu- 
diants i, sobretot, del personal de les universitats, tant PAS com 
professorat. 

Entenem que aquesta esmena aclareix la qüesti6. En qualse- 
vol cas, dóna una via perquP, l’assurnpte es pugui aclarir en el 
seu moment i, en aquests moments, cl portaveu la presenta a la 
Mesa perque pugui ser llegida i votada. 

En aquestes esmenes han sortit, o en aquesta 11ista d’esme- 
nes, una altra skrie de qiiestions que hauríem de comentar; una 
6s la referida als instituts. Efectivament, hi ha 1’Institut JRTA 
-Jnstitut de Recerca i Tecnologia Agro-alimenthria-, que en 
aquests moments 6s un institut adscrit, és un institut LRU ads- 
crit a la Universitat Politecnica i que ha de passar a la Universi- 
tat de Lleida; per tant, nosaltres acceptem -i hi votarem a 
favor- i’esmena 39, d’Bsquerra Republicana; i’esmena 38, del 
Partit Socialista, que diu exactament el mateix, i tamb6 I’esme- 
na 42, del Partit Socialista. Les dues primeres introdueixen els 
instituts en el primer paragraf de la cliposició addicional prime 
ra i la 42 els introdueix en el segon parhgmi d’nquesta disposi- 
ci6 addicional primera. 

En el terna del finanpment no hi insistirk; em sembla que ja 
ha quedat la cosa clara o almenys així ho pretenia jo quan he 
contestat al senyor Riera en la seva esmena a la totalitat ja reti- 
rada i, finalment, sobre una qiiestili que ha plantejat el senyor 
Siurana, de les integracions i les adscripcions a I’esmena 48. A 
nosaltres ens sembla que no 6s moment, que no és moment de 
barrejar temes d’integracians amb inscripcions. Ei que esta in- 
tegrat ara estara integrat en la nova universitat; el que est3 ads- 
crit ara estar& adscrit a la nova universitat i, en el seu moment, 
aquestes adscripcions, que j a  seran a la nova universitat, es po- 
dran convertir en integracions si així ho demana la universitat, 
si aixi ho demana qui s’hagi d’adscriure i si així s’inclou en la 
programacid universitbia perquk, en definitiva, &s una decissió 
que pertoca al Govern. 

Per tant, ens sembla que en aquests moments no seria bo ba- 
rrejar aquesta qiiesti6, complicariem la Llei i ja hi haurh meca- 
nismes per poder resoldre les necessitats d’integracih a partir 
d’adscripcions ja fetes. I aixb és tot sobre aquestes esmenes, a 
part de l’esmena transaccional i les altres que he dit que vota- 
riem a favor, totes les altres les votarem en contra. 

EI Sr, PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Coll, En primer 
lloc prego a la senyora Secrethria que procedeixi a donar lectu- 
ra a l’esmena transaccional, a les 37,M i 47. 

~a Sra. S E C R E T ~ T A  TERCERA: Segon parigraf de la 
disposicib adicion al primera: ({Aquest a int eg raci6 dels cent res 
es fat& per decret, i prevexlrh e1 tmsphs dels immobles, les ins- 
tdlacions i tots els mitjans humans i materials assignats o per- 
tanycnts a cadascun dels centres o serveis. Es respectaran els 
drets que posseeixin, en el moment de la integració a ia Univer- 
sitat de Lleida, el personal adscrit a aquests cenfres i serveis i 
estudiants, sense perjudici dels drets que corresponguin, 
d’acord amb la Constituci6 i les lleis que la desenvolupen.>, 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyora Secsctbia. Pro- 
cedim a votar aquesta transaccional. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena transaccional ha quedat aprovada p r  59 

vots a favor, cap en contra i 21 abstencions. 
A continuació es voten les esmenes 38 i 39; una del Grup 

Socialista i l’aítra d’Esquerra Republicana de Catalunya, per6 
que diuen el mateix i que es voten conjuntament, i la 42, del 
Grup Socialista. 

Vots a favor? 
Aquestes esmenes hm quedat aprovades per manimitat. 
A eontinuaci6, se sotmet a votaci6 l’esrnena 41, dc I’Agm- 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 24 vots a favor, 52 

Resta nom& d’aquest ,article, l’esmena 48, del Grup Socia- 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 23 vots a favor, 52 

pació d’Esquerra Republicana de Catalunya. 

en contra i 3 abstencions. 

lista. 

en contra i 3 abstencions. 



5874 DIARI DE SESSIONS / P - Núm. 114 J 12 de desembre de 1991 / SI3SSId PLENhIA Núm, 82.1 

A continuaci6 es vota la disposici6 addicional primera, se- 
gons el Dictamen. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta disposició addicional primera ha quedat aprovada 

A continuació es voten les disposicions addicionals, segona i 

Vots a favor? 
Aquestes disposicions han quedar aprovades per unanhit at. 
Hi ha l’esrnena 49 del Grup d’Esquerra ..., de I’AAgmpaci6 

d’Esguerra Republicana, que proposa una nova disposicl6 addi- 
cionai, El senyor h e y o  tk la paraula. 

EI Sr, PUEYO: &&cies, senyor President, El text exacte 
d’aquestrt esmena nostra parla, diu que: <<Sens perjudici de la 
impulsi6 d’altres instituts universitaris>> -que en aquesta disp-  
sici6 concreta no se citen- <<la Universitat de Lleida dotar& i 
crea& un Institut de Cihncies de l’Fducaci6, etcetem.>> A Lleida 
fa uns anys que funciona una delegació de l’hstitut de Cihcies 
de l’l31ucaci6, de la Universitat de Barcelona i im de la Univer- 
sitat Autijnorna. Per raons personals, corn 6s el cas, tamb6, 
ilkislre senyor Coll, conec bd el funcionament, la irradiació so- 
cial i els projwtes d’aquests instituts de cihncies de 17edtrcaci6. 

En la futura Universitat dc Lleida entenem, considerem, que 
ds essencial el bon funcioiiamerrt d’un institut de cihcies dc 
l’educacic5 hcn dotat, que promogui eficaqment la recerca edu- 
cativa i faci extensiva la seva adwaci6 a tots els nivells de I’ac- 
tivitat educativa a les camarqucs nord-occidentals de 
Catalunya. 

Estern parlant, doncs, de tasques de formació permanent del 
professorat, d’jmwstigacih i innovaci6 educativa i clidgctiva, de 
suport B la vida acadkmica de la Universitat i de coordinació 
entre totes les institucions amb interessos educatius, amb inte- 
~ C S S Q S  en el camp de l’educacih. 6s  per aixb que defensem que 
aquesta Llei reculli implicitament la creació de I’Institut de 
Cikncies de I’F3hicacili de la Universitat de TMda i, en conse- 
qükncia, prevegi les necessitats econbmiqiies, especials i perso- 
nals d’aquesta creacih. 

Moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor ErLreyo, Abans 

haig de preguntar al senyor Siuratia si considera que havia de- 
caigut l’esmena 43, que ja  no l’he sotmbs IL votaci6 perquE he 
fet la presumpcib que estava decaiguda. 

per 57 vots a favar, cap en contra i 22 abstencions. 

tercera, que no tenen esmenes. 

El Sr. SIURANA: Si, si ... 
El Sr. PRESIDENT: Moltes @cies. Torn en contra. El se- 

nyor Coll i Bertran. 
El Sr. COLL 1 BERTRAN: Sí, senyor President. Efectiva- 

ment, jo també penso que els instituts de cihncies de l’eciucítci6 
fan una funci6 important, potser sempre hi ha una critica a fer i 
és que han de treballar des dc h universitat; també per a la ma- 
teixa universitat i per a la millora pcdagbgicrt i didhctica rlc la 
mateixa universitat, no nom& del que és el que hi ha a fora, que 
és a vegades un excés en el qual cauen. 
136, a mi em sembla realment important que existeixin 

aquests instituts, perb em sembla que no és el moment ara d’in- 
clmire’ls en aquesta Llei, norn6s per una raó, perqub hem deci- 
dit en aquesta Llei incloure-hi centres, no instituts, si hagukssim 
entrat en el terna dets instituts no hauríem de pensar només en 

un ICE!,, sin6, segurament, en aitres instituts de tipus temhtitic 
que probablement, doncs, tamb6 s’acabaran creant. 

En aquest sentit, i considerant que en el fons jo crec que es- 
tem d’acord, nosaltres I’esrnena en particular no li VOttarem, 
perquh no voldrfem trenc= el model aquest de dk anem a crear 
centres, els instituts ja es crearan, posteriorment, quan existeixi 
la universitat. 

Només per aquesta rad, aquesta esmena 49 li votarem en 
contra. 

EI Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies. Se sotmet, doncs, a VQ- 

taci6 aquesta esmena, 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 24 vots a favor, 53 

A continuació votarem la disposició transitbria i les disposi- 

Vots a favor? 
Aquestes disposicions han quedat aprovades per unani- 

mitat. 
A la dispsici6 final segona, hi ha l’esmena #Esquerra Re- 

publicana que ja ha estat defensada. Es així, senyar Prreyo? La 
51. 

El Sr. PUEYO: Sí, senyor President, ja ha estat defensada. 
El Sr. PRESII)E?W Molt be, doncs només el senyor Sima- 

na haur8 & defensar la 52, del Grup Socialista, en aquesta dis- 
posici6 final. Té la paraula. 

El Sr. SIURANA Moltes grhcies, senyor Resident. Aquesta 
disposici6 finat segona bis, té.- vol demanar el compromís del 
Govern de la Generalitat amb aquesta Llei de ..., que entre e1 
Conseller d’Ensenyament i el d’Economia i Finances, elaborin 
conjuntament el plans quadriennals successius de programacid 
econbmica i fmanqament de les universitats. 

Ja hem insistit, ja des de l’inici ha estat un tema dc preacu- 
paci6, la membria que al seli dia es va enviar al Consejo de 
Universidades, j a  Cs un document amb poc rigor i, per tant, 
molta contestaci6 des de I’estament universitari, de les tres uní- 
versitats. I, per tant, en cl cas de Lleida, aixb ens fa preocupa- 
ci6. Tenim, realment, necessitats ja  i, per tant, el canvi de tindre 
estudis universitaris, a tindre una universitat amb tot el que 
comporta de gestiti authoma i de necessitat que aixb generar&, 
vol dir un salt molt impurtant de nivell que, a mds, no 6s de no- 
va creació, sin6 que 6s cle continu’itat. Per tant, hem de garantir 
que, immediatament, pugui hncionar aixb i que no hi hagi pro- 
blemes -que ja en tenim ara-, de la biblioteca o dels serveis 
miversitaris o de la necessitat de nous administratius o de la 
gesfi6 ciibia del que és la universitat; per tant, cal que aquest 
programa, aquest pla, immediatament posi en sdfa -digués- 
sim- el funcionament de la universitat i que la potencÍaci6 
d’aquesta liniversitat sigui més concreta. 

gs previsible que la intenció dn la thnsebria Bi$ui garantir 
aixh. I& evident que njngii pensa que la Conselleria vulgui 
crear una universitat per deixar després que s’estrelli, perh cal 
que la Llei concreti que aquesta col4aboració entre la Conselle- 
ria d’hsenyament i Finances sigui immediata, hi hagi up1 ter- 
mini, a curt termini i que pugui funcionar immediatament 
aquesta Universitat amb tots els requisits. 

en contra i 2 abstencions. 

cions finals, primera i tercera, que no tenen esmenes. 

Moltes grhcies. 
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El Sr. PRFSIDENT: Moltes grhcies, senyor Siurana. Tom en 
contra, el senyor Coll i Bertran té la paraula. 

El Sr. COLL I RERTFtAN: Jo celebro que en aquest trio- 

ment ei senyor Siurcana digui ja que ell esta, també, convengut 
que la Generalitat no desitja que aquesta universitat s’estrelli. 
Lbgicament, no serA akf, hi haurh el diners que hi hagi d’haver, 
j a  n’hcrn parlat abans, i el que no farem 6s votar-li l’esrnena, 
perquk fixi’s b6 el que en realitat diu: diu que s’han de fer u s  
plans quadriennals successius; en aquests moments n’hi ha un 
d’operatiu, de l’any 81 a l’my 92, i el Conseller, en aquesta 
mateixa sessi6, ha anunciat que e1 seguir& un altre tamM qua- 
driennal; per tant, 6s una cosa en la qual el Govern ja pensa i 
que figura en les seves previsions. 

Qumt a’t pla de les despeses de firncionament, cada anys 
s’aproven uns pressirpostos de la Generalitat, cornenFarem a 
fer-ho, doncs, aquesta mateixa ... en aquest mateix Ple del Parla- 
ment, a partir de la setmana que ve, i en aquests pressupostos 
anuals de funcionament.. ., perd6, en aquests pressiipstos 
anuals de la Generalitat ja figuren les despeses de finanpment, 
fins i tot, Ibgicament, les d’inversió per a cada UR dels mys. 

No entenem que s’hagi cí’aprovar aquesta esmena, no afc- 
geix res, simplement el que vol és concretar un fet, cl qual tots 
estem coiivenpts que passarh. 

Valdria comentar-Ii, només, una cosa de passada: quan ha 
parlat del pec rigor de les membries. Na sé si vostk sap, per& 
de totes Ies membries que s’han enviat fitis ara per part de la 
Conselleria al Consejo de Universidades per ser informada, 
aquesta és la que ha rebut menys crítiques de totes, fins i tot en 
l’apartat econbrnic, Per tant, jo entenc que aquesta critica de 
poc rigor, en tot cas, haurh d’admetre vosth que és poc rigorosa. 

Bé, tot plegat, ens sembla que justifica que li votem en con- 
tra aquesta esmena 52. 

El Sr. PWSLDEW: Moltes grhcies, senyor Coll. Procedim 
ii votar i’eesrnena 51, d’Esquem Republicana. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions ‘? 
Aquesta esmena ha qiierlat rebotjada per 25 vots a favor, 53 

A continuaci6 es vota I’esrnena 52, del timp Socialista. 
Vots a favar? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 27 vots a favor, 57 

Es vota la disposció final segona, segons el Dictamen. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquests disposició final ha quedat aprovada per ’78 vots a 

favor, cap en contra i 2 abstencions. 
A i’cxposici6 de motius hi ha ana... diferents esmenes: les 

del Grup ci’hiciativa ja ha estat defensada ... han estat defensa- 
des, dues; l’Agrupaci6 d’Esyuem Republicana te la 54. Té la 
paraula el senyor Pueyo. 

El Sr. PUEYO: Grhcies, senyor Resident. Proposem aquesta 
modificaci6 al prehrnbul, bhsicament en el sentit de no reduir, 
de no,.., de destacar la na reducci6 d’aquesta universitat a les 
cornarques nordacidentals de Catalunya i ks, per rtixb, que 

en contra i 2 abstencions. 

cn contra i cap abstenci6. 

proposem entre d’attres coses que es digui -em pemeto de lle- 
gir un dels par@& de l’esrnena que proposem-: <<Entre d’al- 
tres, els objectius que es persegueixen són el reequilibri 
territorial de Catalunya i Ia millora de la qualitat i les potencia- 
litats del servei pGbIic de l’ensenyament superior. Així mateix, 
la Universitat de Lleida haurl de contribuir a l  desenvolupament 
general dei pensament i cz l’expansió del coneixement científic 
universal, tot formant professionals qualificats que cobreixin 
adequadament les necessitats morais i materials de la societat 
cat alan 8)). 

Multcs grhcies. 
El Sr. PRESTDE”: Moltes grhcies, senyor Pueyo. 
El Grup Socialista, tamb6, té í’esmena 55, Per a la seva de- 

fensa té la paraula 1’iil.lustre Diputat senyor Siurana. 
EI Sr. SIURANA: Moltes gdcics, senyor President. L’esme- 

na va en el sentit de reconkixer en aquest prehbul, també, la 
tasca portada a teme per les universitats: la coWaboraci6 de les 
universitat, tant la Polit&cnica, com la de Barcelona, corn l’Au- 
tbnoma, en aquests ariys amb la miversitat que ara eseh a punt 
de nbixer. 

Per tant, voldríem que figurés en aquest prebmbui iina mcn- 
ci6 especifica d’aquest període, que des del 63 fins ara funciona 
en aquest sentit i que, despr6s, hi hagi un reconeixement histb- 
ric d’aquest periode de I’inici ..., des de l’inici dels estudis de 
dret amb condicions precaries al que avui ha de ser una univer- 
sitat amb f q a .  

El Sr. PRESIDENT: Moltes grheies, senyur Siurana. 
Torn en contra, el senyor Goll i Bertran té la paraula. 
El Sr, COLL I BERTRAN: Serh, més que en contra ..., de@n 

de I*esrnena. 
L’esmena 53 jo entenc que de fet decau, perque esth incor- 

parat en el Dictamen de la Comissi6 un text similar, ja el vam 
comentar a la Comissi6 ... 

El Sr. PRESIDENT: Hi esta d’acord, senyor Riera? 
El St. RIERA I GASSIOT: Si, senyor President, és canviar 

ia paraula mmclenarw per ccrmrgmitmr~~,. 
El Sr. PRFXIDENT: Moltes @cies. 
El Sr. COLL I BERTRAN: L’esrnena 54 del senyor ..., del 

ponent de I’Esquerra Republicana, del senyor Pueyo, realment, 
voste ha de convenir que diu el mateix que nosaltres amb altres 
parades i, potser, canviant una mica els accents, perb ve a ser 
el tnatcix, eh? 

L’esmena SS,  de fet hi ha una tramacci6 firmada amb el 
Grup Socialista. on en el que s’incideix 6s’ simplement, a recal- 
car que aquesta tradici6 ha quedat refoqada, especialment, a 
través dels diferents centres creats a partir de I’any 68, que seria 
la histhria moderna universithria a la ciutat de Lleida. 

1 l’esmenx 56 d’lniciativa, ei que jo li valdria dir al senyor 
Riera 6s que e1 tema de la integracib de centres no és, nomi%, 
tin terna de I’nutonomia universit,hria, sin6 que tmbé hi intern6 
el: Consell Executiu, que ks,  en definitiva, qui té potestat última 
i, per tant, aixh no li podem votar a fmor, gaireM jo el que li 
demanaria és que ho reti&. 

R6, aixb 6s ei que hi ha i jo vaig a entregar ara a la Mesa 
aquest a transacci6. 

El Sr, PREiSIDENT: Sí, el senyor Pueya sembla que ha estat 
sensible a la insinuaci6 del ... 

El Sr. PWYC): La nostra Agrupaci6, senyor Presidcnt, sem- 
pre s’ha caracteritzat per la seva sensibilitat, 
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€36, valdria &-li que faig una intervenció per retirar la nos- 
tra esmena, perquh fins a cert punt t6 m‘R6 el senyor Coll, quan 
diu que hi ha elements similars, tanmateix, en qualsevol cas, 
pot haver-hi similituds, perb sempre esta m6s ben redactada la 
nostra. Aixb també em sembla indiscutible, Ara bé, corn sigui 
que el Grup Socialista, el senyor Siurana, i el senyor Coll sem- 
blen haver arribat a un acord, per incorporar aixb que a nosal- 
tres ens sembla extraordinhriament important: recalcar S’esfoq, 
el treball, la tradició histbrica dels damers anys de costosa reim- 
plantació de la universitat a Lleida, ens sentirfem satisfets per la 
incorporacib d’aixb i molt gustosament €ent gala d’aquesta sen- 
sibilitat que el senyor Resident ens azribuya retirarfem l’esmena 
n6mera 54. 

El Sr. PRESIDENT: Doncs, queda retirada i tamM hi ha ha- 
gut una insinuaci6 pel senyor Rera, a veure quina sensMitat ... 

El Sr. RERA I GASSIOT: Sí, grhcies, senyor President, 
avui 6s una nit de sensibilitats i com que es tracta d’aprovar les 
lleis abans que sigui dia 13, que seria un mal averany, estem 
d’acorcl i SUM sensibles als arguments del senyor Coll. Es a dir, 
l’autonomia universithria quda prou garantida i, per tant, que- 
da clar que quan aquestes universitats estiguin del tot constitui- 
des seran autonbnomes per tot allb que puguin ser autbnomes. 

Grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies. Queda doncs ... resta 

només la 55 del Grup Socialista que se sotmet ... 
La Trruisacci6 esta aquí? Doncs, que la senyora Secrctilria 

procedeixi a llegir-la. 
í,a Sra. SECRETARIA TERCERA: <IParhgraf quart de i’ex- 

psici6 de inotius. Afegir a la segona linia, després de “lleidata- 
na”: “especialment., il trivds dels diferents centres creats a partir 
de 1968”.>> 

Moltes grgcies, doncs, se sotmet il votació aquesta transac- 
cional. 

Vots a favor? 
Ha quedat aprovada per unanimitat aquesta transaccional, i 

ara es vota tota I’exposici6 de motius i el títol, segons el Dicta- 
men. 

Vols a favor? 
Aquests extrems han quedat aprovats per unanimitat. 
Ara els grups poden participar per fer explicaci6 de vot. AL 

pn gmp ha vol fer? 
El S ~ ~ I Y Q ~  Piieyo té la paraula en reprweentaci6 de I’Agnapa- 

cici d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
(El M .  H .  Sr. Prcsident s’absmtu del Sa16 de Sessions i ¡’I. 

Sr, Vice-president Primer el substitueix en la direcci6 del de- 

El Sr. PUEYO: Grhcies. Senyor President, senyores i se- 
nyors diputats, veig que l’anunci de l’cxpkacit5 de vot provoca 
iula fiigida tumultuosa, en qualsevol cas infundada peiquif pro- 
curaré ser forp breu; tanmateix, altres grups han tingut l’opor- 
tunitat d’anticipar-la i  nic ca ment voldria destacar dos o tres 
apartats, 

En primer lloc, em permetria una confessi6 de tipus serniper- 
sonal, en el sentit de dir que vaig passar a Lleida, a la Universi- 
tat dc Lleida, els meus primers anys d’estudiant i vaig torn:u-hi 
-bé, natliralment em refereixo a la proto-universitat de Lleida, 
no hi vaig ser en el segle XPV, com vost&s poden endevinar fi- 
cilment--, i vaig tornar-hi més tard per impartir classes durant 
alguns cursos; de tal manera que vast& toleraran que eis digui 

has.) 

com em sento d’implicat corn a ciutadh, com a universitari i, en 
aquest cas, com a Diputat en la tramitacib i en l’aprovaci6 
d’aquesta Llei. 

ds ben sabut -crec que ha quedat molt clar al llarg del de- 
bat- que la institucianalitzaci6 de la Universitat de Lleida ha 
constittixt tradicionalment ma aspiraci6 dels ponentins, dels ho- 
mes i doncs de ponent, emparada no Gnicarnent en una brillant 
tradicid universithia histbrica, sin6 també en un passat recent 
de recunslswcci6 cívica enfront d’un fnmquisme polític i socio- 
Ebgic que havia estat especialment devastador a les nostres te- 
rres. 

El manteniment i la Pepresa de la catalanitat, els drets hu- 
mans i els valors democratics hi tenen, doncs, molt a vern.  Des 
d’un punt de vista universitari i civic, i tenint ben presents les 
nostres aspiracions de reequilibri territarial i de desenvolupa- 
ment harmbnic del país, no podem tampoc deixar de felicitar- 
nos per la instauracid o rejnstaiiracih -segons com es miri- de 
la Universitat de Lleida. 

Al mateix temps, perb, no hem pogut deixar de manifestar 
una certa inquietud, parcialment esvaida -prb nom&, parcial- 
ment esvalida- pels argrrrnents que hem sentit aquesta tarda, 
avui aquf; dic una certa inquietud pel que fa a les necessitats 
d’inversions i d’equipaments que, sens dubte, faran falta en els 
propers anys, per tal de bastir una universitat que crec que tots 
volem -i així ha quedat clar- digna i competitiva. 

No es pot oblidar, i crec que el Govern haurh de tenir-ho 
molt en compte, que existeixen dkficits importants =-en la de- 
fensa de les esmenes se n’ha parlat- i mmcances que caldr8 
que el Govern afronti seriosament. Cal, doncs, que les inver- 
sions no parteixin de nivells mínims, que comparativament re- 
sultarien agreujats, tenint en compte -i espero, n’estic segur, 
que el Govern ho faarh, per6 en qualsevol cas crec important de 
recalcar-ho- la necessitat -i aixb ho hem tingut molt present al 
llarg del debat-, una shrie de necessitats, CQW poden ser, doncs, 
I’acabarnent de les obres del seminari; la construcci6 d’ima no- 
va escola de formaci6 del professorat, que carn vost&s saben es 
troba mortalment afectada pex l’alurninosk una s&ie de cons- 
truccions compromeses, a 1’Escola d’Enginyeria Tecnica Supe- 
rior Agdria; 1a dutaci6 d’una finca experimental; naturalment, 
la construcci6 d’un collegi major; menjadors universitaris; ins- 
td4acions esportives; biblioteca central ...; tota una s8rk de ne- 
cessitats que vosths estaran d’acord amb mi que s6n hhsiques i 
cssencials per a la constituei6 d’una comunitat univcrsithria 
viable, competitiva i amb futur. 

En qualsevol cas, i per no abusar rn6s de la seva paciencia, 
perb, no voldidria en general deixar de reconkter tot allb que hi 
ha de psitiu, de molt positiu en l’aprovació d’aquesta Llei de 
Creaci6 de la Universitat de Lleida i valorar, C Q ~  sempre fem, 
la tasca realitzada en la pankncia. 

Canfiem, desitgem -i espero que tats treballem intensament 
perquk aixi sigui- que aquest sigui -dic- un bon punt d’arren- 
cada i un felig auguri per a aquesta jove i vella, alhora, Univer- 
sitat de Lleida. 

Mol tes grhcies. 
El Sr. VECE-PRESTDFm PRIMER: Moltes grhcies. Algun 

representant del Grup Mixt? (Pausa.) El Grup Popuirwr? (Pau- 
sa.) Iniciativa? (Pausa.) El Grup Socialista? (Pausa.)Per fer 
l’explcaciti de vot, té la paraula 1’3-lustre Diputat senyor Siura- 
na. 
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El Sr. SIURANA: GrAcies, senyor President. Molt breument, 
perb em sembla que a1 fmal d’una llei d’aquest tipus no podia 
deixar de manifestar, tamb6, la meva satisfaccih per l ’apvació 
de la Llei i tamM portar, a l’birn de la Cambra, Xa prcocupaci6 
de la Cornunitat Universitiria de Lleida que hi hagi garanties 
jurídiques, Ens hem passat tota la tarda i l m a  part del mati dis- 
cutint les tuteles jurldiques i la seguretat jurídica de les heren- 
cies, i a mi rn’agraclaria que el dot que hil dc comportar que 
aquesta Universitat tingui possibilitats amb aquesta nova casa i 
amb aquesta nova autonomia que agaCi sigui garantit. 

Jo crec que, bbviarnent, si un govern crea una universitat E s  
per crear-la bt5, perb desgraciadament la Iiistt~ia de la Universi- 
tat cle Lleida, aquests estudis universitaris que ara ens satisfan, 
tenen una histbria bastant trista i negni, en el sentit. que van ser 
fets improvisadament, els aidaris han estat sempre malament; 
fins ara no hi ha encara un centre universitari acabat, que repre 
senti el Rectorat de la Universitat; Ia Facultat de Dret 6s re- 
cent ... En ocasi6 de la inauguraci6 de la Facultat de Dret -que 
ara comentavern amb el Conselles que possiblement va ser el 
seu primer acte com a conseller a Lleida- j a  va fer esment un 
bon catedrhtic de la Universitat de Lleida, Manuel I,ldonosa, 
de la miseria, d’alguna forma, en qit& vivia la Universitat, en 
instaklacions i equipaments, i que aixb perjudica el mateix ni- 
vell de la Universitat. 

Nosaltres entenem que aquestes universitats encara., , , aques- 
ta de Lleida, encara requereix un esfoq mes; 6s a dir, no n’hi ha 
prou de clotar unes xifres de creixement, els ‘anys de les invcr- 
sions i les necessitats de despeses norrnaIs d’aquesta Universi- 
tat. Cal reforpr-la, perquB és una universitat jove, una 
universitat tendra en aquest sentit, que haurh de tenir ..., que té 
una dificultat, a més, d’integrm estudiants i professors proce- 
dents de la Polithica, de l’liutbnoma, de la de Barcelona, que 
no 6s fhcil; que nosaltres coneixem la universitat: i sabem que 
aixb no és fhcil, i que In via per fer-ho acil és pder  tenir clota- 
cions que facin que la satisfacci6 del treball que es fa a la uni- 
versitat siBii realment estimulant per continuar, 

Lleida necessita moltíssim aquesta Universitat, perquk vol 
tenir una intellighcia, una capacitat -des de Lleida- de crear 
pensament, obra i recerca que ]?enneti avmgar no sols en l’eco- 
nomia, sin6 tamb6 en la forma de pensar i en la forma de ser i, 
per tant, incorporar aquestes caracteiístiques a Catalunya. I, per 
tant, demanem que se sigui, des d’aquesta Cambra, sensible, 
que fiem donat lloc a néixer una universitat i que 6s una respon- 
sabil iht nostra que aquesta Universitat ..., els pressupostos que 
discutirem la setmana que ve ..., perb a tots els nivells d’admi- 
nistracib de Catalunya tingui el correcte tractament, i que els 
professors i els alumnes i tot el personal administratiu i tot el 
que és la concepcirfi d’aquesta Universitat tingui no sols una 
actuaci6 d’ajut menor, sin6 una actuaci6 esplhndida d’ajut 
des del Govern de la Generalitat i des de totes les administra- 
cions, 

Ja als agraeixo, senyora diputtlts, que hagin portat a terme 
I’aprovació d’aquesta Llei perque, corn a alcade de Lleida 
--com he dit abans- i corn a Diputat de Lleida, i com a repre- 
sentant d’aquests ciutadans estem moZt satisfets. 

El Sr. VICE-PRESIDENT PRMER: Moltes grhcies, ilhstre 
senyor Diputat. Carrespon ara al Grup de Convcrgbncia i Uni6 
fer l’explicació de vot, Per fer-ho, té la p;uaula i’il.lustrc Dipu- 
tat senyor Borrh. 

El Sr. B O R a S :  Senyor President, senyores diputades, se- 
nyors diputats, en nom del Grup Parlamentari de Convergencia 
i Unió, i molt concretament dels diputats i diputades de la cir- 
cumscripció de Lleida, vull manifestar el nostre agrament a la 
Cambra per haver aprovat en el dia d’avui la creació de la nova 
Universitat de Lleida o, més ben dit, la seva refundació. 

I v u l  agrair molt especialment al Govern de la Generalitat la 
iniciativa i Ea votiintdt política de retornar a les comarques de 
ponent la seva Universitat, 1’Estudi General de Lleida fundat 
-corn s’ha dit- l’any 1300 i que era l’dnic centre universitari a 
tota la Corona d’Arag6; estudis universitaris que foren arrabas- 
sats, a conseqiibncia de la Guerra de Successi6, i que no retor- 
naren fins l’my 1341, quan es creh l’Escola Normal de 
Mestres, que no es van conveair fins al i970 en 1’Escola Uni- 
versit hria de Forrnaci6 de Professorat d’Educaci6 General B hsi- 
ca. 

Ara bé, durant els darrers vint anys --com s’ha dit- diverses 
institucions Ileidatanes i molts lleidatans s’han esfoqat moltis- 
sim per aconseguir novament que la ciutat de Lleida disposés 
d’estudis de nivell universitari. Podríem explicar tot el funcio- 
nament a partir de I’any 68, amb les diverses extensions creades 
-ja s’hi han referit i ho passo de llarg. 

Peri, -ho repeteixo-, fruit dels esfoqos de molta gent i tam- 
bé -cal dir-ho- de ia voluntat descentralitzadora de les tres uni- 
versitats barcelonines citades en tot el debat, el Govern de 
CataIunya ha volgut, en crear aquestes tres noves universitats 
-la de Lleida, la Rovira i Virgili, la de Girona-, demostrar una 
vegada més la voIuntat descentralitzadora i de requitibri terri- 
torial del pds en aplicar la seva política de govern, 

Ara bé, ca1 deixar-ho Ixn clar: aquesta Universitat no respon 
únicament a les necessitats de les cornarques ponentines, fet en 
si mateix determinant per al futur d’aqueIb territoris, sind tam- 
be per respondre a les timessitats generds de Catalunya. Aixh 
vol dir que el Govern de Convergkncia i Unió no es planteja 
una universitat de t i p s  local o comarcal pcr tal d ’evitar el des- 
plaqamcnt dels estudiants cap a Barcciona, sin6 que la planteja 
corn una universitat d’ampli abast territorial, amb els instru- 
ments i els recursos necessaris per crear un ensenyament de 
qualitat que pugui &ser atractiu per a tots els estudiants de Ca- 
t alunya. 

Per tant, no es tracta de fer uila universitat desconnectada, 
independent del mapa universitari de Catalunya; es tracta d’ob- 
tenir rrna universitat amb totes o gaireM totes les titulacions 
possibles. 

Crec quc és obligat informar la Cambra que en el procés de 
creacid de lli Universitat, en aquesta primera Case, no es tracta 
-per part del Govern- només de consolidar els estudis exis- 
tents, sinó tarntrC la seva arnpliacid, en alguns casos, i també la 
nova creaci6 d’estudis que fins ara no es disposaven, tot aixb 
acompanyat de les previsions econbmiqucs necesshrics per ai 
seir ben funcionament. 

Heus aquf que la Facultat de Lletres impartir& les dues Ili- 
ccnciatures que ja estan impartint: la de filologia i la de geogra- 
fia i histbria; la Facultat de Dret i konbmiques continuar& 
impartint els estudis de Dret i la Diplomatuxa de Ciencies Em- 
presarials; a mds, es crear& una nova llicenciatura d ’Investiga- 
ció i Tkcniques de Mercat, amb un pla d’estudis cumpletament 
nou; la Facultat de Medicina, amb els ensenyaments que con- 
dueixen a la llicenciatura de Medicina; 1’Escola Univcrsithia 
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d’Infermeria continuar& impartint la Diplomatura d’hfenneria; 
la nova Facultat de Cihncies de l’FAucaci6 -abans Escola Uni- 
versithria de Formaci6 de Professorat-, que atorgarh, a m& a 
mks, la Diplomatura d’MucacM Social i la llicenciatura dc se- 
gon cicle en Psicopedagogia; 1’Escola Rcnica Superior d’En- 
ginyeria Agrhria, que continuar& amb els estudis d’enginyer 
agrbnom i, a mks a més, organitzarh els següents estudis de no- 
va implantació, C Q ~  poden ser els enginyers de forest, els en- 
ginyers tEcnics d’ explotacim s agro-pecuhríes, enginyers 
thcnics d’hortoapicultara i jardineria, enginyer t h i c  en meca- 
nització i construccions rurals ... Tot aixb amb la possibilitat que 
en e1 marc de fa rdorma d’ensenyaments universitaris organitzi 
la impXantaci6 d’una futura llicenciatura en ci&ncies de !’ali- 
mentaci6. I, finalment, la creació d’una nova escola universith- 
ria polithica, que impartir& corn a continuació de la 
Dipíornatura en Informhtica, l’eenginyeria d’infomatica de sis- 
temes i de gesti6, perb sobretot la nova implantació dels nous 
estudis d’enginyeria tkcnica i industrial, que tanta falta fan a les 
nostres terres. 

I, per acabar aquesta exposici6, i tal COM s’explicita amplia- 
ment en la membria que acompanya el Projecte de Llei, ca1 re- 
cordar a la Cambra la dotació prevista de 3.500 milions de 
pessetes per a la reforma, hrnpliació i construcci6 dels nous 
centres: 650 milions per als equipaments correspoaem, 3.216 
milions per a l’orgmitmci6 de les noves ubicacions dels nous 
centres, i 700 milions més en infrastructures diverses; tot aixb 
p i a  al voltant de 6.CK)O milions de pessetes. Si finalment hi afe- 
gim que en front de la despesa corrent actual, dels 1.606 mi- 
lions s’augmenta fins a 2.591, es veu clarissimament l’esfoq 
econbmic important que el Govern de la Generalitat pensa de- 
dicar per al bon funcionament i per a l’impuls definitiu 
cl’aquest a nova Universitat. 

Jo voldria, en tot cas, citar breument que, parlant de pressu- 
postos, es veu clarissimameat I’jnter&s econbrnic en totes les 
noves instdhcions miversithies, i cal dir -avanqar-nas- que 
als pressupostos de i’any 92, en dotacions extraordinhries a les 
universitats hi ha 11.746 milions CIC pessetes i en fiinanqarnent 
de les universitats dins del Pla Quadriennal se’n preveuen 3.400 
milions. Aixb vol dir també, comparativament parlant, que en 
el capítol 6, d’inversions, amb percentatges cle Pany passat.. , , 
no!, de I’any 91 amb el 92, en beneficis hi haur3 iin augment 
d’un 1.998%, de 229 milions a 4.800, i en equipaments l’aug- 
ment és del 1.196%’ o sigui passant de 99 milions a 1.296. 

I, ja per acabar, agrair novament ii tota la comunitat imiver- 
sithiia lleidatana 1’csforG continuat, durant molts anys, per 
aconseguir I’arrelarnent dels estudis universitaris existents i 
agrair tambk a la Diputació i a I’Ajuntarnent de Lleida ei suport 
donat constament perqub aquests estudis obtinguessjn la plena 
consolidaci6 durant els anys difícils, i a tots els ciutadans de 
Lleida que hi han collaborat. I, finalment -corn Cs lbgic-, al 
Govern de Catallunya per la creaci6 d’aquesta Universitat, que 
ha de significar un autentic motor de progrés cultural, cientffic i 
tkcnic dc les terres de ponent i de Catalunya. 

Moltes grkíes, senyor President i senyores i senyors diprrtats. 
HI Sr. VSCCE-PRESIDENT PRIMER: Moltes grhcies, il-lustrc 

senyor Diputat. Passem ja al punt quart de l’orclre del dia, debat 
i votací6 del Dictamen de la Comissi6 de Política Culturd so- 
bre el Projecte de Llei de Creaci6 de la Universitat de Girona i 
de les esmenes reservades per a defensar en el Ple. 

Projecte de Llei de Creaci6 
de la Universitat dc Girona 

A i p n  membre de la Comissió ha estat encarregat per p e -  
sentar el ... ? No essent aixi, podem passar ja al debat de les es- 
menes corresponents al text de l’articulat, la primera de les 
quals és a l’article primer, I’esmena número 2, d’Esquerra Re- 
publicana. Per abshncia de cap membre #Esquerra Republica- 
na, donem per defensada aquesta esmena. La dóna per 
defensada l’illustre Diputat, i aixi ho indica a aquesta Presiclkn- 
cia. 

Sotmetrkm, per tant, a votaci6 aquesta esmena d’asquerra 
Republicana, 

Vots a favor? 
En tot cas, segui, ihstre senyor Diputat, i continuarem de- 

fensant les altres esmenes i farem la votació agrupada posterior- 
ment. 

Esmena nhero  3, a ]’article segon, d’hiciativa per Cata- 
lunya. El senyor Ignasi Riera? 

El Sr, R I E M  I GASSIOT: La dono per defensada, senyor 
President. 

El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER Moltes @cies, illustre 
senyor Diputat. L’esrnena número 4, a l’artkle segon, tarnbd, la 
representant, la illustre Diputada del Grup Popular té la paraula 
per defensar-la, 

La Sra. MONTSERRAT’: La dono per defensada, senyor 
President. 

El Sr. VXCEPRESIDEm PRIMER: Moltes grhcies. L’es- 
mena... Ha defensat la 4, 5 i 61 Totes. Anirem avangant, Co- 
rrespon ara la defensa de I’asmena nlimero 7, a l’article quart. 
11-lustre Diputat? 

El Sr. PUEYO: Senyor President, la dono per defensada per- 
qu& té un sentit essencialment idhntic a I’esrnena similar que hi 
havia en el Projecte de Llei anterior. 

EE Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER: Moltes &eies. A 1”- 
ticle 4 també hi ha una esmena socialista, la nlsmero 8. 11-lixstre 
Diputat senyor Nadal, tt5 la parada, 

El Sr. JOAQUIM NADAL: Moltes grhcies, senyor Presi- 
dent. Ja li anuncio ara que li demanaré un torn brevísssim d’ex- 
plicaci6 de vot per totes les felicitacions, satisbccims i 
valoracions que ja s’han fet per la Llei de la Universitat de Llei- 
da i que farem o valdrem fer tots plegats, també, per la Llei de 
la Creació de la Universitat de Girona. 

I pel que fa a les nostres esmenes, donada la quasi total si- 
metria amb les esmenes presentades pel Grup Socialista a la 
Llei de Creació de la Universitat de Lleida i coneixent ja molt 
bé quina 6s Ia posició del Grup de la majoria, jo faré una defen- 
sa conjunta de totes les nostres esmenes i, si el President ho 
creu oportú, igual que jo faig una defensa conjunta ell pot pro- 
posar una votaci6 conjunta de totes aquelles que ja sapiguem 
que el Grup de la majoria votah en contra, i per separat d’aque- 
Ires -una, suposo jo- que votar& a favor i les transaccionals que 
poguessin sortir. 

El Sr. VICE-PICESJDEIVT PRIMER: Moltes griicies. 
El Sr. JOAQUiM NADAL: El nostre Grup presenta una es- 

mena als brgms de govern provisionals, que jo espro que ac- 
cepti el Gnrp de la majoria, COM ho ha €et per la Llei de Creació 
de la IJniversitat de Lleida, en quE simplement es demana que 
el reglament del claustre sigui aprovat pel Departament d’En- 
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senyament amb el previ coneixement de la Comissi6 Gesto- 

Pel que fa a la Comissi6 Gestora, hi ha una discrephcia im- 
portant afnb el Grup de la majoria i amb el Govern pcrquh n* 
saltres entenem que el paper de la Comissió Gestora ha de ser 
molt m6s el d’un autentic equip de govern -entes en el sentit 
més convencional de la pmmla-, unfi junta de govern, malt 
més que una comissi6 gestora. Volem dir amb aixb que totes 
aquelles mesures que poguessin tendir a nomalitm al mks 
aviat possible la situació d’universitat independent i de nova 
creaciii podria permetre que les coses anessin millor. I en 
aquest sentit nosaltres proposem l’ampliacid del nombre de 
membres de la Comissi6 Gestora i la incorporació a la Comis- 
si6 Gestora, no únicament de professorat universitari, sin6 dels 
treballadors de l’administracid i serveis, dels PAS i dels repre 
sentants dels alumnes. Aquest 6s un conjunt d’esmenes que fan 
referbncia a la cornposici6 de la Comissi6 Gestora, on tarnbd 
demanem que els diferents nomenaments que s’hm de fer, que 
en alguns casos fa el President de la Generalitat i en d’altres ca- 
sos fa ei Conseller d’Ensenyment, es puguin fer amb la prhia 
consulta al President de la Comissi6 Gestora o a teta la Cornis- 
si6 Gestora segons els casos, 

Pel que fa al Consell Econbrnic, donem per reprduits també 
els argiiments que s’hm donat en daci6 amb la presencia tan 
especifica R’un representant del Consell Comarcal del Girones 
a mes d’un representant d’un altre consell commai de la fins 
ara vigent demarcació provincial. Afegiria algun argument res- 
pecte a niab: Que hi hagi un representant espcific del Consell 
Comarcal del Giro&- en realitat minimitza, Iocalitza, fa més 
petit el contingut de representació institucional que es pretCn 
donar al Consell Econbrnic, i nosaltres prefeririem que hi ha- 
gués un dnic representant de consells comarcals sense triar ni 
decidir si ha de ser del Gironbs o de qiialsevol altra de les co- 
marques gironines. Ens sembla que d’aquesta manera es dona- 
ria una molt més amplia visi6 territorial a la Universitat de 
Girona i no caldria cenyir-hi un representant del Consell C e  
marcai del Gkonhs, que per alwa banda, de moment, que se s B  
piga, IIQ s’ha pronunciat en cap moment en relaci6 amb la 
possibilitat i l’oportunitat de creaci6 de la Universitat de Giro- 
na. 

Pel que fa a les disposicions addicionals i transitbries, el 
nostre Giup proposa, quant a I’adscripci6 del personal -no ac- 
ceptant la transaccional que s’ha aprovat per la Llei anterior- 
que sigui simplement un decret del Departament qui ho ordeni 
cl’acord amb criteris que donin sobretot salvaguarda a la perna- 
nkncia i continuitat del professorat adscrit a la universitat que 
es crea, i reforpnt, des del nostre punt de vista, per al cas de la 
Universitat de Girona, la permanencia en la universitat que es 
crea molt m6s que l’opi6 de mobilitat per al pmfesstmt qrie 
podria crear problemes de funcionament n la Universitat de n e  
va creacid 

Pel que fa als pressupostos, el Conseller és veritat que ha dit 
que hi íiaaria un pla plurianual d’inversions que asseguraria el 
bon funcionament de la nova Universitat i de les noves univcrsi- 
tats que es creen, perb tarnu és veritat que en la Llei de Pressu- 
postos per a l’any que ve no es veu massa clarment, o en tot 
cas apareixen corn a refosos en els pressupostos que s’hm de 
destinar a tes tres universitats mares, i aixb crea un cert temor i 
una certa recanqa a la comunitat universith-ia de nova creaci6. 

ra. 
A nosaltres ens semblaria molt millor que s’mimnci6s ja des 

d’ara, no únicament aquest pla plunianual d’invenians, sin6 que 
es definís el carbcter quadriennal de plans d’inversi6 strccessius 
en quE es garantis que no anem timicament a sancionar sobre el 
paper i per llei alb que en la prhctica, en bona mesura, ja es va 
fent, sin6 que, a mes a més, el salt endavant que cumporta la 
creaci6 de la Universitat de Girona es materialitzi amb una do- 
taclii econbinica suficient per a garantir-ne el seu normal desen- 
volupament, tant per l’inter&s de les comargues gironines com 
per 1’intet-h del conjunt de Catalunya. 

I pel que fa a I’expsicici de motius, anunciem -si 6s que el 
senyor Coll i Bertran segueix estant-hi d’acord- que per fer jus- 
ticia a Ja trajectbria histhica de la Universitat de Girona no fa- 
ríem linicament una refercncia petita a la disposició d’Alfons el 
Magnhirn de 1446, de cremi6 de la Universitat de Girona, sinó 
que faríem també referbncia a la creació csporhdica de la Un& 
versitat Lliure de Girona en el periode 1869-1874 i tamE una 
referhicia dpida al periode de més dc vint anys d’expeSmcia 
universitbia dels filtims temps a la ciutat de Girona. 

Amb tot aquest conjunt d’arguments nosaltres pensem que 
aquesta 6s una llei que d6na via Iliare a rrna miversitat que en 
bona part j a  existeix, pera que necessita aquesta Llei per crki- 
xer, i donem per defensat el conjunt d’esmenes que el Grup So- 
cialista ha presentat d Projecte de Llei, fins ara, de Creació de 
la Universitat de Girona. 

El Sr. VICGPRFSSIDENT PRIMER: Moltes grhcies, iklustse 
senyor Diputat. Per a un tom en contra, te la paraula I’illustre 
Diputat senyor Coll Bertran, 

EI Sr. COLL I nERTRAN: Si, senyor President, pcr dir di- 
verses coses. Una és que n~saltres acceptarem l’esrnena número 
8, del Grup Socidista.. fis la mateixa que hem acceptat abans en 
el cas de la Universitat de Lleida; és la que diu: dqucst regla- 
ment}) -el del claustre provisional- <cserh consuItat amb la Co- 
missió Gestora i aprovat pel Departament d ’Ensenyament>). 

Una altra qiiestih és la que fa referencia a k s  esmenes trans- 
accionals, que ha dit el senyor Nadal que havien fimat E que 
per suposat mantenim ei compromís, que fan referhcia I’una, 
al reconeixement de la restaurací6 entre I’any i869 i I’any 
1874, i l’attra, un reconeixement explícit i amb malt bona dis- 
posició i, simplement, fent justicia als esfoqos que s’hm fet a 
Girona perquh avui puguem crear aquesta univcrsiLit, a partir 
de I’my 69, amb la irnpIantaci6 de centres de la Universitat Au- 
t i h m a  i de la Universitat PoIitkcnica. 

Sobre les altres coses que ha dit el senyor Nadal ... 
El Sr. VICE-PRESK”T PRIMER: 6s a dir, es refereix 

l’il*Justre Diputat a les esmenes 36 i 37? 
El Sr. COLL X BERTRAN: Exactament; sí, senyar. L’altra 

cosa 6s que jo crec que cl senyor Nadal, de fet, no ha introdui’t 
massa arguments nous sobre la defensa de les altres esmenes i, 
per tant, jo ara no rn’cntrctinúré a contestar-les; només una 
qiiesti6, i és que, seguint el seu joc, si hem de treure el Consell 
Coinarcal del Cironbs perqui? pow-Io 6s empetitir& enfront a 
tenir tots eis consells comarcals, vast& hauria de convenir que 
posar I’Ajuntament de Girona seria empetitir encara m6s. I per 
tant, lhgicarnent, mantjnclrern I’Ajmtament de Girona, mantjn- 
drem el ConseII Comarcal del Giro& i mantindrem un repre- 
sentant de tots els altres consells comarcals. 

La voluntat que hi ha al darrere d’aix6 6s recm&ixer el Con- 
sell Comarcal clcl lloc on hi ha el campus en el moment del nai- 
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xernent de la Universitat, i posar un representant de la resta de 
consells comarcals no 6s més que explicitar d’una manera clara 
que aquesta Universitat na té per que ndixer circumscrita per 
vida al que és la ciutat de Girona, ni tan sols a la comarca, shn6 
que, amb el temps i d’acord amb el que sigui la demanda mi- 
versithria en el lloc, esta oberta a altres possibles campus, a una 
possible diversificació. 

fis amb aquest esperit que en totes tres es dóna pas a un rep- 
resentant de la resta de consells comarcals que no sigui el del 
mateix lloc QII hi ha el campus inicial. 

El Sr, VICE-PRESIDENT PRIMER: Moltes grhcies, i Wustre 
senyor Diputat. En tot cas votarem fins a aquest moment. En 
primer lloc, l’esrnena d’Esquerra Republicana, la n6mero 2. 

Vots a favor de l’esmena d’Esquerra Republicana? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha estat rebutjada per 1 vot a favor, 49 en 

Text del Dictamen de l’article primer. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
El text del Dictamen de I’article primer ha estat aprovat per 

unanimitat. (Remor de veus.) Perd6, aquesta Presidhcia no ha- 
via observat l’abstencid de l’illustre Diputat i, per tant, vol dir 
que el text del Dictamen ha estat aprovat per 71 vots a favor, 
cap en contra i 1 abstenció. 

Passem ja a l’article segon. La primera esmena 6s la d’Ini- 
ciativa per Catalunya, l’esmena n6rnero 3, 

El Sr. RIERA I GASSIOT: Senyor President, donaríem per 
ddensada ... 

El Sr, VICE-PRESIDENT PRIMER: Defensada, ja ho ~ 5 ;  ja 
ha ha dit. Vull dir ... L’estem votant, iklustre Diputat. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha estat rebutjada per 3 vots a favar, 49 en 

Votariem ara les tres esmenes del Grup Popular, l’eesrnena 4, 

El Sr. CURTO: Retirades, senyor President. 
El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER: Retirades; moltes grh- 

cies. Per tant, ja podem votar el text del Dictamen de I’article 
segon. 

contra i 22 abstencions. 

contra i 20 abstencions. 

5 i 6, conjuntament? 

Vots a favor del text del Dictamen? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
El text Rel Dictameli de I’article segon ha estat aprovat per 

unanimitat. 
Correspon ara votar el text del Dictamen de i’a 

que no té cap esmena. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 

icle 

El text del Dictamen de l’article tercer ha cstat aprovat per 

Correspon ara a l’esmena nrimexo 7, d’Esquerra; votar l’es- 

Vots a favors? 

uilanimitat. 

mena de l’Agrupaci6 d’Esqucm Republicana. 

Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena número 7 ha estat rebutjada per 21 vots a 

Correspon ara votar I’esmena nlimero 8, del Grup Socia- 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena nrlrmero 8, del Grup Socialista, ha estat 

Correspon ara votar el text del Dictamen, de I’article quart. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L article 4 de la Llei ha estat aprovat per unanimitat. 
Passem ja B la defensa de I’esmena nlimero 10, que corres- 

pon a Iniciativa per Catalunya, a I’article 5.  
El Sr. R E X A  I GASSIOT: Sí, gracies senyor President. 

L’esmena nrlrrnero 10, la retirem, perqui? votarem la n~mero 9, 
que proposa cinc vice-presidents en lloc de quatre. 

Donem per defensades les esmenes 16,30,38 i 39, i nomes 
ens quedaria, per tant, per defensar, quan s’escaigui ... 

El Sr. VICE-PWIDEm PRIMER: Torni a repetir: 16.. 
El Sr. RTEM I GASSIOT: 16,30,38 i 39. 
El Sr. VICE-PWIDENT PRIM% .., 30,38 i 39. 
El Sr. RERA I GASSXOT: ... i només quedaran per defensar, 

quan s’escaigui, la 24 i la 32. 
El Sr. VICE-PWSIJ3FiNT PRIMER: Molt bé, moltes grb 

cies. Correspon ara la defensa de l’esmena ndmero 13, del Grup 
Popular. El senyor Cuto t6 la paraula per fer-ho. 

El Sr, CURTO: Senyor President, les esmenes números 13, 
la 27 i la 31, també les donem per defensades. 

El Sr. VICE-PRESIDENT P R m :  ... 27, defensada i 31, 
defensada. Moltes grhcies, il-lustre senyor Diputat. Correspon 
ara a la 14, de l’Agnrpaci6 Parlamenthria d’Esquerra Republi- 
cana, a l’apartat 4 de l’article 5 .  

El Sr. PUEYO: Grhcies, senyar President; atesos els para&- 
lismes i les simetries amb les esmenes de la Llei anterior, i se- 
guint també l’cxemple dels meus ilhstms collegues, diria que 
donem ... hi ha una transacció per a aquesta esmena, per6 volia 
dir tarnbd, al mateix tempsy que donariem per defensades totes 
les esmenes del Projecte de Llei, amb l’excepci6 de l’esmena 
nlimero 33 I que desitjaríem defensar-la separadament, quan 
s ’escaigui. 

El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER Griicies, illustre senyor 
Diputat. Per a un torn en contra a les esmenes d’aquest article, 
té la paraula l’ilhstre Diputat Coll i Bertran. 

El Sr. COLL I BERRAN: No per a un torn en contra, per- 
que entenc que no han defensat les esmenes, les donen per de- 
fensades, jo les dono per contradites; nomks, simplement, fer 
referimcia ii aquesta transacció que ii acabem ci’entregar. 6s  el 
reconeixement, també, per al cas de Girona; o més ben dit, la 
inclusió a la Liei per al cas de Ghna,  que els vice-presidents 
seran nomenats pel Conseller d’Ensenyament, escoltats o d t w  
-diu exactament la transacci6- <<els directors dels centres mi- 
versitaris afectats per la crea& de la Llei>>. 

El Sr. VICE-PRESIDENT P m R :  Moltes grhcies. Iklus$e 
senyora Secretkia, tingui l’amabditat de llegir la trmsacci6. 

favor, 49 en contra i 2 abstencions. 

lista. 

aprovada pcr unanimitat. 
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La Sra. SECRETARIA TERCERA: Esmena transaccion;il a 
I’esmena n h e r o  14, de l’Agrupaci6 Parlainenthia d’Esquem 
Republicana. <<Article 5.4, afegir al final: “Els vice-presidents 
seran nomenats, oits els directors dels centres universitaris afec- 
tats per la creació de la Universitat.” 

El Sr, VICE-PRESIDENT P m R :  Aquesta Presidhcia 
sotmet a la votaci6 aquesta esmena transaccional. 

Vots a favor, es posin drets? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena transaccional ha estat aprovada per 54 vats 

Correspon ara votar les esmenes 9, 12, 15 i 17, del Grup So- 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Les esmenes 9, 12, 15, 17 i 18, del Grup Socialista han estat 

Correspon ara la votaci6 de I’esmena ndmero 13, del Grup 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena del Grup Popular ha estat rebutjada per 2 

Resta, solament, votar I ’esmena número i 6, d’hiciativa per 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Ahsteneian s? 
Aquesta esmena 16, d’hiciativa per Catalunya, ha estat re 

Text del Dictamen de l’article 5 .  
Vots a favor? 
Vats en contra? 
Abstencions? 
El text del Dictamen de l’article cinquh d’aquesta Llei ha es- 

tat aprovat per 53 vots a favor, cap en contra i 29 abstencions. 
Correspon ara la votaci6, bé9 la defensa en tot cas, en primer 

lloc, de l’única esmena que queda vigent cl’hiciativa pr Cata- 
lunya, que 6s l’esmena 24, a l’article sis&, que és la nova ... Per 
fer-lzo té la paraula I’iMustre Diputat senyor Ignasi. 

El Sr. RERA I GASSIOT: Si. gricies, senyor President, 
Aquesta esmena pretkn concretar ia presencia dels repre- 
sentants de les organitzacions sindicals, en tots aquests tipus 
d’brgms i, naturalment, ho plantegem en paralklisrne al que 
diu I’article 4 de la Llei 2611984, dels consells socids, on es 
pala explicitament d’aquests representants dels interessos so- 
cials en els consells socials de les universitats de Catalunya, 

Ens sembla que és important que ja des del primer moment, 
aquests representants, tal com expiica Ia Llei: <<dos repre 
sentants designats directament per les organitzacions sindicals 
de treballadors constituldes legalment:, i que han obtingut un 
nombre m6s gran de representants en les darreres ereccions sin- 
dicals fetes, d’acord amb els resultats oficials>> -ho repetim-, 
ens sembla molt important que aquests representants siguin, des 
del primer moment, en e1 procds d’eiaharaci6 de la nova uni- 
versitat, 

a favor, cap en contra i 18 abstencions. 

cialista, i 18, corresponents a l’article 5 .  

rebutjades per 21 vots a favor, 49 en contra i 2 abstencions. 

Popular. 

vots a favor, 51 en contra i 18 abstencians. 

Catalunya, en aquest article. Sorn a l’artide cinquk 

butjada per 19 vots a favor, 51 en contra i 2 abstencions. 

Grhcies, senyor President. 
E1 Sr. VLCE-FIIESIDENT PRIMER: Moltes grhies, illustre 

senyar Diputat. Per a un torn en contra, té la paraula l’iklustre 
Diputat senyor Coll i Bertran. 

El Sr. COLL I BERTRAN: Si, per assenyalar al senyor me- 
ra que els seus problemes es veuran satisfactbriament resolts, 
perque en d punt h) diu clarament que: (<es nomenaran fins a 
quatre persones, per part del Govern de la Generalitat, en repre- 
sentació dels interessos socials.>> Seria molt gruixut no conside- 
rar interessos socials els sindicats, per tant, pot estar tranquil 
que el sentit comú del Govern far& que entre aquests quatre hi 
hagi representants sindiccals. 

Res mks. 
El ST. VICE-PRESIDENT PRIMER: Moltes gracies. Prme- 

direm a la votació de les esmenes a aquest article. En primer 
Itoc, les esmenes 19 i 22, del Grup Socialista, 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta ... les esmenes 19 i 22 han estat rebutjades per 22 

Correspon votar ara les dues esmenes de t’Agrupaci6 Parla- 

EL Sr. PUEYO: Senyor President, desitjariem retirar-les, 

EI Sr. VTCE-PlUFIDEW P W R :  Molt bég moltes grh- 
cies. Retirades. Correspon ara votar l’esrnena que s’aacaba de 
defensar pel Grup d’hiciativa per Catalunya, que és l’esmena 
24. 

vats a favor, 51 en contra i 2 abstencions. 

menthria d’Esquma Republicana, 20 i 21. 

aquestes dues. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta emena 24 ha estat rebutjada per 21 vots a favor, 5 1 

correspon ara la vataci6 del text del Dictamen a I’article si- 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Absten cim s? 
El text de Dictamen de l’article sis& ha estat aprovat per 52 

Correspon votar el text del Dictamen, els articles set5 i vuit&, 

Vots a favorc? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
EI tcxt del Dictamen dels carticles set& i vuit& ha estat aprovat 

per unanimitat. 
Un nou article. Votarem I’esmena, que ja ha estat defensada, 

l’esrnena 25 I de I ’Agrupació Parlamentaria d’EEsquerra Republi- 
cana. 

en contra i 2 abstencions. 

&. 

vots a favor, cap en contra i 21 abstencions. 

que no tenen cap esmena. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha estat rebutjada per 4 vots a favor, 50 en 

contra i 18 abstencions. 
Votarem ara, tot seguit, ies esmenes corresponents a la dis- 

posicid addicional primera. En primcr lloc votarem l’esmena 
d’Esquerra Repubiicana número 26. Un moment. .. 
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El Sr, COLL I BERTRAN: Per anunciar, senyor President, 
una transacció amb l’esmena 30, d’hiciativa, i 31, del Partit 
Popular. 

El Sr. VICE-PRESDENT P R W R :  Votarem les anteriors, 
i quan arribin aquestes dues les llegirem perquk aki la Secret&- 
ria, mentrestant, se’n faci coneixement. 

Esmena 26, com havíem anunciat, de 1’Agnrpació d’Esque- 
rra Republicana. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha estat rebutjada per 21 vots a favor, 50 en 

contra i 1 abstemi& 
Correspon ara votar l’esmcna 27, del Grup Popular. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha estat aprovada per 22 vots a favor, 50 en 

contra i cap ... ai! ha estat rebutjada per 22 vots a favor, 50 en 
contra i cap abstemi& 

L’esmena socialista, esmena 28. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena 28, del Grup Parlamentari Socialisva, ha es- 

L’esmena 29 ha estat retirada, era del Grup Mixt. 
Correspon ara llegir la transaccional. Prego la ilhsire Secre- 

tkria que llegeixi l’esmena transaccional, que ha estat adreqada 
a aquesta. .. 

L C ~  Sra. SECRETARJA TERCERA: <<Esmena transaccional 
a les esmenes numero 30, del Grup Parlamentari d’lniciativa 
per Catalunya, i 31, del Grup Parlarnentari del Partit Popular. 
Segon parhgraf de la disposició adicional primera: “Aquesta in- 
tegració dels centres es far8 per Decret, i peveur8 el trasphs 
dels immobles, les instaldacions i tots els mitjans humans i 
materials assignats o pertanyents a cadascun dels centres o 
serveis. 

“Es respectaran els drets que posseeixin en el moment de la 
integra& a la Universitat de Girona al personal adscrit a 
aquests centres i serveis i als estudiants, sense periudici dels 
drets qrre corresponguin d’acord amb la Constitu& i les lleis 
que la desenvotupen”.>) 

EL Sr. VICE-PRESIDENT PRiMER: Moltes grhcies. Vots a 
favor d ’ a y ues t e s dues tr an s ac cimal s *? 

Vots en contra‘.! 
Abstencions ? 
Aquestes dues trnsaccionals han estat aprovades per 56 

vots a favor, cap en contra, 17 abstencions. 
Votarem ara... 17 abstencions, sí. Votarem ara la disposici6 

addicional primera, llevat en allh que ha estat modificat, bbvia- 
inent, per les transaccionals que acabem d’aprovar. 

tat rebutjada per 22 vots a favor, 50 en contra i cap abstemi6 

Vots ii favor? 
Vots en cont.ra‘? 
Abstencions? 
El text del Dictamen de la disposició addicional primera ha 

Correspon ara votar la disposici6 addicional segona, que no 
estat aprovat per 56 vots a favor, cap en contra, €7 abstencions. 

té cap esmena. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
La disposici6 addicional segona ha estat aprovada per una- 

nimitat. 
Hi ha una esmena, d’hiciativa per Catalunya, a unes noves 

disposicions addicionals, l’esmena 32, per defensar-la té la pa- 
raula l’illustre Diputat senyor Ignasi Riera, 

EI Sr. RIERA I GASSICW: Si, @cies, senyor President. fis 
la proposta d’addici6 de dues disposicions addicionals, la terce- 
ra i la quarta, Comento hicament la proposta de disposici6 ad- 
dicional quarta: <<Es faculta el Govern de la Generalitat de 
Catalunya per realitzar les actuacions oportunes per tal que ela- 
bori un pla quadriennal d’inversions econbmiques per a la Uni- 
versitat de Girona, basat en les necessitats reals de la nova 
universitat. El pla hau& de preveure una previsió particularitza- 
da de les aportacions ecunbmiques peribdiques, el pla sexa revi- 
sat al final del període de quatre anys i es retran comptes de 
l’estat de realització de les previsions. >) 

Si aixb pot semblar valder en relaci6 amb ahes promeses 1 
altres elements ja  dits, que hi haurh fons snficients per a la uni- 
versitat, fixin-se que, de totes maneres, estem parlant aquí d’un 
pla quadriennal d’inversions econbmiques. Ja liem dit en I’ex- 
posici6 primera inicial -feta aquesta nit- que justament es trac- 
ta d’una universitat que s’ha de plantejar, fins i tot, el lloc fisic 
on ha de convertir-se en universitat. gs per tant, molt important 
que quedi ben clar aquest pla quadriemal d’inversions econb- 
miques i que pugui ser garantit a partir de l’aprovació, si s’es- 
cau, d’aquesta proposta de nova disposició addicional. 

Grhcies, senyor President. 
El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER: Moltes grhcics. Tamb6 

hi ha una proposta de noves addicionals, que crec que és l’única 
esmena que havia conservat 1’Agmpació Pulamenthria d’Bs- 
quema Republicana, té la paraula per defensar-la I’jklustre Di- 
putat senyor Pueyo. 

El Sr. PUEYO: GrZLcies, senyor President. De fet, és l”6nica 
que havíem reservat per defensar separadament en Ja mesura 
que inclou una especificitat característica de la universitat, de la 
futura Universitat de Girona. 

Efectivament, l’any 70, en el mes de novembre de l’any 70 
va cornenqa a funcionar el seminari d’estudis swials de Girona 
i,  si no ens equivoquem, va ser el curs 86/87 l’riltirn any en qui5 
es vrm impartir els tres cursos dels estudis de graduat social; úu- 
rant aquests divuit anys van sortir d’quest seminari uns mil ti- 
tulats, mil alumnes i bé9 cl collegi oficial de graduats socials de 
Girona i altres mitjans econbmics i socials ens han fet arribar i 
han fet públic el seu convenciment que f6ra extraordinkiament 
interessant, perquk es tracta d’una titulaci6 amb una demanda 
important i creixent en el m6n laboral i en el m6n de l’empresa, 
ens han fet arribar la seva idea que fóra important d i c -  que el. 
Govern de la Generalitat realitzds les actuacions oportunes per 
ta1 que es recuperin per B la ciutat de Girona els estudis de gra- 
duat social, aprofitant la constituci6 de Xa universitat i mitjm- 
qant la indusi6 a la Universitat de Girona de la diplornatwa en 
relacions laborals, Aquest 6s el sentit de la nostra esmena. 

Grhcies. 
El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER: Moltes &cies, lllustre 

senyor Diputat. Per a un torn en contra, té la paraula I’illustre 
Diputat senyor Coll i Bertran. 
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El Sr. COLL 1 BERTRAN Si, en relaci6 amb I’esmena 32, 
ia disposici6 adciiciond quarta, jo no. .. amb el senyor Riera j a  
n’hern parlat molt, de diners i de financ;ament i &inversions i 
em sembla que ja esta clarissima quina Cs la psici6 del nostre 
Grup Parlamentari, vosth etitendrh que jo no hi insisteixi. 

Sobre la tercera, que no I’ha comentat, perh ja que esta aquí, 
jo voldria dir una COM nom6s perque no s’entengubs una incon- 
gnihcia: en el cas de Lleida hem acceptat les esmenes sobre el 
tema dels instituts, perqui: efectivament, I’RTA és un institut 
creat cl’acord (amb la Llei de Reforma Universithia, i s’havia 
d’adscriure, si no, hi hauria un problema ... b6 un problema no, 
perb hauria continuat dintre de la universitat original. En e1 cas 
de Girona, és veritat que hi ha dos instituts, p r b  sdii dos insti- 
tuts del patronat i, per tant, e1 que ha de fer el patronat &, en tot 
cas, desadscriure’ls de la Universitat Autbnoma i soMicitar des- 
pr6s I’adscripci6 a la Universitat de Girona, ja que no tindria 
sentit que s’aprovés aquesta esmena com tampoc hairria tingut 
sentit que s’hagués aprovat una estnena de 1’Esquerra Republi- 
cana que en el seu moment, doncs, jo no m’hi he rcferit, pexb 
ara si, que és I’esrnena 26 i, aquest és ei perque, senyor Puc- 
YO. 

Quant a l’esmena 33, el tema dels graduats socials, efectiva 
ment 6s un tema que jo entenc que quedar8 pendent, perb VOL 
dria dir el que pensem sobre la qiiestid Nosaltres hem estat, 
tatnbb, en contacte amb la senyora Catdh, del Collegi de Gra- 
duats Socials, ells diuen que tenen un projecte la qual cosa de- 
mostra que aquesta escola 6s una escola que t6 demanda i que 
podria arribar a tenir fins a 500 estudiants en tres cursos. El que 
nosaltres li hem dit és que en aquest moment la programacid 
univérsithia no contempla la creació d’aquestít escola, seria 
foqar la llei introduir-la via esmena, és una cosa que s’hauria 
d’haver plantejat -jo crec- a nivell de1 Consell Jntenrniversitari 
-no ho crec ja, ho creu també el Govern. 

En qualsevol cas, no queda cap porta tancada, el que nosai- 
tres els hem dit -com a partits ‘ara parlo- és que aquesta propos- 
ta s’ha de presentar en el seu moment al rector de la Universitat 
de Girona, s’ha de presentar en el fiitulr de@ de la facultat de 
dret i, en tot cas, sempre queda la porta oberta perqu& si real- 
ment hi ha una demanda clara i queda demostrat, aquests esiu- 
dis de graduat social es puguin tornar a fer a Girona. 

Per tant, 6s anib aquest esperit i només atnb aquest esperit 
que l i  votarem en contra aquesta esmena 33. 

El Sr. V I C E - P M ”  PHMER: Moltes @cies, Vota- 
rem en primer I ~ O C  la 32, d’hiciativa per Catalunya. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena 32 ha estat rebutjada FI- 21 a favor, 52 en 

contra, cap abstencid. 
Ara votarem I’esrnena 33, que acaba de defensar fa un m e  

ment el representant de I’Agrupació Parlamenthria d’Esquerra 
Republicana. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena 33 ha esta? rebutjada per 21 vots a favor, 52 

en contra, cap absteenci6. 
Votarem ara -atencib la disposici6 trmsitbria finica, la dis- 

posici6 final primera i tercera, i nornCs ens quedar3 la segona 

perque tk esmenes. Aquestes que acabo d’anunciar no tenen es- 
menes. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
La disposició transitbria única, la disposici6 final primera i 

tercera han estat aprovades per unanimitat, 
Correspon ara la votaci6 tle I’esmena 34 -ja defensada- de 

I’Agnrpaci6 Parlamentkia d’Esquerra Republicana, a la dispu- 
sici6 hial segona. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions‘? 
Aquesta esmena ha estat rebutjada per 22 vots a favor, 52 en 

contra, cap abstenció. 
Conespon ara la votació de l’esmena 35, del Grup Parla- 

mentari Socialista, 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena 35 ha estat rebutjada per 22 vots a favor, 52 

Carrepon ara ja la votació de la disposici6, del text del Dic- 

Vots a favor? 
Vuts en contra? 
Abstencions? 
El text del Dictamen de la disposici6 final segona ha estat 

rebutjat per unanimitat, ai!, ha estat aprovat per unanimitat. 
Correspon ara la votació ... En primer lloc demanaria que la 

iHnstre Diputada llegís les tmnsaccionals, la transaccional a les 
36 i 37. (L’l. Sr. Pucyo demana per parlar.) 

El Sr. PIJEYO: Si, no sé si m’he distret, senyor President. 
Hem votat la final tercera? 

El Sr. VICE-PRESIDENT PKTMER: S í ,  l’hern votat amb la 
primera i la disposició transitbria h ica ,  hem fet una vataci6 
conjunta perqui? tetes tres no tenien cap esmena. Per tant, corn 
havia indicat aquesta Presidhncia, correspon ara la lectura de la 
transaccional, que s’ha anunciat en el seu moment, a l’esrnena 
36 i 37, del Grup Parlamentari Socialista. 

La Sra. SECRETARIA TERCEM: <&mena transaccional 
(z l’csrnena 36, del Grup Parlamentari Socialista, Parsgraf ter- 
cer, exposici6 de motius, afegir al final despds dc “successi6”: 
“i temporaiment restaurada entre 1869 i i 874”. 

>>I esmciia transaccional a I’esrncna 37, del Gnip Pwlamcn- 
tari Socialista. ParhgraE quart de l’expsició de motius, afegir a 
la segona línia, després de “gironina”: “especialment a través 
dels diferents centres creats a partir de 1969” i continua>>. 

El Sx, VICE-PRESIDENT PRIMER: Moltcs @cies. Se sot- 
meten a votació aquestes dues esmenes transaccionals. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes dues esmenes transaccionals han estat aprovades 

Correspon -llevat que les vulgiii retirar- la votaci6 de la ... 
El Sr. RIERA I GASSIOT: 6s  que tinc la impressió que que- 

da incorporada la idea que era reconkixer el temps de feina feta, 
ja en l’esmena que acabem d’apravar. 

en contra, cap abstenci6. 

tamen de la dispusicid final segona. 

per unanimitat. 
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El Sr, VICE-PRESIDENT PRIMER: Així ho entenia també 
aquesta Residencia. Per tant, votem ara -atenci6- l*cerrposici6 
de motius i el t A d  de la Llei, per tant la votaci6 final en aquest 
cas. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L’exposició de motius i el títol han estat aprovats per una- 

nimitat. 
Aquesta Presidkncia ofereix el tom corresponent a I’explica- 

ci6 de vot, el Grup Parlamentari Mixt, el Grup Popular, el Grup 
Parlamentari d’lniciativa, el Grup Parlamentari Socialista, per 
fer la corresponent ... Silenci si HS plau! Per fer la corresponent 
explicaci6 de vot tk la paraula l’illustre Diputat senyor Nadal, 
senyor Joaquim Nadal. 

El Sr. JOAQUlM NADAL: Molt rhpidament, senyor Presi- 
dent i moltes grhcies per deixar consthncin.. . , alguna reflexi6 un 
cop aprovada la Llei, 

TA primera, des dei punt de vista del Grup Socialista, 6s que 
segurament, vist corn ha anat cl debat i vist el restdtat final de 
la Llei aprovada, segurament haguéssim fet mes lona feina i 
haguhs ,mat, tot plegat molt més b6, molt m6x rhpid i Iiaguks de- 
mostrat ma.jor efectivitat aquesta Cambra, si hagubssim aprovat 
una llei només amb liti article únic, I’article primer de creacifi, 
que, per altra banda, serh el titular que donar8 fidel reflex del 
que avui acabem de €er: Es crea la Universitat de Girona, la no- 
ticia cl’avui, el titular A’ilvui, em sembla a mi que 6s aquest, t s  
crea la Universitat de Girona C O J ~  es crea la Universitat de Llei- 
cl:) J es crea la Universitat Rovira i Vlrgili. 

Segona consicleracirj per fer utia referbncia a l’expasici6 de 
motius. Hem afegit alguna referhcia histbria, pcrb tot i les re- 
f d n c i c s  histbriquss afegides, voldria deixar ben clar que -com 
a rninirn a títol personal- la meva opini6 és que tota l’cxperih- 
cia universidria produi’da a la ciutat de Girona, des de 1969 fins 
avui d6na ja un contingut universitari superior ;I aquest període 
que ii totes les experi&xies histbriqiies anteriors, per més histb- 
ria que hi hagi al darreree. Allb que s’hha fet sense universitat des 
de 1969 fins ara 6s m6s -i, naturalment, 6s just que sigui aixi 
vista l’evolució que ha fet el món- que tot cl que havia fet kt  
Universitat de Girona en els clos perídes histbrics cn (pi& havia 
esta funcionant. 1 aqui, naturalment, cal fer referencia a tot I’es- 
for$ personal i co€lwtirr de tota aquella gent qrre s’hi va impli- 
car des de 1969, que ha estat treballant per arribar a aquest 
resuitat, al qiral hem mibat avui i a totes les universitats que 
van acollir el Collegi universitari de Girona o 1’Escolo Univer- 
sitilria Politi=cnicn de Girona en el seu si, per permetre el seu 
desenvolupament com a experihncies universithries tutclades, 
fins amibar avui a un resultat firial dc pleria autonomia i inde- 
pendkncia. 

Una tercera qiiesti6, que CM sembli1 que és just de dir, al- 
menys des clel punt de vista del Grup Parlamentari Socialista: 
I’acord de creacih de la Univcrsitat de Girona, sobretot si es 
compleixen els compromisos qnc avui ha pres l’honorable Con- 
seller i cl Grup de la majoria pel que fa al Siiianqament, signifi- 
ca per II la ciutat de Girona i per 31 conjunt de les comasqrres 
giron ¡ties la decisi6 de cEesccntmlitzaci6 i equilibri territorial 
m6s important que nnai ha prudui‘t el Govern autbnorn de Cata- 
lunya, la més impcirtant des del punt CIC vista del nostre Grup, 
cliríern potser la única, totes les altres ioiciativcs de descenmlit- 

zacib i d’equilibri territorial han sigut tan tímides i amb tan pac 
contingut pressupostari, que nosaltres creiem que seguim vivint 
en un m d e l  territorial brutalment centralitmt, ara felipent 
amb una notable excepi6: la vida miversiaria. 

I, finalment, és veritat que amb la creaci6 de la Universitat 
de Girona no fem gaire cosa més -pr important que sigui 
I’acard que acabem de prendre- que donar via lliure, plena via 
lliure a un model i projecte universitari molt estructurat, molt 
elabrat, molt pensat i molt assumit per tota la comunitat univefsi- 
thia, per la ciutat de Girona i pel conjunt de les comarques. 

Fins fa UEI cert temps el model i el projecte universitari de 
Girona necessitava i li era positiu viure i conviure amb les uni- 
versitats mares, ara corneqava a desbordar el projecte o co- 
meqava a quedar-li estret el marc que l’acoliia, 1 per aixb, 
crear la Universitat de Girona és, simplement, obrir les compor- 
tes perque un pmjecte molt ben pensat i molt estructurat perme- 
ti que en el conjunt de les comarques gironines es desenvolupi 
un model universitari espwffic que té tota la vocació universa- 
lista que ha de tenir qualsevol projecte universitari. 

Ens en felicitem tots plegats i, naturalment, els estalvio qual- 
sevol referimcia personal -no és aqiiest el cas. 

Moltes grhcies. 
(Ei‘ M. H .  Sr. Presidenr es reincorpora al seu I ~ Q c ) .  
El Sr. PftESIDENr: Moltes @cies, senyor Nadal. 
El senyor Coll i Bertran, per explicar e1 vat en reprersentaci6 

del Grup de Converg&ncia i Uni6. 
Ei Sr. COLL i BERTRAN: Sí, senyor President, per fer tam- 

be una breu explicaciii de vot. 
Hem aprovat la creaci6 de la Universitat de Girona. Aquesta 

no és una decisi6 aillacla, Cs evident, Fa un moment acabem 
d’aprovar la Universitat de Lleida i, d’aqui poc, aprovarem la 
Universitat Rovira i Virgili. e s  important, perb, que situem aixb 
en el context que correspon. fis una acci6 del Govern de la Ge- 
neralitat, que es va trobar, I’any 88, amb tres universitats, Iri 

Universitat de Barcclona, I’hutbnoma de Barcelona i la Poli- 
tecnica cle Catalunya, i que va decidir u11 augment de l’oferta 
iinportant i, a la vegada, una redistribucih de l’oferta. Brs en 
aquest context que primer es va crear la Universitat Pompeu 
Fabra, que es va reconkixer la Universitat Ramon Llull i que 
avui estem en aquesta sessi6 aprovlmt la crea& d’aquestes tres 
universitats. 

Pensem que aquesta millora de la quantitat, aquesta millora 
de I’oferta, ha de comportar, també, una millora de la qualitat. 
El Govern de la Geneditat es compromet a aquesta millora de 
la quatitat i espera dels universitaris d’aquests llocs, també, la 
seva aportaci6, que segur que sed molt valuosa, en aquesta -ho 
repeteixo- millora de la qualitat. 

Concretant en la Univerdtat de Girona que acabem de crear, 
penso que cal felicitar, en primer lloc, el Govern de la Generali- 
tat que ha sigut l’impulsor del fet; en segon lloc, é3 important el 
consens polític que hem assolit en questa Cambra, a través 
dels grups parlamentaris que han participat en el debat i, con- 
cretament doncs, el senyor h e y o  i el senyor Nadal i el senyor 
Curt0 i jo no em voldria deix u..., -perdó, el senyor Riera-, no 
em voldria deixar una persona que avui no hi intervé, ]perd amb 
la qual liem treballat, també, junts en aixb, que és el senyor Ca- 
dcvall. 

Penso que és important, tarnbd, felicitar en aquest nioment 
els universitaris gironins per la seva empenta, per creure err un 
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projecte en el qual era dificil de creure, perquE era realment una 
utopia, ha sigut una utopia durant molts anys que, finalment, 
s’ha fet realitat, i en aquest sentit hem volgut fer aquesta men- 
ci6 expressa a l’exposició de motius sabre aquest mhit 
d’aquesta insisthcia durant aquests vint anys. T a m E  les uni- 
versitats Authnoma de Rarcelona i Politknica de Catalunya, 
perqu& en definitiva, van ser elles que, en el seu moment, van 
posar l’ernbri6 que avui ha fet possible que hhgim aprovat la 
creació de la Universitat; les autoritats municipals, els consells 
comarcals, la Diputaci6, que també han ajudat en aquesta tasca; 
els ciutadans de les comarques gironines; les entitats dels 
agents socials i els mitjans de comunicació. So penso que estern 
davant d’nna obra que ha tingut aportaci6 per part de tothom, 
per part de tots els sectors i ens n’hem de felicitar. 

Entenem que la universitat 6s una font i un dipbit de saber i 
de cuitura i es, tambk, un motor de desenvolupament. No és 
avui la universitat només per als universitaris, és per a tota la 
societat, que se’n beneficia i que en gaudeix, de la seva activi- 
tat, i nota la seva projeccib. Aquesta és la universitat que vo- 
lem, el tipus d’universitat que volem. Una universitat bona per 
dins i amb capacitat de projecci6, 6s amb aquesta il.lusi6 que 
l’hem creada i és amb aquesta illusió que la feíicitem de tot cor 
en el moment que inicia el seu caminar. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Coll. 
Passem al cinquk punt de Z’ordre del dia, que és el debat i 

votaci6 del Dictamen de la Comissió de Política Crilturili sobre 
el Projecte de Llei de Creaci6 de la Universitat Rovira i Virgiii, 
i de les esmenes reservades per defensar en el Ple. 

Ja s’ha fet la presentaci6 de In iniciativa de la Llei, s’ha reti- 
rat I’esmena a la totalitat, per consegüent passem al debat de les 
esmenes, que s’han resemat a I’articulat. 

A l’article 1 hi ha l’esmena niírnero 2, del Grup Socialista; 
per a la seva defensa té la paraula l’il-lustre Diputat senyor Abe- 
116. 

Prqjccte dc Llei rlc Creaci6 
de: la Univcrsitat Ravira i Virgilí 

El Sr. ABELL6 Senyor President fariem nn torn en el qual 
defensariem totes les esmenes. Ens sembla que esth justificat, 
des dcl punt de vista d’horari i desprks perque en aquest debat 
s6n tres lleis diferents, perb segurament una part del arguments 
que t6 el nostre Grup s’han expressat en les anteriors lleis. 

El Sr. PIIESITJENT: Moltes grhcies, scnyor Abell& 
El Sr. ARELL6: La primera qüestió que nosaltres voldríem 

manifestar, avui, és la satisfacci6 del Gmp Socialista per la 
creació rl’aquesta Universitat, que és una universitat que té vint 
anys d’histbria i, per tant, esth profundament amelada a la ciutat 
dc Tarragona i a les seves comarques, 

Nosaltres creiem, des d’aquest punt de vista, que la crea& 
d’aquesta Universitat expressa la voluntat no ja només dels es- 
taments univerrsitnris, siti6 tamb& del conjunt de la societat de 
les nostres comarques. Per tant, des d’aquest punt de vista, el 
primer element és que la creaci6 d’aquesta Universitat expressa 
la voluntat que els sectors ciutadans de Tarragoiia i dc les seves 
comarques han expressat durant. molts anys, 

Nosaltres tenim esmenes a aquest Projecte de Llei; esmenes 
la m+r part ci’elles en la direcció dels anteriors projectes, qiie 
fonamentalment est(m en el terna dels brgans dc govern provi- 

sional i en la qiiesti6 dei finangament. Precisament, pel que deia 
abans, perqui? no 6s una universitat, estrictament nova, sinó que 
neix d’un conjunt de centres universitaris amb una llarga tradi- 
ci6. Una qiiesti6 important és la que fa referhcia a la Comissi6 
Gestora. No hi ha dubte que aquesta 6s una qiiestih que ja s’ha 
discutit a bastment, prtl nosaltres creiem que en aquesta com- 
posici6 de la Comissió Gestora hi hauria d’haver una repre- 
sentaci6 de la comunitat universitbia molt mks directa i, des 
d’aquest punt de vista, nosaltres estaríem i estern d’acord que 
estigui integrada pel President, pels Vice-presidents que siguin 
nomenats -el President pel President de la Geneditat i pel 
Conseller d’Ensenyament-; perb el que voldríem és que la Co- 
missi6 Gestora, en la seva composici6 i en el nomenament de la 
mateixa Comissi6 hi intervinguds directament la comunitat uni- 
versithia. Per una raó: perque estem convenquts que en aquesta 
nova etapa que s’obre per a aquesta Universitat s’han d’i1hsio- 
nar tots els estaments universitasis i la millor manera és que es 
trobin, realment, representats. 

Per aixb les nostres esmenes anaven en el sentit que eis vo- 
cds que siguin nomenats pels &gam de govern fossin elegits 
democr3ticament per la universitat. Nosaltres creiem que pa- 
drien ser elegits gel claustre provisionai i que, a m6s a m&, en 
aquesta tepresentai6 de la Comissi6 Gestora dels seus vocds 
hi haurien d*estar els diferents estaments universitaris, perque 
el Projecte de Llei parla, estrictament, dels professors universi- 
taris. 

Per tant, nosaltres voldríem que hi hagués tina representaci6 
dels professors universitaris, dels estudiants i ,  també, del perso- 
nal d’administració i serveis, Nosaltres creiem que 6s una f6r- 
mula relativament senzilla en qui: podrien -ho torno a dir- 
trobar-se expressats. 

L’altra qüestió que se’ns planteja és la del Claustre provisio- 
nal, que sens dubte és un altre dels brgans importants, i sens 
dubte el més important de paticipaci6 en el govern de la uni- 
versitat. Nosaltres e1 que creiem ds que en aquells centres que 
conservin la mateixa configuraci6 que tenen fins ara, 6s a dir, 
abans de la creaciti d’aquesta Universitat, que seran la majoria, 
hauria de continuar vigent el reglament dei centre, i també, quc 
hi hauria d’haver un p h  respecte a Ses estructures i els regla- 
ments vigents a la divisió universithria. 

Per tant, aquest Claustre hauria d’estar integrat per Ics dife- 
rents juntes de centres existents en aquells moments i, també, 
per zina representació del prsonai d’itdministracib i serveis ge- 
nerals. Per tant, aquesta seria la segona qüestih. 

L’altra qliesti6 fa referencia al Consell Econbmic. Nosaltres, 
en el Consell Fxonbmic o Consell SwiaI de Ia Universitat, vol- 
driern que hi hapiés representaci6 dels sindicats, de les assacia- 
cims empresarials i dels estudiants. Creiem que la represen- 
tació dels estaments econbmics i sindicals és molt important en 
la mesura que en la seva participació no hi ha dubte que guanya 
pes aquest Consell Econtmic i s%i integren tots els sectors que, 
d’alguna manera Q aítra, han de trobar la Seva expressi6 an el 
mateix Consell. 

Ntres esmencs fan referkncia al ..., n’hi ha un conjunt que fa 
refcrkncirl. a la composici6 de facultats i escoles. Nosaltres 
creiem que j a  a i  alguna esmena s’ha recollit la voluntat dels es- 
taments universitaris. Creiem que queden aIgunes altres esme- 
nes que es podrien avmqar, en la mesura que en la composició 
de facultats i escoles, en el nom, també, s’lii trobés expressada 
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aquesta voluntat. Nosaltres creiem que amb un p t i t  esfoq es 
podria fer. 

Una altra qüesti6 que s’ha plantejat al. voltant de les esmenes 
6s la que fa referkncia al liom de la Universitat. Nosaltres 
ri’aqriesta qüestió no en volem fer ni una polhica  estkr51, ni tan 
sols partidista. Vosths hauran de reconhixer que si en tot cas hi 
ha hagut conflicte, va comenpr amb les seves mateixes vacil-la- 
cions, en la mesura que el projecte quan 6s aprovat pel Consell 
Executiu t6 un nom determinat, uns dies abans en tenia un altre; 
fins i tat aixb es troba expressat en alguns documents que 
acompanyen el Projecte de Llei i en els mateixos Pressupostos 
de la Generalitat ens troliem, en l’aprovaci6 d’aquest any, que 
aquesta qüesti6 tarnb6 hi esta plantejada. 

Nosaltres el que diem en aquests moments 6s que, donat que 
no ha estat possible ei consens al voltant d’aquesta qüestih, que 
sens dubte 6s una qiiestili simtlblica, i corn totes les qiiestiuns 
simbblicpes tenen la seva importhncia, retirariem les esmenes 
que fan referkncia a aquesta qiiestió, pcrqu& la nostra voluntat 
sempre és que hi hagi& hagut consens sobre aquesta qiicsti6. 
No ha estat possible; no, evidentment, per part nostra, nosaltres 
hem fet tot l’esfoq possible perquh aixb fos aixi i ,  en tat cas, en 
Ia nova etapa que comenp la universitat, el seu Claustrc i els 
setis brgans de govern també tenen la potestat, en el seu mo- 
ment, per aborclar aquesta qüestió. 

Altres qüestions serien les que fan referhcia al finanFarnent. 
Jo crec que aquesta qüestid s’ha abordat en la major part d’in- 
tervencions que hi ha hagut aquesta tarda-nit. Aquesta 6s una 
qiiestió quc preocupa el Grup Socialista i jo diria que preocupa 
la universitat. I, per tant, la necessitat d’aquests plans quadrien- 
nals sriccessius de programacili econhmica i finanqament, per a 
nosaltres són importants. No hi ha dubte que w’ns dir& que 
aquesta 6s una qiiestió estrictament pressupostaria; cl prr3blema 
que es planteja 6s que, en aquests moments, en els Pressupostos 
de la Generalitat d’aquest any, les partides s6n gIobals i ,  per 
tant, es fa molt difícil. saber quines s6n, o quines seran, les in- 
versions que hi haurh en els propcrs mesos en les universitats 
de nova creaci6, en la mesura que hi ha una partida global i, per 
?ant, es fa molt dificil saber quin tipus d’inversi6 hi anirh, 

Per acabar, nosaltres tenim algunes altres esmeiies ytie fan 
referkncia al dret cl’adscripciri del personal universitari. Aques- 
ta és uiiii preocupaci6 dels diferents estaments univcrsitarris. 
També volem dir que nosallm cstem convenguts que la volun- 
tat de la majoria dels estmcnts universitaris 6s integrar-se en 
aquesta nova Universitat i, per tant, no hi ha cap perill, en 
aquests moments, que diferents estaments universitaris abanda- 
nin la Universitat de Taxragma. En tot cas, creiem que és iina 
qüesti6 qirc preocupa i que d’algrrna manera hauríem de trobar- 
la reflectida en ln Llei; en tot cas, initjanpnt decret, despr& el 
Govern clesenvalnpar& aquestes qiiestioons. 

FiriaImmt, 6s evident que aquest conjunt d’esmenes el que 
intenta 6s plantejar algunes de les qüestions o alguns dels duh- 
tes que hi ha al voltant de la Llei, perb torno a dir que per part 
del Grup Socialista l’aprovació d’aquesta Llei 6s una satishac- 
ció i que, cn coherhcia amb aixh, nosaltres, els articles en els 
quals no tjngucm esmenes els votarem favorablement a 

Res mds, moltes grhcies, senyor President. 
El Sr. PWSXDENT: Moltes grhcies, senyor Ahellli. 
L’Agrqmi6 d’Esquerra Rcpubliicstna té l’esrnma 3 i la se- 

giient, la 4. Senyor Raeyo, té la paraula. 

El Sr. PUEYO: Senyor President, si m’ho pennet, voldria 
defensar conjuntament la 3 i la 15 i donar per defensades la res- 
ta d’esmenes, C Q ~  sigui que mantenen una simetria, un parakle- 
lisme, amb les esmenes dels altres tres projectes. 

El Sr. PRFSIDENT: No solament l i  ho permeta, sinó que li 
ho agraeixo. 

El Sr. PUEYO: Molt bé, grhcies. 
Pe1 que fa a la 3 i la 15, voldria dir que I’objectiu de la nos- 

tra esmena era mantenir, per una banda, el nom de Rovira i Vir- 
gili per a aquesta Universitat. 

Tenim en aquest país universitats, tant universitats públiques 
corn universitats privades, amb noms de persona: la Pompeu 
Fabra, la Ramon Llull i, fins i tot, la mes recent, la Jaume I, a 
Castell6 de la Plana. El nom escollit, per Xa seva solidesa in- 
telkctual i chica, es justifica, doncs, plenament. D’altra banda, 
precedint el nom de Rovira i Virgili, proposhvem inicidment 
d’incorporar-hi el gentilici de ictmaconense>), donant-hi I’abast 
de l’antiga regi6 romana, superior, doncs, a l’abast d’rma ciutat 
estricta o d’una provincia. 

D’aquesta manera entenem que donem satisfacci6 a les peti- 
cions fetes des dels actuals centres universitaris del Camp de 
Tarragona i no desvirtuem tampoc la proposta inicia1 de la Con- 
scllerin. De tota manera, COM sia que hi ha hagut moltes esme- 
nes, diverses, dels diferents grups a1 voltant del nom definitiu 
de la Universitat, hem decidit retirar aquestes dues esmenes 
perqub entenem que fóra bo que fossin els centres universitaris, 
els brgans provisionals de Govern els que atorguessin el nom 
definitiu a aquesta Universitat. 

Per tant, cn síntesi, retirem les esmenes 3 i 15 i donem per 
defensades tota la resta de les esmenes de la meva agrupaci6. 

Grhcies, senyor President. 
Ei Sr, PRESDENT: Moltes grhcies, senyor Pueyo. Pel grup 

d’hiciativa té Xa parada 1’iIl.lustre Dipiitat senyor Girneno. 
E1 Sr, GIMENO: Grhcies, senyor President, També en pro 

de l’monornia parlarnent&ria retirarfem les esmenes 33, que ja 
va estar assumida, i la 47, i defensaria tota la resta excepte la 
número 69, que la defensar& el meu company Ignasi Riera, que 
6s la que fa referhncia al nom de la Universitat, 

Dir cpe, tarnl& en aquesta shie d’esmenes n’hi ha moltes 
que s6n rcpetitives de les altres lleis, perquE realment hi ha 
molt de paralkIismc en la creaci6 de les tres universitats, i que 
hem intentat ser fidels al que és la voluntat de la comunitat uni- 
versitbia. Hem tingut entrevistes, reunions amb diversos br- 
gans de direcci6, des de la Presidhcia, Consell de Divisib, 
Comissifi Permanent i Juntes CIC Facultat, i el que hem fet ha es- 
tat recollir el sentir de la comunitat universithria de Tarragona, 
dcl Camp dc Tarragona, tant en el que fa a la denominaci6 dels 
centres que han de formar part d’aquesta nova Universitat --o 
sigui, tant les facultats com les escoles universitbies-, com en 
la composiciii de la Comissió Gestora, partint ..., i tampoc no 
voldria repetir arguments que compartim tant en el fons corn en 
la forma amb les esmenes que fa iin moment ha acabat de de- 
fensar el portaveu socialista, senyor AbellCi; s h i  esmenes prhc- 
ticament idhntiques perquE parceixen +om s’ha dit-, no d’una 
realitat que es crea d: nou, sh-16 des d’una existbcia. I creiem 
que hauria de tenir en compte en aquesta Comissi6 Gestora 
l’autonomia dels actuals equips de direcci6 i el respecte que es 
mereixen uns brgans que han fet un fiincionarnent satisfactts- 
ri. 
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AÍxb vol dir que tenim una skrie d’csrnenes destinades a m+ 
dificar la composició de Ia Comissi6 Gestora, a definir tamb6 
mks perfectament la composici6 del que hauria de ser el claus- 
tre provisionai respectant les actuals juntes existents; que te- 
niem -i tenim- esmenes dedicades a modificar cl Consell 
konbmic i, igualment que en les altres universitats, a respectar 
els drets laborals i altres que tenen els trebalIacioors de les uni- 
versitats. 

El qne sí  que voldria és, en la segona part -vull dir, la prirne 
ra part j a  he dit que Cs repetitiva i també s’hi ha est& més el 
company Ignasi Riera quan ha fet la primera manifcstacih sobre 
cl nostre posicionament inicial en contra i, per tant, no cal repe- 
tir-ho-, és un fet diferencial del conjunt de les comarques lama- 
gonines respecte a la creaci6 de les altres dues universitats, un 
fet que no es va tenir prou en compte en ei moment que es va 
aprovar el Projecte de Llei i que, tot i estar corregit en aquests 
moments, per& entenem que esta corregit d’una manera insatis- 
facthria. Em refereixo a l’existkncia d’un nucli de poblaci6 
molt important, que 6s el nucli de les terres de 1’Ebre. Terres de 
1’Ebre amb la seva capitalitat a Tortosa, capitalitat que esta re- 
coneguda per la histbria i per la tradició i que són un conjunt de 
comarques que es caracteritzen per tenir uns costtrms, unes tra- 
dicions prhpies, un allunyament dels centres demogrhfics de 
Catalunya, no sols de Barcelona, sin6 també de Tarragona i 
Reus, i que compten, ni mes ni menys, qw amb més del 30% 
de la poblack5 total de l’actual circumscripció o provincist de 
Tarragona. 

Alt& es va crear una inquietud notable -possiblement fniit 
d’aixh són diverses esmenes que s’lian aprovat en Comissi& i 
va proinoure Ja creació d’una fundaci6 -o la revifalla, perque ja 
estava creada-, d’una fundació universitbia a Tortosa, que en 
diverses reunions demanades als parlamentaris cl’aqueiles CW 
marques ens v m  urgir B presentar amb cmhcter unhime, amb 
voluntat de consens, una s&rie d’esmenes. Aquestes esmenes les 
varn presentar els diversos pp ,  perb no han estat totes recoili- 
des per part de la comissi6 i creiem que aixb és unit Calla que té, 
en aquests moments, aquest Projecte de Llei. 

Hi ha aquesta voluntat unhnimc, ja dic: una tradici6 histbrica 
que remunta al segle XW. No se n’ha fet referhncia, pcrb la 
mateixa fderaci6 universithria ens suggeria una esmena que 
ens dcia que ja al scgie X V  teníem el precedent de 1’Estudi de 
%oitosa. i que, segons la butlla de Pius V, atorgava l’any IS68 la 
Ilicemiatura en Filosofia i Arts, així com existien, també, doc- 
torats en Teologia amb els privilegis de totes les altres universi- 
tats hisphniques. Aixa 6s una referhncia molt concreta a una 
tradici6 histhrica universithia de les terres de I’Ebre, de Torte 
sa, i creiem qiie aixb és €onarnental poder-ho introduir dintre 
del Projecte de Llei. 
T m M  se’ns demanava que fdssim constar, dintre de les es- 

C Q h  o facultats que es creessin a la Universitat, 1’Escola Uni- 
versithra d’infomhtica i I’EscoIa d’Enginyeria Tknica 
Industrial, en un doble sentit. Per una banda, perquh existeixen 
les condicions per a crear-les: Est5 clar que no existeixen les es- 
coles universithries, no és integrar uns centres existents, per& si 
que existeixen les condicions perqtk amb molt poca inversió es 
poguessin dotar, ja, des cí’ma, des de I’any que ve, quan cornen- 
pri n funcionar aquesta Universitat, les escoles universitiries 
d’hformhtica i d’hginyeria *I%cnica Industrial al ccntre de 
Tortosa. I per 1’aItra banda, perque creiem que tant l’uma com 

l’altra haurien de ser un suport fonamental per al desenvolupa- 
ment econbrnic de les terres de l’Ebrc, desenvolupament que 
moltes vegades ha estat tractat aquí i que tots sabem que, avui 
per avui, és insuficient. Avui encara s6ii comarques que estan 
basades en una economia bhsicment derivada de l’agricnltura 
i, en unes condicions bastant febles, del turisme, perb ens falta 
crear infrastructura de serveis, ens falta crear infrastructura in- 
dustrial; i aquestes dues escoles que es pkmtejaven com a passi- 
bles i desitjables eren ja la f6mula per n introduir aquests 
estudis descentrditzitts a les comarques de les terres de 1’Ebre i 
realment complir amb aquests objectius que el Conseller al 
principi ens feia. 

Per una banda, la compensació territorial, el reequilibri terri- 
torial que passa, lbgicament, per contemplar la proximitat dels 
estiidis universitaris a aqaest 30% de la pblacih de Tarragona; 
i pes l’dba, donar unes facilitats a aquesta gent que viuen, vi- 
vim, apartats de Tarragona i de Reus i que a molts alumnes els 
segueix suposant, el fet d’anar a estudiar a Tarragona o a Reus, 
haver de buscar-se un lloc per pernoctar perqiik prhcticament 
els 6s el mateix mar a Reus i Tarragona que mar a Barcelona, 
quant a inconvenients de residhcia. 

Per tant, aquestes dues esmenes -concretament, són la 13 i la 
61-, més algunes altres que presenta el Grup Popular, que 
creiem que ja les defensarl prou bé el Diputat Curto, pensem 
que serien molt importants de cari al fet que poguessin contem- 
plar realment, no sals el reconeixement de l’existhcia dels es- 
tudis universitaris a les comarques tarragonines, sinó també la 
voluntat efectiva de descentralització al conjunt de les cornar- 
ques tarragonines. 

El Sr. PWSIDENT: Multes gracies, senyor Gimeno. EI se- 
nyor Ignasi Riera hauria de defensar la 69 abans no es voti l’ar- 
ticle primer perque si no, li hauria decaigut. 

El Sr. RERA I GASSXOT: fi aquest cas, senyor President, 
la nostra era justament una esmena a1 tita1 de la Llei, o sigui 
que correspondria al final. Bd, és tarnbd per fer l’explicacid. IZm 
siimo a tot e1 que s’ha dit; hi ha fins i tot I’esmma 67, del Grup 
Socialista, que explica qui és la personalitat d’Antoni Rovira i 
Virgili com a escriptor, com a historiador i corn a plitic i el de- 
ciara com un dels més imprtmts teoritmiors i divulgadors de 
Ia causa nacional catalana. Nosaltres voldríem insistir que a 
més va ser un excelknt prosista, un peridista @tic i un dels 
malistes més 16cirls de les estluizofrEnies de molts dels nacio- 
nalismes tan tipics a casa nostra. Per totes aquestes raons, des 
del primer moment, quan se’ns va dir que la Universitat es deia 
Tbvira i Virgili vam dir que sí, perb vam dir immediatament 
que csthvem a p t  cl’apmvar d i ~ s  universitats, la de Lleida i la de 
Gimna, i que sernbIava estrany que la tmeera fos ta Rovira i Virgili, 

En quest PIC hem fet avui un exercici important de taponí- 
mia i d’onomhstica i ,  aleshoris, aprovarem dues universitats, 
Lleida i Girona, i la tercem, Rovira i Virgili. Vam proposar no- 
saltres e1 nom de Tarracnnense, que ens semblava mCs impor- 
tant o interessant perqub no ens havia agradat 1a proposta 
anterior, quan s’havia parlat de Reus-Tarragona, perquh ens 
semblava que la bipolaritat, per Ies raons que ara deia el Dipu- 
tat Victor Gimeno, excloia una put molt important, per exem- 
ple, de les terres de 1’Ebre i un seguit de comarques de l’actual 
circnmscripcit5 de Tarragona. 

Nosaltres haviem proposat, per tant, cl nom dc Tarraconen- 
sis entre dJniversitatn i <<Rovira i Virgilb), Tarraconensis o Ta- 
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rraconense, per totes les raons dites i per l’abast que abans ex- 
plicava el senyor Miquel Pueya que tenia la denominaci6, Era 
clar que aleshores no cr&vem una universitat local, sinó una 
universitat no solament de Catalunya, sinó del conjunt dels Pa& 
SQS Catalans, i que aixxb quedava reflectit des del primer mu- 
ment, des del seu nom. 

Ara bé, hem advertit, també, que aquest terna podia provocar 
polkrniques i COM que ens sembla que el que 6s absolutament 
important en aquests moments és que hi hagi un suport de tota 
la societat i de totes les comarques del conjunt de Tarragona, de 
l’actuai circurnscripci6 electoral de Tarragona -per tant, de 
l’actual provincia dc Tarragona- a la cseaci6 de la nova Univer- 
sitat, creiem que no és el tema més important i retirem I’eesmena 
tenint en compte que el dia que la Universitat, en l’exercici de 
la seva autonomia, vulgui decidir-se a canviar el. nom, suposem 
que podrh plantejar-ho, potirh fer-ho i p d r h  fer-ho després 
d’haver aconseguit un consens que potser en aquests moments 
no haviem aconsegrrit. 

Grkies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Mattes grhciees, senyor Ignasi Riera. EI 

Grup Popular. Per defensar les seves esmencs, que s6n la 12, 
34,41,52,63 i 66, El senyor Curt0 t6 la paraula. 

El Sr. CU RTO: Grhcies, senyor President. Tutes les esmenes 
que lla assenyalat 10 malt honorable President tenen un doble 
objectiu que de manera anticipada vull manifestar: En primer 
lloc, dirmar 10 suport del Grup Popdar rl la creacib de la Uni- 
versitat Rovira i Virgili, Ciris i tot afirmar, també, el suport al 
Projecte de Llei; i el segon objectiu, expressar la nostr (i confra- 
rietat personal i política davant de la resistkncia del Govern de 
la Generalitat a atendre -com ha dit l’ilhstre Diputat senyor 
Crimeno-, a atendre les intencions i els propbsits dels catalans 
de les terres de I’Ebre que, en modificar i’estructtira universid- 
ria de Catdnnya, perden avui, des de la nostra opinió, l’oportu- 
nitat d’incorporar-se al con,junt d’accioons destinades a 
reordenar el nostre mapa sanitari. 

Ni Reus ni Tarragona tencn res a veure ... -mapa universitari, 
perd6!-. Ni Reus ni Tarragona tenen res a veure amb el despla- 
pment de Tortosa i les commqtres de I’Ebre, i per consegiient 
ja anuncio que, com que les nostres emenes s6n totes esmenes 
d’addició, tant si Ics accepten com si TEQ, nosaltres votarem a Pd- 
vor del Projecte de Llei com aixi ha si@ amb ios dos projectes 
anteriors. I amb estos criteris vull constatar qric ni tan sols en 
aparenga hem aconseguit eliminar la descontent genera1 que es 
desprh del text articulat, i per aixb, quan va aparhixer aquest 
Prqjecte de Llei, senyor Conseller, se va dispara I’alarma a les 
comarques de 1’Ehrt: en veure com la warginaci6 i la desconsi- 
deració era el punt de referincis del Govern de la Generalitat, 
esta vegada concretat en 10s estudis universitaris. 

Recordo -i ho recordaré tantes vegades com convingui des 
d’esta trihna- que primer va ser cl trmsavassament de l’Ebre, 
m6s tard h ubicaci6 de les plarites de tractament dels residus In- 
dustrials també a les comarques meridionals, i ara la negativa 
itnpficita i explicita a la incorpraci6 de ple dret a la Universitat 
KovÍra i Virgili. 1 clesprks tot seran excuses i lamentacions quan 
a q w s t  Diputat paria de catalans de primera i de catalans de se- 
gona; perh, en definitiva, est 6s 10 paquet que rebrem p,:“ part 
del Govern com a obsequi de Nadal, perquh quan 10 President 
de la Generalitat aparegui d’aqui a uns dies, en 10 missatge de 
Cap d’Any, perlant de justicia, d’igualtat, de pair i de prosperi- 

tat, se’n recordi almenys que a dos-cents quilametres de Barce- 
lona tamb6 hi han persones, territori catal&, histhria i naturalesa. 
I els antecedents de tota una acci6 de govern de cara al desen- 
volupament i al htur de les comarques meridionals de catalun- 
ya, 10s antecedents, no poden ser mes lamentables i més 
cicsafortunats. Si la gent d’aquelles terres no volíem caldo, amb 
aquest Projecte Re Liei tassa i mitja. 

1 encara més desa€ortunades són, COM ha dit l’itlustre Dipu- 
tat senyor Gimeno, les esmenes que corrents i de pressa ha pe- 
sentat a est Projecte de Llei lo Grup Parlamentari de 
Converg&ncia i Uni6, cn un htent de neutralitzar to compromís 
que suposen les esmenes del Grup Popular i el compromís que 
suposen les esmenes del Grup d’hiciativa per Catalunya. 

Aquells diputats, alcaldes i cbrecs institucionals de Conver- 
g h i a  i Uni6 que a les reunions objecte de les esmenes que es 
van acordar presentar i defensar se van omplir la boca conside- 
rant la injusticia, una injustícia, 10 Projecte de Llei en qüestió, 
que ctimn avui al moment de votar un redactat acordat, assumit 
i consensuat en forma de les esmenes que estem substancimt? 

Bs segur que a alguns els resultar& molt difícil justificar les 
ordres dels seus ajjefes)) de Barcelona, contrhries a I’estranya 
fortdesa que van exhibir en el desenvolupament d’quelles reu- 
nions. I amb l’autoritat que voste em vulgui atribuir, senyor 
Conseller, respecte a la meva condició de diputat, rn’atreveixo 
a recommar-li que retiri est Projecte de Llei, que polsi sense 
precipitacions l’opinió col-ktiva d’aquelíes comarques i, so- 
bretot, presti atenci6 a les raons objectives dels que reclamem 
amb més insisthncia. 

Les protestes que s’han rebut en est Parlament a Última ham, 
via fax, són com per a prendre en consideració est consell. En 
tot cas, en tot cas, atengui, sinó, 10 contingut de I’escrit que vas- 
tk segurament ja coneix: <<<La Fundaci6 Universithria de Torto- 
sa, ciespres d’analitzar acuradament I’escrit de l’honorable 
Conseller d’Ensenyament en relaci6 amb la crea& d’estudis 
universitaris a Tortosa dins de la Universitat Rovira i Virgili, 
manifestem>> -diu la Funda& Universitbia- <<la nostra total 
disconformitat i el nostre descontentament amb els continguts i 
els plantejaments de l’esrnentat escrit per@ el considerem in- 
satisfactori des del seu nu1 nivell de concreci6. La Fi:lmdació, en 
conseqiihncia, exigeix incloure explícitament en el Projecte de 
Llei Ia ciutat de Totosa i es contempla la crewi6 de centres mi- 
versitaris a les temes de 1’Ebren. Signat, VicenF ’Reguer i Olive- 
res, alcalde de Tortosa, de Convexgbncia i Unió. Gol per 
l’esquadra, senyor Conseller. 

Perqub és cert, és cert, que tant des del punt de vista jurídic 
com des de1 punt de vista polític lo simple fet que a l’exposició 
de motius apareguin les terres de 1’Ebre corn a 6nica referencia 
a la histbria dels segles XVI i XVII, o una referhcia a la Gue- 
rra de Successi6, 6s cert que no significa absolutament cap 
compromís per part del Govern en relació amb Ics nostres aspi- 
racions com tampoc significa la més mínima obligatorietat rela- 
tiva a la ubicació 10 fet que al Consell Econbrnic aparegui un 
vocal de 1’Ajuntament de Tortosa i un vocal del Consell Co- 
marcal de1 Baix Ebre. 

En tot cas, senyor Conseller, són les esmenes del Grup Po- 
pular i les esmenes del Grup d’hiciativa per Catalunya aquelles 
que verdaderament obliguen, si fossin acceptades, i vinculen el 
Govern de la Generalitat a considerar en les di€er&ncks respec- 
te de Reus i Tarragona, que nosaltres les assumim, a considerar 
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Tortosa i ies comarques de 1’Ehre dins de I’hbit  de les deman- 
des de titulació d’acorcl amb la nostra prediria estructura ecoiih- 
mica i d’acord arnb la nostra estructura social i cultural. Per 
aixb concretem a l’esmena niimero 12 1’Escola d’hforrnhtica o 
I ’Escola d’Enginyeria T h i c a  Industrial, com també podsfem 
parlar d’Enginyeria hgrbnorna o de I’Escoln d’Estudis Empre- 
sariais. 

Les nostres aspiracions s6n tan legitimes com puguin ser les 
aspiracions de Barcelona, Tarragona, Lleida o Girona 1 per ai- 
xb, i igual que diu 10 Projecte de Llei, tamb6 nosaltres invo- 
quem X’exercicl del dret a l’educació que proclama l’article 27 
de la Constitució Espanyola, encara que, com podran compm 
var per Ies esmenes presentades, 10 dret a club nosaltres ens re- 
€mim, probablement, va més enlih del seu Projecte de Llei que, 
lamentablement, estableix diferencies de categories entre els 
mateixos catalans de les comarques meridionals. 

Nosaltres entenem i sorn conscients qire per raons dernogxh- 
fiques i per raons econbrniques no pretenem una universitat a 
les terres de 1’Ebre; també acceptem i entenem que el nucli rnds 
important i m6s nombrós queda ubicat a 1%-ca d’influkncia de 
Reus i de Tarragona i tamM reiterem la valoraci6 positiva res- 
pecte a la creació de la Universitat Rovira i Virgili, com ha dit 
al principi. Amb 10 que no estem d’acord 6s amb 10 disseny del 
campus de la nova universitat i amb les modificacions que hi ha 
intrduit 10 Gnip Parlamentari de Convergkncia i Unió perque 
tal i com queda est Projecte de Llei li asseguro, senyor Conse- 
ller, que aixb provocar& enfrontaments, discbrdia i desrnoralit- 
zaci6, postures raonables també, per una altra p.~, per l’ofensa 
que aquesta vegada ens ve donada, 110 dic pel mateix Conseller 
-perque vosth sap que jo seria belligerant a salvaguardar la se- 
va posici6 politica i personal-, perd si a través d’un conseller 
que en 10 seu dia, t m6s de conseller, V R  ser cap de lIista per la 
circumscripci6 de Tarragona amb la consegüent responsabilitat 
addicional que esta situaci6 comporta. 

Lm esmenes que ha htroduit lo Grup de Convergbncia i 
Uni6 no serveixen per a elevar a la categoria de compromís la 
ubicació de Sa universitat a les comarques de I’Ebre. I ara, quan 
se barrunta la proximitat d’eleccions autonbmiques, 10 Covem 
de la Generalitat vol acontentar T,wagona, Reus i Tortosa amb 
un text articulat que, com han vist pels f a s  que han rebut, no 
satist2 cap de les zones implicades, prova evident de les protes- 
tes rebudes i prova evident d’allb que est Diputat comentava en 
el. debat de les esmenes a la totalitat dels Pressupostos del 92, 
quan deia que est Govern en lloc de decidir i de governar no- 
m& neutralitza situacions puntuals sense assumir la responsabi- 
litat de determinar. 

Si hi ha volwntat #incloure Tortosa i les comarques de 
I’Ebre -preguntem nosaltres- per quk a Ia disposició addiciona1 
primera nomes parla de Reus i de %arrapa, quan la nostra es- 
mena 41 incorpora esta possibilitat? Corn és que quan la d i s p  
si& addiciond segona parla de 1’Escola d’hfermeria Joan 
XXIrI de Tarragona diu que ser& integrada a la Universitat, i en 
canvi quan se refereix a 1’Escola d’hfermeria Verge de la Cin- 
ta, de Tortosa, -addicional tercera- en lloc d’integració només 
assenyala la seva adscripció? 

Lamento dir-li, senyor Conseller, amb 10 respecte i la consi- 
deració que li renovo una vegada m6s piibíicament, que en tat 
10 relatiu a la nostra incorporació a la Universitat Rovira i Vir- 
gdi 10 Conseller d’Ensenyament, com a tal Conseller, RO ofe 

rcix garantia ni credibilitat a partir que ell mateix incompleix la 
seva prbpia paraula donada per escrit 10 dia 6 de novembre de 
1991, fet estrany si tenim en compte Ia seva inqiiestionahle i 
irreprotxable traj ectbria poiitica i personal. Per aixb I’ernplaqo 
via la nostra esmena perque pugui assumir 10 seu cornprornfs 
referit a la integraci6 de l’escola de Tortosa igual que ho han fet 
amb l’escola de Tarragona. Només est exemple 6s suficient- 
ment expressiu de quina 6s la seva visi6 en relaci6 amb el prin- 
cipi de justícia i amb el principi d’igualtat. Lo potencial hum& 
de Ies nostres comarques equival no només a 150.000 habitants, 
sin6 que l’hea d’influhcia, corn molt bé saben, s’estdn al Baix 
Aragó i a la zona nord de la Comunitat Autbnorna de Valhcia. 

Per aix6, precisament, 1’Escola d’hfemeria Verge de Ia 
Cinta ha incrementat notablement la rnatdcu3a des de la seva 
creació fins al curs actual. Lo fet que ai Consell Econbmic ha- 
gin incorporat un representat de I’Ajuntament de Tortosa i un 
representant del Consell Comarcal del Baix Ebre no té absolu- 
tament ires a veure -com he dit abans, des del punt de vista juri- 
dic i polític-, no té absolutament res a veure arnb 10 criteri i 
amb 10 concepte de la ubicació. Xjo Govern, lamento afirmar 
que no té la més minnima voluntat d’incorporar les comarques 
de 1’Ebre a la Universitat Rovira i VjrgiU; la presentaci6 cmno- 
lbgica de les esmenes dels grups és un primer exemple i el re- 
buig d’estes esmenes, si es produeix, serh tambd un altre corte 
de manga a les justes i legitimes aspiracions de Ics comarques 
mbs meridionats de Catalunya. 

La nostra gent estic segur que no admetrh 10 doble Uenguat- 
ge que s’ha vingut utilitzant sisternhticarnent i m’haurh de per- 
mem, i rn’haurii d’admetre, senyor Conseller, que de manera 
oberta i no camuflada m’incorpori, inciti i avivi qualsevol. mo- 
viment popdar de protesta i, utilitzant les mateixes parauIes del 
President de la Generalitat, mobilit~acions generals en cuntxa 
de la separaci6 de les nostres comarques. 

Est és, senyor President, 10 sentit de les nostres esmenes. 
EI Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Curto. Les es- 

menes del Grup Mixt queden decaigudes. Torn en contra; ei 
senyor Coll i Bertran té la paraula, 

El Sr. COLL I BERTRAN: Be, anem a fer un torn d’explica- 
ció, perque serh tot en contra, de la nostra poskih sobre les 
esmenes que han presentat el diferents grups. 

En primer lloc el que he de dir és que I I Q S ~ ~ E S  votarem ... 
Primer de tot el que he de dir és que jo crec que no hi ha ha- 
gut ..., a part de tot et que ha dit el senyor Girto que desprbs 
m’iri referir4 detalladament, per part dels altres ponents no hi ha 
hagut massa novetats respecte al que haviem parlat a la Univer- 
sitat de Lleida i a la Universitat de Girona. Vostks entendrm 
que jo no els repetir6 altra vegada tot el que pensem sobre aixb, 
perquk és prou tard i encara tenim feina, i e1 que si que far6 és 
dir-tos almenys quines s6n les esmenes que nosaltres votarem a 
favor i per qui?; de fet són les de sempre, eh? 

La segona part de l’esmena 17, del Grup Socialista, on es 
parla del terna del reglament del Claustre provisional ...; hi ha 
una transacció amb Esquerra Republicana a la seva esmena 26 
sobre el terna dels vice-presidents; hi ha una tramacci6 a i’es- 
mena 45, d’hiciativa i 46, d’Esquerra, sobre la qüestió dels 
drets 4 s  drcts de retorn o no retorn i els drets que es repecten 
amb el canvi d’administració-, i una transacci6 a i’esmena 65, 
d’Esquerra Republic,zna, on hi ha el reconeixement dels mkrits 
fets pels universitaris tarragonins d’enqh l’my 71, quan la uni- 
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versitat de Barcelona va comenpr d’una manera, diguem, més 
intensa -perque hi havia I’escolrt de mestres- la seva pres&ncia 
a les comarques de Tarragona. 

Aixb em sembla que és tot el que hi ha. L’linica cosa que sí 
que: ha sortit i no n’haviem parlat pr&viament 6s el tema del 
nom; desprbs de moltes posicions i, realment, de tractar aquesta 
qüestió, jo diria, amb molt sentiment ..., jo celebro que final- 
ment ens hhgirn posat d’acord corn a mínim en una cosa, que 6s 
per donar per bo el nom que havia previst el Govern i, en qual- 
sevol cas, el temps ja ailira solidificant la cosa. 

Jo els entrego ara aquestes transaccions i ara el que voldria 
és fer una atenció especial a les paraules del senyor Curto. bo 
crec, senyor Curto, que vostk ha fet el que se’n diu un discurs 
incoherent, un discurs absolutament incoherent i ho mirarem 
amb compte i ens prendrem el temps que convingui, perque ara 
vosth m’obliga a anaiitzar una per una les esmenes que vosti?. ha 
presentat, que tampoc s6n tantes, perb ens les haurem de mirar; 
ens les haurem de mirar per posar les coses al seu lloc. 

Ha corneqat amb una barreja de greuges irnprbpia d’iina 
persona de Ses comarques de Tarragona, per@ vostk entcndrh 
que de I’Ebre a la Corica de Barber& i del transvasament de 
I’Ebre fins als residus -no hi t6 res it veure, eh?- hi ha quilbrne- 
tres de clisthcia i intentar posar aixb en el mateix sac .-rn’hn ha 
de permetro- 6s 1111 exercici demngbgic. I ara, a sobre, sortir 
amb et tema de la universitat, molt mks, per una raó molt senzi- 
lla: perqui? si bk 6s veritat que aquesta Universitat, tal corn ha- 
via sigut pensada inicialment, estava pensada cn un camptis a 
Tarragona i un campus rl R u s ,  la mateixa maduresa dei fet i ei 
mateix trhrxiit prlammtari van posar les coses al seu lloc i ha 
situat un campus a Tarragona.. . , perdó, II Tortosa, exactament 
amb les mateixes condicions que el campus de Tarragona i que 
el campus de Rcrrs. 

J o  no vull dir que, funclacions a part i histhries a part que pu- 
guin havcr passat a Tortosa i a la comarca de1 Baix Ebre, el fet 
cert 6s quc el mhrit que en aquests moments hi hagi la previsib 
que hi ImrA u11 carnpus a Tortosa 6s del senyor Alcalde de Tor- 
tosa, al qual vost& ha criticat tan fortament, i al senyor Martí, 
Diputat tamW de Tortosa. S6n ells dos quc van negociar amb 
mi i amb el Conseller, lbgicarnent, la introduccid d’aquest carn- 
pus II Tortosa. Per tant, apunti-ho en els rnhrits dels senyor Al- 
calde i d’aquest senyor Diputat el fet que hi hagi u11 campus a 
Tortosa; lbgicament, també, dei Conseller i del President Pujol 
que va inostrar trunbd un interh especial. D’acord amb aquest 
terna? A part la funcIaci6, a part el soroll, a part el que sigui. Pe- 
rb tat aixb s’ha convertit en una negociació quc han fct aquestes 
persones i no uns altres i, per tant, e1 m&rit esta aqui i no en un 
altre lloc, 

Quant al tema de si aquest campus 6s fort, no 6s fort, 6s 
gran, no 6s gran, deixa dc ser... Escolti, en aquests moments, 
avui el que hi ha a ’Tortosa 6s el centre anomenat Verge de la 
Cinta, una escola universithria d’infermeriia; 6s iina escola ads- 
crita a la Universitat de Barcelona; no est& integrada i n~ hi ha 
res mds, A les reunions de programació universithria i a la deci- 
si6 del Govern apareixen una skrk de centres; 6s raonable pen- 
sar que aquests centres aniran al campus de Tarragona i aniran 
r t I  campus de Reus, perquli: aixi és com el projecte vil arribar al 
GWem. 

Ara M, en aquests moments i a partir de les esmenes de 
Converg5ncia i Uni6, les gararities d’wn campus it Tortosa s6n 

exactament les mateixes que les d’un campus a Tarragona i que 
les d’un campus a Reus, exactament les mateixes. I en que es 
concreten? En el fet que la ciutat de Tarragona i la ciutat de 
Reus i la ciutat de Tortosa tenen un representant en el Consell 
Econbrnic i que els consells comarcals de cada una d’aquestes 
tres ciutats tenen un representant al Consell konbmic. Res més 
que ahb, I per tant, deduir d’aquí una discriminaci6 sobre Tor- 
tosa és una pura especulació absolutament infonamentada, 

Vast& diu: csi acceptéssim les nostres esmenem -les de vas- 
t&* <<la situa& canviaria#; molt M, mem a veure les esmenes 
que vostks han presentat i que introdueixen de nou aquestes es- 
menes, anem a veure qub introdueixen de nou. 

Esmena 34, diu: a més a més d’un representant de 1’Ajunta- 
ment de Tortosa i de Reus, -un representant de l’Ajuntament de 
Tortosa ja l’hi hem posat nosaltres-, un representant del Con- 
sell Comarcal del Baix Ebre -ja l’hi hem posat nosaltres-, un 
representant del Montsia i la Tem Alta. D’acord, la diferhcia 
és que hi hauria un representant de cada un &aquests dos con- 
sells comarcals. Fixi’s que el tractament que hem donat a Tar- 
tosa és el mateix que a Tarraguna i a Reus i no diferenciat: 
1’Ajuntament de la capital i el Consell Comarcal, per ¶u& ens 
demana a Tortosa, a mes a més del Consell Comarcal que co- 
rrespon, dos consells comarcals ve’hs?, aixb és demanar previ- 
legi per a Tortosa enfront de Tarragona i Reus, que tampoc 
tindria sentit, i estic segur que vmt& no ho vol. 

Esmena 41, l’esmena 41 diu: Es faculta el Cmvern de la Ge- 
neralitat per realitzar les actriacions oportunes per a la integra- 
ciri a la Rovira i Virgiii dels centres i serveis de la Universitat 
de Barcelona ubicats a Tarragona i a Reus, i vosth hi degeix: ai 
de Tortosa>>. No n’hi ha cap, no hi ha res per integrar, diu: els 
que estan integrats a la Universitat de BarceIona s’han d’inte- 
grar a la Rovira i Virgili, si senyor, d’integrats a la Universitat 
de Barcelona nomes n’hi ha a Tarragona i Reus, no n’hi ha a 
Tortosa; per tant, vostk entendrh que si posem aixb aqui, doncs, 
ho haurem de treure l’endemh perqub ser& un error. 

Esmena 52, diu: Es faculta el Govern de 1a Generalitat per 
realitzar les actuacions oportunes per a l’adscripci6 a la Rovira 
i Virgili de 1’Escola Verge de la Cinta de Tortosa i Treball So- 
cial de Tarragona adscrites a la UB. Primer, el mateix tracta- 
ment a la Verge de la Cinta de Tortosa que al Treball Social de 
Tarragona, el matcix tractament; i segon, ja abans he comentat 
en ocasio de la primera Llei que nosaltres enteniem que el que 
esta integrat queda integrat 1 ei que esta adscrit queda adscrit, i 
en aquesta Llei volem passar d’integracions a adscripcions. 
Per tant, el mateix tractament que en el cas de la Llei de Lleida 
i dintrc d’aquesta Lki, et mateix tractament a Tortosa que a Ta- 
mag on a. 

Esmena 63, és a l’cxposició de motius on es parla d’incre- 
menta, en especial, l’oferta als nuclis de Girona, Tarragona- 
Reus, Lleida i vast& hi afegeix: cci Tortasa), -perdoni no 6s aix2,, 
un moment, paragraf quart- si, 6s aixb, nosaltres vam introduir 
una esmena on d’una manera més gen&~ca deia (iia tots els Ilocs 
on hi ha presencia universithrim. Vostk entendrh que entre po- 
sar <<a tots els llocs on hi ha presbncia universitkian o esmentar 
les ciutats és exactament el mateix, 

Finalment, -em sembla que és I’últirna-, sí, 6s l*Última, es- 
mena 66, insisteix en ei fet aquest que <caquest acord d’incre- 
meritar l’oferta es fa també extensible a la ciutat de Tortosa i a 
les terres de I’Ebren, COM que ja hem canviat les ciutats per dir 

afegeix res, eh? 
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que: <con n’hi ha, n’hi posarem rn&, doncs som al cap del ca- 

Senyor Curto, aquestes són totes les seves esmenes que, se- 
gons voste, resolen e1 tema. Bs evident que no resolen el terna, 
és evident que el terna queda resolt amb Ics esmenes de Con- 
vergbncia i Uni6, Pensi que ens les v m  mirar -aquestes esme- 
nes- per assegurar-nos d’aixb; que ho hem fet amb bona 
voluntat; que si vostb hagués aportat quelcom mks, per petit que 
hames sigut, en les seves esmenes, haguds sigut acceptat; que 
totes les seves esmenes es resumeixen en les tres -que per aixb 
les vam presentar l’liltim dia a Última hora- que v a n  presentar 
nosaltres, i que el tractament que vost& ofereix 6s e1 que oferim 
nosaltres. I pot creure que hi ha voluntat de fer a Tortosa un 
campus universitari a mesura que la demanda nniversitbria a les 
terres de 1’Ebre aixi ho exigeixi i que la voluntat del Govern 6s 
que realment la Rovira i Vir@ tingui també una preshcia 
molt important a les comarques mes meridionals de Catalu- 
nya, 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Coll i Bertran. 
Senyor Curto, per qu& ha demanat la paraula? 

El Sr. CUIXTO: Senyor President, per@ hi ha hagut una s& 
f-ie de contradiccions que est Diputat les vol deixar clares. 

(Remor de veus.) 
El Sr. PRESDENT: Té un minut, un minut, eh? 
El Sr. CURTO: Senyor President, per a deixar consthcia en 

primer lloc, no is6 si s’ha referit quan ha dit que han presentat 
les esmenes n filtima hora, no sé si es referia al Grup de Con- 
vergkncia i Unió o al Grup Popular, L e s  esrncnes a iiltima hora, 
el Grup Popular no les va presentar, va ser 10 primer gmp, 10 
primer grup d’esta Cambra que varn presentar les esmenes, si és 
que ho he enth malment, segurament es referia al Grup de 
Convergkncia i Unió. 

En segon lloc, miri quan jo parlo d’adscripci6, d’inscripciii i 
d’integraci6,Bs que no m’ho invento, faig cas a les paraules del 
senyor Conseller, jo no m’inventu res, hi ha un escrit al qual jo 
no hagués volgut fer referkncia, perb que en est escrit del dia 6 

.*de novembre de 1991, entre altres coses, el senyor Conseller ch- 
rigint-se a 1’AXcalde de Tortosa li diu: <<Per aixb contemplem la 
futura integració de l’hospitat, de 1’Escola Verge de Ia Cintaw, 
no m’ho invento jo aixb, escolti és 10 que diu 10 senyor Conse 
ller; que desprhs no ho ha pogut complir?, doncs b6, miri, ho 
constato aquí, qu& vol que li digui?, no m’ho he inventat. 

I, en tercer terme, escolti, jo no he desqualificat ni he criticat 
I’Alcalde de Tortosa, m’he limitat a llegir un escrit sense fer 
cap vdoraci6 i a dtima hora he dit: asenyor Conseller, gol per 
l’esquadraw. No en tinc cap cuIpa que est alcalde sigui de Con- 
vergkncia i Uni6, 

rrer. 

Grhcies, senyor Presidcnt. 
El Sr. PRESIDENT: Molttes grhcies, senyor C U ~ ~ O .  El senyor 

Coll i Bertran també té un minut. 
Ei Sr. COLL I BERTRAN: Si, tres aclariments, ho farem 

mds curt. Primer, evidentment, els que varn presentar les esme- 
nes a última hora varn ser nosaltres. 

Segon lloc, el que li diu el Conseller sobre Ia futura integra- 
ci6, doncs esta ben clar, 6s la futura integraci6,Bs el que li aca- 
bo de dir; nosaltres no hem contemplat en el moment de creaci6 
de la universitat passar d’adscripcions a integracions, el que si 
contemplem 6s la possibilitat que en e1 futur hi hagi una inte- 
graci6. La carta del. Conseller és clara, no n’hem parlat, perb 

em sembla que interpreto perfectament el que ell deu haver vol- 
gut dir, -més ben dit & dit)+, perquE diu futura integracili. 

Quant a1 tercer terna, celebro que no desqrialifiqui 1’Alcdde 
de Tortosa, nosaltres el tenim per b n  alcalde, per a nosaltres és 
un orgull que sigui de Converg&ncia i Unió, i celebrem la seva 
participaci6 a favor que Tortosa tingui un campus universitari. 

El Sr. PWSmEW: Moltes gracies, senyor Coll i Bertran. 
Si, I’honorable Conseller té la paraula. 

El Sr. CONSELLER D’ENSENYAMENT (Josep Laporte): 
President, jo entrad en desqualificacions corn ha fet el Di- 
putat senyor Curto, evidentment, per& s í  li vull dir que la meva 
paraula és la rncva paraula, si jo clic que contemplo la fbtirra in- 
tegració, senyor Curto, contemplo la futura integraci6, i m’es- 
tranya que vast& ho posi en dubte, una cosa és contempla la 
futura integració, una altra cosa 6s posar-ho a contracorrent din- 
tre d’una llei que no contempla aquest tipus de cosa. 

Li puc donar un altre detall, que 6s que estem en t r h i t s  nc- 
tualment per comprar a chrrec nostre un local a Tortosa on es 
pugui installar aquesta escola d’inferrneria, que com vostb sap 
ha de deixar I’Hospitai Verge de la Cinta. 

Mortes gshcies, senyor President. 
Ei Sr. P W I D E m :  Mortes grhcies, honorable Conseller. 

Senyar Curto, mig minut. 
E. Sr. CURTO: Grhcies, senyor President. Senyor Conseller, 

no l’he desqualificat, en absolut, no trobah una paraula al meu 
discurs que hagi sigut objecte de desqudificaci6, perque les 
desqualificacions, senyor Conseller, sempre s6n personals i al 
Conseller, i per dues vegades, per dues vegades li he reiterat 10 
meu suport, la meva confianqa, Ia meva adrniraci6, exactamcnt 
personal i política, estes han sigrit les meves paraules. EI que 
passa, senyor Conseller, -que ja ho vaig dir I’dtre dia al Conse- 
ller d ’ b n o m i a  i Finance* que sap mal quan 10 dard toca la 
diana. Jo ho lamento molt. 

Vmtk diu que ho diu, ha dit que en un futur.,., escolti senyor 
Conseller, 1’61th dia van presentar unes esmenes, haguessin 
posat aixb: 4 a  Eutura integració)>, senyor Conseller, aixb s ’ha- 
gués pogut posar a l’addicional segona, s’hagu6s popt posar i 
si no ho han posat, doncs, miri, haurem de dir que el Projecte 
de Llei no ho contempla, 6s cert i que hi ha una carta dei Con- 
seller que diu que en un futur. Doncs, molt bé, en un futur, es- 
perarem est filtur, senyor Conseller. 

El Sr. PRESIDENT: GrAcies, senyor Curto. La Presidhcia 
fa la segiient proposta als grups que, llevat de les transaccionals 
i de i’esmena que s’ha dit que es votaria il favor, les votaríem 
conjuntament per cada grup. A veure, vol demanar alguna vota- 
ci6 separada el senyor ... 

EI Sr. ABELL6: Senyor President, donat. que nosalbes hem 
anunciat que retirhvem unes esmenes, en tot cas li dic aquestes 
esmenes, serien ... 

El Sr. PRESIDENT: Les s6, són la 2, 5,  14, 30, 40,42, 49, 
51,59,60,62,64,68. 

El Sr. ABELL6 67 i la 6. 
El Sr. PRESIDENT: TamM estan retirades? 67 i 6, molt b6. 

Per a la resta, estan confornes amb aquesta forma de votació? 
Molt be, doncs, llavors cornenqariern per les transaccionals, les 
YOI Iiegir la senyora Secrethria? 

JA Sra. S E C R E T ~ T A  TERCERA: <<Esmena transaccional 
a l’esmena 26, de l’hgmpaci6 Parlamenthria d’Esquema Repu- 
blicana. Article 5.4, afegir a1 final: “ela vice-presidents serm 
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nomenats, oits els directors dels centres universitaris afectats 
per la creaci6 de la universitat”. 

vEsmena transaccional a les esmenes 45, del Grup R’hiciati- 
va i 46 de l’Agrupaci6 Parlamentbia d’Esquerra Republicana. 
Segon padgraf de la disposici6 addicional primera: “Aquesta 
integració dels centres es farh per decret i pxeveurh el traspgs 
dels immobles, les installacions i tots els mitjans humans i ma- 
terials assignats o pertanyents a cadascun dels centres o serveis. 
Es respectaran els drets que posseeixin en el moment de la inte- 
gració a la Universitat Rovira i Virgili, el personal adscrit a 
aquests centres i serveis, i els estudiants, sense perjudici dels 
drets que corresponguin d’icord amb la Constitució i les lleis 
que la desenvolupen”. 

>>I, finalment, esmena transaccional amb l’esmcna 65, de 
1’Agrupació Parlamentaria d’Esquerra Republicana, Parhgraf 
quart de l’exposició de motius, afegir a la segona línia desprds 
de “tarragonina”, “especialment a través dels diferents centres 
creats a partir de 1971” i continua)). 

El Sr. PRESDENT: Moltes @cies, senyora Secxethia. Proce- 
dim a votar aquestes esmenes transaccionals. Senyor Girneno. 

El Sr. G M N O :  Demanaríem votaci6 separada de la 65. 
El Sr. PRFSIDENT: Doncs, votem les esmenes transnccio- 

nalsa la26ia la45i4-6 .  
Vots a favor? 
Vots en cont.ra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han quedat aprovades per 61 vots a fi 

Es vota I’esrnena transaccional a Ia 65, 
Vots a favor? 
L’article 65 ha quedat aprovat per unanimitat, perd6 

cap en contra i 18 abstcncions. 

transaccional ;i la 65 ha quedat aprovada per unanimitat. 
Llavors hi ha l’aticle 17 que s’accepta pel Gmp de la majo- 

El Sr. COLL I BERTRAN: L’iiltima €rac, senyor President, 
q i m  diu: ccAquest Regiament ser& consultat amb la Comissi6 
gestora i aprovat pel Departament d’Eisenyarnentl), aquesta 
part. 

El Sr. PRESIDENT: Perfectament, doncs es vota aquesta 
part de I’esrnena 17. 

Vots a favor? 
Aquesta esmena ha quedat aprovada per unanimitat. 
A continuaci6 es voten les esmenes del Grup SociaIistn. que 

no han estat retirades. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions ? 
Aquestes esmenes han quedat rebutjades per 23 vots a favor, 

56 en contra i 2 abstencions. 
Silenci, per favor. A continuació se sotmeten a votaci6 les 

esmenes de i’Agnipaci6 Parlamenthria d’Esquerra Republicmn 
de Catalunya. 

ria, en part. 

Vots a favor? 
Vots en contra‘? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han quedat rebutjades per 23 vots a favor, 

A continuacih se sotmeten a votaci6 les esmenes del Grup 
56 en contra i 2 abstencions. 

d’hiciativa per Catalunya. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han quedat rebutjades per 25 vats a favor, 

I acte seguit se sotmeten a votaci6 les esmenes del Grup Po- 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han quedat rebutjades per 25 vots a favor, 

56 en contra i cap abstenci6. 
Si no es demana votaci6 separada, ara es votaran els articles 

i disposicions, segons el Dictamen. I tamW votarem cl titol i 
l’exposició de motius, 

56 en contra i cap abstenci6. 

pular. 

Vots a favor? 
A veure, queda anullada la votació. Volen seure? 
La Presidkncia ha preguntat a veure si al@ demanava vota- 

ció separada, sembla que el senyor portaveu del Grup Socialis- 
ta, senyor Abellli, vol demanar votmi6 separada. 

El Sr. R13ELL6: Sí, nasaltres demanaríem vota& separada 
dels articles 2,4 i 6. 

El Sr. PlzEsTI)ENT: Juntament, amb un paquet? 
EI Sr. ABIXL~:  sí. 
El Sr. PRFSIDENT: Molt bé. I eE senyor Ignasi Rera? 
Igual. Doncs, votem en primer lloc els 2, 4 i 6,  segons el 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquests articles han quedat aprovats per 59 vots a favor, cap 

Es vota la resta del text del Dictamen. 
Vots a favor? 
Tots aquests articles i disposicions, aixi com e1 titol i expusi- 

Explicacid de vot, algun grup vol formular-la? 
Si, el senyor Pueyo. (Remor de veus.) 
Silenci, per favor. 
EI Sr. PUEYO; Senyor President, no hi ha cap altra grup o 

agrupat56 que desitgi fer explicaci6 de vot? 
Doncs.,. I%, doncs, deshores l’escurgaré tant com em sigui 

possible. 
En un article que va publicar precisament, precisament, An- 

toni Rovira i Virgili fa unes quantes d h d e s ,  President 
d’aqriest Parlament en els moments més foscos de la nostra his- 
tbria contemporhia, assegurava: temperament, Reus és el 
neguit; Tarragona, la calma; Valls, 1’equilibri>z. Ara que les co- 
marques centrals de l’hrea cultural catalana recupren Ia seva 
pcbpia universitat, totes tres virtuts -el neguit, la cdma i l’equi- 
libri- seran igualment necesshries. 

M6s enil9 de baralles per un protagonisme territorial de carn- 
panar, la nova Universitat Rovira i Virgili pot ser -desitgem 
que sigui- una oportunitat magnffica per articular la societat i 
les ciutats en un projecte civil d l . l e ~ t i ~  realment engrescador. 

Aquestes comarques, aquestes ciutats ho necessiten. Quedi 
clar, perb, que no hi lra en el personal actual de la universitat, ni 
en la societat sobre la qual es recolza, la m6s mínima vocació 
provincial ni provinciana, La Universitat Rovira i Virgili no vol 

Dictamen. 

en contra i 22 abstencions. 

ci6 de inutius, han quedat aprovats per unanimitat, 
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ser, no serh, una universitat: de segona categoria limitada territo- 
rialment ~t un hmbit concret i modest. Té una clara vocaci6 
d’obertura inteklectual de projecci6 nacional i internacional 
sense l h i t s .  

PerquE aixb sigui possible, perquk no s’ofegui en les aigües 
de la irracionalitat burocrhtica, aquesta Universitat ha de ser 
una realitat en les dotacions pressuposthies materials i huma- 
nes de les quals hem estat parlant. 

t?s amb aquesta intenci6, il-Iusionats per la nova etapa que 
ara comentp, que hem presentat esmenes per millorar-ne el text 
i que han tingut en general -perd&, i que ha tingut en general, 
aquesta Llei, el nostre vot favorable. 

Tarragona, Reus, o si volen, Reus, Tarragona, totes les altres 
comarques i la seva gent s’ho mereixen. 

Moltes gracies i, sobretot, moltes gracies per la seva atencih, 
senyores i senyors diputats. 

E1 Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor heyo. Un altre 

Per Converghcia i Unió te la paraula l’illustre Diputat se- 
nyor S endr a. 

El Sr. SENDIU: Senyor President, senyors diputats, no s’in- 
quietin pes@ només rn’estaré tres minuts dels cinc que em 
pertoquen com a explicació de vot, i nom& ho faré perqup1 em 
permetin que manifesti la nostra satisfacció -i la meva especial- 
ment com a Diputat, corn a ciutadh- per la creació d’aquesta 
nova Universitat per a les terres tarragonines: la Universitat Ro- 
vira i Virgili, després d’aqwst Projecte de Llei que significa 
una universitat amb personalitat prbpia, independent. 

Aquest sentiment d’agraiment -suposo- i de satisfacció el 
comparteixen tots els diputats del nostre Grup i, especialment, 
els de la circumscrípciú tarragonina, fins i tot, els de les terres 
de X’Ebre, malgrat que hi hagi alguna excepció, algun altxe 
gnrp, perque he de dir que entre tots s’ha millorat aquesta Llei. 
Jo voldria fer menció no nomes dels ponents de tots els grups 
parlamentaris, sin6 del ponent del nostre grup, senyor Coll, 
d’en Joan Marti, de n’Enric Vendrell, d’en Mur, d’en Grau, 
d’en Marimon, d’aquesb tres darrers ho faig perque pertanyen, 
precisament, a Eex terres de l’Ebre, riu avall i riu amunt, perqu8 
les terres de 1’Ebre no 6s nomes la ciutat de Tortosa. 

A partir d’avui nosaltres entrem en una nova etapa, aixh vol 
dir que no oblidarem eis antecedents universitaris que presti- 
gien les comarques tarragonines. Hem de recordar -com ha dit 
l’honorable senyor Conseller- que ja a l’my 1572 cs eonstitui 
una universitat a Tarragona per iniciativa del cardenal Gaspa 
de Cervantes, de qui en agraiinent, un chtric carrer de la ciutat 
nostra en porta el nom, I malgrat que gairebé desaparegueren, 
corn a conseqiihncia de l’advenirnent de Felip V -de tan mal re- 
cord per Catalunya-, crec que no existeix cap disposició que la 
suprimis a 

Esguardem el passat, perb també mirem cap al futur. Desit- 
gem que la Universitat Rovira i Virgili sigui una de les millors 
universitats de Catalunya, i nixb ho farem possible des de la 
mateixa universitat. Si tots hi posem el coll, el claustre de pro- 
fessors, 1 ’alumnat, les institucions, els sectors econbrnics, so- 
cials i culturals, i tota la societat civil comptem, fins i tot, amb 
la promesa del Govern de la Generalitat que a la nova universi- 
tat no li faltaran els mitjans per col.locar-se en prhera linia. 

Hem d’oblidar, a partir d’ara, les petites deiicihcies o les 
mancances que hom pot trobar inicialment en ln Llei i de la se- 

grup? 

va creació, perquk el seu filtur funcionament -com molt lx5 ja s’ha 
dit, funcionament independent- pot ficilmnt posar-hi remei 

I entre tots hem de fer que arribi a ser una universitat modb- 
lica q w  ens enorgulleixi pel prestigi adquirit com a motor dels 
poders cultural, del cientific i del thcnic de les nostres comar- 
ques. I en aquest sentit, Eaig una, crida, un prec especiai, al pru- 
fessorat actual, als representants de la comunitat universithia 
de la fins ara delega&, alguns dels quals ens acompanyen en- 
cara avui aquí i ho personaiitzo en la senyora Joana Noguera, 
Presidenta cle la Divisió UniversitSria de la Universitat de Bar- 
celona. Moltes gracies per la vostra preshcia. 

I p r  acabar, deixeu-me, també, que expressi d nostre agrai- 
ment, el que devem al Govern de la Generalitat, per haver tra- 
mks al Parlament Ia Proposici6 de Llei de Creaci6 d’aquesta 
Universitat Rovira i Virgili, i que ho sintetitzi en la persona del 
molt honorable President de la Generalitat Jordi Pujol, del Con- 
seller d’Ensenyarnent, honorable Josep Laporte, d’amhd6s co- 
neixem la seva gran preocupaci6 per eixamplar i per millorar 
els ensenyaments universitaris a tot Catalunya. 

Moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies, senyor Sendra. 
S t  El Senyor Abelló té la paraula per a explicació de vot, en 

representació del Grup Socialista. 
El. Sr, ABELL6 Senyor President, senyores i senyors cüpu- 

tats, molt breument, el nostre Grup esth satisfet per l’aprovaci6 
d’aquesta Llei. Nosaltres hem presentat diferents esmenes a 
aquest Projecte de Llei i, per tant, tenim diferkncies puntuals en 
alguns dels seus articles, perd de totes maneres creiem que en 
aquests moments I’aprovaci6 d’aquest Projecte de Llei expressa 
la voluntat de molts sectors de les nostres comarqucs. Aquesta 
voluntat de tenir una universitat prhpia corn a signe d’identitnt 
i ,  sens dubta, tambd, de reequilibri territorial. 

Durant aquests darrers vint anys, la universitat ha representat 
per a les nostres comarques, per R la ciutat de ‘Tarragona, la 
possibilitat d’accés a Ia cultuxa de molts sectors socials, fona- 
mentalment de sectors ppulars i ha servit, tamM, com a factor 
de conscikncia cívica i nacional. Nosaltres estem convenpits 
que en aquesta nova etapa que s’obre, la universitat, tots els es- 
taments universitaris continuaran en aquesta Unia d’apertura a 
la societat de les nostres comarques. 

La universitat va comenpr els anys 70, va tindre un paper 
essencial en la transici6 política, en la formació de quadres po- 
litics i ciutadans a les nostres comarques i no hi ha dubte que 
avui, en una nova situaci6, pot, tainld, fer el seu suport a tot 
aquest conjunt de ciutadans que van a la universitat amb l’espc- 
ranga de configurar una cultura ai servei d’aquestes cornques. 

Nosaltres estern convenguts que aquesta nova etapa obre 
perspectives importants; estem en una zona on els propers anys 
eI desenvolupment econbmic i, tamM, de tipus social que hi 
haurh obre perspectives importants. Nosaltres creiem que la 
universitat tk molt a dir en tota Ia seva tasca de recerca, d’inves- 
tigacih, de formaci6 de ciutadans, Per tant, des d’aquest punt de 
vista, nosaltres estem satisfets. 

També voIern agrair a tots els estaments universitaris que 
durant aquest procés ens han ajudat a la confecci6 de moltes 
d’aquestes esmenes que han servit, sens dubte, per millorar la 
Llei i, des d’aquest punt de vista, nosaltres creiem que en 
aquesta nova etapa que s’obre, la universitat de les nostres CQ- 

marques tindrh un caire diferent. 
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No hi ha dubte que no és una universitat nova des dei punt 
de vista de nova creació, perb aquesta nova responsabilitat que 
avui li atorga el Parlament, en el sentit de disposar dels seus br- 
gans propis després d’una etapa provisional, nosaltres creiem 
que aquesta nova responsabilitat ser& portada (z terme per tots 
els estaments de la universitat. 

Res mds i moltes grhcies. 
El Sr. PWDENT: Moltes grhcies, senyor Abell6. 
Fins dema a les 11 del matl; fins divendres a les 11 del mati, 

se susphn la sessi6. 

(&,T un quart duna de nit.) 
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