
DIARI DE SESSIONS 
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 

Skrie P - Número 60 / IV legislatura / Quart pe~ode 

Divendres, 17 de setembre de 1993 

Ple del Parlament 

Presidkncia del Molt Honorable Sr. Joaquim Xicoy i Bassegoda 
Sessió pleniria niim, 34 Tercera i darrera reunió 

SUMARI 

L.u sessió es reprh a les deu del matí i sis minuts. 
LA sessió se suspbn a les deu dei matí i set minuts i es rep& a les deu i vuit minuts. 
Dictamen de la Comissió de Politica Cultural sobre el Projecte de llei del patrimoni histhrico-cultu- 
ral catal& (Reg. 8237), de les esmenes reservades per a defensar en el Ple, i de les esmenes subse- 
güents al Dictamen del Consell Consuitiu (Continuació.) 
Article 46 
Apartat 2 
Esmena del G. Socialista (núm. 130, d’addició) 

Esmena dei G. Socialista (núm. 13 i I d’addició) 
Retirada. 

Torn a favar: Sr. Dalmau i Ribaltu (S), juntament amb les esmenes ngms. J40, 143, 149, 154 153, 
154,155, 1S9 i 165 (p 2910). 

Apartat 3 
Esmena del G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya (nhm, 132, de modificació) 

Fascicle primer @os fascicles) 



SUMARI (2) 

Torn a favor: Sr. Benacb (ERC), juntament amb les esmenes nu’rns. 136, 142, 144, 146, 152, 156, 
160, 162 i 168 (p. 2911). 

Torn a favor: Sr. Fuentes (IC), juntament amb les esnienes núm. 137, J4i, 1.51, 158, i 161 (p. 
291 1). 

Torn a favar: Sr. Pujol i Folcrd (P), juntament amb les esmenes n ihs .  138, 139, 147, 148, 157, 163, 
164, 166, 169, 170, i tol seguir anuncia la retirada de l’esmena núm. 171 (p.  2912). 

Retirada. 

Esmena del G. P .  d ’Iniciativa per Catalunya (núm. 133, de modificaci6) 

Esmena del G. P. Popular (ndm. 134, de modificació) 

Esmena del G. Socialista (núm. 135, de modificació) 

Addid6 de nous apartats 
Esmena del G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya (núm. 136, d’aaddició) 

Defensada abans (esmena núm. 132). 
Esmena del G. P. d’lniciaiiva per Catalunya (nh. 137, d’addici6) 

Dejknsuda abans (esmena n i h .  133). 
Esmena del G. P .  Pupular ( n h .  138, d’addici6) 

Defensada abans (esmena ntim. 134). 
Article 47 
Apartat 1 
Esmena del G. P. Popular (núm. 139, de modificació) 

Defensada abans (esmena nlim. 134). 
Esmena del G. Socialista (núm. 140, de modificació) 

Defensada abuns (esmena nlim. 131). 
Emena del G. P. d’lnicicstiva per Catalunya (nrfim. 141, de modificaci6) 

Defensada abans (esmena: nhn, 133). 
Esmena del G. P. d ’Esquerra Republicana de Catulunya (núm. I 42, de rnodificaci6) 

Defensada abans (esmena núm. 132). 
Addició de nous apartats 
Esmena del G. Socialista (núm. 143, d’ addici6) 

Defensada abans (esmena n&n. J3J), 
Apartat 4 
Esmena del G. P. d’Esquerru Republicana de Catalunya (n ih .  144, d’ addici6) 

Esmena del G. Socialista (ndm, 145, d’addició) 

Addició de nous apartats 
Esmena del G. P. d’EEsquerra Republicana de Catalunya (núm. 146, d’addició) 

Defensada abans (esmena ndm. 132). 
Emena del G. P. Popular (núm. 147, d’addici6) 

Defensada abans (esmena núm. 134). 
Article 48 
Apartat 1 

Esmena de! G. P. Popular (ndm. 148, d’addici6) 
Defensada abans (esmena ntim, I34). 

Esmena del G. Socialista (n6m. 149, d’addició) 
Defensadu abans (esmena núm. 131). 

Apartat 2 
Emena d d  E. Socialista (núm. 150, de modificació) 

Esmena del G. P .  d’lniciativa per Catalunya (núm. 15 1 de modificaci6) 

Esmena del G. P. d’Esquerra Republicana de Catahnyu (núm. 152, de modificaci6) 

Article 49 
hddicib de nous apartats 

Defensada abans (esmena núm 132). 

Retirada 

Defensadu abans (esmena núm. 131). 

Defensada abans (esmena nlim. 133). 

Defensada abans (esmena nbm. 132). 
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Esmenes del G. Socialista (niirns. 153,154 i 155, d’addició) 

Apartat 2 
Esmena del G, P. d’Esquerra Republicana de Catalunya (núm, 156, de modificaci6) 

Esmena del G. P, Popular (n6m. 157, de modificació) 

Esmena dei 6. P.  d’lniciativa per  Catualunya (núm. 158, d’addició) 

Apartat 3 
Esmena del G. Socialista (núm. 159, de modificació) 

Esmena del G. P. d’Esquena Republicana de Catalunya (núm. 160, de madificaci6) 

Esmena del G. P. d’hiciutivaper Catalunya ( n h ~  161, de modificacid} 

Addició de nous apartats 
Emena dei G. P, d ’Esquerra Republicana de Catalunya (núm. i 62, d’addici6) 

Article 50 
Article 51 
Apartat 1 
Esmenes del G. P. Popular (níims. 163 i 164* de modificaci6 i de supressió) 

Esmena del G. Socialista (núm. 165, d” addició) 

Apartat 4 
Emena del G. P. Popular (nlim. 166, de modificació) 

Esmena del G. Socialista (núm. 167, d’addici6) 

Article 52 
Apartat 1 
Esmena del G. P. d’Esquerra Republicana de Catahnyu (ndm. 168, de modificaci6) 

Esmena del G. P. Popular (núm. 169, de modificaci6) 

Apartat 3 
Esmena del G. P. PopuZar (núm. 170, de supressi6) 

Defensada abans (esmena núm. 134). 
Addici6 de nous articles 
Esmena del G. P. Popular (n6m. 171, d’addició) 

Retirada abans (esmena nlim. 1-34), 
Article 53 
Esmena del G. Socialista (dm. 172, de supressió) 

Esmena del G. P. #Esquema Republicana de Catalunya (núm. 173, de modificaci6) 

Defensades abans (esmena nu’rn. 131). 

Defensada abans (esmena núm. 132). 

Defensada abans (esmena núm. 134). 

Defensada abans (esmena! núm. 1331, 

Defensada abans (esmena núm. 431). 

Defensada abans (esmena núm. 132). 

Defensada abans (esmena nam. I33). 

Defensada abans (esmena nim, 1321, 

Defensades abans (esmena núm. 134). 

Defensada abans (esmena ndm. 131). 

Defensada abans (esmena núm. i34). 

Retirada, 

Defensada abans (esmena núm. 132). 

Defensada abans (esmena núm. 134). 

Retirada. 

Retirada. 
Torn en contra conjunt: Sr. Salvatella (CiU)(p. 2912). 
Ei Sr. Descats (CiU) intervé per una qüestió ttknica (p,  2914). 
Votaci6 de l’eesmena núm, 131: rebutjadaper 18 vots afavor, 53 en contra i 8 abstenciom (p, 2914). 
Votaci6 de les esmenes núms. 132, 133 i 1 3 4  rebutjades per 21 vots a favor, 53 en contra i cap abs- 

Votaci6 de les esmenes n6ms. 136,137 i 138: rebutjades per  21 vots afavor, 56 en contra i cap abs- 
tencid (p. 2914). 

tencid (p. 2914). 
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Text del Dictamen 
Votació del punt 3 de 1'article 46: aprovat per  56 vots a favor, 16 ert contra i 5 abstencions (p. 
2914). 
Votació de la resta de I'article 46: aprovat per  59 vots a favor, cap en contra i 18 abstencions (p.  
2914). 
Votació de l'esmena núm. 239: rebutjada per 8 vots a favor, 57 en contra i 13 abstencions (p.  
2914). 
Votació de les esmenes n ú m .  140, 141 i 142: rebutjades per 20 vots a favor, 57 en contra i 3 abs- 
tencions (p .  2914). 
Vota& de les esmenes nizms. 143, 146,147, 148 i 149: rebutjades par 21 vots a favor, 57 en contra 
i cap abstencid (p. 2914). 
Votació de l'esmena núm. 144: rebuvada per i8 vots a favor, 58 en contra i 3 abstencions (p.  
2914). 
Votacici de les esmenes núms. 151 i 152: rebutjades per J8 vats a favor, 58 en contra i 3 absten- 
cions (p. 2914). 
Votació de l'esmena transaccional a 1'esrncna núm. 150: aprovada per unanimitat (p. 2914). 

Votació de I'article 47: aprovat per  58 vots a favor, 7 en contra i 14 abstencions (p. 2914). 
EE Sr. Benach (ERC) intewd per una qiiestió thcnica (p, 291 5). 

Votaci6 del punt primer de l'astícle 48: aprovat per unanimitat (p. 2915). 
Votaci6 del punt segon de l'ariicle 48: aprovat per 63 vots a favor, cap en coníra i 19 abstl 
(p.  2915). 

Text del Dictamen, 

Text del Dictamen 

ncions 

Votació de les esmenes niims. 153, 154 i 155: rebutjades per 22 vots a favor, 60 en contru i cap 
abstencid (p. 2915). 
Votaci6 de les esmenes núm.  556, 157 i 158: rebutjades per 10 vots a favor, 60 en contra i J J  abs- 
tencions (p. 2915). 
Votmi6 de l'esrnena n6m. 159: rebutjada per 18 vots a favor, 64 en contra i cap abstenció (p. 
2915). 
V~tacid de Les esmenes n h s .  i60 i 261: rebutjardes per 21 vats a favor, 61 en contra i cap absten- 
ció (p.  2915). 
Votaci6 de l'esrnena nllim. 162: reburjada per  21 vots a favor, 61 en contra i cap abstenció (p. 
2915). 

Text del Dictamen 
Ek Sr. Benach (ERC) intewéper una qid'estió thcnica (p.  2915). 
Votació del punt segon de I'article 49: aprovat per 61 vots a favor, 3 en contra i I8 abstencions (p. 

Votaci6 de la resta de I'article 49: aprnvat per 64 vots a favor, cap en contra i 18 abstencions (p. 
2915). 

2915). 
Text del Dictamen 

Vatwi6 de l'article SO; uprovatper unanimitat (p. 2915). 
Votació de l'esmena núm. 163: rebutjada per i0 vuts a favor, 72 en contra i cap abstenció (p. 
291 5). 
Votaci6 de I'esmena niirn. 164: rebutjada per 16 vots a favor, 62 en contra i S abstencions (pn 
291 5). 
Votació de l'esmena n6m. 165: rebutjada per 11 vots a favor, 62 en contra i I 1  abstencions (p .  
291 5). 
Votaci6 de l'esmena núm. 266: rebutjada per 22 vots a favor, 62 en contra i cap abstencid (p. 
2915). 

Text del Dictamen 
Votaci6 de I'article 5i; aprovat per  70 vots afuvor, cup en contra i i4 abstencions (p.  2915). 
Votació de les esmenes núms. 168 i 169: rebutjades per 22 vots a favor, 62 en contra i cap absfen- 
cid (p.  2915). 
Vataci6 de l'esmena núm. 170: rehmjada per 3 vots a favor, 77 en contra i 6 abstencions (p. 2916). 

Text del Dictamen 



SUMARI (5) 
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El Sr. Benach (ERC) intervdper una qiiestid t2cnica (p.  2916). 
Votació del punt primer de I’article 52: aprovat per  83 vots a favor, cup en contra i 6 abstencions 
(p. 2936). 
Votació de la resta de T’article 52: aprovat per unanimitat (p. 2916). 

Votació de l’article 53: aprovat per unanimitat (p, 2916). 
Text del Dictamen 

Articles 54,55 i 56 
Article 57 
Apartat 2 
Esmena del G. F. d’Esquerra Republicana de Catulunya. (núm. 174, de rnodificaci6) 

Torn a favor: Sr. Benach (ERC), juntament amb les esmenes n ú m .  175, 178, 181, 184,190 i 19% (p. 
2916). 

Apartat 3 
Encapqalament 
Esmena del G. P .  d ’Esquerra Repubiicana de Catalunya (nrim. 175, d’addició) 

Lletra a) 
Esmena del G. P. d’lniciativa per Catulunya (ndrn. 176, de supressi6) 

Esmena del G. P.  Popular (núm. 177, de supressi6) 

Esmena de& G. P. &Esquerra Republicana de Catalunya (n6m. 178, de modificaci6) 

Esmena. del G. Socialista (núm. 149, de modificació) 

Apartat 5 
Esmena del G. Socialista (núm. 1 &O, d’addici6) 

Esmena del G. P. d’Esquerru Republicana de Cataalunyar (núm. 18 1, de modificació) 

Esmena del G. Socialista (núm. i 82, d’addici6) 

Apartat 7 
Esmena del G. P. d ‘Iniciativa per Catalunya (ndm, 183, d’addició) 

Article 58 
Article 59 
Apartat 2 
Esmena del G, P. d’Esquerru Republicana de Catalunya (núm. 284, de supressió) 

Defensada abans (esmena núm. I74), 
Esmena del G .  Socialista (n6m. 185, de supressi6) 

Defensada abans (esmena nlim. 179). 
Esmena del G. P. d‘Iniciativa per Catalunya (núm. 186, de supressió} 

Defensada abans (esmena núm. í76). 
Esmena del G. P. Popular (núm. 187, de supressi6) 

Defensada abans {esmena núm. 177). 
Tom en contra conjunt: Sr. Salvatella (CiU)(p  2917). 
El Sr. Dalmau i Ribalta IS), e1 Sr, Descals (CiU) i d Sr, Fuentes (JC) intervenen per una qi2estid t2c- 
nica (p. 2918). 

Votaci6 dels articles 54,55,56 i 58:  aprovats per unanimitat (p .  2918). 
Votaci6 de I’esmena núm. 174: rebutjada per 4 vots a favor, (52 en contra i 2 abstencions (p. 2918). 
Votacib de i’esmena núm. 175: rebugah per 8 V Q ~ S  a favor, 51 en contra i I0 abstencions (p. 2918)). 
Votació de les esmenes ntíms. 176 i 177: rebutjades per  i8 vots a favor, 51 en contra i cap absten- 
ció (p 2918). 

Defensada abans (esmena nlim. 174). 

Torn a favor: Sr. Fuentes ric), juntament amb les esmenes nlims. 183 i 186 (p,  2916). 

Tom a favor: Sr. Pujol i Folcrd (P) ,  juntament amb I ’emena mim, I87 (p ,  291 7). 

Defensada abans (esmena núm. 174), 

Torn a favor: Sr. DU~FTIQU i Ribatta IS), juntament amb les esmenes núms, 180, 182 i 185 (p. 2917). 

Defensada abans (esmena núm. 179). 

Defensada abans (esmena núm. 174). 

Defensada abans (esmena nlim. J 79). 

Defensada abans (esmena ndm. 176). 

Text del Dlctamelz 
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Votaci6 de les esmenes níírns. 178 i 179: rebutjades per 16 vots a favor, 51 en contra i 3 absten- 
cions (p. 2919). 
VotaciCi de l’esmena núm. 180: rebutjada per I9 vots a favor, 51 en contra i cap abstenció (p.  
2919), 
Votació de les esmenes nGrns. i81 i 182: rebutjades per 19 vots a favor, 54 en contra i cup absten- 
cid (p* 2919). 
Votació de I’esrnena núm. 183: rebutjada per I9 vots a favor, 55 en contra i cap abstencid (p. 
2919). 

Text del Dictamen 
El Sr, Fuentes (K)  intewé per una qidestid t2cnica (p. 2919). 
Votaci6 de l’apariat a) del punt tercer de I’article 57: aprovat per 60 vots a favor, 7 en contra i I2 
abstencions (p.  2939). 
Votació de la resta de l’article 57: aprovat per 75 vots a favor, cap en contra i 4 abstencions ( p .  
291 9). 
Votació de les esmenes nljms. 184,185,186 i 187: rebutjades per 21 vots a favor, 60 en contra i cup 
abstenció (p. 2919). 
EE Sr. Pujol i Folcrd (P) intervé per una qiiestib t2cnica (p. 2919). 

VataciB del punt primer de l’article 59: aprovat per unanirniíat (p ,  2919)). 
Votació de la resta de 1’rnicle 59: aprovat per 60 vots a favor, 18 en contra i cap akstencid (p 2919). 

Text del Dictamen 

Artide 60 
Esmena del G. Socidista (núm. 188, d’addició i de modificació) 

Apartat 3 
Esmena del G. P. Popular (n6m. 189, d’addici6) 

Retirada. 

Torn a favor: Sr. Pujol i Fulcrri (P), juntament amb les esmenes núrns. 192, 195 i 196, i tot seguit 
anuncia la retirada de les esmenes núrns. 189 i 196 (p. 2919). 

Article 61 
Esmena del G. P .  #Esquerra Repubiicum de Catalunya (núm. 1913, d’addició) 

Addici6 d’un nou apartat 
Esmena del G. Socialista (níím. 19 1,  d’addició) 

Article 62 
Apartat 2 
Esmena del G. P. Popular (núm. 192, d’addició) 

Defensada abans (esmena nlim. 189). 
Article 63 
Esmenes del G. Socialista (núrns. 193 i 194, d’addici6) 

Torn a favar: Sr, Dalmau i Rihalta (S) (p. 2920). 
Article 64 
Article 65 
Apartat 1 
Esmena del G. P. Popular (niím. 195, d’addici6) 

Defensada abans (esmena nlim. 189). 
Article 66 
Esmena del G. P.  Popular (núm. 196, de modificació) 

Esmena del G. P. H’iniclativca per Catalunya (n6rn. 197, d’addició) 

Esmena dei G. P. d’Esquerru Republicana de Catalunya (núm. 198, d’addició) 

Defensada ahans (esmena rtúm. I74), 

Retirada. 

Retirada abans (esmena núm. 189). 

Torn a favor: SK Fuentes (16) (p. 2920). 

Defensada abans (esmena nlim. 174). 
Torn en contra conjunt: Sr. Salvatella (CiU) (p .  2920). 
VotaciB de I’esmena nlim. 190: rebutjada par 23 vots a favor, 48 en contra i cap absdencid (p.  
2920). 
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Votaei6 de l’esmena niirn. 192: rebu4jada per 3 vots a favor, 69 en contra i cap abstencid (p. 2920). 
VotacM de les esmenes ntims. 193 i 144: rebutjades per 23 vots a favor, 51 en contra i cup aksten- 
ció (p .  2920). 
VotaciB de l’esmena núm, 195: reburjada per 3 vots u favor, 72 en contra i C Q ~  abste~lcid (p. 2920). 
Vota& de I’esmena niím, 197; rebutjada par 24 vots a favor, 53 en contra i cup aibstencid (p. 
2920). 
Votaci6 de l’esmena nrirn. 198: rebutjada per 22 vots Q favor, 53 en contra i cap abstenció (p. 
2921), 

Text del Dictamen 
Votació dels articles 60 i 64: aprovatsper unanimitat (p .  2921). 
Votació de l’article 61: aprovat per  unanimitat (p.  2921). 
El Sr. Pujol i Folcrh (P) intervé par una qiiestid t2cnica (p. 292 I ) .  
Votaci6 del punt segon de I’article 62: aprovat per 75 vots a favor, 3 en contra i cup abstencid (p.  
2921). 
Votació de la resta de l’article 62: aprovat per unanimitat (p.  2921). 
Votmi6 de l’article 63: uprovatper unanimitat (p. 2921). 
VotaCi6 de I’article 65: aprovat per 75 vots afuvor, 2 en contra i cap absteencib (p. 2921). 
Votació de l’ariicle 66: aprovat per unanimitat (p ,  292 I ) .  

Article 67 
Apartat 1 
Esmena del G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya (núm. 199, de modificació) 

Torn a favor: Sr. Benach (ERC), juntament amb les emenes nlims. 205,208,226 i 242, i anuncia la 
retirada de les esmenes núms. 215, 216, 224, 228, 234 i 236 a favor d’esmenes transaccionals (p. 
2924, 

Esmena del G. P. d’lniciativa per Catulunya (nrirn. 200, de modificaci6) 
Torn a favor: Sr. Fuentes (IC), juntament amb les exmenes núm. 202,205,209,211,212,229,235, 
237, 240, 241, 243, 247, 253 i 257, i tot seguit anuncia la retirada de les esmenes núrns. 229, 235, 
237, 247 i 253 a favor d’esmenes transaccionals (p.  2921). 

Torn a favor: Sr. Dulmau i Ribaha (SJ juntment  amb les esmenes nhms. 203, 206, 230, 232, 239, 
249, 250, 252, 255 i 256 i tot seguit anuncia la retirada de les esmenes núms. 230, 232, 239, 249, 
250, 252,255 i 256 a favor d’esmenes transaccionals (p.  2922). 

Defensada abans (esmena nlim 200). 

Defensada abans (esmena nbm. 201). 

Esmena del C. Socialista (núm, 201, de modificaci6) 

Esmena del G. P. d ’Iniciativa per Catalunya (núm. 202, de modificacib) 

Esmena del G. Socialista (núm. 203, de modificaci6) 

Apartat 2 
Emena dei G. P. d’Esgwrrct Repuhliclrm de Catululzya (ndrn, 204, de modificació) 

Esmena del G. P. d’lniciativa per Catalunya (núm. 205, de modificació) 

Esmena del G. Socialista (núm. 206, de modificaci6) 

Article 68 
Article 69 
Apartat 2 
Esmena del G. P. Popular (ndm. 207, de supressió) 

Defensada abans (esmena nhn .  199). 

Defensada abalas (esmenu ncim, 200). 

Defensada abans (esmena mim. 201). 

Torn a favor: Sr. Pujol i Folcrd (P),  juntament amb les esmenes nlims. 210, 213,227 i 258 i anuncia 
la retirada de les esmenes núms. 244 i 245 (p.  2922). 

Defensa& abans (esrnma nlim. 199). 
Esmena del G. P. d’Equerra Republicana de Catalunya (núm. 208, de supressió) 

Article 70 
Apartat 1 
Esmena del G. P .  d ‘Iniciativa per Catalunya (núm. 209, de supressi6) 

Defensada abans (esmena nhn. 200). 



Esmena del G. P. Populup. (núm. 210, de modificació) 
Defensada abans (esmena nu’m. 20?), 

Esmenes del G. P .  d’lniciafivaper Catalunya (niírns. 21 1 i 212, de modificació i d’addició) 
Defensudes abans (esmerm ntim. 200). 

Esmena del G. P. Popular (núm. 213, d’addició) 
Defensada abans (esmena niím. 207). 

Esmena dei G. Socialista (nlim. 214, d’addici6) 
Retirada. 

ArticIe 71 
Apartat 2 
Lletra b) 
Lletra e) 
Esmena del G. P. d’Esquerru Republicana de Catalunya (núm. 215, de supressi6) 

Apartat 3 
Lletres e) f) i g) 
Esmena del G. P.  d’Esquerra Republicana de Catalunya (n6rn. 21 6, de supressi6) 

Retirada abans fesmenu nhn.  194). 
Esmenes del G. Socialista (núms. 21 7 i 21 8, de supressi6 i de modificació) 

Reti rades. 
Addició de noves Iletrcs 
Esmenes del G. Socialista (núms. 219,220 i 221, d’addici6) 

Retirades. 
Apartat 3 
Addició de noves lletres 
Esmenes del G. Socialista (núms. 222 i 223, d’addició) 

Retirades. 
Esmena del G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya (núm. 224, d’addició) 

Retircada abans (esmena núm. 199). 
Apartat 5 
Esmena del G. Socialista (núm. 225, de supressió) 

Esmena del G. P. $’Esquerra Republicana de Catalunya (niírn. 226, de modificació) 

Esmena del G. P .  Popular (núm. 227, de modificaci6) 

Article 72 
Apartat 2 
Esmena del G. P. d’Esguerra Republicana de Catalunya (núm. 228, de supressi6) 

Esmena del G. P. d ’Iniciativa per Catalunya (n6m. 229, de supressió) 

Esmena del G. Socidista (núm. 230, de supressió) 

Article 73 
Apartat 3 
Lletra a) 
Esmena del G. Socidista (niim. 23 1, de modificació) 

Lletra b) 
Esmena del G Socialista (núm. 232, de rnodificaci6) 

Retirada abans (esmena núm. 199). 

Retirada. 

Defensada abans (esmena nhn. 199) i retirada després (esmena mim. 259). 

Defensada abans (esmena ndm. 207). 

Retirada abans (esmena nlim. 199). 

Retirada abans (esmena nu’m. 200). 

Retirada ahans (esmena n h .  201). 

Reti radu. 

Retirada abans (esmena núm. 201). 

Retirada. 
Esmena del G. P. Popular (n6m. 233, de modificació) 

Esmena del G. P. d’Esquerra Republicuna de Catalunya (ntírn. 234, de supressió) 
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Retirada abans (esmena ndm. 199). 

Retirada abans (esmena núm. 200). 
Esmena del G. P .  d’lniciativa per  Catalunya (núm. 235, de rnodificacih) 

Lletra c) 
Esmena del G. P.  d’Esquerra Republicana de Catalunya (núm. 236, de rnodificaci6) 

Emena del G. P. d’lniciativa per Catalunya (núm. 233, de modificació) 

Esmena del G. P. Popular (niim. 238, de modificació) 

Esmena del G. Socialista ( n i b .  239, de modificaci6) 

Apariat 4 
Lietra a) 
Esmena del G. P. d’lniciativa per Catalunya (núm. 240, de supressió) 

Addició de nous apartats 
Esmena del G. P. d’hiciativu per  Catalunya (núm. 24 1, d’ addici6) 

Article 74 
Esmena dei G, P .  d’Esquerra. Republicana de Catdunyu (núm. 242, de modificació) 

Esmena del G. P. d ’Iniciativa per Catalunya (núm. 243, de modificaci6) 

Article 75 
Apartat 2 
Esmena del G. P. Popular (núm. 244, de supressió) 

Lletra a) 
Esmena del G. P, Popular (núm, 245, de modificació) 

Retirada abans (esmena nhn. 207). 
Emana dei G. Socialista (nh. 246, de modificació) 

Retirada. 
Lletres b) c) i d) 
Esmena del G. P .  d’lniciativa per Catalunya (núm. 247, de modificaci6) 

Lletra b) 
Esmena del G. P. Popular (núm. 248, de modificaci6) 

Esmena del G. Socidista (ndm. 249, de modificació) 

Lletra c) 
Esmena del G. Socialista ( n h .  250, de modificació) 

Esmena del G, P. Popular (nljm. 251, de modificació) 

Lletra d) 
Esmena del G. SocíaZístu (núm. 252, de modificació) 

Esmena del G, P.  d’hiciativu per Catalunya (nfim. 253, de modificació) 

Apartat 3 
Lletres a) i b) 
Esmena del G. P. d’lniciativa per Catalunya (núm. 254, de modificació) 

ñeiirada abans (esmena núm. 199). 

Retirada abans (esmena núm. 200). 

Retirada. 

Retirada abans (esmena núm. 201). 

Defensada abans (esmena niím. 200). 

Defensada abans (esmena nim. 200). 

Defensada abans (esmena núm. 199). 

Defensada abans (esmena núm. 200). 

Retirada abans (esmena ntim. 207). 

Retirada abans (esmena nhn. 200). 

Retirada. 

Retirada abans (esmena nlipn. 201). 

Retirada abans ( e m e m  núm. 201). 

Retirada. 

Retirada abans (esmena núm. 201). 

Defensada abans (esmena nlim. 200). 

Retirada. 



Lletra a) 
Esmena del G. Socidista (nlim. 255, de modificació) 

Lletra b) 
Esmena del G. Sncialista (núm. 256, de modificació) 

Article 76 
Esmena del G. P .  d’hiciativa per Catalunya (núm. 257, de modificaci6) 

ArticIe 77 
Apartat 2 
Esmena del G. P. Popular (n6m. 258, de supressi6) 

Apartat 4 
Esmena del G,  P.  d’lniciativa per  Catalunya (n6rn. 259, de modifiicaci6) 

Retirada abans (esmena núm. 201). 

Retirada abans (esmena nu’m, N I ) ,  

Defensada abans (esmena núm. ZOO) i retirada desprks (esmena núm. 259). 

Defensada abans (esmena núm. 207). 

Reti rada. 
Torn en contra conjunt: Sr. Salvatella (GiU)(p. 2923). 
El Sr. Desculs (CiU) intervé per una qiiestid dcnica (p.  2924). 
El Sr. Benach (ERC) i el Sr. Fuentes (K)  intervenen per  retirar I’esmenes nlim. 226 i 257 respecti- 
vament (p. 2924). 
Vota& de les esmenes nlims. 199 a la 206: rebutjades per  25 vots a favor, 58 en contra i cap abs- 
tencid (p .  2924). 

Votaci6 de l’arikle 67: aprovat per 60 vots afavor, 16 en contra i 7 abstencions (p.  2924). 

Votació de l’article 68: aprovat per unanimitat (p.  2924). 
Votació de les esmenes núm.  207 i 208: rebutjades per  25 vots a favor, 5% en contra i cap absten- 
ci6 (p. 2924). 
El Sr. Benaeh (ERC) intervé per una qiiestid t2cnicu (p.  2924). 

Text del Dictamen 
Vataci6 del punt segon de l’article 69: aprovat per 76 vots a favor, cap en contra i 7 abstencions (p.  
2924). 
Votaci6 de la resta de l’article 69: aprovat per unanimitat (p.  2924). 
Votació de I’esmena núm, 209: rebutjada per I I  vots a favor, 58 en contra. i 13 abstencions (p .  
2924). 
Votació de les esmenes n ú m .  210 a la 213: rebutjades per 25 vots afavor, 58 en contra i cup abs- 
tencid (p. 2924). 
EE Sr. Fuentes (IC) intervé per una qiiestió t2cnica fp. 2924). 

Votaci6 de la primera part de I’article 70: aprovada per 70 vots a favar, i6 en contra i cap abstencid 
(p. 2924). 
Votació de la resta de 1 article 70: aprovat per unanimifaal (p. 292#)). 
Votació de l’esmena nGm. 227: rebutjada per 19 vots a favor, 61 en contra i 7 absteencims (p.  
2924). 

Text del Dictamen 
Votació de I’artkle 71: aprovat per  85 vots a favor, cap en contra i dues abstencions (p.  2924). 
Votací6 de l’esmena transaccional a les esmenes núrns. 223,229 i 230: aprovada per unanimitat (p .  
2924). 

Text del Dictamen 
Votació de l’article 72: aprovatper unanimitat (p .  2925). 
Votaci6 de l’esmena ndm. 240: rebutjada per 9 vots a favor, 61 en contra i 17 abstencions (p.  
2925). 
Votaci6 de les esmenes ndms. 242 i 243: rebuoades per 26 vots a favor, 61 en contra i cap abstem 
cid (p .  2925). 
Votaci6 de l’esmena nfirn. 241: rebutjad;lper 27vats u favor, 61 en contra i cap abstemi6 (p. 2925). 

Text dei Dictamen 

Text del Dictuamen 

Text del Dictamen 



Votaci6 de I’esrnena transaccional a les esmenes nbms. 232,234,235,236,237 i 239: apruvadaper 
unanimitat (p.  2925). 

Votació de ]’article 73: aprovat per manimitaí (p 2925). 
Votació de I’article 74: aprovat per  67 vots a favor, cup en contra i 24 abstencions (p. 2925)). 
Votaci6 de l’esmena transaccional a les esmenes ndms. 247,249, 250, 252, 253,255 i 256: aprova- 
da per unanimitat (p. 2925). 

Votació de l’article 75: aprovatper unanimitat (p. 2925). 
Votaci6 de l’article 76: aprovat per  unanimitat (p.  2925). 
Votaci6 de l’esmena núm. 25%: rebutjada per 20 vots a favor, 64 en contra i 7 abstencions (p. 
2925). 

Text del Dictamen 
El Sr. Pujol i Folcriz (P)  intewk per una qiiestió t2cnica (p. 292s). 
Votaci6 del punt segon de l’article 77: aprovada per 88 vots a favor, cap en contra i tres absten- 
cions (p.  2925). 
Votació de la resta de l’article 77: aprovat per  unanimitat (p. 2925). 

Text del Dictamen 

Text del Dictamen 

Articles 78,80,81 i 82 
Text del Dictamen 

Disposicions Addicionals 
Primera 
Apartat 2 
Ehlrnena del G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya (ndm. 260, d’nddici6) 

Esmena del G. P. Popular (núm. 261, d’addició) 

Esmena dei G, Socialista (núm. 262, d’ addici6) 

Esmena del G. P .  d’hiciativa per Catalunya (niím. 263, d’addici6) 

Esmena del G. Sociulista (núm. 264, d’addici6) 

Apartat 4 
Esmena del G. P. d’hiciativa per Catalunya (núm. 265, d’addici6) 

Esmena del G. Sociulistu (núm. 266, d’ addici6) 

Addici6 de nou# apartats 
Esmena del G. P. d’Esquerra Republicana de Cutalunya (nf¡m. 267, d’addici6) 

Defensada abans (esmena nlim, 260). 
Esmena del G. P. Pupular (núm. 268, d’addició) 

Defensada abans (esmena nlim. 261). 
Esmenes del 6. P. d’lniciativu per Catalunya ( n h s .  269 i 270, d’acfdici6) 

Defensades abans (esmena núm. 263). 
Esmena del G. P. Pupdur (núm. 271, d’addició) 

Defensada abans (esmena núm. 261). 
Disposicions Addicionals Segona, Quarta, Cinquena, Sisena i Setena 
Addició de noves Digposicions Addicionals 
Esmena del G. P. d’lnictativa per Catalunya (núm. 272, d’ addici6) 

Defensada abans (esmena nlim. 263). 
Esmena del G. Socialista (niím, 273, d’addició) 

Defensada abans (esmena núm. 1 O). 
Tercera 
Esmena del G. Socialista (núm. 274, de supressi6) 

Votacib: aprovats per ununimitat (p. UOUU). 

Torn a favor: Sr. Benach (ERC), juntament amb les esmenes nu’ms. 267,277 i 285 (p.  2925). 

Torn a favor: Sr. Pujol i Folcrd (P) ,  juntament amb les esmenes nu’rns. 268 i 271 (p, 2926). 

Torn a favor: Sr. Dalmau i Ribalta (S), juntament amb les esmenes núms. 264, 266 i 274 (p.  2926). 

T Q ~  a favor: Sr. Fuentes (ZC), juntament amb Les esmenes nhns. 265,269,270 i 272 (p.  2926). 

Defensada abans (esmerla n l h .  262). 

Defensada ahans (esmena nu’m. 260). 

Defensada aham (esmena núm, 262). 



Debatuda abans (esmena nlim. 262). 
Sisena 
Esmena del G. Socialista (núm. 275, de supressi6) 

Setena 
Esmena del G. Socialista (núm. 276, de supressi6) 

Addició de noves Disposicions Addicionals 
Esmena del G. P. d’Esqucm Republicana de Catalunya (núm. 277, d’addició) 

Retirada. 

Retirada. 

Defensada abans (esmena ntim. 260). 
Torn en contra conjunt: Sr. Salvadella (CiU)(p, 2927). 
EE Sr. Descals (CiU) intervé per una qüestid tdcnica (p.  2927). 
Votaci6 de les emenes nbms. 260,264 i 265: rehutjudes per 18 vots afavor, 56 en contra i 3 abs- 
tencions (p.  2927). 
Votació de E’esmena n6m. 261: rebuQuda per 9 vots 11: favor, 67 en contra i JO abstencions (p ,  
292 7). 
Votaci6 de les esmenes n ú m .  262 i 263: rebutjades per  i8 vots a favor, 57 en contra i 4 absten- 
cions (p .  2927). 
Votaciú de l’esmena núm. 266: rebutjada per 13 vots a favor, 60 en contra i 9 abstencions ( p .  

Votaci6 de les esmenes nbms. 267,268 i 269: rebutjades per 24 vots a favor, 60 en contra i cup abs- 
tenciri (p .  2927). 
Votació de les esmenes n ú m .  270 i 271: rebutjudes per 12 vots afavor, 60 en contra i 12 absten- 
cions (p.  2927). 
Votaci6 de l’esmena nGm. 272: rebutjada per 26 vots a favor, 60 en contra i cap abstenció (p.  

2927). 

2927). 
Text del Dictamen 

Votaci6 de la Dispasici6 Addicional Primera: aprovada per 70 vots n favor, cap en contra i i6 abs- 
tencions (p. 2927). 
Votaci6 de les Disposicions Addicionals Segona, Quarta, Cinquena, Sisena i Setena : aprovades per 
unanimitat (p. 2927). 
Votaci6 de l’esmena núm. 274: rebuoada per I 2  vots a favor, 70 en contra i 4 abstencions (p,  
2428). 

Text del Dictamen 
Votació de la Disposició Addicional Tercera: aprovada per 70 vots a favor, J2 en contra i 4 absten- 
cions (p. 2928). 
Votaci6 de I’esmena niírn. 277: rebutjada per 26 vots a favor, 60 en contra i cap abstencid (p. 
2928). 

Disposicions Transitbries 
Addició d’una nova Disposici6 Transithria 
Esmena del G. SnciaEista (núm. 278, d’addició) 

Tom a favor: Sr. Dalmau i Rihalta (S) (p. 2928). 
Disposició Final 
Esmena del G. P. Popular (núm. 279, de modificació) 

Torn a favor: Sr. Pujol i Folcrti (P), juntament amb les esmenes mims. 281 i 282, i tot seguit anuncia 
la retirada de les esmenes núms. 279 i 281 (p. 2928). 

Esmena del G. P. Popular (n6m. 280, d’ addició) 
Retirada. 

Exposició de Motius 
ParBgraf primer 
Esmena del G. P .  Popular (núm. 281, d’addici6) 

Retirada abans (esmena núm. 279). 
Esmena del G. P. Popular (núm. 282, d’addici6) 

Defensada abans (esmena núm. 279). 
Parhgraf tercer 



Esmena del G. Socialista (núm, 283, de supressió) 

Esmena del G. P. d’E’squerra Republicana de Catalunya (n~m. 284, de supressi6) 

Esmena dei G. P. d’Esqtserra Republicana de Catalunya (núm. 285, d’addici6) 

Parhgraf quart 
Esmeuta de2 G. Socialista. (núm. 286, de modificaci6) 

Retirada. 

Retirada. 

Defensada abans (esmena nlim. 260). t 

1 

Tom a favor: Sr. Dalmau i Ribalta (SII juntament amb I’esmena nlims. 287 (p.  2928). 
Parigraf chqui! t 

Esmena del G, Socialista (núm. 287, d’addició) 
Defensada abans (esmena núm. 286). 

Parhgsaf sisi! 
Esmena del G. Socialista (niim. 288, de supressi6) 

Retirada. 
Torn en cantra conjunt: Sr, SaZvateZlu (CiU)(p. 2929). 
El Sr. Benach (ERC) intervé per una qiiestid d’ordre f p .  2930). 
Votació de l’esmena núm. 278: rebutjada per  28 vots a favor, 61 en contra i cap abstencid (p. 
2930). 

Text del Dictamen 
Votaci6 de les Disposicions Transitbries i Ia Disposició Final: aprovades per  unanimifat (p ,  2930). 
Votació de I’esmena núm. 282: rebutjada pet 7 vots a favor, 69 en contra i 12 abstencions (p. 
2930). 
Votació de I’esmena núm. 285; rehu$jada per 24 vots a favor, 61 en contra i 3 abstencions (p. 
2930). 
Votaci6 de I’esrnena núm. 286: rebuuada per 19 vots a favor, 69 en cuntra i cap abstenció (p.  
2930). 
Votaci6 de l’esmena núm. 287: rebutjada per 27 vots a favor, 61 en contra i cap abstencid (p.  
2930). 

T a i  del Dictumelz 
Votació de l’Exposici6 de Motius: aprovada per unanimitat (p.  2930). 

Titol i titols 
Text del Dicfarnen 

Alterad6 de ]’ordre del dia 
Votaci6: aprovats per unanimitat (p .  2930). 

Ei president pruposa una akteracid de l’ordre del dia pel que fa als punts cingu2 (Reg. 8895), 
(Reg. 11379), des2 (Reg. 11576$, disset2 (Reg. 11691) i divuit2 (Reg. 11692), la qual és aprovada 
per assentiment ( p .  2931). 

InterpeWaciÓ al Consell Executiu sobre la politica general de subministrament elkctric a Catalunya 
(Reg. 12222) (Punt quart de l’ordre del dia.) 

FormulaciB: Sra. Torrent (S) (p. 2931). 
Resposta: conseller d’lndcstria i Energia (p. 2932). 
Rhplica: Sra. Torrent (S) (p, 293.5). 
C ontr arepli c a: cons e Zb r (p. 2936). 

InterpeHaci6 al Consell Executiu sobre la politica d’abocadors de residus sblids (Reg, 8985) (Punt 
cinqu& de i’ordre del dia.) 

Fomulaci6: Sr. Gimeno (IC) (p .  2936). 
Resposta: conseller de Medi Ambient (p,  2938). 
Rhplica: Sr. Gimeno (IC) (p.  2940). 
Conirar&plica: conseller (p, 2941). 

La sessió se suspbn a u11 quart de tres de la tarda i es reprhn a les quatre de la tarda i cinc minuts, 
Modificació de l’ordre del dia 

InterpeHaciÓ al Consell Executiu sobre el sector sanitari privat (Reg. 10023) (Punt set& de I’ordre del 
dia.) 

El president anuncia! la pospusicid del debat corresponent al punt vuit2 de 1 ’ordre del dia (p.  2941). 
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Formulació: Sr. Font (S) (p. 2941). 
Resposta: conseller de Sanitat i Segcsretat Social (p. 2943). 
Replica: Sr. Font (S) (p .  2945). 
Contrarhplica: conseller (p 2946). 

Moció subsegüent a la interpeHacid aI Consell Executiu sobre la política de camerq (Reg. 11645) 
(Punt onzk de I’ordre del dia.) 

Presentaci6: Sr. Puigcercds (ERC) (p, 2947). 
Esmena del G. Sociulistu (Única, de modificació) 

Torn a favor: Sr. Ckofent (S) (p .  2948). 
Posici6 dels grups no esmenants: Sr. Ros (P) (p .  2949), Sr, GiPneno (K)  (p- 2950) i Sra. Rlaiz (CiU) 
(p.2950). 
Posició del grup presentant: Sr. Puigcercds (ERC) (p.2951). 
VotaciB: rehutjuda per 24 vots a favor, 55 en contra i cup cabstenciii (p.  2951). 

Moci6 subsegüent a la interpeliació al Consell Executiu sobre Veducaci6 infantil (Reg. 11624) (Punt 
dotze de l’ordre del dia.) 

Presentació: Sr. Riera i GassiOt (K)  (p. 29513, 
Posició dels grups: Sra. Montserrat (P) (p. 2952), Sr. Bargalld (ERC) (p.  29523, Sra. Torrent (S) (p .  
2953) i Sr. Varela (CiU) (p.2953). 
Votació: rekutjadu per 21 vots a favar, 57 en contra i cap abstencid (p. 2954). 

Moci6 subsegüent a la interpeltaci6 al Consell Executiu sobre la política educativa (Reg, 11648) 
(Punt tretzk de l’ordre del dia.) 

Presentaci6: Sr. Cudevall (S) (pa 2954). 
Posici6 dels grups: Sra. Montserrat (P) (p.  2956), Sr. Riera i Gassiot (K) (p. 2956), Sr. Bargaild 
(ERC) (p ,  2957) i Sra. Vidal (CiU) (p. 2957). 
El Sr. Cadevall (SI intervk per  ahsiuns (p. 2959). 
Vaiaci6: rebutjada per 21 vots a-favor, 57 en confra i cap abstencid (p.  2959). 

Moció subsegüent a la interpeljació al Consell Executiu sobre els centres d’ensenyament concertats 
(Reg. 11625) (Punt cator& de I’ordre del dia.) 

Esmena del G. Socialista (ikica, de rnodificaci6) 
Presentació: Sr. Riera i Gassiot (K) (p ,  2959)- 

Torn a favor: Sra. Torrent (S) (p.  2960). 
Posici6 dels grups no esmenants: Sra. Montserrat ( P )  (p .  2961), Sr. Bargulld (ERC) (p. 2961) i Sr. 
Jane‘ (CiU) (p .  2961). 
Posici6 del grup presentant: Sr. Riem i GassiOt (IC) (p. 2962). 
Votació dels punts 1 i 4: rehutjatsper 19 vots a favor, 58 en contra i cap abstenció (p. 2963). 
Votació dels punts 2 i 3: mhutjartsper 18 vots a favor, 59 en contra i 2 abstencions (p. 2963). 

Moció subsegüent a la interpeIhci6 al Consell Executiu sobre la política general de la dona dintre 
del marc del nou Pla d’igualtat (1993-1996) (Reg. 11693) (Punt quinzb de l’ovdre del dia.) 

Esmena del G. P .  d ’Iniciativa per Catalunya (ndm. 1 ,  de modificaci6) 
Presenta& Sra. VandeSlds (S) (p. 2963). 

Torn a favor: Sra. MayoE (IC) (p. 2963). 
Posició dels grups no esmenants: Sra. Montserrat (P) (p. 2964) i Sr. Rodri (ERC) (p.  2964). 
5a Sra. Vandelids (S) intervé perfer un acluriment (p. 2964). 
Posició dels grups no esmenants (continuaci6): Sra. Bribguera (CiU) (p.2964). 
Posició del grup presentant: Sra. Vandellds (3) (p. 2965). 
El Sr. Ro& (ERC) intervé per una giiestid d’ordre (p.  2965). 
Votaci6: rebutjada per 26 vots a favor, 55 en contra i cap abstencid (p. 2965). 

Moció subsegiient a la interpelqacib al Consell Executiu sobre I’assetjament sexual en el món del tre- 
ball (Reg. 11681) (Punt setz& de l’ordre del dia.) 

Esmenes del G. P. de Convergthcia i Unid (núrns. 1 i 2, de modificaci6) 
Prcsentaci6: Sra. Muyol (IC) (p. 2965). 

Torn a favor: Sra. Bruguera (CiU) (p 2967). 
Posició dels grups no esmenants: Sra. Arnalot ( P )  (p. 2968), Sr. Bosch (ERC) (p.  2968) i Sra. Van- 
dellds ( S )  (p .  2968). 
Posició del grup presentant: Sra. Mayol (ICS (p2969). 
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Votació dels punts 1 i 3:  aprovats per unanimitat (p .  2969). 
Votaci6 del punt 2: rebutjat per  26 vots a favor, 59 en contra i cap abstenció (p ,  2969). 

Moció subsegüent a la interpeliació al Consell Executiu sobre els municipis rurals (Reg. 11716) (Punt 
dinove de l’ordre del dia.) 

Presentaci6: Sr. Morera (ERC) (p .  2969). , 

Posici6 dels grups: Sra. Montserrat ( P )  (p.,2971), Sr. Gimeno (ICS (p.  2971), Sr. Manuel Nudal (S) 
(p .  2972) i Sr. Sabanzu (CiU) (p. 2972). 
Votat36 del punt i : rebutjat per 22 vots a favor, 58 en contra i cap abstenció (p.  2973). 
Votació del punt 6; rebutjat per 7 vots afavor, 58 en contra i 14 abstencions (p. 2973). 
Votació del punt 7 :  rebutjat per  22 vots a favor, 58 en contra i I abstencid (p ,  2973). 
Votació dels punts 2 , 3 , 4  i 5:  rebutjats per 6 vots afavor, 58 en contra i i3 abstencions (p.  2974). 

La: sessi6 s’aixeca a dos quarts de vuit del vespre i catorze minuts. 

Aquesta publicació és impresa en paper 100% reciclat, en compliment dei 
que estableix la Relrolucid I24JIII dei Parlament, sobre la ubilitzacid del paper 
reciclat en el Parlament i en els departaments de la Generalitat, adoptada el 
30 d ’abril de 1990. 
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SESSIO PLENARIA &M. 34.3 

La sessid es r e p h  a les deu del mati i sis minuts. Presi- 
deix el president del Parlament, acompanyat de tots els 
membres de la Mesa, ka qual e‘s assistida per  I’uficial major 
i el lletrat Sr. Muro. 

Al banc del Govern seuen els conselIers de Cultura, de 
Sanitat i Seguretat Social i d’Zndústria i Energia. 

El Sr. PRESIDENT: Es r e p h  Ia sessió. 
Prosseguim arnb el debat d’aquest Projecte de llei. Pas- 

Perdó, se susph la sessi6. És que no s’havia tocat el ter- 

(La sessid se stcspbn a les deu del matí i set minuts i es 

Es reprh la sessió. 

sem al capítol quart del titoI segon. 

cer torn ... 

repr2n a les deu i vuit minuts.) 

Projecte de llei del patrimoni 
histbrico-cultural catalh 

(continuaci6) 

La primera esmena viva en aquest capitol és a l’article 
46: la 131, del Grup Socialista. El senyor Dalmau té la pa- 
raula. 

El Sr. DALMAU I RIBALTA: Moltes grkies i bon dia. 
Senyor president, senyores i senyors diputats, a veure, nos- 
altres tenim, president, en aquest capítol, una colla d’esme- 
nes que defensar6 totes d’un plegat, encara que tracten 
temes diferents. 

Comenp, breument, per les esmenes 131, 153, 154 i 
155, que són relatives als articles 46 i 49 dei Projecte, S6n 
esmenes que tenen en comfi la voluntat de reforgar Ia pro- 
ducci6 del patrimoni arqueolbgic, en aquest sentit, i mes 
concretament el que volem és que els anomenats <<espais de 
protecció arqueolbgica>> puguin ser catalogats pels ajunta- 
ments i que constitueixin una secci6 específica, agrupada 
per municipis i comarques, en el cathleg del patrimoni cul- 
tural catah. Em sembla que el nostre objectiu ja esta expli- 
cat en aquesta brevíssima exposicid. 

Defenso també l’esmena 140, relativa a l’article 47. En 
aquest cas si que m’hi voldria entretenir un pel més, perque 
aquesta esmena nostra va en contra del text del Projecte en 
el sentit que s’hi conté la prhctica abusiva del silenci admi- 
nistratiu. Es una mica xocant que, precisament en aquests 
moments en que el Govern fa fins i tot campanyes publicith- 
ries volent posar de manifest que abandona el principi del 
silenci administratiu, en canvi, en un text que avui posem en 
marxa, resulta que l’hi inclou. Es diu, concretament a l’arti- 
cle 47, que en la realització d’intervencions arqueoI6giques 
i paleontolbgiques, quan es necessita l’autoritzaci6 previa 
del Departament de Cultura, diu: <<En cas de silenci del De- 
partament de Cultura, 1’ autorització s’ha d’entendre denega- 
da.>> Aquest principi administratiu ens sembla nefast, ens 

sembla una equivocació i repeteixo que xoca frontalment 
amb una voluntat reiterada pel Consell Executiu. De manera 
que nosaltres el que volem és que 1’autorització del Depar- 
tament de Cultura per fer intervencions nrqueolbgiques i pa- 
leontolbgiques ha de ser expressa, l’autorització, i si 6s 
denegada ha de ser motivada. En aquesta direcció va la nos- 
tra esmena 140. 

Defenso, també, senyor president, ara a continuaci6, les 
esmenes 143 i 149, que sdn referides als articles 47 i 48. 
Nosaltres volem amb major precisi6 una definició profes- 
sional dels arqueblegs -de l’arquebleg- i de la garantia que 
representa la seva presencia, la seva intervenció en les ac- 
tuacions arqueolbgiques. I en aquest sentit, a part de defen- 
sar aquestes esmenes, també aprofito l’ocasió per agrair 
piíblicament l’apurtaci6 que ha fet aquest sector professio- 
nal del nostre país, que a tots plegats, al Grup de la majoria 
perb també als grups de I’aposici6, i pmticulament al nas- 
tre, ens han arribat un nombre molt considerable d’aporta- 
cims francament interessants dels arqueblegs que, en bona 
mesura, afortunadament, han tingut incorporació en el Pro- 
jecte, perb no tan hmpliament i tan satisfactbriarnent com 
nosaltres voldriem i, per tant, justament aquestes dues esme- 
nes que acabo de defensar al que van és en la línia de garan- 
tir aquesta presencia, aquesta intervenció professional dels 
arqueblegs en aquesta tasca. 

Defenso també, senyor president, l’esmena 150, que 6s a 
l’article 48.2. El text original d’aguest article parla que quan 
hi ha un particular que intern6 en un bé cultural immoble 
d’interks nacional, el Departament de Cultura colqabora en 
el finanpment del cost d’execució del Projecte i, en canvi, 
originalment diu que si el promotor és una administracid 
pública o un concessionari, aleshores aquest s’ho ha de pa- 
gar. Es a dir, en el text original hi ha una discriminaci6 dels 
ajuntaments enfront dels particuIars, i és que aquests pasti- 
culars poden ser subvencionats per la Generalitat i, en can- 
vi, els ajuntaments no. Afortunadament, hem negociat arnb 
el Grup de la majoria una transaccional, que espero que ells 
presentin en el moment oportú, i que a nosaltres -haig de 
ser franc- no 6s que ens faci completament felips, per6 la 
vida 6s molt dura i la condició de membre de l’oposici6 6s 
una mica trista 4iguem-ho així-, i aleshores ens hem 
d’avenir a agafar all6 que podem perque l’altemativa és el 
vot contrari, i, ates que perdríem I’esrnena completament, 
ens avenim a una transacci6 que, encara que no digui que 
també s’ajudarh els ajuntaments, almenys no ha impedeix i, 
per tant, queda una porta oberta que estem segurs que la ge- 
nerositat del Govern far& aplicar hpliarnent en benefici 
dels municipis de Catalunya. De manera que, quan sigui 
l’hora, ja anuncia que ens avindrfem, senyor president, a 
aquesta transacci6, 

Després tambt5 defenso ara l’esmena 159, que 6s a {’apar- 
tat tercer de l’article 49, que el que es vol en aquesta és que, 
en els espais de protecci6 arqueolbgica, I’informe que han 
d’efectuar els promotors dg0obres ha de comportar un projec- 
te arqueolbgic en tots aquells casos en que se’n derivi afec- 
tació del subsbl arqueolbgic. I és que suposo -ara ho estic 
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mirant- que aquest és un dels casos de la llei del <<pot>>, en 
que el que es fa és deixar la porta oberta, perb no se n’esta- 
bieix l’obligaci6, 

I finalment, acabo, senyor president, la meva intervenció 
amb la defensa de l’esmena 165, que 6s de l’article 51.1, 
que paria de les troballes de restes arqueolbgiques. Resulta 
que segons el Projecte, quan hi ha una troballa de restes ar- 
queofbgiques, es diu que l’ajuntament ha de comunicar 
aquesta troballa en el termini d’una setmana -la descoberta- 
al Departament de Cultura, per& en canvi, no s’estableix 
l’obligaci6 a l’inrevés, que és quan qui te coneixement de la 
descoberta és el Departament de Cultwra, es diu que ho ha 
de comunicar a 1’ ajuntament perb a ell no se li estableix ter- 
mini. Ens sembla que amb lbgica reciprocitat, de la mateixa 
manera que l’ajuntament ha de notificar la descoberta en el 
termini d’una setmana, tamM el Departament de Cultura 
hauria de notificar a 1’ ajuntament corresponent la descober- 
ta en el termini d’una setmana. 

I aixb és tot, senyor president. Moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes @cies, senyor Dalmau. El 

Grup d’Esquerra Republicana té també esmenes en aquest 
capitol: la 132 i següents, Té. la paraula per a la seva defen- 
sa, l’ i lhtre diputat senyor Benach. 

El Sr. BENACH: Grhcies, senyor president, En tot cas 
fariem una agrupació d’esmenes i defensaríem conjunta- 
ment la 132, la 136, la 142 ... 

El Sr. PWSIDENT: A veure, 136, 142 ... 
El Sr. BENACW: 144 ... 
El Sr. PRESIDENT: La 146, també? 
El Sr. BENACH: 146,152,156,160,162 i 168. 
EI Sr. PRESIDENT: Molt bé, 
El Sr. BENACH: Pel que fa a l’esmena 132, entenem 

que és imprescindible que es realitzin prospeccions arqueo- 
lbgiques previes, a partir de les quals es pugui avaluar el 
grau de perill real en quk es troba el patrimoni arqueolbgic a 
causa de les obres, ja que si l’estudi d’impacte ambiental es 
fa només sobre la base de les obres conegudes amb anterio- 
ritat, aquest pot falsejar dades, ja que poden existir jaci- 
ments desconeguts. Per a una millor protecció del 
patrimoni, cal conhiixer les dades amb la suficient antelació, 
i aixi es podran evitar paralitzacions d’obres per realitzar les 
corresponents intervencions arqueolbgiques. 

A I’article 46 hem cregut oport6 afegir-hi un nou punt, 
en el qual també s’estableixin mesures de protecci6. El text 
que proposhvem, doncs, proposava que <<tot projecte d’obra 
pública que pugui afectar béns integrants del patrimoni ar- 
queolbgic haur& de ser informat pel Departament de Cultu- 
ra, perqub s’estableixin les mesures de protecció m6s 
adients.,> Bhsicament, les raons s6n que en els casos de pro- 
jectes d’obres públiques en quk no sigui necessari l’estudi 
d’avaluaci6 &impacte ambiental cal que es trametin els pro- 
jectes al Departament de Cultura, per tal de poder procedir, 
amb I’ antelacid suficient, a les intervencions arqueolbgiques 
necesshies per a la protecci6 del patrimoni arqueolbgic, en 
cas que aquest estudi quedi afectat per les obres. La necessi- 
tat d’obtenir l’infarme del Departament evitar& que s’hagi 

d’actuar cuita-corrents quan es descobreixi algun jaciment 
en el decurs de les obres. 

Capitol especial mereix I’article 47, on es planteja clara- 
ment la figura de l’arquebleg. EI text ..., em permeto Ilegir- 
10, perquk ens sembla que és un dels aspectes importants i 
de major discrephncia del nostre Grup amb el Projecte de 
llei; el text que proposem diu: <tL’arquebleg és I’únic pro- 
fessional qua€ificat per dirigir intervencions arqueolbgiques 
i per signar membries científiques, intervencions i informes 
vinculants sobre els béns integrants del patrimoni arqueolb- 
gic. Els arqueblegs han de ser llicenciats en filosofia i He- 
tres, en geografia i histbria, seccions d’histdria, histbria 
antiga, pxehistbria, histbria medieval o equivalents, i hauran 
d’acreditar la suficient experikncia professional.>> Si bé és 
cert que en algun capftol de la Llei s’ha reconegut la figura 
de l’arquebleg municipal, la qual cosa, doncs, ja és impor- 
tant -i, en aquest sentit, ja vam expressar la nostra satisfac- 
ció per haver aconseguit aixb-, entenem que ara caldria 
regdar ia figura de l’arquebleg, ja que considerem que és 
important, en la Llei del patrimoni, que l’arquebleg quedi 
qualificat com l’únic professional qualificat en aquest tema, 
de cara a una posterior definició de la professió i de fer una 
reserva d’activitat, ja que és l’únic que posseeix els coneixe- 
ments adequats per fer front a aquestes tasques. 

Si bf5 en la normativa d’excavacions arqueolbgiques es 
diu que, les titulacions dels beneficiaris d’una autorització, 
les establirh el conseller de Cultura, creiem que cal que 
aquestes s’específiquin a la Lkí. Corn a base s’han agafat 
les titulacions que la Generalitat demana per cobrir les pla- 
ces d’arquebleg en concurs-oposició. Na obstant la titulació, 
també creiem que s’ha d’acreditar una experikncia profes- 
sional pr&via, ja que poden haver-hi titulacions molt diver- 
ses i cap d’especffica en arqueologia. 

Pel que fa a la resta d’esmenes d’aquest capitol de qub he 
dit que agrupadem la defensa, els arguments ja han estat ex- 
pressats en altres capítols i, per tant, no els repetiré. 

I amb aixb deixaria defensat tot el capitol IV. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Benach. El 

Grup d’hiciativa per Catalunya tamb6 mant6 diferents es- 
menes a aquest capltol, comenpnt per la 133: el senyor 
Fuentes té la paraula. 

El Sr. FUENTES: Moltes grhcies, senyor president, Nos- 
altres defensarem les esmenes que considerem vives en 
aquest capítol, que s6n la 133, la 137, la 141, la 151, la 258 i 
la 161, 

Les esmenes 133 i 137, ambdues a l’article 46, la prime- 
ra al punt tercer, i la segona, de creació d’un punt qu art... 
Bé, nasaltres pensem que aquest article, extraordinhriament 
important perque estableix el concepte de patrimoni arqueo- 
lbgic i els r&gims de protecci6, cal millorar-lo per reforgar, 
precisament, els regim de protecció. En el punt tercer, es 
tracta que els projectes d’obres que necessitin un estudi 
d’impacte ambiental que poden afectar el patrimoni arqueo- 
lbgic necessiten I’inforrne de la Generalitat de Catalunya, 
del departament corresponent. Nosaltres pensem que aixb 
ha d’estar redactat de forma diferent, que doni més garan- 
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ties. En la nostra esmena diem que mls estudis d’avaluació 
d’impactc ambiental de projectes d’obres, d’installacions o 
activitats que puguin afectar béns integrants dei patrimoni 
arqueolbgic, caldrh que es facin sobrc la base dels resultats 
de prospeccions arqueolbgiqucs previes)), i, per tant, que 
d’informe del Departament de Cultura haurii de preveure 
també I’aplicació de les mesures de protecci6 adients)). És a 
dir, nosaltres pensem que en aquests casos s’han de tenir en 
compte els estudis previs de carhcter arqueolbgic, i, alhora, 
en el nou punt que nosaltres pensem i demanem que s’afe- 
geixi, diem que en tots els casos que afectin aquestes obres 
del patrimoni arqueolbgic, en tots els casos, no únicament 
només quan es tracta d’estudis d’impacte ambiental, hi hagi 
I’infarme preceptiu del Departament de Cultura de la Gene- 
ralitat. 

L’esmena 141, a I’article 47, primer, esta en línia amb al- 
tres esmenes que s’han defensat -la nostra segurament va 
potser una mica rnks enllk-: rebutgem també la figura del si- 
lenci administratiu negatiu; nosaltres pensem que en tots els 
casos aquesta figura s’ha de bandejar, perb que en aquests, 
especialment, és imprescindible que tant I’autorització com 
la denegaci6 per a nosaltres sigui una resolució expressa i 
motivada, motivada en els dos casos, encara que bbviament 
acceptaríem fins i tot alguna esmena transaccional, corn 6s’ 
per exemple, l’esmena del Grup Socialista, que potser no és 
tan exigent; perb nosaltres pensem que, tractant-se del que 
es tracta, 1st motivació ha de ser tant en l’autoritzaci6 com 
en la denegació. 

Bé, les altres esmenes que nosaltres plantegem aquí tor- 
nen a incidir en el problema ja reiterat de les facultats i les 
obligacions de la Generalitat: el <<pot>> o l’<<ha de fer>>? Nas- 
altres pensem que, aixb, cal modificar-ho, que cal establir 
clarament, sobretot en la proteccid del patrimoni arqueolb- 
gic, aquestes obligacions, i en conseqükncia, per no reiterar 
eis arguments que ja hem donat davant d’altres esmenes, el 
que fem és donar-les per defensades i demanar, naturalment, 
que se les voti favorablement. 

Moltes grhcies. 
EE Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Fuentes* El 

Grup Popular també té esmenes; per a la seva defensa, te la 
paraula el diputat senyor Sirnon Pujol. 

El Sr. PUJOL I FOLCRA: Senyor president, senyores i 
senyors diputats, defensar6 les esmenes 134, 138, 139, 147, 
148, 157, 1 63, 164, 166, 169 i 170, i anuncio la retirada de 
l’esmena ndmero 17 1 .  

El Sr. PRESIDENT: Molt bém 
El Sr. PUJOL I FOLC&& Amb les nostres esmenes a 

aquest títol pretenem garantir un sistema de preservació dels 
b6ns arquealbgics afectats per projectes d’obres O d’ins- 
tdlacions o d’ activitats que potencialment puguin afectar la 
seva posterior explotació cientifica o la seva conservaci6. 
Tenint en compte que les decisions sobre aquesta explotaci6 
cientifica i sobre la conservaci6 o no dels béns arqueolbgics 
en el seu hhbitat original respon a uns criteris que exigeixen 
un estudi previ, la seva obligatorietat evitar& la destrucció o 
la degradació d’aquests elements del patrimoni cultural. 

Es tracta també d’establir mecanismes de protecci6 en la 
realització d’obres piíbliques, i, per una altra banda, insistim 
en la nostra voluntat de fer dels ajuntaments catalans l’agent 
normal territorial de 1’Administració autonhica dins dels 
seus respectius territoris. 

Així mateix, d’acord amb les demandes de diferents SO- 

cietats dedicades a la investigació i a la difusi6 del nostre 
patrimoni, el marc científic dels estudis vinculats als expe- 
dients que afectin béns cuIturals requereix la intervenció de 
professionals quaIificats. Aixi s’incorpora l’exighncia que 
els informes siguin signats per un professional de l’arquea- 
logia, per tal d’evitar situacions d’intrusisme professional, 
tot especificant a la Llei les titulacions que permetin cobrir 
les places d’arqueblegs, exigencia que en el cas dels ajunta- 
ments m6s petits pot &ser assumida per la cooperació dels 
serveis culturals de les diputacions provincials. 

Es pretén, aixi mateix, reduir els problemes que provoca 
la desIocalitzaci6 de béns culturals d’especial significació 
social, cultural o histbrica, quan per raons de seguretat i 
conservació s8n desplqats a dipbsits especialitzats aliens a 
la poblaci6 on varen ser trobats, tot limitant l’hnbit de mo- 
viment, corn a noma general, al centre que reuneixi les con- 
dicions idbnies de conservaci6 i seguretat més prbxim a 
I’indret de la troballa, També introduim la reducci6 al mh- 
xim dels períodes de temps entre els descobriments de tro- 
balles i la notificaci6 a l’autoritat pública, per tal d’evitar 
situacions que simulen accidents i així es destrueixin les tro- 
balles que es facin, per tal d’evitar una intervenció adminis- 
trativa que retardi les obres afectades. 

Grhcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: MoXtes gracies, senyor Pujol. Torn 

en contra? (Pausa.) El senyor SalvatelIa té la paraula. 
El Sr. SALVATELLA: Sí, moltes grhcies, senyor presi- 

dent. En aquest capítol quart del títol segon les esmenes 132 
a la 134 i de la 136 a Ia 138, presentades pels grups d’Es- 
quema Republicana, Iniciativa per Catalunya i Popular, trac- 
ten, em sembla, d’una mateixa qüestió. L’article 46 és 
només una presenta& del concepte de patrimoni arqueolb- 
gic i dels regim de protecci6. El contingut d’aquest article 
queda desenvolupat en eis segiients: 47 i 48. 

Respecte a les esmenes 132, 133 i 134, cal dir que el te- 
ma de les prospeccions es tracta a I’article 48. Quant a I’im- 
pacte ambiental, ja esta regulat per la Llei de medi ambient. 

E1 que plantegen les esmenes 136 a 138 es contempla ja 
a l’article 49.3, que tracta de les condicions a complir pels 
promotors d’obres o intervencions en solars o edificacions 
que es trobin en espais de protecció arqueolbgica. 

El grup d’esmenes compreses entre la 139 i la 142, que 
corresponen als quatre grups opositors, tracta &una persana 
o entitat que vol fer una excavaci6, L’autorització, la dóna 
el Departament de Cultura, sense perjudici de la llicbncia 
municipal, si és preceptiva segons la legislaci6 urbanística. 
De tota manera, el punt 4 d’aquest article 47 en parla, quan 
diu: weglamenthiament, s’han de determinar els diferents 
tipus d’intervencions arqueorbgiques i el seu abast, els re- 
quisits que han de complir...>>, etcktera. 
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Quant a les esmenes 143, 146 i 147, presentades pels 
grups Socialista, &Esquerra Republicana i Popular, hem de 
dir que els thcnics autoritzats per a realitzar interyencions 
arqueolbgiques s’han de determinar per reglament. Caldrh 
detallar-ho amb molta mes precisió, com ho fan les esmenes 
presentades pels grups esmentats, perb, per altra banda, em 
sembla que no és necessari ni adient de fer-ho aqui, en 
aquesta Llei, tota vegada que es tracta d’una llei-marc. Per 
qub hem de determinar aquí les condicions i la titulació de 
l’mquebleg i, en canvi, no, per exemple, les del bibliotecari 
o les de l’amiver? Hi ha caracteristiques especials que cal- 
dr8 tenir en compte. En primer lloc, una cosa són els drets 
preexistents, com en el cas de l’article 34, per als MOCIU- 

ments; una altra cosa s6n les concessions. Segon, és legal- 
ment una qüesti6 delicada, ja que pot tractar-se de llocs que 
no siguin teus, on vulguis excavar. 

Quant a les esmenes 148 i 149, del Grup Popular i del 
Socialista, no aporten res de nou. Em sembla innecesshria la 
soluci6 apuntada. El projecte ha de ser correctament fet per 
qui sigui que en shpiga. Ens sembla que no cal que sigui 
exactament un professional de l’arqueologia sempre, al nas- 
tre entendre. 

Les esmenes d’lniciativa i d’Esquerra Republicana n& 
meros 151 i 152 plantegen solucions diferents al mateix 
problema de l’esmena 150, del Grup Socialista. Al nostre 
Grup ens sembla b6 ja <<ha de collaborar>>; ells proposen 
<<pot col.laborar>> i cpodrh col.laboran>, Aquesta, curiosa- 
ment, és l’eterna qüesti6 del <<pot>> i l’<<ha de>,, perb girada a 
1’ inrevds. 

Quant a les esmenes 160 i 161, dels mateixos grups ante- 
riors, tornen a incidir en aquest tema del <<poden> i I’41aver 
den. Tinguem en compte, en aquest cas, que estem parlant 
d‘un espai de protecció arqueolbgica, no d’una zona arqueolb- 
@ca. Ens sembla suficient el <<pot exigb i no l’aha d’exigim. 

Responent a les esmenes 168 i 169, dels grups d’Esque- 
rra Republicana i Popular, direm que ens sembla b& el ter- 
mini de quaranta-vuit hores per comunicar el descobriment 
de restes arqueolbgiques durant l’execució d’obres. 

Tampoc no podem acceptar l’esmena 131, ja  que ens 
sembla que no reflecteix la realitat exactament. S’establei- 
xen noms nous per a la classificaci6 de béns immobles, que 
en tot cas queden reflectits en allb que preveuen els articles 
17,3X i 72. 

El que planteja l’esmena 153, j a  ho diu l’article 17, que 
tracta de la catalogació de bens immobles. A més, cal asse- 
nyalar que els espais de protecció arqueolbgica no s6n b6ns 
culturals d’interes local. 

El fet que el Departament de Cultura -tal corn diu l’es- 
mena 154- pugui catalogar espais de protecci6 arqueolbgica 
comunicant-ho a l’ajuntament afectat ja ho contempla l’arti- 
cle 49,2. El tema que planteja I’esmena 155 és, en tot cas, 
de reglament, ens sembla, i l’esmena 159 jutgem que 6s in- 
necesshria per@ esta rn& ben resolt, més clar i més raonat 
-al nostre parer- en el text del Dictamen. 

Obligar el Departament a comunicar les troballes a 
l’ajuntament en el termini d’una setmana ens sembla exces- 

siu. Aixb ja ho planteja l’esmena 165, Tinguem en compte 
que, a Catalunya, hi ha centenars d’ajuntaments i recordem 
que la compethcia, en darrer cas, 6s del Departament de 
Cultura. 

Pel que fa a les esmenes ,d’Esquerra Republicana, del 
Grup &Esquerra Republicanai la qüestió de Sa capacitat tgc- 
nica dels directors de les excavacions -com diu l’esmena 
144- ja queda recollida a l’mticle 47.4: es determinar& per 
reglament en els diferents casos, 

Quant a l’esmena 156, hem de fer notar diversos punts. 
Primer, els espais de protecci6 arqueolbgica <<són determi- 
nats),, no <<es determinen>>. És un cas resolt per la normalit- 
zació lingiiística, 

Segon, parlar d’ una <cinstituci6 científica reconeguda,) es 
tracta d’una presumpcid. 

Tercer, no es pot exigir el mateix que per a una declara- 
ci6 da béns d’interhs nacional. El punt 3 de 1’article 49 ja us 
diu <<per un professionab. El procediment de declaració de 
béns d’interbs nacional es: regula a l’article 8. 

L’esmena 162 ens porta a distingir entre inventari -que 
és difusió- i cathleg q u e  suposa rkgim jurídic. L’inventari 
del patrimoni cultural catal& es preveu a l’article 60; la defi- 
nició d’espais de proteccid arqueolbgica és a l’mticle 49.6s 
a dir, a I’inrevds em sembla que sl que seria possible, que 
seria correcte de dir que els espais de protecció arqueolbgi- 
ca a’inclouran en l’inventari del patrimoni cultural catalb, 

L‘esrnena 158, del Grup #Iniciativa, coincideix en part 
amb la 156 d’Esquerra: <<amb el dictamen d’una institució 
cientffica reconeguda)), Ja ho hem comentat: aixb ens sem- 
bla una presumpci6, i ens sembla que és molt suposar, per- 
qw8, com es determina aquest <<reconeixement>> de la 
institució en qiiestid? Sí, 6s una qüestió reglarnenthia i cal 
remetre’ns, en tot cas, al que diu l’article 8. 

Amb seferkncia a les esmenes del Grup Popular, tal com 
assenyala encertadament l’esmena 157, l’article 8 j a  preveu 
I’informe favorable d’una institució; em sembla que no cal 
repetir-ho aquí. 

Quant a la número 163, ens sembla raonable el termini 
de 48 hores per comunicar les troballes arqueolbgiques a 
l’ajuntament o al Departament de Cultura. La fórmula que 
diu l’esmena, <cimmediatament o el mateix dia>>, a mds d’ex- 
cessiva ens sembla contradictbria i tal vegada poc afortuna- 
da. 

L’esmena 164, quan es diu que <<no tinguin carkter sin- 
gular)>, ens referim als petits descobriments sense gaire im- 
poxthcia; en el curs d’una excavaci6 són freqiients. 

Pel que toca a l’esmena 166, assenyalar nom& que com 
a criteris del desu‘ definitiu de les troballes els de <<proximi- 
tat a l’indret i condicions idfinies de conservació i segure- 
tat>> ens semblen restrictius. De vegades, a més d’aquests 
criteris, convindrh sospesar criteris d’ordenacid museistica 
general, per exemple. En aquest sentit, l’article 43.2 pot ser 
aclaridor. 

Finalment, l’esmena 170 proposa suprimir el <<no>> res- 
pecte a les indemnitzacions en el cas de suspensió d’obres. 
De fet, aquest mateix punt diu que, si l’obra 6s de promoci6 
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privada, s’apliquen Ies normes generals sobre responsabili- 
tat de les administracions p6bliques. I aixb és tot, senyor 
president. 

Anuncio, per tot aixb exposat, el vot en contra del nostre 
Grup. 

(El Sr. Descals demana per parlar.) 
El Sr. PRESIDENT: Si, el senyor Descals demana la pa- 

raula. Per que? 
El Sr. DESCALS: Si, voIdria proposar a la presidhncia, 

en primer lloc, el tema de la transaccional i, en segon lloc, 
proposar a la presidkncia si es poguessin agrupar esmenes 
per votar-les conjuntament, fent grups, que agilitaria el de- 
bat. 

Per exemple, un primer grup podrien ser la 132, la 133 i 
la 134; un segon grup, Ia 136, la 137 i Ea 138; un tercer grup, 
la 140, la I41 i la 142; un quart grup, la 143,146,147,148 i 
149; un altre grup, la 153 i la 152; un altre grup, les 156, 
157 i 158; un altre, la 160 i 161 i, ~ltirnament, la 168 i la 
169. 

Grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Ha dit, T’última agrupació, 160, 161 

i 169? 
EI Sr. DESCALS: No, perdó, la 160 i 161, un grup, i la 

168 i la 169, un segon grup. 
El Sr. PRESIDENT: Molt be. Els altres grups estan con- 

formes amb aquestes agrupacions? Molt bé* 
En primer lloc, doncs, se sotmeten a votaci6 les esme- 

nes... No, primer, la 13 i -sola, perqu& no esta agrupada amb 
c a p ,  del Grup Socialista. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 18 vots, 53 en 

contra i 8 abstencions. 
A continuaci6 se sotmeten a votació les esmenes 132, 

133 i 134, del Grup d’Esquerra, d’hiciativa i Popular, res- 
pectivamen t. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han quedat rebutjades per 21 vots a fa- 

A continuació se sotmeten a vota& les esmenes 136, 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han quedat rebutjades per 21 vots a fa- 

Se sotmet ara a votació ... 
El Sr. PUJOL I FOLCRA: Senyor President! 
El Sr. PRESIDENT: Sí? 
El Sr. PUJOL I FOLCRA: Votació separada del punt 3, 
El Sr. PRESIDENT: Punt 3, de l’article 46. 
Se sotmet a votaci6 en primer lloc. 
Vots a favor? 

vor, 53 en contra i cap abstenci6. 

137 i 138. 

vor, 56 en contra i cap abstenci6. 

Vots en contra? 
Abstencions? 
El punt tercer de I’article 46 ha quedat aprovat per 56 

Es vota la resta de l’artick 46. 
Vots a favar? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
La resta de l’article 46 ha quedat apsavat per 59 vots a 

Esmena i39, dei Grup Popular, a l’article 47. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 8 V Q ~ S  a favor, 

A continuaci6 se sotmeten a votació les esmenes 140, 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han quedat rebutjades per 20 vots a fa- 

A continuaci6 se sotmeten a votaci6 les següents esme- 

Vats a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han quedat rebutjades per 21 vots a fa- 

vor, 57 en contra i cap abstenció. 
Se sotmet a votació ara l’esrnena 144, d’Esquena Repu- 

blicana de Catalunya. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 18 vots a favor, 

58 en contra i 3 abstencions. 
A continuació se sotmeten a votació les esmenes 151 i 

152, a l’article 48. 
Vots a favar? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han quedat rebutjades per i 8 vots a fa- 

vor, 58 en contra i 3 abstencions. 
A continumi6 es vota I’esmena transaccional a la 150, 

del Grup Socidista. 
Vots a favor? 
Aquesta esmena transaccional ha quedat aprovada per 

A continuació se sotmet a votació l’article 47 segons 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L’articIe 47 ha quedat aprovat per 58 vots a favor, 7 en 

vots a favor, 16 en contra i 5 abstencions. 

favor, cap en contra i 18 abstencions. 

57 en contra i 13 abstencions. 

141 i 142, conjuntament. 

vor, 57 en contra i 3 abstencions. 

nes: 143, 146, 147, 148 i 149, 

unanimitat. 

Dictamen. 

contra i 14 abstencions. 
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A continuació se sotmet a votaci6 l’article 48 segons 

El Sr. BENACH: Senyor president ... 
El Sr, PRESIDENT: Si? 
El Sr. BENACH: Podem fer votaci6 separada del punt 

El Sr. PRESIDENT: Del punt segon? 
El Sr. BENACH: Primer i segon, si; bé, n’hi ha dos, se- 

El Sr. PRESIDENT: D’acord. Votem el primer punt de 

Vots a favor? 
Aquest primer punt ha quedat aprovat per unanimitat. 
La resta, el segon punt, vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta part de l’article 48 ha quedat aprovada per 63 

Passem a les esmenes de E’article 49: esmena 153, del 

Sí? (Pausa.) 53, 54 i 55; doncs, aquestes tres esmenes 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes emenes han quedat rebutjades per 22 vots a fa- 

vor, 60 en contra i cap abstenci6. 
A continuacid se sotmeten a votaci6 conjuntament les es- 

menes 1%’ 157 i 158. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han quedat rebutjades per 1 O vots a fa- 

A continuació es vota l’esrnena 159, del Grup Socialista. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 18 vots a favor, 

A cantinuaci6, es voten les esmenes 160 i 161 conjunta- 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han quedat rebutjades per 21 vots a fa- 

vor, 61 en contra i cap abstenci6. 
A continuaci6 es vota l’esmena i62, d’Esquerra Republi- 

cana de Catalunya. 
Vots a favor? 
En contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 21 vots a favor, 

Se sotmet ara a votaci6 l’article 49 segons., . 
El Sr. BENACH: Senyor president ... 

Dictamen. 

primer i el punt segon? 

parat s. 

l’article 48. 

vots a favor, cap en contra i 19 abstencions. 

Grup Socialista. (Remor de veus.) 

conjuntament. 

VOT, 60 en contra i ll abstencions, 

64 en contra i cap abstenció. 

ment. 

61 en contra i cap abstenció. 

El Sr. PRESIDENT: Sí? 
El Sr. BENACH: Votaci6 separada del punt 2. 
El Sr. PRESIDENT: En primer lloc, votarem el punt 2 

d’aquest article 49. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
El punt 2 de l’article 49 ha quedat aprovat per 61 vots a 

A continuaci6 es vota la resta d’aquest article. 
Vots a favor? 
En contra? 
Abstencions? 
La resta de l’article 49 ha quedat aprovat per 64 vots a 

A continuaci6 se sotmet a votaci6 l’article 50, que no té 

Vots a favor? 
Aquest article ha quedat aprovat per unanimitat. 
A continuaci6 se sotmet a votaci6 l’esmena 168 a l’arti- 

Vots a favor..,? 163, eh!, a l’article 51. 
En contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 10 vots a favor, 

Esmena 164, del Grup Popular, 
Vots a favor? 
En contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 16 vots a favor, 

62 en contra i 5 abstencions. 
A continuació se sotmet a votació l’esmena 165, del 

Grup Socialista. 
Vots a favor? 
En contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 11 vats a favor, 

Esmena 166, del Grup Popular, 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 22 vots a favor, 

Se sotmet ara a votació l’article 5 1 segons Dictamen. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquest article ha quedat aprovat per 70 vots a favor, cap 

Passem a les esmenes a I’article 52: esmenes 168 i 169, 

Vots afavor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 

favor, 3 en contra i 18 abstencions. 

favor, cap en contra i 18 abstencions. 

esmenes. 

cle 51. 

72 en contra i cap abstenci6. 

62 en contra i 1 1 abstencions. 

62 en contra i cap abstenció. 

en contra i 14 abstencions. 

aquestes dues. 
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Aquestes esmenes han quedat rebutjades per 22 vats a fa- 

Es vota a continuació l’esmena 170, del Grup Popular. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 3 vots a favor, 

Se sotmet ara a votació l’article 52 segons Dictamen ... 
El Sr. BENACH: Senyor president ... 
El Sr. PRESIDENT: Si? 
El Sr. BENACH: Podem votar el punt primer per sepa- 

rat? 
El Sr. PRESIDENT: Molt bé; doncs, primer el punt pri- 

mer de I’article 52. 
Vots a favor? 
Vats en contra? 
Abstencions? 
El punt primer de l’article 52 ha quedat aprovat per 83 

Es vota Ia resta de l’article. 
Vots a favor? 
La resta de I’article ha quedat aprovat per unanimitat. 
I, finalment, es vota l’article 53, que no té esmenes vives. 
Vots a favor? 
L’article 53 ha quedat aprovat per unanimitat, 
Passem ara al títol tercer, capítol I. Esquerra Republicana 

manté l’esmena 254 i altres ..., 174 i altres? (Pausa.) El se- 
nyor Benach tk la paraula per defensar-les. 

El Sr. BENACH: Grhcies, senyor president; defensm’ern 
conjuntament les esmenes 174, 175, 178, 181, 184, 190 i 
198. 

vor, 62 en contra i cap abstenció. 

77 en contra i 6 abstencions. 

vots a favor, cap en contra i 6 abstencions. 

El Sr. PRESIDENT: Molt bé. 
El Sr. BENACH: Del seguit d’esrnenes presentades en 

aquest titol hem de destacar-ne, bhsicament, tres aspectes: el 
primer que no deixa de ser Ia continui’tat del que hem anat 
expressant al llarg de l’explicaci6 de les diferents esmenes i 
que respon a aquesta necessitat de garantir al rnhxim la pro- 
tecció i la conservaci6 del patrimoni; el segon, que fa refe- 
rkncia als municipis; si bé globalment el tracte als municipis 
en el conjunt de la Llei és prou acceptable, i especialment a 
través de la incorporació de les esmenes i de les transac- 
cions fetes en ponencia, cal destacar que en l’article 59, 
apartat 2 hi ha una mancmGa greu. En aquest article, que fa 
referkncia als beneficis fiscals, caldria suprimir el darrer pa- 
rhgraf, on s’exposa que les exempcions definides en l’article 
no donen lloc a la compensacid amb c h e g a  als pressupos- 
tos de la Generalitat de Catalunya en favor dels ajunta- 
ments. Entenem, doncs, que el tracte no és gens favorable 
per als municipis, ja quc planteja l’exempció d’uns impos- 
tos que s6n importants per als ingressos dels ajuntaments, i, 
en canvi, l’ajuntament no hi té ni art ni part, la qual cosa 
representa una important injustícia. 

Finalment, el tercer aspecte que volem destacar és el re- 
collit en l’esmena 198 i que fa re€e&ncia a la promoci6 
&edicions i publicacions d’investigació i de divulgació del 

patrimoni cultural catalh. És lbgic que si la Llei disposa que 
ca1 promoure edicions i publicacions, el mateix Govern doni 
exemple i publiqui, difongui els resultats de les seves inter- 
vencions. Fins ara la política del Govern ha estat més aviat 
nefasta en aquest sentit; si b6 potser nefasta no és la paraula 
adequada, mes aviat inexistent. 

Amb aixb donaria per defensades, doncs, totes les esme- 
nes del títol tercer. 

El Sr, PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Benach. El 
Grup d’hiciativa per Catalunya per a les esmenes i76 i se- 
güents: té la paraula el senyor Fuentes. 

E1 Sr. FUENTES: Moltes grhcies, senyor president. Les 
esmenes 176, 183 i 186, totes elles relatives a les mesures 
de foment. Jo crec que estem en un dels apartats més impor- 
tants de la Llei, perquE sens dubte entre les mesures de fo- 
ment hi ha mecanismes que han de ser importants per al 
finarqarnent d’ aquestes activitats. 

Aquí, a l’article 57 es recull 1’ 1 % cultural i nosaltres hem 
presentat una esmena perque pensem, pensem que aquest 
article és restrictiu; és a dir, elimina de 1’1% cultural -com 
diu el punt tercer, apartat a)- aquelles obres en qu5 i’aporta- 
ció de la Generalitat o del concessionari és inferior a 100 
milions de pessetes. Nosaltres pensem que aquesta és una 
via per excloure d’aquest 1% una quantitat que pot ser im- 
portant d’obres, perque, a més a més, aixb pot donar lloc, a 
mds a mes, al fraccionament d’aquestes obres per no arribar 
als 100 milions. En qualsevol cas, en qualsevol cas, ens 
sembla que quest  apartat caldria suprimir-lo o, si més no, 
rebaixar-10, a fi i efecte que es pogués disposar d’un import 
més elevat per fer front a les despeses importants que corn- 
portarh el manteniment adequat i la protecció del patrimoni 
de Catalunya. 

Les esmenes 183 i 186 ..., la 183 fa referimcia a les inver- 
sions de 1’Estat a Catalunya, demana un informe previ del 
Departament de Cultura, que ens sembla bé, per6 nosaltres 
pensem que també cal afegir l’audihcia als ajuntaments 
afectats, No demanem ni que sigui vinculant, no demanem 
que sigui, per tant, una intervenció decisiva, perb sí que ens 
sembla que és important donar audikncia, conkixer I’opinió 
dels ajuntaments afectats. 

I l’esmena 186, en relaci6 amb els beneficis fiscals, trac- 
ta de les exempcions de I’impost sobrc béns immobles i so- 
bre construccions i installacions. Pensem que, contrhiarnent 
al que assenyaIa el text, sí que han de donar lloc a compen- 
sacions als ajuntaments. I aixb és perfectament possible i 
constitucional. Em vull avanqar a possibles arguments en 
contrari, perquk el que impedeix la Constitució, sens dubte, 
ks establir nous impostos sense seguir la via reglamenthia, 
perb de cap manera impedeix que hi pugui haver compensa- 
cions entre institucions públiques i ,  per tant, és perfectament 
possible -si hi ha voluntat de fer-ho, naturalment, i sobretot 
tenint en compte la situaci6 de les finances dels ajunta- 
ments-, és perfectament possible i nosaltres diem que 6s ne- 
cessari que els ajuntaments siguin compensats per aquestes 
exempcions. Per tant, aquest 6s el sentit de la nostra esme- 
na; aquest és el sentit d’questes tres esmenes que pensem 



DIARI DE SESSIONS I P - NÚrn.60 I 17 de setembre de 1993 I SESSIÓ PLENARIA Núm. 34.3 2917 

que incideixen en aspectes molt importants quant al finanqa- 
ment d’aquestes mesures de protecció i per aixb hi dema- 
nem la vataci6 favorable. 

Moltes grhcies. 
El Sr. PRESXDENT: Grhcies, senyar Fuentes. 
El Grup Popular tamb6 manté dues esmenes. El senyor 

Sirnon Pujol té la paraula. 
El Sr, PUJOL I FOLCRA: Sí, senyor president. Les dues 

esmenes són idhtiques a les d’Iniciativa per Catalunya. La 
177 nostra és la 176 d’hiciativa per Catalunya; la i87 nos- 
tra és la I86 ..., per tant, dona per reprodui’des les paraules 
de 3’orador d’hiciativa per Catalunya, i les dono per defen- 
sades. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Pujol. El 
Grup Socialista tamb6 t6 esmenes a aquest capítol. T6 la pa- 
raula el senyor Dalmau. 

El Sr. DALMAU I RIBALTA: Grhcies, senyor president, 
Són les esmenes 179, 180,182 i 185. Jo podria també donar 
per reproduida la defensa de les esmenes, perquk també les 
nostres van en la mateixa direcció del que han explicat els 
ponents que m’han precedit, perb el tema és tan important 
que reblar el clau entorn d‘aquestes qilestions fa falta, per- 
que, efectivament, parlem d’un tema de notable transcen- 
dencia, que s6n les mesures de foment. I aquf hi ha el terna 
estrella, és aixa de 1’1% cultural, que no és un invent 
d’aquesta Llei, perb que, en canvi, constitueix un factor im- 
portmtissirn de protecci6 del patrimoni per la via més direc- 
ta i més eficag, que és la de dotar-lo dels pressupostos 
suficients. Si sempre diem que les inversions en matkria de 
cultura queden coixes sovint per manca de consignacib 
pressupostiria, aqui tenim una via d’ingrés considerable. 
Via $ingrés que, per altra banda, no s’ha de fer pas en con- 
tra de l’interks dels ajuntaments; justament al contrari. Per 
tant, les nostres esmenes van en la direcci6 de refoqar els 
ingressos econbmics a favor del patrimoni cultural, perb 
també d’evitar que es discrimini els ajuntaments en aquesta 
rnathia, 

En primer lloc, també nosaltres, a la 179, proposem que 
s’incloguin en el chlcul d’aquest 1% cultnrd les inver- 
sions ... que s’excloguin només fes inferiors als 50 milions, 
no a 100 milions de pessetes. 

En la 180 volem també que l’informe que fa el Departa- 
ment de Cultura prevegi I’audikncia prhia  de I’ajuntament 
afectat, ja que hi ha de tenir -corn 6s Ibgic- un notable pro- 
t agonisme. 

En la 182, en la consideració d’aportaci6 a 1’1%’ no sals 
hi ha d’entrar el cost de les intervencions arqueolbgiques, 
pensem també nosaltres, sinó també la publicació i la difu- 
sió dels resultats d‘aquestes intervencions, 

I, finalment, la 1&5 -tamb6 m’hi vull entretenir un mo- 
ment- 6s aquest que estableix l’impediment que la Generali- 
tat compensi les exempcions que es fan en els impostos 
locals a favor dels ajuntaments. 

El ponent d’hiciativa per Catalunya s’ha referit a I’argu- 
ment, previsible, de dir que aixb 6s inconstitucional. També 
nosaltres pensem que no ho es, i jo voldria combatre -ja 

d’avangada- un altre argument que segurament se’m dir&, i 
és que la Llei de 1’Estat preveu aquesta impossibilitat de 
compensació. Vagi per endavant que el nostre Grup Socia- 
lista, en aquest sentit, és contrari a aquest article concret de 
l’Estat, Nosaltres som partidaris d’eliminar I’impedirnent 
qque la Generalitat compensi les exempcions en I’IBI i en els 
altres impostos locals. De manera que discrepem, en aquest 
sentit, d’allb que ha fet la Llei estatal, i sorn partidaris d’evi- 
tar que els ajuntaments perdin ingressos per culpa d’unes 
obres que es fan en uns edificis, en uns béns immobles que 
tenen valor patrimonial des d’un punt de vista cultural. Aqui 
hi ha -efectivament, també s’ha dit abans- una minva 
substancial d’ingressos per als ajuntaments, sense que ells 
tinguin cap culpa de l’existhncia -al contrari- d’aquests 
b h s  immobles. 

Moltes grilcies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Dalmau. 
Torn en contra. El senyor Salvatella té la paraula. 
El Sx. SALVATELLA: Moltes grhcies, senyor president. 

Hi ha un grup d’esmenes, de la 184 a la 187, presentades 
per tots els grups de l’oposici6, que proposen en conjunt la 
supressió de la part de 1’articZe 59 que diu: <<aquestes 
exempcions no donen lloc a la compensació amb c h c  als 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya a favar dels 
ajuntaments>>. Acceptar aquestes esmenes representaria, en 
primer lloc, una fortíssima despesa per a la Generalitat. Cal 
tenir en compte, tambk, la correspansabilitat entre institu- 
cions públiques. Ens sembla que els ajuntaments han de ser 
també corresponsables en certa manera de la protecció del 
patrimoni. 

Llavors s’establiria, és clar, també, un conflicte de com- 
petencies al Tribunal Constitucional, at& el que disposa la 
Llei espanyola. Concretament, la Llei del patrimoni histbric 
espanyola, a l’article 69,4, que diu -ho tradueixo-: <<en cap 
cas procedir& la compensació amb c b e c  als pressupostos 
generals de 1’Estat a favor dels ajuntaments integrats), 

Respecte a les esmenes 176 i 177, dels grups d’hiciativa 
i Popular, plantegen la supressió del text de la lletra a) del 
punt 3 de l’artide 57. Es tracta d’exceptuar o no de 1 % 
cultural les obres inferiors a 100 milions, No podem accep- 
tar aquesta argumentació. Avui dia qualsevol obra pcblica 
sobrepassa fhcilment aquesta xifra en els seus pressupostos. 

Llavors, trobem un grup d’esmenes -tres- del Grup 
d’Esquerra Republicana i una del Socialista, les 174, 175, 
178 i 179, de sentit també coincident. Respecte al que pro- 
posen, cal dir que es tracta de diners públics sobre obra p6- 
blica. Al punt 1 ja es preveu lyl%, fins i tot en les obres 
financades nom& parcialment per la Generalitat. No té sen- 
tit, em sembla, aplicar-ho sobre obres privades, tal com es 
demana. 

També hi ha dues esmenes, presentades pels grups d’Es- 
quema i Socialista, exactament la 181 i 182, que són idknti- 
ques. Pregunto, respecte a aixb: sempre cal considerar la 
publicació i la difusió dels resultats de les intervencions? 
Sempre és convenient i assenyat fer-ha? Es parla de la difu- 
si6 i de la publica& als articles 60,61 i 66, 
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Respecte a I’esrnena ndmero 198, del Grup d’Esquerra 
Republicana, planteja l’afegit referent a la publicitat dels re- 
sultats de les intervencions prhpies, que no ens sembla del 
tot justificat. És veritat que la Generalitat ha de promoure 
publicacions sobre el patrimoni cultural catal&, perb sobretot 
ell, em sembla. Es parla de publicaci6 i de difusió als arti- 
cles 60,61 i 66. 

Per altra banda, ahir mateix, l’honorable conseller, en la 
presentaci6 del Prajecte de llei, va parlar d’aquesta revista 
d’actuacians d’arquealogia que es farh. Per tant, em sembla 
que aixb d6na bastant de compliment al que proposa aques- 
ta esmena. 

En resposta a Z’esrnena 180, del Grup Socialista, hem de 
fer notar una vegada més que es tracta de diners de la Gene- 
ralitat. fis just, doncs, que sigui el Departament de Cultura 
qui en fiixi la destinació. És evident que seran utilitzats en 
algun sentit, adquisició, estudi, conservació, restauraci6 o 
excavació del patrimoni. Tot plegat esta contemplat als arti- 
cles 21,26,27,28,32,35,39,42,49 i 50. 

Es possible, també, que la Generalitat ~ ~ d i  la cessi6 
d’ús d’un bé immoble amb valors culturals a favor d’una 
entitat privada, encara que aquesta no actui sense finalitat de 
lucre, com pretén afegir l’esmena 193. Hi ha nombrosos 
exemples de béns immobles cedits per diverses institucions 
a entitats d’aquesta classe. Podríem esmentar, per exemple, 
el Mercat de les Flors, el Teatre Lliure, &&era. 

Quant a la 194, diré que no creiem necessari afegir que 
se’n garanteixin la conservacid i el manteniment i se’n ren- 
dibilitzi la gesti6 i 1’Ús social i comunitari. Em sembla ja 
prou explicita la redacci6 actual. 

L’esmena 190, del Grup d’Esquema Republicana, ja ho 
diu aquest mateix article -el 61- en el seu punt 1, que Ia vi- 
sita s’ha de poder efectuar en condicions adequades de con- 
servaci6, coneixement i difusi6 dels béns i de seguretat dels 
visitants. S6n les mateixes condicions que proposa l’esme- 
na: no entenem, per tant, per quE no ha estat retirada. 

Quant a l’esmena 189, del Grup d’hiciativa, respecte als 
ajuntaments, hem de dir que són escoltats en el Consell As- 
sessor. També esta regulada a la Llei d ’audik ia  als ens lo- 
cals en un seguit d’articles. 

Llavors tinc un dubte que plantejo al senyor Fuentes: 
l’esmena i97 ha estat retirada? (Pausa.) 

EI Sr. PRESIDENT: No consta; ha estat defensada. 
El Sr. SALVATELLA: Perd6, molt bé, 
Respecte a les esmenes del Grup Popular, no em sembla 

adient -tal com diu l’esmena 192- d’assenyalar en aquesta 
Llei les llengües exactes en les quals han de ser redactades 
les guies de serveis de monuments i jaciments. 

Per iiltirn, quant a l’esrnena 195, del mateix Grup Papu- 
lar, ens sembla improcedent, en aquesta Llei -que tracta, no 
ho oblidem, del patrimoni cultural catal A-, d’incloure-hi, 
corn fa aquesta esmena, una referencia al patrimoni de la 
resta de l’Estat. 

El Sr. PRESIDENT: S’esth referint al caph1 segon, ja. 
El Sr. SALVATELLA: Perdó. Bé, doncs, aixb 6s tot, 

Fins a aquí i donades aquestes argumentacions exposades, 

anuncio el vot en contra del nostre Grup a aquestes esme- 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Salvatella. 
(El Sp: Dalmau demana per parlar.) Senyor Dalmau, per 
que demana la paraula? 

El Sr. DALMAU I RTBALTA: Perquk, scnyor president, 
el ponent de Convergencia i Unió ha rebatut dues esmenes 
que jo no havia defensat encara. I deshores ... perquE són, 
efectivament, del capitol segon; si ho f&iem per capitols ... Si 
li sembla, president, les defenso ara, encara que sigui per 
una cosa ja rebatuda, perb, en fi.. . Corn li sembli. 

El Sr. PRESIDENT: Ho farem desprgs de les votacions 
per mantenir.. . 

El Sr. DALMAU I RIBALTA: Per tant, fem el capftol 
primer nomes, eh? 

El Sr. PRESIDENT: Fem el capitol primer. (EI senyor 
Descals demana per parlar.) I el senyor Descals, que és un 
valuosissim auxiliar de la presidhcia, ara em proposarh 
unes agrupacions que jo li agraeixo. 

El Sr. DESCALS: Exactament, senyor president, si m’ho 
permet. La 174 i la 175; la 176 i ia 177; la 181 i la 182; i les 
184, 185, 186 i 187. Per tant, un, dos, tres, quatre, cinc 
blocs. 

EI Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies. I en queden algunes 
de,.. 

El Sr. FUENTES: Perd6, senyor president. Perd& 
El Sr. PRESIDENT: Sí? No esta d’acord amb aquests 

El Sr. FUENTES; La 174 i la 175, no hi estem d’acord. 
El Sr. PRESIDENT: Doncs, votarem separadament. 
Ei Sr. FUENTES: Grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: En primer lloc, esmena... No, co- 

mencem positivament, votarem els articles 54, 55, 56 i 58,  
que no tenen esmenes. D’acord? Conjuntament. 

nes. 

grups? 

Vots a favor? 
Aquests articles han quedat aprovats per unanimitat, 
Se sotmet a votació ara I’esrnena 174, d’Esquerra Repu- 

blicana, a l’article 57. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 4 vots a favor, 

Es vota ara l’esmena 175, d’Esquerra Republicana. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 8 vots a favor, 

51 en contra i 10 abstencions, 
A continuacid se sotmeten a votació les esmenes 176 i 

177, conjuntament. 
Vots a favor? 
vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han quedat rebutjades per 18 vots a fa- 

62 en contra i 2 abstencions. 

vor, 51 en contra i cap abstenci6. 
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Esmena 178, del Grup d’Esquerra Republicana. (Remor 

Vats a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han quedat rebutjades per 16 vots a fa- 

Esmena 1 BO, del Grup Socialista. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 19 vots a favor, 

51 en contra i cap abstenció. 
A continuació se sotmeten a votació conjuntament les es- 

menes 181 i 182. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han quedat rebutjades per 19 vots a fa- 

Es vota l’esmena 133, del Grup &Iniciativa per Catah- 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 19 vots a favor, 

Se sotmet ara a votaci6 l’article 57, segons Dictamen, 
Vots a favor ... ? (EI Sr. Fuentes demana per parlar.) Di- 

El Sr. FUENTES: De l’article 57, nosaltres voliem de- 

El Sr. PRESIDENT: a) del punt tercer. 
El Sr. FUENTES: a) del punt tercer, sí. 
El Sr. PRESDENT: Molt bé. Doncs, es vota, en primer 

Vots a favor? 
En contra? 
Abstencions? 
Aquest apartat a) del punt 3 de l’article 57 ha quedat 

aprovat per 60 vots a favor, 7 en contra i 12 absten- 
cions. 

de veus.) I 179? Doncs, molt bé; les dues, conjuntament. 

vor, 51 en contra i 3 abstencions. 

vor, 54 en contra i cap abstenció. 

ny&, 

55 en contra i cap abstenci6. 

gui’m. 

manar votació separada de l’apartstt a) del punt tercer. 

lloc, aquest apartat a) del punt tercer de l’article 57, 

Es vota a continuaci6 la resta de l’article 57. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
La resta ha quedat aprovada per 75 vots a favor, cap en 

Passem a les esmenes a l’article 59, totes elles agrupa- 

Vots a favor? 
En contra? 
Abstencions? 

contra i 4 abstencions. 

des: 184,185,186 i 183. 

Aquestes esmenes han quedat rebutjaL2:s per 

Se sotmet ara a votaci6 ... 
vor, 60 en contra i cap abstenci6. 

El Sr, PUJOL I FOLCRA: Senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Si? 
El Sx. PUJOL I F0LCR.k Votaci6 separada dels dos 

El Sr. PRESIDENT: Molt bé: de i’article 59. Votarem, 

Vots a favor? 
Aquest primer punt ha quedat aprovat per unanimitat. 
Es vota la resta. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta part de l’article 59 ha quedat aprovada per 60 

vots a favor, 18 en contra i cap abstenció. 
Passem al capítol segon d’aquest títol. El Grup Popular 

hi té tres esmenes. Senyor Simon Pujol, te la paraula per de- 
fenSfU-kS. 

El Sr. PUJOL I F0LCR-k Senyor president, WXIYQES i 
senyors diputats, defensaré les esmenes 192 i 195 i retiro les 
esmenes 189 i 196. 

punts. 

en primer lloc, el primer punt. 

El Sr. PñESIDENT: Molt bé. 
El Sr. PUJOL I F0LCR.k Aquest capítol 6s una part fo- 

namental de la Llei, perquk, si volem aconseguir la veritable 
preservació del nostre patrimoni, el primer és difondre’l 
corn a pas previ i necessari per tal que els ciutadans el cone- 
guin i el valorin. 
Com deia a l’inici de la meva intervenció, només es va- 

lora i, per tant, es respecta i s’estirna allb que es coneix. 
Amb les nostres esmenes a aquest capítol palesem nova- 
ment la nostra convicció que el Principat de Catalunya és un 
territori histbricament vertebrat amb una convivhcia rica i 
socialment molt positiva de dues llengües, el catal& i el cas- 
tellh. Aquesta convivkncia, trencada en el passat per go- 
verns centrals que anaven contra les prhpies tradicions 
polítiques d’Espanya, 6s un valor que cal defensar com a 
identitat prbpia i pasticular del nostre pafs. 

Per aixb demanem que no ens donin casos de senyalitza- 
ció, guies i serveis en catal&, frances i anglks, per exemple, 
amb clara ignorkncia de la segona llengua de Catalunya, no 
nom& per complir el mandat estatutari, sin6 per garantir 
I’acc6s al patrimoni cultural catal& dels membres de la resta 
de 1’Estat. I, a. més, incorporem l’obligacib d’incloure-hi 
una traducció de dues llengües comunitbies per promoure 
els valors turístics del patrimoni. 

Així  es pretén que l’ensenyament dels valors culturals de 
Catalunya, d’acard amb principis constitucionals i a la dis- 
posici6 addicional cinquena de I’Estatut, incorpori el conei- 
xement del patrimoni histbric i cultural de la resta de pobles 
i nacionalitats espanyoles, ja que altrament es renuncia a in- 
corporar un bagatge cultural que és tamb6 part del nostre 
patrimoni. 

Grbcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies, senyor Pujol. Es- 

querra Republicana ja ha defensat les esmenes que tenia en 
aquest capitol? 

El Sr. BENACH: Si, senyor president. 

vots a fa- 
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El Sr. PRESDENT: De manera quc correspon ara a1 
Grup Socialista, que en t6 dues. 

El Sr. DALMAU I RIBALTA: S í ,  senyor president. Les 
nostres esmenes no tenen res a veure amb qüestions de llen- 
gua -a nosaltres ens sembla magnífic el text actual del Pro- 
jecte-, i al que vaig a referir-me són a Ies esmenes 193 i 
194, que s6n a l’article 63 i que, com he dit abans, ja han es- 
tat rebatudes pel ponent de Convergencia i Unió, 

El terna és el següent: segons e1 Projecte, el Govern pot 
acordar cedir l’bs de monuments en Favor d’altres institu- 
cions públiques o bé d’enütats privades. I nosaltres hi afe- 
gim que, en aquest cas d’entitats privades, es tracta 
d’entitats que no tinguin afany de lucre; de manera que 
aquests monuments no siguin posats al servei d’utilitzacions 
que desmereixin del mateix monument. 

En aquest sentit -em sembla que ja esta explicat el que 
volem- I’únic que voldria puntualitzar és que no he com- 
pres 1’ aklusi6 que ha fet el ponent de Convergkncia a la Fun- 
daci6 del Teatre Lliure, com si fos una entitat privada amb 
afany de lucre. Senyor ponent, 6s una fundació pública en la 
qual, a mes a més, participen corn a patrons nats totes les 
institucions públiques del pais. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes &cies, senyor Dalmau. 
Torn en... No, Iniciativa per Catalunya t@ una esmena en 
aquest capítol. Senyor Fuentes, té la paraula. 

El Sr. FUENTES: Sí, moltes &cies, senyor president. 
Nosaltres també tenim nom& una esmena. La resta del text 
ens sembla adequada. Pensem que les llengües que es parlen 
a Catalunya estan suficientment protegides, i la nostra es- 
mena 197 a I’article 66, en relació a m b  les publicacions, 
pensem que és aquí on cal ampliar i millorar aquest text per- 
que assenyala que l’Administraci6 de la Generalitat ha de 
promoure I’edici6 de publicacions d’investigació i de divul- 
gaci6 del patrimoni cultural catab i nosaltres pensem -i, per 
tant, afegim- que tambe ha de vetllar perque els resultats de 
les intervencions arqueolbgiques siguin adequadament pu- 
blicats i difosos tant en el m6n científic com al pdblic en ge- 
neral. Pensem que és important que aixb s’estableixi; 
pensem que 6s important que aixb, obligatbriament, es porti 
a teme i, per tant, demanem aquesta addici6 innne al text 
de l’article 66. 

Mol tes grhcies , 
El Sr. PRESIDENT: Moltes @cies, senyor Fuentes. 

Torn en contra; senyor Salvatella, té la paraula. 
El Sr. SALVATELLA: Sí, grhcies, senyor president, Fer 

un error en la intervenció anterior ja havia defensat les es- 
menes ..., perdó, ja haviaifet el torn en contra de les esmenes 
d’Esquma Republicana i del Grup Socialista. Per tant, ho 
donar6 ja per fet. 

Referint-me, concretament, a les del Grup d’hiciativa, 
dir que respecte als ajuntaments, tal com reclama I’esmena 
183, són escoltats en el Consell Assessor i que esta regulat a 
la Llei d’audikncia als ens locals. 

Quant al tema que planteja l’esrnena 197, el de la publi- 
caci6 de les intervencions arqueolbgiques, em sembla ex- 
cessiu relacionar-les -inter&s d’alguns grups- amb les 

qüestions relacionades amb aquesta disciplina. Per que no- 
més es remarca la publicació de les intervencions arqueolb- 
giques? Es podria parlar de moltes altres disciplines en 
aquest sentit. Es que tenen totes elles una importhncia, un 
interks major que altres elements del patrimoni cultural ca- 
tal&? 

Respecte a les esmenes del Partit Popular, del Grup Pa- 
puIar, IIQ ens sembla adient, tal com diuen, d’assenyalar en 
aquesta Llei les llengües exactes en les quals han dc ser re- 
dactades les guies i serveis dels monuments i jaciments. 

I quant a l’esmena 195, del mateix Grup Popular, ens 
sembla improcedent, en aquesta Llei que tracta -no ho abli- 
dem- del patrimoni cultural catalh, d’incloure-hi, COM fa 
I’esrnena, una referhcia del patrimoni de la resta de ]’Estat. 
De tota manera el coneixement escolar d’aquest patrimoni 
estatal ja  esta contemplat a la LOGSE. Deixem, senyor Pu- 
jol, que cadascú es preocupi del que li pertoca i no pateixi: 
1’Alhambra de Granada i I’aqiieducte de Segbvia no resta- 
ran en l’oblit. 

El Sr. PIWSIDENT: Moltes grbies, senyor Salvatella. 
Passem a les votacions d’ aquest capítol. 

En primer lloc, esmena 190, d’Esquerra. Republicana de 
Catalunya. 

Vots a favor? 
Vats en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 23 vots a favor, 

Passem a la votació de l’esmena 192, del Grup Popu- 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 3 vots a favor, 

Esmena 193, del Grup Socialista, i 294, hi estan d’acord? 

Doncs, es voten aquestes dues esmenes conjuntament. 
Vots a favor? 
Vots en cantra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han quedat rebutjades per 23 vots a fa- 

Esmena 195, del Gmp Popular. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 3 vots a favor, 

A continuació se sotmet a votacia I’esmena 197, del 

Vats a favor? 
Vots en centra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 24 vots a favor, 

48 en contra i cap abstenció. 

lar. 

69 en contra i cap abstenci6. 

(Pausa.) 

vor, 51 en contra i cap abstenci6. 

72 en conta i cap abstenció. 

Grup d’ Iniciativa per Catalunya. 

53 en contra i cap abstenció. 
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Finalment, es vota I’esmena 198, d’ Esquerra Republica- 
na de Catalunya. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 22 vots a favor, 

Passem ara a les votacions de l’articulat d’aquest capítol. 
Votm’em conjuntament l’article 60 i el 64, que no tenen 

Vots a favor? 
Aquests dos articles han quedat aprovats per unanimitat. 
A continuaci6 ... (Remor de veus. Pausa.) 
Article 61. 
Vots a favor? 
L’ article 6 1 ha quedat aprovat per unanimitat. 
L’ article 62., a 

El Sr. PUJOL I FOLCd:  Senyor president ... 
El Sr. PRESIDENT: Si? 
El Sr. PUJOL I FOLCRA: Votació separada del punt 2, 

sisplau. 
El Sr. PRESIDENT: Doncs, es vota en primer lloc el 

punt 2 de 1’ article 62. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta part de l’article ha quedat aprovat per 75 vots a 

La resta d’aquest article. 
Vots a favor? 
La resta d’aquest article ha quedat aprovat per unani- 

Passem ara a la votació de l’article 45. 
Vots a favar? 
En contra? 
Abstencions? 
La resta de l’article ha quedat aprovat per 75 vots a fa- 

Finalment, es vota l’article 66. 
Vots a favor? 
Aquest article ha quedat aprovat per unanimitat. 
(Remor de veus.) A veure, els senyors portaveus, el ..., un 

moment d’atenci6 ... El senyor lletrat em diu que t6 els dub- 
tes que s’hagi votat l’article 63. Jo crec que s’ha votat. 
(Pausa. ) 

Doncs, es vota ad cautelarn i infine (rialles) I’article 63. 
Vots a favor? 
Aquest article ha quedat aprovat per unanimitat. 
Passem al titol quart, capitol I: Esquerra Republicana de 

Catalunya té l’esrnena 199 i segiiiients. Per a la seva defensa, 
té la paraula el diputat senyor Benach. 

El Sr. BENACH: Gricies, senyor president. Faré una 
agrupaci6 d’esmenes, concretament, la 199, la 205, la 208, 
del capitol I, i també la 226 i la 242, del capítol 11, perque, 
prhcticament, s6n idbntiques a les que defensaré en el capí- 
tol I. Per tant, agruparia les esmenes d’aquest capítol. 

53 en contra i cap abstencid. 

esmenes, 

favor, 3 en contra i cap abstenció, 

mitat. 

VOT, 2 en contra i cap abstencib. 

La resta d’esmenes queden retirades en favor d’una 
transacci6, de dues transaccions, que suposo que després es 
presentaran. 

El Sr. PRESIDENT: A veure, torni a repetir les que de- 
fensa. 

El Sr. BENACH: Les que defenso: 199,205,208 ... 
El Sr. PRESDENT: No, no, 205 6s d’hiciativa; ser& 

El Sr. BENACH: Perd6,204. 
El Sr, PRESIDENT: Grhcies, 
El Sr. BENACH: 208,226 i 242. 
El Sr. PRESIDENT: Dos ... 
El Sr. BENACH: 226 i... 
El Sr. PRESIDENT: No, és que ja salta a un altre capitol, 

eh? 
El Sr. BENACH: Sí, perb és que és el mateix ..., i 242. 

Totes, totes estan basades en la mateixa teoria, senyor presi- 
dent. 

204. 

El Sr. PRESIDENT: Molt bé. 
El Sr. BENACH: Aquestes esmenes, doncs, tornen a fer 

referkncia al que vam venir a coincidir ahir com la Llei del 
<<pot>). Ho hem dit unes quantes esmenes abans i aquestes 
s6n les 6ltimes esmenes en que ho diem. Entenem que el 
<<pot>) pressuposa possibilitat i, per tant, no obligació, quan 
la Llei hauria de ser mks contundent i taxativa i pressuposar 
en aquests casos concrets obligació amb el verb <<haver)>. 
Les mesures de protecció no poden ser, sinó que han de 
ser. 

Mesures concretes de protecci6, doncs, han estat el prin- 
cipal motiu de totes aquestes esmenes. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Benach. 
El Grup d’hiciativa també té esmenes en aquest capitol. 

Per a la seva defensa, t& la paraula el senyor Fuentes. 
El Sr. FUENTES: Moltes grhcies, senyor president. 

D’acord amb el que han apuntat altres portaveus, el que fa- 
riem ja t% defensar totes les que fan referhncia a aquestes 
mesures de protecci6 i, per tant, també les infraccions i, en 
el seu cas, sancions. Per tant, serien les que corresponen als 
dos capítols, als dos capltols. 

Bé, perquE certament ja s’han donat molts arguments, 
aquestes esmenes, la major part d’elles, les que es referei- 
xen a la primera part, al primer capitol, tornen a incidir en la 
necessitat d’establir obligacions i no facultats per part del 
Govern de la Generalitat i, en el seu cas, tamb6 dels ajunta- 
ments, Per tant, es tracta de substituir en aquests articles 
aquestes potestats per obligacions, tota vegada que estem 
tractant de qüestions tan importants per a nosaltres com s6n 
mesures per protegir el patrimoni. 

Volem fer referencia -aixb sí- a les esmenes 209, 211 i 
212, perque fan referhda a la inspecció i valem posar f’ac- 
cent en la necessitat d’establir clarament l’obligaci6 de la 
inspecci6. Nosaltres, fins i tot, assenyalem que la inspecci6 
s’ha de portar a teme dues vegades, com a m‘nirn -durant 
la realitzaei6 de les obres i en acabar les obres-, perqu2 sa- 
bem també -i em sembla que ho coneixem tots per prijpies 
experikncies- que moltes vegades, un cop passada la ins- 
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pecci6, si no es torna a reiterar al final de l’obra, aixb pot 
donar lloc a modificacions o a irregularitats. 

I, en relació amb 1% apartat corresponent a les infraccions i 
a Ies sancions, nosaltres, que pensem que la Llei ha de con- 
templar -com contempla, naturalment- mesures de protec- 
ci6, mesures de foment, mesures, per tant, perqu5 el 
patrimoni sigui protegit per diferents mitjans i, alhora, per- 
qu& es fomenti el seu coneixement i, s i  escau, tambk ia seva 
utilitzacid, pensem que quant a les infraccions i les sancions 
no es tracta -hi insisteixo- que pensem que la via de la san- 
ció sigui l’única, ni l’exclusiva, ni la millor de les solucions, 
agreujant aquests continguts, per6 sí que pensem, sí que 
pensem que al costat de totes les altres mesures aquestes 
han de ser molt mds dures de Ies que establia el text, 

Per tant, les nostres esmenes anaven en la línia, a l’hora 
de marcar les infraccions, de completar el text, d’endurir 
molts d’aquests conceptes i també, a l’hora de fixar les San- 
cions, d’endurir aquests continguts. De tota manera hem de 
dir que s’han plantejat esmenes transaccionals que van en 
aquesta línia i que, per tant, nosaltres retirarem tot un seguit 
d’esmenes, bo i mantenint algunes que pensem que donen 
més precisió al text, com les que fan referkncia a la reinci- 
dencia; nosaltres pensem que ja hauria de quedar clarament 
establcrt en el text de la Llei les conseqükncies de la reinci- 
dhcia;  per tant, nosaltres marquem que en cas de reincidim 
cia s’han d’incrementar les sancions amb un 50%; en canvi, 
el text ho deixa a un arbitri discrecional de la Generalitat, i, 
en conseqükncia, mantindrem +om deia- aquestes esme- 
nes, perb les altres, relatives a les faltes i sancions, tot i que, 
com 6s obvi, no satisfan plenament -les infraccions, volia 
dir, i les sancions- el que nosaltres preteníem, perd no hi ha 
dubte que mifloren el text. I, fent meves les paraules del se- 
nyor Dalmau, evidentment, a vegades des de 1’0posici6, no 
podem aspirar a tenir el tot i, per tant, ens quedem amb la 
part que podem aconseguir, sempre i quan comporti una mi- 
llora. 

Moltes grhcies, senyor president; moltes gricies, se- 
nyores diputades i senyors diputats. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Fuentes. 
Vostk, la 202, la mantd? (Pausa.) I la 205, tamb6. 

EI Sr. FUENTES: Senyor president ... 
El Ss. PRESIDENT: Sí, digui. 
El Sr. FUENTES: Si em permet, li diré les esmenes 

exactes que es mantenen, perque, corn que hem agrupat ara 
els dos capitols ... Mantenim les esmenes 200,202,205,209, 
211,212 ... -perd& (pausa), 240i 41,243 i 253. 

El Sr. PRESIDENT: La 253 esta transaccionada, eh? 
El Sr. EWENTES: Perdá, 57. 
El Sr. PRESIDENT: Eh, que esta transaccionada? 
El Sr. FUENTES: Sí, si, s í  ... 
El Sr. PRESIDENT: 6s la 257. La 257 es manté. Moltes 

(Pausa.) 
El Grup Socialista també té esmenes en aquests capi- 

tols. Fer a Ia seva defensa té la paraula el diputat senyor 
Dalmau, 

grhcies, senyor Fuentes. 

El Sr. DALMAU I RIBALTA: Grhcies, senyor president. 
La nostra línia argumenta1 6s la mateixa dels dos ponents 
que m’han precedit. Pel que fa al capitol primer tenim les 
esmenes 201, 203 i 206, totes contra la llei del <<pot>> i a fa- 
vor del deure de conservació. 

En aquest sentit, llegiré brevissimament el que diu el 
Projecte per@ s’entengui de quk parlem; diu: <<En cas 
d’incompliment del deure de conservació, el Departament 
de Cultura pot ordenar als propietaris,,,), -i etcetexa- ~l’exe- 
cució d’obres.>, És molt fort aixb, perqule, tal com esta escrit 
en aquest moment en el Projecte de llei, hi ha una laxitud, és 
a dir, la intervenci6 del Govern només es fa si li sembla pas- 
sible de fer-la; li d6na la porta oberta a fer-ho, perb, és clar, 
si es tracta d’incomplirnents del deure de conservació, a 
nosaltres ens sembla que el que hi ha d’haver és una obliga- 
ció, una exighcia de la intervenci6 del Govern. 

Pel que fa a les esmenes del capítol segon, que t e n i m  
nosaltres, senyor president, que s6n les 230, 232, 239, 249, 
250, 252, 255 i 256, les retirem totes en benefici d’aquesta 
transacció que, efectivament, no imposa unes sancions tan 
dures com noslatres hauriem volgut, perb com que són nota- 
blement més altes de les que hi havia previstes, doncs, Déu 
n’hi do!, 6s un pas endavant que no esta malament i, per 
tant, ens avenim a la transacció. 

El Sr, PRESIDENT Moltes grhcies. (Pausa.) Eaci’rn el 
mateix exercici que he demanat al senyor Fuentes i digui’m 
quines són les que manté. 

El Sr. DALMAU I RIBALTA: Molt bé, senyor presi- 
dent. 

El Sr. PRESIDENT: 201? 
El Sr. DALMAU I RIBALTA: Sí, 201, 203,206 i prou, 

senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Perfectament, grhcies, El Grup Po- 

pular també té esmenes en aquests capítols. Per a la seva de- 
fensa té la paraula el senyor Sirnon Pujol. 

El Sr. PUJOL I FOLCRA: Senyor president, defensard 
les esmenes 207, 210, 213, 227 i 258. I retiro les esmenes 
244 i 245. 

El Sr. PRESIDENT: Molt bé. 
El Sr. PUJOL I FOLCRA: Les nostres esmenes relatives 

al sistema de multes coercitives i d’inspecci6 respon al cri- 
teri de reduir el marge de discrecionalitat de 1’Administració 
en I’aplicació dels mitjans inspectors i coercitius en defensa 
del patrimoni. La potestat o facultat discrecional de 1’Adrni- 
nistració esdevé, amb les nostres, esmenes obligatorietat le- 
gal d’actuació. No imposar obligacions reals a I’Adminis- 
traci6 facilita els tradicionals retards en el compliment dels 
terminis que, unit a la manca d’agilitat administrativa, desrno- 
ralitza els ciutadans i obre portes a t’incompliment de la Llei. 

Pretenem, també, la supressió dels imports mhxims de 
les multes coercitives establerts al Projecte de llei en 
100.000 pessetes, en entendre que es tracta d’uun marge 
d’actuació que redueix a prhcticament res la capacitat coer- 
citiva d’aquestes normes legals. 

Voldria fer esment, encara que breument, a una qüestió 
que esta en el fons d’aquesta Llei. Si una llei esdevé només 
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un repertori de prohibicions i sancions en lloc d’estimuls i 
crida a la societat civil, aleshores es fomenta ia clandestini- 
tat i s’ofega la lliure iniciativa dels ciutadans. Apostem pel 
rigor administratiu, perb sense oblidar que la seva aplica& 
ha de respondre al criteri d’eficllcia social de la Llei. En 
tractar el &gim sancionador, les nostres esmenes responen 
al criteri d’endurir les mesures disciplinhries per tal de re- 
duir els incentius ecanbmics de les accions contrhies a la 
preservaci6 i foment del patrimoni cultural de Catalunya, ai- 
xf com una lectura municipalista. Les corporacions locals 
tenen una compet&tkcia concurrent en la protecci6 del patri- 
moni cultural, encara que limitada pel fet que la Llei estatal 
no considera de forma explícita organisme competent per a 
la seva execució les corporacions locals, 

Ara bé, l’article 7 de la Llei estatal declara que les corpo- 
racions locals han d’adoptar les mesures oportunes per evi- 
tar la degradaci6 del patrimoni del seu terme municipal. Cal 
reconkixer que si el plantejament teerritorial i urbanistic, es- 
pecialment les figures dels plans especials, són els instru- 
ments més eficqos per a la protecció normativa del 
patrimoni, aleshores els municipis tenen un ampli marge per 
redactar i aprovar inicialment de forma provisional mesures 
de protecci6 sobre els bens immobiliaris del patrimoni local. 
Seria, al nostre entendre, una limitació de l’efectivitat real 
d’aquest Projecte de llei negar-se a reconkixer el rol dels 
ajuntaments i fer una lectura molt restrictiva de les passibi- 
litats que, per exemple, es deixen obertes a la Llei estatal 
del patrimoni. 

Una lectura generosa de la funció dels ajuntaments com 
a agents de I’acció sectorial de la Generalitat en els propis 
termes municipals permetria reduir en bona mesura els COS- 

tos burocrhtics de I’aplicació d’aquest Projecte de llei i in- 
crementar la seva efectivitat i agilitat en els problemes que 
puguin anar apareixent per la seva major proximitat al ciuta- 

Aixi mateix, entenem que els municipis de menys de 
cinc mil habitants poden assumir aquestes funcions sense 
dependre dels consells comarcals. Passa que aquesta 6s l’es- 
mena que he anunciat la seva retirada, per consegüent, la 
dono per retirada, senyor president. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Pujol. Torn 
en contra: el senyor Salvatella té la paraula. 

El Sr, SALVATELLA: Sí,  moltes grhcies, senyor presi- 
dent. EI bloc d’esmenes compreses entre la 199 i la 206, a 
més de les 210 i 21 1 , presentades pels diversos grups, plan- 
tegen altra vegada l’eterna disjuntiva entre el <<pot>> i 1’*ha 
dew. Ens sembla millor que es pugui exercir en aquest casos 
la potestat que no pas que hi hagi I’obliagci6. Aquest capitol 
va lligat amb els articles 21, de ccdeure de conservaci6>>, i 
25, <<deure de preservació i manteniment>>, i preveu tambe 
els procediments en cas d’incompliment. 

Respecte a les esmenes 209 i 212, del Grup d’hiciativa, i 
213, del Grup Papular, pretenen assenyalar taxativament els 
moments concrets de la inspecció. No ens sembla conve- 
nient fer-ho, com diuen aquestes esmenes, forpament  du- 
rant la intervenció i el final d’aquesta. El redactat proposat 

ah.  

pel Dictamen diu: <den qualsevol moment,), i aixb dóna peu 
a fer-ho també, si escau, durant i al final de la intervenció. 
És, doncs, el proposat, un sentit més ampli, que també in- 
clou el que proposen les esmenes. 

Les altres, del Grup Popular i d’Esquerra Republicana, 
coincideixen en la seva proposta; s6n les 207 i 20&. Amb- 
dues volen suprimir el sostre mhxim de les multes coerciti- 
ves. Pensem que aquestes multes poden ser reiterades en cas 
de persistir ]’incompliment. Es tracta d’un procediment es- 
tablert basicament per tractar de doblegar la voluntat rebel. 
A més, és inconstitucional no assenyalar la quantia rnhxima 
en cas de sancions o multes. 

Respecte a les esmenes 242 i 243, dels grups d’Esquerra 
i Iniciativa, s6n idkntiques. Una vegada mes la qüestió del 
<<pot)> i de l’<<haver>>. Ens sembla adient deixar-ho com 
est& Tinguem en compte que es tracta d’una sanci6 ac- 
cessbria. 

Les números 226 i 227, dels grups d’Esquerra i Popular, 
respectivament, ens sembla a nosaltres que s’haurien d’ha- 
ver retirat, perqu& ja van ser objecte d’una transaccional. 
Així, la lletra c) del punt 5 d’aquest article 71, que diu: <<Les 
actuacions o intervencions sobre béns culturals d’interks na- 
cional o sobre béns catalogats no aprovades pel Departa- 
ment de Cultura)), quan esmenta les infraccions lleus, greus 
o molt greus en funci6 del dany causat. Aixb Bs, ens sembla, 
el que demanen ambdues esmenes. 

El Sr. PRESIDENT: De quines esmenes parla? 
El Sr. SALVATELLA: Estic parlant, senyor president, 

de les esmenes números 226 i 227. 
El Sr. PRESDENT: Grhcies. 
El Sr. SALVATELLA: Llavors, les esmenes correspo- 

nents al Grup d’hiciativa, les 240 i 241, van lligades, em 
sembla, en el seu plantejament. Preguntem: per que, en cas 
de seincidhncia, es podrien incrementar les sancions d’un 
SO%? Podria ser més, no?, o tal vegada menys. En tractar-se 
d’un aspecte difícil d’avaluar cal&& deixar marge a la quan- 
tificaci6. De tota manera, l’espcrit de les citades esmenes 
ens sembla, senyor Fuentes, que és recollit pel punt 2 
d’aquest article 73, quan diu que una de les causes per gra- 
duar les sancions serh la reimidencia. 

L’esrnena 253 remou altra vegada la qüestió del <<pot”. 
El Departament té la potestat d’ineoar l’expedient sanciona- 
dor si l’entitat local no ho fa en un termini de dos mesos. 
Ens sembla suficient. 

Pel que fa a l’esmena 257, deu anys semblen bé per a la 
prescripció de les infraccions de carhcter molt greu, Cal te- 
nir en compte al respecte el que estableix la Llei de procedi- 
ment administratiu. 

Finalment, l’esmena 258, del Grup Popular, no es pot ad- 
metre de cap manera. El redactat del Dictarnen és coherent 
amb els articles 34-5, 36, 37 i 47. Al llarg de tot el text pre- 
sentat es fa referhcia a la llickncia municipal. Aquí ens 
sembla que també cal fer-ho. 

Per tant, senyor president, votarem en contra de totes 
aquestes esmenes corresponents al títol quart, capítols pri- 
mer i segon. 
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El Sr. PRESIDENT: Exceptuant, suposo, les transaccio- 

El Sr. SALVATELLA: Sí. 
(Ei Sr. Descals demana per  parlar.) 
El Sr. PRESIDENT: El senyor Descals t6 la paraula. 
El Sr. DESCALS: Si m’ho permet, hem fet cinc grups 

d’esmenes, per agilitar tot el tema. El primer grup, que 6s el 
de la llei del <<pot”, és des de la 199 fins a la 206, incloses 
totes dues. Un segon bloc serien Ies 207 i 8. Un tercer bloc: 
210,211,212 i 213. Un quart bloc: 226 i 227; i finalment un 
cinquk bloc: la 242 i la 243. 

nais corresponents. 

Grhcies, 
El Sr. PRESDENT: 41,42 i 43. (Akgtí diu: ((41, n0.u) 
(El Sr. Benach demana per parlar.) Si, el senyor Benach, 

per que demana la paraula? 
El Sr. BENACH: Fer retirar l’esmena 226, senyor presi- 

dent. 
El Sr. PRESDENT: Doncs queda retirada, (El Sr. Fuen- 

tes demana per parlar.) Sí? EE senyor Fuentes. 
El Sr. FUENTES: Grhcies. Per retirar l’esmena 257, 
El Sr. PRESIDENT: 257, queda retirada, 
Molt bé. Doncs anem a les votacions, Amb votaci6 con- 

junta, les següents esmenes: de la 199 a la 206, incloses 
ambdues. 

Vats a favor? 
En contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han estat rebutjades per 25 vots a fa- 

Es vota ara l’article 67, segons Dictamen. 
Vots a favor? 
Vats en contra? 
Abstencions? 
Aquest article ha quedat aprovat per 60 vots a favor, 16 

A continuació es vota l’article 68, que no té esmenes. 
Vots a favor? 
L’article 68 ha quedat aprovat per unanimitat. 
A continuaci6 es voten les esmenes 207 i 208, a l’article 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han quedat rebutjades per 25 vots a fa- 

A continuació se sotmet a votació l’article 69, segons 

El Sr. BENACH: Senyor president, el punt segon el po- 

El Sr. PRESIDENT: Doncs, votem primer el punt segon. 
Vots a favor? 
Vats en contra? 
Abstencions? 
Aquest punt segon ha quedat aprovat per 76 vots a favor, 

A continuació es vota la resta de l’article 69. 

vor, 58 en contra i cap abstenció. 

en contra i 7 abstencions. 

69. 

vor, 58 en contra i cap abstenció, 

Dictamen. 

driem votar per separat? 

cap en contra i 7 abstencions. 

Vots a favor? 
La resta ha quedat aprovada per unanimitat. 
Article 70. Esmena 209, del Grup d’lniciativa. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 11 vats a favor, 

58 en contra i 13 abstencions. 
A continuació se sotmet a votació conjuntament les es- 

menes 210, i 213, i 212, i 211: 210,211,212 i 2i3, conjun- 
tament. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes ..an quedat rebutjades per 25 vots a fa- 

vor, 59 en contra i cap abstenció. 
A continuació se sotmet a votació I’article 70, segons 

Dictamen. (El Sr. Fuentes demana per parlar.) Sí, senyor 
Fuentes, 

El Sr, FUENTES: Per separat. 
El Sr, PRESIDENT: Separat, el que? (Remor de veus.) 

Els dos. Doncs, en primer lloc votem la primera part de ]’u- 
ticle 70. 

Vots a favor? 
En contra? 
Abstencions? 
Aquesta primera part de l’article 70 ha quedat aprovada 

Es vota la resta de l’article 70. 
Vots a favor? 
La resta de l’article 70 ha quedat aprovada per unanimitat. 
A continuació es voten‘ les esmenes 226 i 227, conjunta- 

El Sr. BENACH: Senyor president, la 226 ha estat retira- 

El Sr. PRESIDENT: Doncs, nom& la 227. 
Vots a favor? 
En contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 19 vots a favar, 

Es vota ara I’article 71, segons Dictamen. 
Vots a favor? 
L’article 71 ha quedat aprovat per unanimitat. (Remor de 

S’haurh de repetir aquesta votaci6 de I’micle 71. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L’article 71 ha quedat aprovat per 85 vots a favor, cap en 

Passem a l*artkle 72. Esmena transaccional a les 228, 

Vots a favor? 
Aquesta esmena transaccional ha quedat aprovada per 

per 70 vots a favor, 16 en contra i cap abstenció. 

ment. 

da, si ha recorda, fa un moment. 

61 en contra i 7 abstencions. 

veus.) No? 

contra i 2 abstencions. 

229 i 230. 

unanimitat. 
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I ara es vota I’article 72. 
Vots a favor? 
L’article 72 ha quedat aprovat per unanimitat. 
Es vota ara l’esrnena 240, del Grup d’hiciativa. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 9 vots a favor, 

61 en contra i 17 abstencions. 
Ara es voten conjuntament la 241 i 243. (Remor de 

vern) 241 i 243, conjuntament. (Remor de veus.) 42 i 43. 
Molt bé, doncs, votem la 242 i 243, conjuntament. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han quedat rebutjades per 26 vots a fa- 

Es vota ara la 241. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 27 vots a favor, 

61 en contra i cap abstenci6. 
Es vota ara l’esmena transaccional a l’article 73 ... (Re- 

mor de veus.) Com? Abans de votar l’article 73 votarem 
I’ esmena transaccional d’ aquest article. Ara, perque quedin 
votades totes les esmenes de l’article 73 s’ha de votar la 
transaccional, (Remor de veus.) Quk? (Remor de veus.) S ’ ha 
votat, s’ha votat. 

De manera que ara votem l’esmena transaccional a l’arti- 
cle 73. 

Vots a favor? 
Aquesta esmena transaccional ha quedat aprovada per 

I ara se sotmet a votació l’article 73, segons Dictamen. 
Vots a favor? 
L’article 73 ha quedat aprovat per unanimitat. 
Ara se sotmet a votació I’article 74. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L ’ d d e  74 ha quedat aprovat per 67 vots a favor, cap en 

contra i 24 abstencions. 
Es vota ara l’article 75, que no t6 esmenes vives. (Remor 

de veus.) Ah! si ,  la 75 té una transaccional, 1’6nica esmena 
viva que hi ha. Sí, la del Grup Popul ar..., no, la del Grup Po- 
pular és al 77. Nom& hi ha aquesta esmena transaccional. 

De manera que es vota 1’esmena transaccional a l’article 
75. 

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

Es vota ara l’article 75, segons Dictamen. 
Vots a favor? 
Aquest article ha quedat aprovat per unanimitat. 
L’article 76, que no té esmenes. 

vor, 61 en contra i cap abstemi6 

unanimitat, 

mitat. 

Vots a favor? 
L’article 76 ha quedat aprovat per unanimitat. 
Esmena 258, del Grup Popular, a l’article 77. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 20 vots a favor, 

A continuació, es vota I’article 77 segons Dictamen. 
El Sr. PUJOL I F O Z C d :  Senyor president, vota& se- 

parada del punt 2, si us plau. 
El Sr. PRESIDENT: Doncs, moltes grhcies, Votarem, en 

primer lloc, el punt 2. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquest article ha quedat aprovat per 88 vots a favor, cap 

en contra i 3 abstencions. 
A continuaci6 se sotmeten a votació els articles 78 i 79, 

80 i 81, que no tenen esmenes de cap mena... 
(El Sr. Fuentes demana per parlar.) Sí? 
El Sr. FUENTES: Perd6, senyor president, falten punts 

d’qaquest article. El Grup Popular ha demanat votaci6 sepa- 
rada d‘un punt, que 1> hem votat, perb falten els altres punts. 

El Sr. PRESIDENT: Falta votar la resta. Ja li votem la 
resta. 

Vots a favor? 
La resta de 1’ article 77 ha quedat aprovat per unanimitat. 
Ara, amb una sola votaci6, es voten els articles 78,79, 80 

Vots a favor? 
Aquests articles han quedat aprovats per unanimitat. 
Passem a les disposicions addicionals. El Grup d’Es- 

quema Republicana de Catalunya té esmenes? (Pausa.) El 
senyor Benach te la paraula per defensar-les. 

El Sr. BENACH: Gracies, senyor president. Tenim les 
esmenes 260, 267, 277 i 285. Esmenes que, en definitiva, 
segueixen amb la tbnica de mesures de preservació i protec- 
ció, per6 en aquest cas establint programes de prioritats so- 
bre les mesures esmentades. 

També s’han plantejat en aquestes esmenes el que per a 
nosaltres eren oblits, com, per exemple, el fet de declarar 
d’interhs nacional les pedres herhlldiques, les creus de terme 
i aitres peces similars, o bé el fet de donar la mbxima infor- 
maci6 quan es tracti de qüestions que poden ser considera- 
des d’interks públic. 

Finalment, entenem que no estaria de més un reconeixe- 
ment per part del Parlament de Catalunya cap al fet que el 
patrimoni cultural catala i, en especial, el patrimoni arqueo- 
lbgic és amenaqat greument, aixf com la constataci6 que la 
salvaguarda i adequació del patrimoni histbric i arqueolbgic 
constitueixen un factor de desenvolupament cultural, turístic 
i econbmic i cal conciliar-lo amb la planificaci6 vihria, ur- 
banística i minera i amb els interessos legftims dels cons- 
tructors, de manera que el patrimoni de la collectivitat no en 
surti perjudicat. 

64 en contra i 7 abstencions. 

i 81. 
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En tot cas, aquesta 6s la linia argumental de les esmenes 
referents a les disposicions addicionals. 

Moltes grhcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Benach. El 

Grup Popular: el senyor Pujol te esmenes per defensar a les 
disposicions addicionals; tk la paraula, 

EI Sr. PUJOL I FOLCRA: Senyor president, defenso les 
esmenes 26 1,268 i 27 1, disposicions addicionals. 

EI Sr. PRESIDENT: Molt b&. 
EI Sr. PUJOL I FOLCRA: La notorietat social, cultural i 

histbrica de 1’Església catblica a les dibcesis catalanes fa ne- 
cessari contemplar en aquest Projecte de llei la indusi6 de 
tots els cdificis i construccions religioses amb una antiguitat 
de més de dos-cents anys, j a  que, com a norma general, tota 
construcció religiosa anterior a 1793, a data d’avui, presenta 
un  seguit de valors histbrics i artistics que aconsella la seva 
protecci6 oficial i el foment de la seva rehabilitació si el seu 
estat així ha aconsella. Entenem que aquesta mesura perme- 
tr ia donar resposta amb generositat a l’esforq que, sense un 
ajut proporcionat per part de les administracions ptíbliques, 
I’Església a Catalunya i a Espanya esta desenvolupant per 
conservar i posar a l’abast de la població un patrimoni que 
s’ha anat configurant al llarg dels segles carn a expressi6 de 
la fe religiosa i dc la creativitat artística del nostre pobie. 

Sens perjudici dels principis de neutralitat religiosa de 
1’Administració pública, creiem que aquesta esmena perme- 
tria, per exemple, tenir un coneixement exacte del patrimoni 
cultural de I’Església catblica a Catalunya amb el suport de 
la Generalitat de Catalunya. Fet aquest que, més enlla de la 
titularitat d’aquests béns, permetria garantir millor la seva 
conservaci6. En aquest sentit, incloem en aquests beneficis 
les pedres herkltlques, creus de teme i peces similars, que 
també es prcveu a la Llei 16/19&5, del patrimoni0 histórico 
españal, a efectes de no haver de fer servir ka norma estatal 
per garantir de forma subsidikria la protecció d’aquests 
béns. 

Grhcies, senyor president, senyores i senyors diputats. 
EI Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Pujol. El 

Grup Socialista tamb6 té esmenes: per a la seva defensa, te 
la paraula el diputat senyor Dalmau. 

El Sr. DALMAU I RIBALTA: Grhcies, senyor president. 
Tenim, concretament, la 262,264 i 266. 

El Sr. PRESIDENT: Molt bé. 
El Sr. DALMAU I RIBALTA: No, i encara una altra, se- 

nyor president, la 274, que 6s a la disposició addicional ter- 
cera, ja que totes les addicionals les farem d’una sola 
tacada. 

El Sr. PRESIDENT: Molt b6. 
El Sr. DAL,MAU I RIBALTA: La 262 preten que la de- 

claració d’interks nacional no abasti només els castells sin6 
que també s’estengui a les torres i fortificacions, que, de fet, 
en realitat, constitueixen amb els castells tot un sol conjunt. 

La 264, que 6s a l’apartat segon, el que pretén és que 
quan el conseller de Cultura presenti la relaci6 d’aquests 
castells, s’hi incorpori una especificació concreta sobre l’es- 
tat de conservaci6 en que es troben i un programa de mesu- 

res per garantir aquesta conservació en línia lbgica amb allb 
que s’ha exigit per a la resta de monuments i bkns declarats 
en cls articles de la part dispositiva de la Llei. 

En la 266 el que pretenem és que es recordi que, en el 
cas de 1’Arxiu de la Corona d’AArag6, hi ha una situació es- 
pecifica d’aquest Arxiu, diferent de la dels altres de Catalu- 
nya; que, per tant, la referkncia que s’hi fa recordi allb que 
disposa I’Estatut d’ autonomia respecte a aquest Arxiu. 

I, finalment, la 274 és una esmena clhssica nostra centra 
una inclusi6 clhssica per part del Govern també quan es 
tracta de la referhcia a les diputacions amb relaci6 a les 
lleis d’organització territorial. Com que el nostre desacord 
amb aquest punt de vista del Govern en relaci6 amb les lleis 
d’organitzaci6 territorial ja tamb6 6s clhssic i ja  ha estat rei- 
terat en cadascun dels projectes que l’han inclbs, no repetiré 
i’argumentació nostra en aquest terreny, que és prou cone- 
guda. 

Moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes ghcies, senyor Dalmau. El 

Grup d’lniciativa per Catalunya tamb6 t6 esmenes: el senyor 
Fuentes té la paraula per defensar-les. 

El Sr. FUENTES: Moltes grhcies, senyor president. Sí, jo 
defensaré les esmenes 263, 269, 270 i 272. Aquestes esme- 
nes totes elles van en la línia que s’ha apuntat ja en altres 
esmenes i, fins i tot, moltes d’elles són coincidents. Nosal- 
tres pretenem ampliar la declaració de béns d’interks nacia- 
nal a les fortificacions, pedres heraldiques i creus de terme, 
manifestacions megalítiques prehistbriques, i també declarar 
com a espais de protecció arqueolbgica tots els jaciments in- 
cIosos en l’inventari del patrimoni arqueolbgic de Catah- 
nya. 

Per tant, el que nosaltres pretenem és estendre aquesta 
protecció a aquests béns -hi insisteixo-, com fan altres es- 
menes. Pensem que, en linia amb el que hem vingut defen- 
sant en tot l’articulat d’aquesta Llei, 6s bo que ampliem i 
millorem els mecanismes de protecci6. 

Segurament, aquesta deu& ser la meva ~l t ima,  la meva 
darrera intervenció en aquest Projecte de llei, per tant, jo 
vull apro-fitar només per expressar la meva satisfacció, mal- 
grat que moltes de les nostres esmenes no han estat adme- 
ses, per6 la meva Satisfacció perquk crec que, globalment, 
aquest Projecte de llei, aquesta Llei que ser&, j a  a partir 
d’ara pot ser un bon instrument per a la protecció, per a la 
promaci6, per al foment, per a I’acreixement del patrimoni 
de Catalunya; caldrh voluntat política del Govern de la Ge- 
neralitat i també de les altrcs institucions, caldran mitjans i 
cal&& que entre tots plegats fem un esfoq, un esfoq de 
conscienciació, un esforg de sensibilitzaci6 en relació amb 
la irnporthncia que té el patrimoni cultural de Catalunya 
com a element bhsic i fonamental de la nostra identitat. I es- 
perem que tot aixb es pugui complir adequadament amb 
aquest instrument, que no és l’tinic, per6 sí que ha de ser un 
instrument importantíssim per acomplir aquests objectius. 

Vull aprofitar també per donar una altra vegada les grh- 
cies a tots els ponents i també als serveis de Ia cambra, que 
tant ens han ajudat en la tramitaci6 d’aquest Projecte de ilei, 
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Moltes grhcies. 
El Sr. PRJ2SIDENT: Moltes grhcies, senyor Fuentes. 

Torn en centra: el senyor Salvatella, té la paraula. 
El Sr. SALVATELLA: Grhcies, senyor president. Res- 

pecte a les disposicions addicionals, un primer grup dg esme- 
nes, entre la 260 i la 266, pertanyents a tots els grups de 
t’oposició, pretenen incorporar torres, fortificacions, errni- 
tes, monestirs, esgldsies, etchtera, entre els monuments que 
cal declarar d’interks nacional. Ja esta contemplat a l’article 
7 tot allb que es pot declarar: monuments, conjunts, zones ..., 
no entenem per guk $’esmenten aquests tipus de monuments 
i no uns altres; de vegades aquests monuments que citen les 
esmenes tenen importhcia, d’altres vegades no; a mks, el 
fet de no incloure’ls no vol dir que se’ls exclogui. 

Respecte a les esmenes 268, del Grup Popular, i 269, 
d’hiciativa, coincideixen. De fet, proposen declarar d‘inte- 
res nacional les pedres herhldigues i les creus de terme: és 
un terna semblant a l’anterior. Em sembla prou detallada al 
respecte la dac i6  de l’artick 7. Aquestes esmenes, per altra 
banda, són idhtiques al punt primer de la 267, &Esquerra 
Republicana. 

Les 270 i 271, dels mateixos grups anteriors, s6n iguals 
que el punt segon de l’esmena 267: les manifestacions me- 
galítiques prehistbriques ja estan incloses a la Llei com a 
llocs histbrics o monumentals. 

L’esmena, del Grup Socialista, la 274, respecte a ella 6s 
convenient i just que la Generalitat assumeixi la titularitat i 
gesti6 dels bkns del patrimoni cultural actualment en mans 
de les diputacions; així ho estableix la Llei 5/&7, del 4 
d’abril, de rkgim provisional de cornpetencies de les diputa- 
cions provincials. Aixb, per altra banda, apareix també a les 
lleis d’arxius i de biblioteques; si aquestes ho porten, 6s lb- 
gic que tanab6 ho porti la Llei que contemplem, que és una 
llei-marc. De fet, tot aixb, tot plegat esta en l’esperit, en la 
línia del procés de comarcalització. 

Pel que fa al primer i segon punts de l’esmena 267, del 
Grup d’Esquerra, ja han estat comentades en parlar de les 
esmenes 268,69,70 i 71. 

Quant al punt tercer, cal repetir una vegada més que una 
cosa és l’inventari i una altra el cathleg. 

L’esmena 277 em sembla rebutjable per conceptes pres- 

I, pel que fa a l’esmena 272, del Grup d’hiciativa, ens 
sembla inacceptable, perqus <<inventah -ja ho hem dit 
abans en altres intervencions- és <<difusió>>. 

supostaris. 

Moltes grhcies. 
El nostre vot ser&, per tant, negatiu a aquestes esmenes. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor ... (Pausa,) 
Passem a la votació de les disposicions addicionals: es- 

mena 260, del Grup d’Esquema Republicana de Catalunya. 
El Sr. DESCALS ; Senyor president, si em permet ... 
El Sc. PRESIDENT: Sí, hi ha agrupacions per fer? 
El Sr. DESCALS: Sí, és que s6n admeses. Hi hauria un 

primer bloc, que contindria la 260, la 264 i la 265; un segon 
bloc, amb la 262 i 63; un tercer bloc, amb la 267, 68 i 69, i 
unquartYambla270i271. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes gricies. Accepten els se- 
nyors portaveus aquestes agrupacions suggerides? (Pausa, ) 
Doncs, ho farem així. 

En primer lloc, esmenes 260,264 i 265. 
Vots a favor? 
En contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han quedat rebutjades per 18 vots a fa- 

A continuaci6, es vota la 241, del Grup Popular, 
Vots a favor? 
En contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 9 vots a favor, 

Es voten ara conjuntament les esmenes 262 i 263. 
Vots a favor? 
En contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han quedat rebutjades per 18 vots a fa- 

Esmena 266, del Grup Socialista. 
Vots a favor? 
En contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 13 vots a favor, 

A continuació se sotmeten a votació conjuntament les es- 

Vots a favor? 
En contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han quedat rebutjades per 24 vats a fa- 

vor, 60 en contra i cap abstenció. 
A continumi6 se sotmeten a votaci6 les esmenes 270 i 

27 i, conjuntament. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han quedat rebutjades per 12 vots a fa- 

Se sotmet, ara, a votació l’esmena 272, del Grup d’hiciativa 
Vots a favor? 
En contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 26 vots a favor, 

Se sotmet a votaci6 la disposició addicional primera. 
Vots a favor? 
En contra? 
Abstencions? 
La disposició addicional primera ha quedat aprovada per 

70 vots a favor, cap en contra i 16 abstencions. 
A continuació se sotmeten a votaci6 les diposicions addi- 

cionals segona, quarta, cinquena, sisena i setena, que no te- 
nen esmenes. Conjuntament. 

vor, 56 en contra i 3 abstencions, 

67 en contra i 10 abstencions. 

vor, 57 en contra i 4 abstencions. 

60 en contra i 9 abstencions. 

menes 267,268 i 269. 

vor, 60 en contra i 12 abstencions. 

60 en contra i cap nbstenci6. 
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Vots a favor? 
Aquestes disposicions addicionals han quedat aprovades 

per unanimitat. 
Se sotmet ara a votaci6 l’esrnena 274, a la tercera, del 

Grup Socialista. 
Vats a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 12 vots a favor, 

Es vota ara l’addicional tercera, segons Dictamen, 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta addicional ha quedat aprovada per 70 vots a fa- 

Se sotmet ara a votaei6 l’esmena 277, d’Esquerra Repu- 

Vots a favor? 
En contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 26 vots a favor, 

Passem ara a les disposicions transitbries, disposici6 fi- 

En primer lloc, el Grup Socialista, que proposa una nova 

El Sr. DALMAU I RTBALTA: Grhcies, senyor president. 
Nosaltres el que pretenem és una cosa que també hem €et 

en altres lleis i que també ja vam intentar incloure -inGtil- 
ment, perque ho vam perdre- al comengament de la Llei 
una cosa semblant, que és que el Consell Executiu, després 
d’aprovar la Llei d’avui, presenti en el termini d’un any un 
pla de protecci6 de tots aquests béns, un pla especific de 
protecció del patrimoni cultural de Catalunya, perque és 
que, si no, ens passar& all6 que ja hem denunciat en altres 
ocasions, que s’aproven les lleis perb després el que no hi 
ha s6n diners ni plans per fer-les complir. De manera que 
aquesta disposici6 dita transitbria que jo li pronostico un fi- 
nal trist, diguem, seria el compromis del Govern de treballar 
amb calés a favor del patrimoni. 

70 en contra i 4 abstencions. 

vor, 12 en contra i 4 abstencions. 

blicana de Catalunya. 

60 en contra i cap abstenci6. 

nal i exposició de motius. Fem lWtim bloc, aquest. 

disposició transitbria. Tk la paraula el senyor Dalmau. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Dalmau. 
El Grup Popular, a la disposició final té una esmena, la 

El Sr. PUJOL I FOLCRA: 279,81 i 82 ... 
El Sr. PRESIDENT: A l’exposició de motius, aquestes 

El Sr. PUJOL I FOLCRA: La 79 i 8 1 queden retirades. 
El Sr. PRESIDENT: 79 retirada i 281 tamb6. 
El Sr, PUJOL T F O L C d :  Sí. La nostra esmena incor- 

pora al text de la Llei e1 mandat de la disposici6 addicional 
cinquena de 1’Estatut &autonomia de Catalunya, que ha es- 
tat ignorat pel Consell Executiu de la Generalitat per la via 
d’entendre-la en un sentit tan restrictiu que, a la prhctica, la 
buida de tot contingut real. I és mal interpretar l’article 149.2 
de la Constitució espanyola en termes de concudncia 

279 ... 

últimes ... molt bé. 

La doctrina establerta en la Sentkncia del Tribunal Cons- 
titucional, del 31 de gener, sobre la Llei estatal de patrimo- 
ni, mes enllh del precepte estricte de control de I’exportaci6 
i espoliació, inclou un tractament general de la matkria, jus- 
tificat pel fet que cal una definició uni tha  i integrada del 
patrimoni espanyol. Amb aquests arguments s’estableix un 
tractament uniforme mínim que permet a 1’Bstat una. inter- 
venció independent del que resulta dels titols de repartiment 
competencial de l’apartat primer de l’article 149 de la Cons- 
titució. Tenint en compte aquesta doble perspectiva del fe- 
nomen cultural en I’estat de les autonomies, caldria anar 
assumint una nova actitud de diiileg i d’entesa. Així mateix, 
incorporem els principis de subsidiarietat que s’imposen a la 
d inhica  organitzativa de les institucions europees, amb la 
conviccid que la proximitat entre les administracions gesto- 
res i els ciutadans suposa una major efichcia i d6na millor 
resposta a les demandes dels ciutadans, 

Grhcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Pujol. 
Sí, el senyor Dalmau s’ha de pronunciar sobre les esme- 

nes a l’exposici6 de motius. 
EI Sr. DALMAU I RIBALTA: Es que jo no m’he adonat 

abans, senyor president, que wstk volia agrupar les transit& 
ries i l’exposició de motius. 

”hi tenim dues, la 286 i la 287. La primera és perquE es 
faci constar que la facultat que tt5 la Generalitat de declarar 
béns d’interks nacional no neix pas de la S e n t h i a  del Tri- 
bunal Constitucional, sin6 que, en tot cas, aquesta Sentkncia el 
que va fer és confirmar-la i ampliar-la, És un punt de detall. 

S la 287 pretdn que en l’exposició de motius es faci una 
referencia a la menció que la Llei contempla del patrimoni 
documental, del bibliogrhfic i de I’ etnolbgic. 

I aprofito que aquesta és la darrera intervenci6, senyor 
president, ja que no far6 desprks posicionament ni..., corn en 
diem, d’aixb, del ... 

El Sr. PRESIDENT: Explicació de vot. 
El Sr. DALMAU I RIBALTA: ... explicació de vot! -per= 

d6; moltes grhcies-, ]’explicació de vot sobre el conjunt de 
la Llei, per també donar les grhcies a tothom. Aixb se sol fer 
sempre, sembla un ritual, perb almenys puc dir que en el cas 
d’aquesta Llei na ho és perqw2 hi ha hagut gent que ens ha 
ajudat molt, de dintre de la casa i de fora de la casa també 
hem rebut molta ajuda, i desprh hi ha hagut molt bon am- 
bient a la Ponencia, fins al punt que tots els ponents ens 
n’anirem a casa amb un dibuix -aixb no ho saben, no ho te- 
nen els altres diputats- un dibuix exclusiu que ens ha regalat 
en Joan Descals, individualitzat, eh?, amb la cara de cada 
ponent en el dibuix, i aixb li ho hem d’agrair també p6blica- 
ment. (Remor de veus.) 

El Sr. PRESIDENT: Que ha entrat a formar part del pa- 
trimoni histbric. (Rialles.) 

El Sr. DALMAU I RIBALTA: Exacte, formar& part del 
patrimoni individual dels ponents d’aquesta Llei, que és 
molt diferent. 

I després també volia dir, aprofitant que tinc el m i m  a 
les mans, que la valoració global que nosaltres fem de la 
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Llei, carn ja hem dit en altres ocasions, és positiva, més po- 
sitiva del que donaria a entendre el debat que hem fet aquf a 
l’hemicicle, en el qual, fora de les transaccionals, el Grup de 
la majoria no ens ha adrnhs ni una sola esmena, perb, en 
canvi, sí que és veritat que les cinc-centes que no van arri- 
bar aquí havien estat bmpliament debatudes i moltes d‘elles 
acceptades i que, per tant, amb independkncia que evident- 
ment tenim discrephcies puntuals ens adherim globalment 
a la filosofia del text i a bonissima part de la seva concreci6 
escrita. 

Mol tes grhcies . 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Dalmau. 

Torn en contra. El senyor Salvatella td la paraula. 
El Sr. SALVATELLA: Si, moltes grhcies, senyor presi- 

dent. Respecte a les disposicions transitbries i a l’esmena 
278, del Grup Socialista, ens sembla francament excessiva. 
En un any presentar un pla total de protecció, conservació, 
restauraci6 i rendibilització amb un calendari plurianual 
d’intervencions pot ser difícil d’assumir i ,  a més, condiciona 
totalment el futur, De tota manera, l’article 55 parla del pro- 
grama anual: <<L’Admhistració de la Generalitat ha d’esta- 
blir un programa anual d’inversions i ajuts per a la 
investigaci6, la documentacib, la conservacid, la recupera- 
ci6, la restaurad i la millora del patrimoni cultural amb les 
dotacions pressuposthies corresponents.)> 

Amb referencia a la disposicib final, pel que fa a l’esme- 
na 279, del Grup Popular, creiem que no s’ajusta a la redac- 
ció actual de la disposició final; hi veiem ... 

El Sr. PRESIDENT: Esta retirada, senyor ..., esta retirada. 
El Sr. SALVATELLA: Ah!, esta retirada, perdó. Molt 

bé, grhcies. 
I respecte a l’exposici6 de motius, les esmenes correspo- 

nents al Grup Socialista, al nostre crite ri... No cal esmentar 
aquí ni la Llei del patrimoni histbric espanyol, ni la Senten- 
cia del Tribunal Constitucional, molt respectables, perb ens 
semblen, en aquest sentit, alienes a l’objecte que estem trac- 
tant. 

Per altra banda, amb referkncia a l’esmena 287, recordar 
que no s’han admks les esmenes que feien refereneia a 
aquest terna sobre patrimoni documental, bibliogrhfic i etno- 
lbgic i, per tant, en coherhncia, tampoc podem acceptar 
aquesta, 

L’esmena 285, del Grup d’Esquem, no pot ser accepta- 
da, sobretot pel seu cmhcter catastrofista, que opinem que 
no s’adiu del tot amb la realitat. A més, tot all6 que cal or- 
ganitzar i protegir millor, controlar amb efichcia, aquesta 
Llei ja ho preveu i se’n fa esment al prebbul esmentat, cita 
la Llei del 34, les lleis sectorials actuals, la consideració hm- 
plia del patrimoni cultural sense excepcions i sense subrat- 
llats, la introducci6 dels espais de protecci6 arqueolbgica, i 
parla també de la promoció de la participaci6 considerada 
segons el que demana I’Estatut. 

Les esmenes corresponents al Grup Popular són la 281 I 
282. Esmentem que el que planteja la primera d’elles que- 
da ... 

El Sr. PRESIDENT: La 8 i retirada, 

El Sr. SALVATELLA: Bé, doncs, pel que fa a la 282, 
em sembla que na cal citar expressament la collaboració ne- 
cesshria entre 1’Estat i la Generalitat. No dubtem pas de cap 
manera de la voluntat d’ambdues institucions que així sigui. 

I, senyor president, si em permet, seguint l’exemple dels 
altres ponents, voldria afegir-hi unes paraules finals, ja se- 
nunciant a l’explicaci6 de vot. 

El Sr, PRISIDENT: Moltes grhcies. 
El Sr. SALVATELLA: Aquesta Llei del patrimoni cultu- 

ral em sembla que te una importhcia cabdal dins del con- 
junt legal que aquest Parlament ha anat aprovant. El 
patrimoni cultural és un senyal d‘identitat nacional, no hi ha 
dubte. Representa una part vital de les arrels histbriques 
prhpies del pais. Aquesta Llei, com a llei marc que engloba 
les d’amius, museus, biblioteques i cultura popular i tradi- 
cional, completa el bloc legislatiu Msic sobre el patrimoni 
cultural de Catalunya. 

Durant aquests mesos de treball han sortit i s’han resolt 
amb un ampli consens temes tan rellevants corn el del paper 
dels municipis respecte al patrimoni, el de l’Església, pos- 
sei’dora d’una part important d’aquest patrimoni, el de la 
creació, per exemple, del Consell Assessor, el de I” % cul- 
tural, etc5tera. Penso que en aquesta Llei hi tindrem un estri 
útil de protecció, conservació, acreixement, investigació, di- 
fusi6 i foment del patrimoni +om diu I’article primer, 

Fonamentalment, senyor president, senyores i senyors di- 
putats, l’aprovació d’aquesta Llei és un acte d’afimaci6 na- 
cional. Per aixb l’hem votada el nostre Grup de Conver- 
ghncia i Unió, convequts que ens dotem alhora d’una eina 
eficaq per a la nostra cultura i per a la nostra identitat 
col4ectiva. 

Jo voldria, arribat aquest moment, donar Pes grkcies a to- 
tes les persones, entitats i associacions que han fet passible 
la redacció, la discussió i l’aprovaci6 d’aquest text legal: els 
responsables del Departament de Cultura, encapqalats per 
I’honorable conseller senyor Guitart; els senyors Joaquim 
Triadú i Eduard Carbonell; I’equip assessor, liderat pel se- 
nyor Raimon Carrasco; els serveis juridics, thcnics i admi- 
nistratius de la Cambra, especialment el senyor Xavier 
Muro. Esmentar-los tots potser f6ra tasca gairebé impossi- 
ble, 

Si que voldria, perb, remarcar el clima de coordialitat, 
comprensió i ponderació que ha presidit els treballs de la 
Panencia. Una llei que presentava de sortida 681 esmenes, 
tres d’elles a la totalitat, i que ha arribat al Ple amb 192, 
amb un 72% d’esmenes acceptades, transaccionades o reti- 
rades, vol dir que és una llei treballada, consensuada al mA- 
xim fins alla on s’ha pogut amb l’esfoq de tothom. 

El que se’n va dir temps enrere, amb certa ironia, l’espe- 
rit de Sant Cugat ha illuminat en tot moment el camf que ha 
seguit la Llei del patrimoni cultural catalh. 

Els diputats senyors Dalmau, Benach, Fuentes i Pujol ens 
han demostrat la seva preparació i el seu afany per millorar 
la Llei. Particularment, perb, voldria agrair públicament 
l’ajut constant i experimentat al vertader mestratge que he 
trobat en el meu company, el diputat senyor Joan Descals. 
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Grkies, per tant, a tots. 
1 acabaré per via d’exemple formulant un desig. L’any 

1708, quan el duc de Noailles va envair la meva comarca, 
I’EmpordB, s’enduguk de Sant Pere de Rodes la Biblia mi- 
niada del segle X que ara és a la Biblioteca Nacional de Pa- 
Sis. Aquesta obra que els francesos anomenen amb un cert 
cinisme la Biblia de Noailles, en honor de qui la va robar, 
I’any passat va ser aquí, precisament, a Barcelona, a I’expo- 
sició <Catalunya medieval>>, que el Departament de Cultura 
va organitzar amb motiu dels Jocs Qlimpics. 

La Llei que hem aprovat en el seu article primer ens re- 
corda que cal vetllar pel retorn dels béns culturals catalans 
que es trobcn fora del pais. Tant de bo aixb pogu6s ser veri- 
tat i tornessin tots a casa. Tant de bo, per exemple, la Biblia 
de Rodes pogués tornar un dia a casa seva, alla, a mig aire 
de la muntanya de Verdera, damunt la plana on tal vegada 
s’estimaren, amb un amor per cert físicament impassible, la 
sirena i el pastor. 

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

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Salvatella. 
Passem ... (Ei Sr. Benach demana per parlar.) Si, el senyor 
Benach té la paraula. Per qui? la demana? 

El Sr. BENACH: Li demanava la paraula, senyor presi- 
dent, per no allargar el debat, s i  em permet& fer una breu 
explicació, ara, en el conjunt en que ja ho han fet tots els 
ponents, i així j a  despres no caldria, almenys per part meva, 
tornar a intervenir. 

El Sr. PRESIDENT: T6 dos minuts. 
El Sr. BENACH: Moltes grhcies, senyor president. Tam- 

b6 expressar la satisfacci6 pel treball fet en aquesta Llei. Jo 
d’entrada voldria agrair, i potser sí que amb noms i cog- 
noms, ai Departament de Prehistbria, Histbria Antiga i Ar- 
queologia de la Facultat de Geografia i Ristbria de Ia 
Universitat de Barcelona, a la Comissi6 de Patrimoni de 
1’ 11-lustre Coblegi Oficial de Doctors Llicenciats en Filosofia 
i Lletres i en Ciencies de Catalunya, a la Societat Catalana 
d’Arqueologia, i també a la Comissi6 de Cultura del meu 
Partit, d’Esquerra Republicana, tot cl suport i ajut. Ha estat 
una ajuda molt important, vull dir, i per tant penso que és 
respectable i s’ha de citar aqui. I tarnbk, evidentment, corn 
s’ha citat abans, als serveis de la Cambra i del mateix De- 
partament de Cultura. 

S’ha expressat abans amb anterioritat la satisfacci6 dels 
treballs que s’han fet a la Ponbncia, regal inclbs del senyor 
Descals. Ja voldria acabar dient que, en tot cas, unes parau- 
les que ha expressat el senyor Dalmau amb anterioritat no 
acaben de ser certes. El senyor Dalmau ha dit ades del trist 
paper de l’oposició>>; jo diria que amb aquesta Llei el paper 
ha estat interessant, que potser un dels aspectes agradables 
que té aquesta feina, la feina de diputat, la feina de politic, 
6s que aprens moltes coses, i no hi ha cap dubte que en 
aquesta Ponhncia, que a m b  el treball en aquesta Llei hem 
aprks moltes coses. El que passa és que, senyor Dalmau, 6s 
allb de l’acudit: si est& a l’oposició, esta bé, per6 si esti- 
guéssim al Govern, Déu n’hi do. 

Per tant, acabar expressant, doncs, la satisfacció pel can- 
junt de la Llei que, evidentment, com hem dit al llarg del 
debat, hauria pogut ser millor des de1 nostre punt de vista, 
perb Dku n’hi do la feina feta i del resultat global. 

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

El Sr. PRESIDENT: Moltes grkcies, senyor Benach. Pas- 
sem a les votacions darreres. 

En primer lloc, esmena 278, del Grup Socialista. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 28 vots a favor, 

61 en contra i cap abstenció. 
A continuací6 se sotmeten a votació les dues disposi- 

cions transitbries i la disposici6 final, que no tenen en 
aquests moments cap esmena, conjuntament. 

Vots a favor? 
Aquestes disposicions han quedat aprovades per unani- 

Passem a 1’exposiciÓ de motius: esmena 282, del Grup 

Vots a favor? 
Vats en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 7 vats a favor, 

Esmena número 285, del Grup d’Esquerra Republicana 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 24 vots a favor, 

Esmenes 286 i 287, del Grup Socialista, conjuntament. 
El Sr. BENACH: No, senyor president, s’haurien de vo- 

El Sr. PFESIDENT: Doncs, primer la 286. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 19 vots a favor, 

Esmena 287, del Grup Socialista. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 27 vots a favar, 

Es vota l’exposici6 de motius, segons Dictamen. 
Vots a favor? 
L’expmici6 de motius ha quedat aprovada per unani- 

I ha continuació es vota el títol i títols de la Llei. 
Vots a favor? 
El titol i títols de la Llei han quedat aprovats per unanimitat. 

mitat. 

Popular. 

69 en contra i 12 abstencions. 

de Catalunya. 

61 en contra i 3 abstencions. 

tar separades. 

69 en contra i cap abstenci6. 

61 en contra i cap abstenció. 

mitat. 
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Alteracití de ]’ordre del dia 

Abans de prosseguir en l’ordre dei dia haig de demanar 
l’assentiment de la Cambra per introduir les següents modi- 
ficacions a l’ordre del dia, que 6s la posposició de la inter- 
peldació que era el punt 5, aixi mateix del punt 9 i el punt 
10, que quedarien posposats. I queden retirats el punt 17 i el 
punt 18, que eren dues mocions. 

Hi ha assentiment? 
Moltes grhcies. 

InterpeHaciÓ al Consel1 Executiu sobre 
Ia politica general de subministrament 

elkctric a Catalunya 

Passem al punt quart de l’ordre del dia, que és la inter- 
pellaci6 sobre la política general de subministrament elec- 
tric a Catalunya, presentada pel diputat senyor Rafael 
MadueAo, juntament amb dos diputats del Grup Socialista, 
que es tramita pel t r h i t  d’urgkncia. 
Té la paraula la diputada senyora Dolors Torrent. 
La Sra. TORRENT: Senyor president, senyores diputa- 

des i senyors diputats, la necessitat d’aquesta interpellaci6 
que formulem amb carhcter d‘urgkncia sorgeix com a con- 
seqühncia d’un fet que va tenir característiques de sinistre, 
L’apagada de llum que va produir-se gairebé arreu de Cata- 
lunya el dia 24 d’agost passat. Va &ser prhcticment una 
apagada nacional. ComenGo a continuaci6 per anunciar, per 
ai coneixement de l’honorable conseller -o consellera, en 
aquest cas crec que 6s conseller- que formuli la rkplica i per 
al conjunt diputats i diputades de la Cambra, que amb 
aquesta iniciativa pretenem que el debat se centri en aquells 
aspectes que fan referencia a garantir als ciutadans, consu- 
midors #energia, un servei públic de qualitat, com és el re- 
lacionat amb el subministrament elkctric, i en el dret dels 
ciutadans a ésser informats amb claredat i a sentir-se prote- 
gits en casos d’emergkncia com el que es va produir a Sant 
Quirze, protegits pel Govern de la nació. 

Ben segur que l’honorable conseller que ens parlar& a 
continuació aprofitarh l’avinentesa per informar del que fins 
ara se sap que es va produir i quins varen ser els factors de- 
sencadenants. Vull dir-li, senyor conseller, que la nostra 
preocupaci6 no és solament aquesta, malgrat que tota la in- 
formació ens interessa, perque, sens dubte, contribuira que 
tots siguem coneixedors de les causes i, per tant, conegudes 
les causes, ben segur que tant Govern com oposici6 podrem 
esbrinar les solucions, buscar-hi els remeis, encara que, és 
clar, correspon al Govern aplicar les correccions i fer possi- 
ble que no es produeixin efectes nefastos tant en la vida 
econbmica corn social del p a h  

No recordaré -perque suposo que són del seu coneixe- 
ment- articles de la Llei de l’estatut del consumidor, apro- 
vada en aquest Parlament el 24 de febrer d’aquest any, que 
clarifiquen forqa bé els drets dels ciutadans de Catalunya a 
uns serveis públics de qualitat. I, deixant clar ei principi que 
m’orknta, voldria, en segon lloc, dir el segiient: aquest ha 

estat un fet excepcional els darrers cinc anys, des del punt 
de vista que va ser una apagada d’hmbit gairebé nacional, 
per6 voldria dir tambB que no s6n un fet excepcional a Cata- 
lunya les apagades constants de subministrament elhctric en 
determinades zones Q b6 les microtallades que afecten el 
m6n de la producció. I abans he remarcat lyexcepcionalitat 
en els darrers cinc anys, perb, estrictament parlant, no ha es- 
tat un fet excepcional; recordin nom& l’apagada general de 
l’any 87. L’any 1987 el meu company de Grup Josep Maria 
Sala va substanciar també pel procediment d’urgkncia una 
interpellació sobre 1’ apagada, també general, que va pro- 
duir-se el 14 d’octubre. La situació que es va crear a Catalu- 
nya va ésser molt similar a la que es va produir el 24 d’ agost 
passat. Creiem -crkiern en aquell moment, corn ho creiem 
ara- que el tema politicament més significatiu era clarificar 
si el Govern de Catalunya va actuar CQIII calia en el moment 
que es va produir la situaci6 d’emerghcia. 

Vull recordar també -en honor a la veracitat parlament&- 
ria- que el mateix dia es van substanciar interpeliacions que 
expressaven preocupacions similars per part del PSUC i del 
Grup Popular. 

L’any 1990, el novembre, el company del Grup Santi 
Riera formulava un seguit de preguntes orals per les tallades 
de fluid eleCtric que van produir-se en algunes zones del 
Valles Occidental. 

L’octubre del 1991 el senyor Madueño i jo mateixa for- 
mulhvem unes preguntes per escrit sobre les interrupcions 
en el subministrament de llum en zones de Barcelona i del 
Barcelonh. L’any 92 un grup de diputats socialistes fomu- 
laven preguntes orals sobre les mesures que va adoptar el 
Consell Executiu davant el fet que el barri barcelones del 
Poblenou va estar sense llum trenta-tres hores. Finalment, el 
mes de juny passat, el company de Grup senyor Roma subs- 
tanciava una interpel.aci6 al Consell Executiu sobre la qua- 
litat del subministrament el&ctric a Catalunya, i es f i a  ressb 
-entre d’altres- dels efectes perversos que per a l’economia 
catalana tenen les massa sovint microtallades que afecten el 
món empresarial catalk 

Tots aquests referents parlamentaris els he exposat per 
tal de fer piiblica la nostra preocupaci6 constant per tots 
aquells ternes que afecten la qualitat dels serveis que s’ofe- 
reixen als ciutadans C Q ~  a consumidors en general i tamb6, 
en concret, als consumidors -si se’n vol dir aixi- empresa- 
rials o empresaris, 

Aquest darrer aspecte, el fet que els empresaris no tin- 
guin garantit el subministrament elkctric de qualitat en hora- 
ris laborals o segons les necessitats de producció -la qual 
cosa vol dir no sofrir microtallades que afecten el funciona- 
ment de tecnologia moderna o el sistema informlltic- reper- 
cuteix directament en la seva capacitat competitiva i en la 
del pais, i en la confianga dels ciutadans i en la del pafs. I 
aquest és el tema: aquest i no altre. Per@ la situació del 
dia 24 passat va produir de nou inseguretat, va produir des- 
concert, va tenir efectes -en alguns casos afectats, jo no di- 
ria víctimes, perqu& potser pot semblar una paraula un xic 
exagerada-, perb, evidentment, víctimes, afectats, que es 
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varen sentir impotents. Només el temps, les hores podien fer 
front a les situacions d’angoixa que es van produir i, sense 
voler ser catastrofista, per6 els voldria recordar algunes de 
les situacions que es van succeir: persones atrapades en el 
metro; persones atrapades en the2s; persones irnrnobi- 
litzades en la xarxa ferrovihria; hospitals que van afrontar la 
situació amb equips d’emerghcia, perb amb dificultats i 
riscos, sobretot a les unitats de vigilhcia intensiva; pkrdues 
en ia inddstria i en el comerq -per exemple, la petroquimica 
va ser un dels sectors m6s afectats-; pkrdues en les empre- 
ses d‘informhtica; bloqueig -cosa molt important- de les lí- 
nies telefbniques; incomunicaci6, desinformació i un llarg 
etchtera. 

I crec que, per acabar-ho d’adoba -fent una mica h del 
llenguatge col*loquial-, a Tarragona, no crec ..., va ser així, 
poc després, al cap d’un parell de dies, va tornar-se -al cap 
d’uns dies- va produir-se el mateix, o sigui que es van tor- 
nar a trobar sense llum mentre que el retorn a la normalitat 
va ser desigual arreu de Catalunya, on determinades zones 
van trigar molt mes del que 6s previsible o permissible a tar- 
nar a les situacions d’abans de l’apagada del 24 d’agost. 
Doncs, bk, tot plegat sembla -tot, tat plegat, tot- per un 
llamp. 

Sembla que uns fenbrnens meteorolbgics anunciats van 
desencadenar un seguit de danys en la xarxa electrica cata- 
h a  que varen produir una s&rie de desconnexions que ben 
segur ens explicar& el senyor conseller. No voldria -no vol- 
driern- entrar gaire en els detalls tecnics que es van succeir, 
perquE vostk sap que el Grup Socialista -i d’altres grups- ha 
demanat la seva compareixenqa a la Comissió d’Indústria i 
esperem que sigui aprovat pel conjunt de grups i, per tant, 
creiem que tindrem oportunitat de parlar d’aquests temes 
durant quatre hores i, per tant, amb un cert assossegament, i 
que ara potser no és gaire el moment d’entrar en aquests te- 
mes més thcnics. 

I no hi vull entrar, en aquest moment, intencionadament, 
perqub el que ens preocupa, essencialment, no és el fet tec- 
nic de com va succeir l’apagada nacional, sinó el fet de per 
qu& va succeir de nou una apagada d’aquestes característi- 
ques. Tornin a recordar l’any 87. 

Ens preocupen les conseqühcies d’aquesta nova apaga- 
da nacional, les conseqiihcies socials i econbmiques; ens 
preocupa la resposta política del Govern de la Generalitat 
davant una situaci6 d’emerghcia nacional; ens preocupa 
com s6n previsibles i evitables actuacions com aquesta; ens 
preocupa quins mitjans s’han posat a 1’abast de Catalunya 
per fer-les evitables; ens preocupa com s’informa els ciuta- 
dans, i ens preocupa quina seguretat tenen els ciutadans da- 
vant situacions d’ emergencia nacional i quins controls 
s’efectuen perque aixb no passi. Tot aixb ens preocupa, se- 
nyor conseller, i volddem que no ens contestés amb conflic- 
tes o no conflictes de cornpetkncies 4 x b  espero-, si ho van 
fer uns o ho van fer altres ... NQ és aixb el que esperem. Es- 
perem una resposta també independent de les companyies 
elkctriques, no condicionada, no perque les companyies no 
hi puguin dir la seva i puguin tenir les seves motivacions o 

els seus arguments, sin6 que voldríem que el Govern ens 
donés una visió mks globalitzada en funció dels interessos 
nacionals, no tant en fumi6 dels interessos sectorials. 

I ja li deia abans que no voldriern que es culpés altres 
institucions, com va apdixer a la premsa els primers dies, 
que ens sembla a nosaltres que no va contribuir gaire a cla- 
r i f icar la situaci6; mQ aviat la va embolicar una miqueta. 
Per tant, senyor conseller, esperem de la replica la clara 
convicció de tots que el Govern ha apxks dels errors i esmer- 
qarA tots els esforps per donar una major seguretat infor- 
mativa i resolutiva als ciutadans de Catalunya, 

Volem garanties de futur, volem col-laboració institucio- 
nal i volem que s’evitin situacions com la de final d’agost, 
siguin apagades de llum o siguin d’dtra naturalesa. 

Voldn’em saber, en darrera insthncia, si en cas que es tor- 
nessin a produir situacions com aquesta el Govern tk previst 
algun pla d’emerghcia, que aixb creiem que tambk va fa- 
llar, senyor conseller. Per tant, l’invito que em contesti. 

Moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyora Torrent. 
Pel Consell Executiu t6 la paraula l’honorable conseller 

senyor Subirh. 
El Sr. CONSELLER D’INDOTSTMA I ENERGIA (An- 

toni Subirh): Senyor president, senyora diputada, senyors 
diputats, senyores diputades, bé, senyora Torrent, jo no li 
dic a voste com faci la pregunta i llavors jo faré la resposta 
més o menys corn em sembli a mi, encara que, dit aixb, li 
haig d’agrair molt el to de la seva interpellació. Perquh em 
sembla que vostk, molt intencionadament9 ha adoptat un to 
ser&, que és el que, en situacions complexes com aquesta -i 
que realment, sense ganes d’acusar ningG, perb efectiva- 
ment implica diverses institucions-, és el que cal per inten- 
tar esbrinar quk va passar i per treure’n les conseqühcies 
per millorar de cara al futur. 

Voste ha cornengat fent una afirmació molt certa, molt 
certa. Vost2 va dir, ha dit q u e  l’incident del dia 24 va ser 
molt important)) -no recordo ara la paraula que ha utilitzat 
exactament, pe&., no sé si ha utilitzat <<catZtstrofe>> o algu- 
na cosa d’aquest tipus ... És veritat. És a dir, fixin-se que hi 
ha dos tipus de quaiitat del servei eIkctric. El que passa és 
que ens plou sobre mullat. Hi ha dos tipus de qualitat del 
servei elkctric. Es a dir, la qualitat <<normal>>, quotidiana, 
que no la tenim alla on l’hauríem de tenir i, llavors, els inci- 
dents molt grossos, com el que va passar el dia 24, que si el 
país es t iguh. ,  home, raonablement satisfet del nivell de 
qualitat quotidiana, potser estaria més en condicions d’en- 
tendre que incidents corn el del dia 24 no són evitables. És a 
dir, és impossible una certesa del cent per cent, una segure- 
tat d’un sistema complex com aquest del cent per cent. I és 
impossible entre altres rams per una que un tkcnic d’una de 
les empreses impiicades -i sense cap experihcia política, és 
a dir, amb tota la innochncia tecnica- va dir al cap de dos o 
tres dies. Va dir: <<la seguretat absoluta té un cost infinit,,. I 
aixb 6s així. 

Bé, incidents d’aquestn naturalesa -perque vegi que pas- 
sen-, doncs, n’han passat ..., no em remunto gaire enrere, 
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eh?, nom& a ]’any 87, comptant el que varn tenir aquí. Des 
de l’any 87 en@ molt fkilment es recopilen l’incident del 
12 de gener a Franp, que -fixin-s’hi- el nostre incident va 
desconnectar 2.500 megavats de pothcia. Aquest incident 
del 12 de gener del 87 a Fraya va desconnectar 8.000 me- 
gavats de pothcia. En tenim un altre a Alemanya, el 2 de 
mar$, d’una magnitud similar; en tenim un altre a Portugal, 
de 1.200 megavats de pothcia ... En tenim dos mCs a Franqa 
l’any 90, tamb6 -un de 700 megavats i 1’altre de 2,000-, i 
aixi li podria anar recitant fins al darrer -irnportantissim- 
d’IMlia, el 20 de maig del 93, amb 3.500 megavats de po- 
thncia desconnectada. No en el Mezzogiorno, eh?, en el 
nord-est d’Ithlia. És a dir que no es tracta, precisament, de 
zones on,,., vaja, a I’inrevés, es tracta de zones que tenen 
una xarxa elkctrica que, des del nostre punt de vista, és en- 
vejabie, 

Per tant, situacions com les de l’altre dia poden succeir, i 
no ser& mai possible evitar-les al cent per cent. El que passa 
és que es poden fer altres coses que miraré d’explicar-Ii; si 
no tinc temps a la primera intervenci6, doncs, a la segona. 

Encarem primer el problema que vost8 planteja, del ser- 
vei, de la qualitat quotidiana del servei, i, de fet, el que faré 
ser& ampliar una mica les coses que vaig dir l’altre dia, can- 
testant una interpel-Iació del senyor Roma. 

EE plantejament de la interpel-laci6 del senyor Roma va 
ser potser molt mes polbmic, i potser no vaig tenir I’oportu- 
nitat -precisament perque varn posar el dit a la nafra d’on 
hi havia el coll d’ampolla en el terna de c<domesticam mbs 
les companyies elhctriques, que esta en el no-desenvolupa- 
ment de determinada legislació per part de l’Estat, per6 6s 
igual., , 

Es poden fer coses per anar millorant el servei quotidih, i 
aquestes coses consisteixen essencialment a cornprometre 
les companyies elhctriques en un seguit d’inversions, perque 
aqui resulta que el servei elhctric nom& es pot millorar fent 
les inversions necesshies i €ent-les amb la cadencia adequa- 
da. 

Miri, en els anys que van des del 90 al 93 el total d’in- 
versió que s’ha fet a tot Catalunya en millora de la xarxa 
elhetrica per part de les tres companyies que operen aquí ha 
sigut de 39.200 milions de pessetes. Aquests 39.200 milions 
de pessetes e3 distribueixen en un 70% per part de FECSA 
-un 71, per ser mes precis, per part de FECSA-, que per al- 
tra banda FECSA té el subministrament del 50% de la PO- 
temia subministrada a Catalunya; el 19% per part 
d’ENHER, que per altra banda té el 35% del mercat, i el 
10% per part d’Hidroel&ctriea de Catalunya, que té el 15% 
del mercat. Es a dir, que es detecta, a més a mes, un esforq 
inversor superior per part de FECSA, explicable, entre altres 
coses, perquk potser era la que tenia un endarreriment en 
aquest tema, i potser també perque té la zona més difícil de 
subministrar del territori. Pe&, en qualsevol cas, hi ha 
aquesta acció inversora. 

El nostre Govern -que després en parlarem de com té les 
competbncies distribui’des- el que ha intentat amb aixb ha 
sigut comprometre les empreses elkctriques en els seus 

plans d’inversi6, i, a més a mds, negociar amb elles quines 
són les prioritats d’inversi6. En aquest sentit, vost&s van Ile- 
gir en els diaris, segurament, que fa cosa de dos mesos o 
tres vam signar un acord -un protocol, en deiem- en ei qual 
FECSA es compromet per als exercicis que van des del 93 
al 97 a fer unes inversions de 42.000 milions de pessetes; 6s 
a dir, que prhcticament doblen -no arriba a ser el doble- 
l’esfory; inversor de FECSA en els quatre anys anteriors. 

Pensin, a mes a més, que aixb no és cosa que sigui total- 
ment lliure, perqu2 les empreses tenen la seva capacitat 
d’actuació financera molt condicionada pel marc estable. El 
marc estable, que té algunes virtuts, perb que vost&s han, se- 
gurament, llegit de vegades declaracions meves assenyalant 
els defectes que td el marc estable. Entre altres coses, el 
marc estable té el següent defecte: que penalitza -i penalitza 
perquE! no incita: és a dir, una penalització, si vost&s volen, 
per omissi6- les inversions a les companyies que van dirigi- 
des estrictarnent a la millora de la venda al detall, que 6s 
alla on precisament es creen, en part, els problemes quoti- 
dians, aquells problemes que vost& esmentava, no només els 
que percep la mestressa de casa, que són molt importants 
perquk és un consumidor i un ciutadh, perb tamb6 els que 
percep nomes el comptador, que són els microtalls, o les 
mhquines-eines de control nurnbric, que s6n molt importants 
econbmicament, o b6 les osciklacions de tensió, &&era, et- 
&era, 

B&, doncs aquestes inversions no estan incitades pel marc 
estable, per tant, les companyies tenen tendkncia a fer les al- 
tres, que si que representen una millora de la seva posició de 
percepció de la distibuc% de la tarifa elkctrica a través del 
marc estable. Bé, perb aixb 6s corregible, per6 no 6s com- 
gible per al meu Govern. Qu8 mds voldria? Em faria una 
il.lusi6 boja. 

Per tant, nosaltres pensem que cal continuar aquest es- 
far$ inversor, i que continuarem fent el mateix, i tenim pre- 
vist signar acords similars amb les altres companyies que 
subministren a Catalunya. És clar, aixb, de fet, no és res més 
que posar blanc sobre negre i compromís públic als plans 
que inicialment ja tenen. Poques modificacions hem intro- 
dui’t, perque en la quantia, doncs, no tenim possibilitats d’in- 
eidir massa, i en canvi si que hem incidit en les prioritats de 
les diferents accions inversores, i aixb ho farem. Quan una 
companyia s’ha compromes en prjblic és molt m6s probable 
que compleixi aquell pla que no pas si no ha arnibat a aquest 
comprom’s. I aquest 6s el sentit, és corn el que es va firmar 
amb el gas i que va funcionant prou bé* 

De fet, perqu8 vostb vegi que si  que es van seguint 
aquestes coses i que, a més a més, s’ha millorat malgrat tot, 
vostg sap que es fan servir dues mesures per mirar la quali- 
tat del servei elhctric, el TIEPI, que és el temps d‘intemp- 
ci6 ponderat per la potencia, i despr6s el NIEPI, que 6s el 
nombre d’intermpcions, perquk pots tenir un TJEPI molt 
baix perqub els temps d’interrupció siguin molt curts, perb 
en canvi tots aquells afectes nocius sobre les maquines-ei- 
nes que jo explicava abans i sobre els comptadors s6n iguals 
de dolents. Be, amb el TIEPI, que és el que tinc q u i  a mh, 
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per exemple, des de l’any 87, en quE teníem uns tiepi del 
voltant de 7/X, hem passat a TIEPI de 4 a 3. (Remor de 
veus.) Si, eIs ho diré: el d’ENHER 6s 4,67; el de I?ECSA, 
5,3, i el d’Hidrolkctrica de Catalunya, 3,7. Bd, doncs, és una 
rnilIora considerable. 

Hi ha una petita inflexi6 dolenta 2’any 92, que es atribul- 
ble, basicament, a les obres; 6s a dir, quan es fan moltes 
obres públiques, i sobretot quan es fan moltes obres en ZQ- 

nes urbanes, van ser moltes les obres que es van fer per 
les Olimpíades, es produeixen inevitablement ruptures de 
canalitzacions ehktriques i, per tant, augmenta el TIEPI. Pe- 
&, no, no, l’any 92 ja anem bé. 

I ara, finalment, em permetrh ... Aixb pel que fa al submi- 
nistrament ordinari. Si em permet, senyor president -a la se- 
nyora diputada també se li ha arribat a encendre el llum 
vermell-, parlaré un moment del gran incident de ]’altre dia. 
Gran incident de l’altre dia que ja me I’he deixat per a1 fi- 
nal, perquk tindrem una sessió informativa, senyora diputa- 
da, perqui? el dia 25 ..., és a dir, T’incident va ser el dia 24 i el 
dia 25 jo vaig entrar un escrit en el Parlament demanant la 
sessi6 informativa, i no cal aprovar-la, perquk, d’acord amb 
el Reglament, si jo demano la sessió informativa, doncs, es 
fa sense que s’hagi d’aprovar en Comissió. Aixb ho diu el 
Reglament, és a dir, no 6s un invent meu. 

En aquesta sessió entrarem en detall i, a més a mbs, en- 
trarem en detall en coses que ara per ara encara no puc afir- 
mar amb rotunditat. Perb el que es perfila és e1 següent. El 
que es perfila 6s que cau aquell Ilamp, que immediatament 
no es produeix la intempci6, sinó que el llamp el que fa es 
provocar un incendi, l’incendi provoca al cap d’uns pocs 
minuts un curt circuit i, llavors, entra en funcionament el 
sistema automhtic. Perquh tot aixb passa en mitlisegons, el 
que ve a continuació passa en mil.lisegons; no hi ha inter- 
venci6 humana. La intervencili humana és en el &watge>>, 
és a dir, la regulacid dels elements de protecció; i llavors es 
produeix una seqiihcia nefasta; 6s a dir, que funcionen els 
elements de proteccib, per6 el que si que passa és que fum 
cimen amb una seqiihcia que potser no 6s la que havia 
d’haver sigut. I aixb 6s el que estem ara investigant molt a 
fons. 

Aquesta mala seqiikncia de funcionament dels sistemes 
de protecció fa que la pertorbació elkctrica es prupagui fins 
a les centrals nuclears, i a les centrals nuclears, naturalment, 
funciona el seu sistema de protecció, que 6s molt delicat i 
molt necessari, i fa entrar les centrals en el procés de parada 
assegurada. Procés que és irrecuperable, precisament perquE 
esta dissenyat així, i no cs poden tornar a posar en funciona- 
ment fins al cap de passades unes hores a través d’un proce- 
diment llarg. De manera que es produeix aquesta 
pertorbaci6, que para les centrals i que ens deixa, doncs, 
amb 2.500 megavats desconnectats. 

Pensin, a m6s a mks, que aixb es produeix a través de la 
xama gestionada -i no els he acusat jo mai de res, eh?, aixb 
ha de ser una anklisi estrictament tecnica- de Red Eléctrica 
Espaiiola. Bé, esteni treballant en aixb. Vosths saben que 
Red Eléctrica Española gestiona el gran transport i gestiona 

la producció; és el que dóna les ordres de qui produeix i on 
es transmet l’energia. 

Molt bé, i és un sistema complex. Nosaltres tenim la sen- 
sació que aquí s’haurh de treballar, per evitar incidents 
d’aquesta naturalesa, en el tema del &aratgen, de la calibra- 
ció dels dements de protecció perquB actuih en la seqiikncia 
adequada, s’haurh de veure per que no hi van actuar i, a més 
a més, caIdrh entrar encara en un altre tema que a mi em 
sembla que és aquell en quk el Govern de la Generalitat pot 
actuar mBs en aquest sentit, i seria un pas endavant molt im- 
portant. 

Mirin, Catalunya representa el 25% del consum espa- 
nyol d’energia. Aquell dia la previsió meteorolbgica era una 
previsi6 meteorolbgica de tempestes importants a tat el 
territori. Sobre la gesti6 instanthnia no hi podem fer res; slin 
mecanismes autornatics i passen en mildisegons, p e 6  sí res- 
pecte als criteris d’operaci6 de la línia; 6s a dir, es podia -i 
ho dic mig interrogant, mig afirmant- haver tingut rodant 
les centrals &miques del contorn de Barcelona, que en con- 
junt representen 1.000 megavats, que haurien pogut entrar 
en funcionament molt rhpidament si haguessin estat rodant. 
Z aixb es fa de vegades. No hi estaven. Se’m pot contestar 
amb tota raó que aquest augment de seguretat del sistema 
que representa, en cas d’amenaga de tempestes importants, 
tenir les tkrmiques rodant augmenta el cost de l’operació. 
Tornem a ser en un balanq d’aquelh de seguretat versus 
cost, perli no seguretat cent per cent ni cost infinit. Era assu- 
mible el cost? Aquesta és una. 

I aquesta és una línia de pensament que segurament ens 
portar&, al Govern, a demanar a Red Eléctrica Española la 
preskncia d’un delegat del Govern de la Generalitat, al- 
menys en el centre regional. Perquh, que fa el delegat del 
Govern en l’operació de Red Eléctrica central, a Madrid? 
Que fa? Home, no acciona els interruptors; simplement, 
marca els criteris sota els quals s’ha d’actuar. És a dir, m e -  
naqa de tempestes importants? Hi ha temiques a la zona? 
Doncs, tenir-les rodant. fis a dir, nosaltres ens sentiríem res- 
ponsables si el nostre delegat no hagués dit que es posin en 
funcionament les tkrrniques en seguretat. Doncs, aixb és el 
que demmarem. 

I després, finalment, senyora diputada, deixi’m fer un pe- 
tit comentari al terna que vosti5 ha esmentat d’allb dels con- 
flictes institucionals. Miri, si el dia següent de l’incident el 
to hagués estat aquest €0 de serenitat que ens permet avui, a 
voste i a mi, parlar en termes raonables, les meves paraules 
en relació amb els municipis i la línia de 400 quilovolts 
-400.000 volts, sí, sí, 400 quilovolts- des de VandeIlbs fins 
al centre de Pierola no haurien estat interpretades com van 
estar interpretades. 

Perquh sí que és cert que s’ha d’aprofitar qualsevol opor- 
tunitat per fer sobre els ciutadans la pedagogia que jo vaig 
intentar fer. Jo no volia recriminar rees i, a més a més, si algú 
té dret a fer una reclmaci6, doncs, és perfectament legitirn 
que la faci. Per6 el que volia dir -i ho tomo a repetir- 6s 
que no padem reclamar miilor servei elkctric i no saber que 
simulthniament amb aixb, en el moment que estem recla- 
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mant aixb, vol dir més línies, i que més línies volen dir, 
doncs, pals i cables que passen (remor de veus), i que en al- 
gunes zones es poden sote rrar... Sí, senyor Riera, perb vostk 
sap perfectament, i pregunti-ho a Red Elkctrica Espaiiola, 
que una línia de 400,000 mil volts, des de Vandellbs a Pie- 
rola, no es pot fer soterrada. Doncs, aixi, en aquests termes, 
podem parlar de les COSBS, i jo crec que podem millorar tot 
el sistema i continuar treballant perqu5 el servei quotidii 
també sigui millor, 

Moltes grhcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grkies, senyor conseller, TC 

cinc minuts la senyora Torrent per fer la replica. 
La Sra. TORRENT: Senyor president, senyores diputa- 

des i senyors diputats, valia dir en primer lloc ..., agrair-li 
també el seu to a honorable conseller. 

Dit aixb, voldria discutir alguna qüestió de les que vosth 
ha plantejat. No entrar en els temes tbcnics, perque, ja dic, 
ja en tindrem oportunitat en aquesta sessió de quatre hores, 
Perb sí que rn’agradaria dir al representat del Govern, a 

honorable conseller, que l’explicaci6 que vosti3 ens ha do- 
nat, desprds que un llamp -un llamp, ja ho he dit abans- va 
paralitzar tota la xarxa electrica de Catalunya, i bé, es va 
quedar gairebd Catalunya apagada, aixb es va produir l’any 
87 i aquestes solucions que vosth m’apunta, en aquest to tan 
amable que ha emprat amb mi, que s’estan buscant, doncs 
bé, si vost5 es repassa el Diari de Sessions de l’any 87 gai- 
reb6 fil per randa és el mateix, el mateix que va dir I’hona- 
rable conseller Macis Alavedra. Vull dir, miri, jo ara no 
crec que sigui el moment de Ilegir-ho, perb segur que també 
ho t6 subratllat. Jo ha tinc subratllat i &s gairebe el mateix. 
Per tant, de l’octubre del 87 al setembre 93 -sis anys, no?, si 
no faig malament els cblculs-, doncs, bé, és clar, ha de tenir 
un altre complement, aquesta explicació, perque una mica 
sembla que no sigui <<<de rebut>> dir: <<Ara farem el que ja  es 
va dir en el 87 que es faria.>> Gs allb, fil per randa, el que es 
va dir i que va dir el senyor conseller Macih. 

Dit aixb, també hi ha un terna que jo he tret, senyor con- 
seller, i 6s dir: <<Bé, acceptem que aquestes apagadem -no 
les voldrfern, evidentment, no les voldriem- <<es poden tor- 
nar a reproduir.n Aixb ho dmen fes companyies, ho diu vos- 
tk . .  Es probable, jo  no hi entenc, en aquests ternes, est& clar, 
com per saber si es poden tornar a produir, perb bé, també 
ho va dir l’honorable president de la Generalitat, que es po- 
den tornar a produir. Doncs bé, el que ens preocupa a nosal- 
tres, senyor conseller, és si aixb es pot tornar a produir, 
tkcnicament, qub fem, com ho preveiem, quins simulacres 
han fet per si es dóna aquesta possibilitat, quins estudis han 
fet, t h i c s ,  com s’ha d’actuar des del Govern, quins plans 
s’han de posar en marxa per no deixar desemparada la po- 
blació. Perque amb el que es va produir -aixb, també ho deu 
saber- molts alcaldes que no estaven de vacances en aquells 
moments, que estaven en eis seus pobles, van intentar con- 
nectar i tenir informació, van agafar el telhfon i van estar 
dues hores fins que no van saber notlcies del que passava a 
Catalunya. I voste m’ha posat l’exemple d’Europa.,., jo la 
veritat 6s que ja m’ho esperava, perquE 6s evident que a 

Franqa se’n va la llum ..., se’n va la llum a ItMia, a Alema- 
nya, al Canada tambk, eh?, al Canada tamb6, i, 6s clar, jo el 
que sé d’ aquests ~ G S O S  és que quan passen coses d, aquestes 
hi ha un pla d’emergkncia preparat ... (Remonde veus.) Sí, sí, 
senyor conseller, hi ha un pla d’eemergbncia que té molt pre- 
sents els municipis, els ajuntaments, perqu& no es pot donar 
el cas que els alcaldes no shpiguen,.., per@ les linies de te- 
Ikfon, senyor conseller, queden bloquejades, i la primera in- 
formació que va tenir la poblacid de Catalunya va ser dels 
representants de FECSA, si no ho recordo malament. Per 
tant, no hi va haver una acci6 del Govern, en aquest sentit. 

I, és clar, a mi els aspectes t8cnics i tot aixb em preocu- 
pen o m’interessen, perb des del punt de vista de resposta 
als ciutadans, de drets dels ciutadans, de drets dels consumi- 
dors, des d’aquest punt de vista, creiem que no es va actuar 
com s’havia d’actuar i nosaltres creiem que s’ha de fer un 
esforc perquk aixb no es torni a repetir. Jo Si voldria anun- 
ciar que nosaltres estem estudiant la possibilitat de demanar 
en la moció que es pugui fer en aquest Parlament una co- 
missió que estudii’ els casos d’emergkncia, que puguin ser el 
tema de l’apagada de la llum o d’altres, com li he dit, per- 
que estiguem una mica mCs preparats, perquk en aquest sen- 
tit creiem que qui t6 la rnhxirna responsabilitat en aquest 
pak no va actuar. La cara no la van donar els representants 
del Govern (remor de veus), va ser ..., quan va tornar-se a re- 
cuperar la llum van sortir uns senyors de companyies ..., pe- 
rb una mica la impressió és que alguns de vostks potser se’n 
van assabentar una mica ..., una mica tard, potser, amb la te- 
levisid, que va ser la que, quan es va recuperar la llum, la 
nomalitat, va donar la notícia. Evidentment, tenen dret a fer 
vacances, perque jo li he de dir que en aquells moments, el 
24 d’agost, jo tampoc era a Barcelona, perqu& tots tenim 
dret a les vacances, per&, 6s clar, jo no personalitzo. (Remor 
de veus.) Jo personalitzo ..., no personalitzo sinó que pensa 
que el Govern ha de tenir els mecanismes preparats perquk 
quan es produeixi aquest fet pugui donar una resposta a la 
població, perque, és clar, un cornenqa a dubtar si les com- 
panyies ho van comunicar.. ., perqus, és clar, evidentment, 
quan es produeix, després de l’accident de Vandellbs, hi ha 
una mica f’obligació, per exemple, quan es produeixen te- 
mes que afecten les nuclears, s’ha d’ avisar la Conselleria o 
el Govern, perb és que nosaltres voldríem fins i tot saber a 
quina hora ho van comunicar les companyies i com va anar 
aquest creuament d’infomaci6, per donar tranquilalitat a la 
poblaci6. 

I aquest era només, gairebé només el sentit de la nostra 
interpellació en aquesta ocasi6, eh!, sense renunciar a tots 
els altres aspectes de qu& crec que tindrem oportunitat de 
palar. Fa estona que se m’ha ences el llum vermell, eh? 
(Remor de veus.) Hauríem de parar... La veritat és que jo 
tinc coses a dir i m’agradda seguir parlant-ne. Espero que 
en la Comissi6 puguem parlar d’aquest tema. Han quedat 
moltes coses, perb em sembla que el fet, la preocupació 
principal que volíem transmetre és que el Govern no esta 
preparat o no s’ha demostrat que estava preparat per a casos 
d’emergencia, i, per tant, la possibilitat aquesta que s’orga- 

Fascicle segon 
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nitzi una comissió en el Parlment perquc vetlli, estudii’, 
amb I’ajuda dels thcnics que calgui, aquests temes, per estar 
més preparats a Catalunya. És per poder contribuir. 

Moltes grkcies. 
El Sr. PRESDENT: Grhcieh, senyora Torrent. El conse- 

ller t6 la paraula. 

nyor president, senyores diputhdes, senyors diputats, no sé 
pcr on comenqar, perb em sembla que cornenprk per quines 
eren les preocupacions en aquell moment. La meva preocu- 
p i 6  era donar llum a la població (rialles), mCs que donar 
tranquilditat. (Remor de veus.) No, no ..., deixant aquesta pe- 
tita broma, 

Jo li explicar6 com em vaig assabentar de l’apagada. És 
molt senzill: jo visc en una comarca que no va quedar a les 
fosques, va ser de les poques zones de Catalunya,.., bé, Gi- 
rona i el Maresme, essencialment. I vosth té raó: era el mes 
d’agost, esthvem de vacances, jo estava en un petit poblet 
que es diu Orrius i vaig decidir anar a cal barber -que és 
una cosa quc també es fa de vegades, no?-, i vaig baixar a 
Matar& al barber que vaig habitualment; em va tallar els ca- 
bells -els pocs que em queden-, vaig tornar amunt i quan 
arribo a casa em trobo amb una telefonada del Cap de gub- 
dia del meu Departament, concretament, el senyor Femenia, 
eh?, i em truca i em diu: &onseller, hi ha hagut a i x h  I em 
va explicar exactament ..., aixb devia ser potser mitja hora 
després que hagués passat I’incident, i em va explicar, 
doncs, on havia sigut l’inici, que no sabia -encara no se sap 
amb tota precisi6 com s’havia propagat-, perb que les cen- 
trals nuclears havien entrat en parada segura i que en aquell 
moment comenqaven a intentar les maniobres de recupera- 
ció. Li haig de dir una casa: l’actuació humana, desprds 
d’aquella quc passen rnil.lisegons -que el seu company del 
costat de l’escó coneix molt b6 el que 6s e1 milmlisegon: 
abans el1 i jo treballhem amb miklisegons; els d’ara treba- 
llen en microsegons o en nanosegons-, molt bé, doncs, allb 
que passa a continuaci6, que 6s la recuperació, all6 es fa 
amb intervenció humana i, per tant, ja no slin aquests temps 
tan curts; allb es va fer molt be, 6s a dir, és un dels exemples 
de recupemi6 ripida, donada la magnitud de la parada, per- 
quk mesurat també en temps ponderat per la potkncia van 
ser, em sembla, dues hores i vint-i-dos minuts, a una cosa 
d’aquest tipus. Ponderat per la potkncia vol dir que un qui- 
lovat de potencia parat durant vint-i-quatre hores compta 
igual que vint-i-quatre quilovats parats durant una hora, eh?, 
per6 el temps mitja de parada ponderat per la pothcia van 
ser dues hores i vint minuts, tal com li dic, o dues hores i 
vint-i-dos minuts. 

Per tant, esthvem sobre el tema, perb la nostra prioritat, 
la del Departament d’hdústria, la prioritat del Departament 
d’lndústria va. ser supervisar que la recuperació es produís 
en el menor temps possible. I deixi’m dir-li una cosa: hi ha 
hagut tota una s5rie d’instatlacions clau a Catalunya que 
han funcionat perfectament els seus sistemes: per exemple, 
a la Vall d’Hebron, que és la ciutat sanithria m6s impor- 
tant ..., de les més importants del sud d’Europa, va funcionar 

EE Sr. CONSELLER D’IND~STRTA I ENERGIA: se- 

meravellosament bé el sistema de cogeneració, és a dir, es 
va desconnectar de la Einia i va continuar funcionant sense 
cap dificultat. I aixb 6s una cosa que potser en instai-lacions 
clau s’hauria de prodigar més, perque, hi insisteixo, no se- 
rem capagos d’evitar que cada ics anys es produeixi un inci- 
dent de naturalesa similar, per@ passa en els pai‘sos que 
són molt més avangats que nosaltres en tema de xarxa elec- 
trica, i com que la complexitat augmenta el risc ..., pensi que 
aquests incidents que li he citat, corn el nostre també, es 
propaga el seu efecte per tota la xama europea. 6s a dir, la 
manera d’aconseguir aquesta informació 6s anar revisant les 
petges d’aquests incidents i llavors demanar la informació 
corrcsponent; tot esta interconnectat, i, per tant, 6s més vul- 
nerabIe que quan cada poble tenia la seva fhbrica de corrent, 

Molt bé. Vostk ha tret una altra qiiesti6, que 6s el que es 
va fer des de Pany 87. Miri, l’any 87 ..., la música sona 
igual, perb la lletra no, perqug resulta que la lletra és ... -són 
qüestions tkcniques i vost@ diu que no en vol padar-, perb, 
concretament* de les conclusions de l’accident de l’any 87 
es van treure les següents conclusions: refmqarnent de les 
centrals receptores de l’entorn de Barcelona -concretament, 
la de Pierola i em sembla que la de Rubi-; segon, reforqa- 
ment i tancament d’un mel1 a la ciutat de Barcelona, que 
s’ha completat i tancat, i, tercer, precisament la construcció 
de la Iínia de 400.000 volts de ... Si, senyora, de I’any 87, 
eh?, i resulta que esta acabada I’estació receptora, que esta 
substancialment feta la línia, i jo torno a insistir que, home, 
potser seria bo que entre tots miréssim d’agilitar, preservant 
els drets que tenen els ciutadans de protestar, dc demanar no 
sé quk, perb d’agilitar aquests processos. Perquk que una lí- 
nia absolutament necessbia, decidida desprks de I’incident 
del 87, a hores d’ara no pugui estar en funcionament per- 
quh ..., doncs, per aixb ..., doncs, molt b& Doncs, miri, tenim 
un sistema menys robust, elkctricament parlant, precisament 
per aixb , 

Bé3 i em sembla que he tocat els temes que vostk posava 
de manifest. Jo continuo pensant que l’obligaci6 del Depar- 
tament d’hdústria, més quc de tranquil-litzar, s’havia d’ocu- 
par de donar llum, que 6s el que vam fer. 

Moltes grhcies, 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor conseller. 

Interpelhci6 al Cansell Executiu sobre 
la politica d’abocadors de residus sblids 

Passem al sise punt de l’ordre del dia, que és la inter- 
pellaci6 sobre la polftica d’abocadors de residus sblids, pre- 
sentada pe1 diputat senyor Victor Gimeno, que té la paraula. 

(Remor de veus.) 
Silenci ! 
El Sr. GIMENO: Senyores diputades, senyors diputats, 

faria un incís, ja que la gent esta parlant de la llum, per re- 
cordar al senyor conseller que algunes comarques, amplis 
territoris de Catalunya, vam estar mes de quatre hores i mit- 
ja a les fosqwes, eh? (remor de veus), i alguns no estkvem de 
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vacances, sinó que esthvem en plenes festes majors i ens 
vam haver d’inventar el sistema de passar les festes sense 
llum. .. 

El Sr. PRESIDENT: Vagi a la qiiesti6. (Rialles i remor 
de veus.) 

El Sr. GIMENO: Grhcies, senyor president. Anant a la 
qüestib, la interpel4acib que volem substanciar en aquests 
moments parla sabre la problemhtica dels abocadors de resi- 
dus sblids, una interpel.laci6 que vam plantejar abans de la 
Llei, de la Llei reguladora de residus, aprovada per aquest 
Parlament el passat 30 de juny, p e 6  que no ha perdut en ab- 
solut actualitat, sin6 que crec que, fins i tot, per les últimes 
informacions o les liltimes notícies aparegudes als mitjans 
de comunicaci6, podríem dir que la problemhtica sobre els 
abocadors segueix essent plenament viva en la sacietat cata- 
lana. 

Vull recordar que l’objecte d’aquesta Llei que vam apro- 
var recentment era, precisament, regular la gesti6 dels resi- 
dus sblids a Catalunya, i que entre les prioritats del 
programa general establert a l’article 6 es parla de promoure 
la minimització, la recollida selectiva i la valorització, com 
a objectius prioritaris del Govern. És B dir, el 30 de juny 
aprovhvem una llei que avanGava en la formulació tebrica 
dels objectius del Govern. Del que vull precisament parlar 
és de l’adequació d’aquests objectius al que és la prhctica, Q 

al que, si mes no, ha estat la prhctica fins ara. Tant de bo 
que aquesta teoria que v m  aprovar el 30 de juny es posi rh- 
pidament en prhctica, perquk la prhctica és que durant 
aquests anys iltims, el Govern, d’una forma ostensible O 

d’una forma discreta, ha promogut, ha autoritzat i ha con- 
sentit actuacions irregulars, en les quals es pot demostrar la 
negligh~cia del Govern, el desinteres, potser la incapacitat i, 
algunes vegades, fins i tot, la connivhncia amb aquestes ac- 
tuacions irregulars. 

I vull parlar d’alguns fets molt concrets. A principis d’es- 
tiu es parlava d’aquells bidons abandonats que un dia sí i 
l’altre també anaven apareixent per diversos llocs. Perb no 
fa molt la premsa ens alertava d’un abocador, l’abocador 
més gran de residus industrials a Catalunya, que estava ubi- 
cat a una antiga empresa del Prat de Llobregat: em refereixo 
a aquest abocador amb més de cinc-centes tones de produc- 
tes, que estava en una antiga incineradora. Buscant la histb- 
ria, resulta que aquesta incineradora, que el nom de 
l’empresa era Tecresin, tenia una autoritzaci6 de la Comis- 
si6 d’hddstries i Activitats Classificades de Barcelona per a 
fer una incineració de residus inerts, de residus dornkstics, i 
que quan era prou ostensible la desviació de l’ús d’aquesta 
empresa, va haver de ser I’ Ajuntament qui l’any 90, el gener 
de l’any 90, precintbs les instalhcions, bbviament, que pre- 
cintés les installacions vol dir que prohibís la continuaci6 
d’una funci6 per a la qual no estava autoritzada aquella em- 
presa i que quedessin dipositades alli m6s de set-centes to- 
nes de residus. Aquest Ajuntament, I’ Ajuntament del Prat, 
comunicava a l’abd a la Junta de Residus el fet del precin- 
tatge d’aquesta empresa i li demanava que actuks com a ad- 
ministració responsable, 

Parlem del mes d’abril de l’any 90, som al mes de setem- 
bre de l’any 93; és a dir, han passat practicament tres anys i 
mig, en els quals la Junta de Residus ha rebut diverses co- 
municacions escrites i orals, demanant, per part de 1’Ajunta- 
ment, que s’actues all&, I bbviament s’ha actuat, s’I ha actuat, 
i fins i tot es diu que hi ha un trenta per cent, de les mes de 
set-centes tones que hi havia all&, que han estat retornades 
als seus propietaris inicials, 6s a dir, a les empreses que ha- 
vien portat els productes allh.Perb ei que tenim clar és que 
encara no sabem, no s’ha fet mes que un mostreig genhric o 
alguns mostreigs genkrics, no sabem quin és el contingut 
dels productes que hi ha allh i que, quan va sortir el tema, el 
que sí que van saber dir, per part de diversos membres de la 
Junta de Residus, 6s que no hi havia perillositat, no hi havia 
excessiva perillositat, no s’havien produ’it més complica- 
cions, que s’estava fent el projecte per netejar i que a partir 
d’ara si que ha sortit ja una primera fase d”actuaci6 en aque- 
lla empresa, tres anys i mig despres que 1’Ajuntament dema- 
nds a la Generalitat que actués. Pshcticament els mateixos 
dies surt a bdena, a la comarca de I’Anoia, que apareix un 
abocador de productes farmac&utics, nou bidons d’uns dos- 
cents litres cada un, que estaven llengats a una vora de la 
carretera i que, posteriorment, els mateixos tecnies de la 
Junta de Residus diuen que al costat hi ha un magatzem de 
productes farmachutics presumiblement de la mateixa em- 
presa. No hem aclarit si estava autoritzat o no estava autorit- 
zat i, suposant que estigués autoritzat, si estava autoritzat 
per a aquests tipus de productes. Molt ens temem que no. 
S6n dues mostres de poca agilitat, de poc interks a controlar 
eis residus, industrials o no industrials, que hi ha a Catalu- 
nya. 

Jo recordo que en una interpellació fa uns tres anys sobre 
el tema dels abocadors, el conseller de Política Territarial 
em plantejava, quan encara no existia la Conselleria de Me- 
di Ambient, em deia que el problema dels residus estava 
molt ben resolt o estava en vies de resoldre’s I que la majo- 
ria de comarques ja estaven en un proces en quE prhctica- 
ment tots els residus urbans, tots els residus municipals, 
podríem dir, segons la nova normativa, estaven en un procbs 
de control. Jo diria que aixb no és cert encara; les dades que 
ell em donava diria que avui encara no són vhlides, i el que 
sí  que podem dir 6s que sí que hi ha una major efichia per 
part de la Generalitat en la promoció de nous abocadors, és 
a dir, en la implantació de nous abocadors al territori. Per6 
els dubtes que tenim s6n: s’apliquen, en aquests nous aboca- 
dors, criteris de racionalitat quan n’estudiem la implanta- 
ci6?; es fa vigilhncia dels abocadors per veure si funcionen 
correctament i es llenqa realment el que diuen que s’ha de 
Elenqar?; es té en compte, s’ha tingut en compte la política 
de minimització i de valorització? Hi ha diverses preguntes 
que per raons de temps no en fart5 esment, perb d’intentar 
controlar diversos abocadors, diverses plantes d’aquestes, 
que he fet a ~ ~ V W S Q S  llocs de Catalunya, i les respostes, la 
major part, són prou ambigiies. 

Per6 vull referirme a dues qiiestions concretes. Una, de 
nous abocadors i l’altra, d’un abocador que ja fa temps que 



2938 DIARI DE SESSIONS I P - M r n .  60 / 17 de setembre de 1993 / SESSIO PLENARIA N6m. 34.3 

funciona. Nous abocadors: les comarques del Montsia i el 
Baix Ebre no tenen abocadors i s’esth en aquests moments 
fent un estudi d’implmtaci6 d’abocadors comarcals. En 
principi estaria molt bé. Resulta que es preveu per a una pa- 
blació de cinquanta mil habitants del Montsia i d’uns sei- 
xanta i tants mil del Baix Ebre dos abocadors diferenciats, 
completament al marge €’un de l’altre, cap vinculació i que, 
casualment, per allb dels criteris de la racionalitat, estan a 
una disthncia, si es confirmen els dos emplagaments, &uns 
sis o set quilhetres. Es a dir, que Tindrem dos abocadors 
ubicats a sis o set quilbmetres. I en aquests abocadors, al- 
menys el que ja esta el projecte redactat, el del Montsih, no 
consta en absolut cap vinculzició amb el Baix Ebre i no 
consta, excepte algun petit detallet perb que no preveu en 
un h t u r  una actuació, cap planta de tractament, cap planta 
de reciclatge, cap planta de valoritzaci6. Hi ha un dibuixet, 
per6 prkcticament no en parla, i fins i tot a les perspectives 
no parla, a les perspectives d’evolució d‘ abocaments no par- 
la de la política de minimització i de valorització. Pensem 
que esta fet amb l’esperit anterior a la Llei i no sé si es pen- 
sa modificar el projecte d’acord amb el nou esperit, 

I l’altre exemple seria l’abocador de Santa Maria de Pa- 
lautordera, un petit abocador que en principi havia de servir 
per a cinc o sis poblacions i per a un volum molt rduyt de 
brossa, que tenia uns setanta, vuitanta mil metres cúbics de 
capacitat i que 1’any passat van comenqar les gestions per 
fer-ne un.. . eufemísticament el projecte diu ccun arranjament 
i millora>> del dipbsit controlat de residus sblids a la capp- 
lera de les valls, perb un arranjament que significa multipli- 
car aproximadament per deu la capacitat inicial, jo dina que 
practicament 6s un abocador nou i és un abocador prou dife- 
renciat de l’hicial. 

Aquí vull comentar que ... el que abans comenthvem 
d’eschs interks o de neglighcia, aquí si  que podem dir que 
hi ha hagut extraordinhia dilighcia per part del Govern de 
la Generalitat a facilitar aquest nou abocador. La Comissi6 
Provincial dTJrbanisme de Barcelona €a una autorització, 
l’autoritzaci6 urbanística, el 27 de maig del 92, abans d’aca- 
bar els quinze dies d’informació pública i ho justifiquen, en 
respostes donades a aquest diputat, per@ urgia la prompta 
resolució del tema, no es podien esperar que s’acabessin els 
trenta, els quinze dies de temini d’infomació pfiblica, i no 
podien esperar del 27 de maig fins al I7 de juny, que era la 
propera reuni6 de la Comissi6 Provincial d’urbanisme. Se li 
comunica al propietari, al promotor, Neteges Prat, 1’1 de 
juny -e1 termini d’exposició s’acabava el 30 de maig- i 1’1 
de juny ja  comuniquen, la Comissi6 Provincial, a I’Ajunta- 
ment que s’havia ja aprovat la autorització aquesta. Poste- 
riorment, la Comissió d’Ind6stria i d’ Activitats Classifi- 
cades de Barcelona informa favorablement l’activitat e1 23 
de juliol i el mateix 23 de juliol al mati -suposo que deuria 
ser al matí- ho notifica a I’Ajuntament, perqu5 1’Ajunta- 
ment rep aquesta autoritzacib el 24 de juliol i 1’Ajuntament 
ja concedeix la llickncia al propietari el 28 de juliol. Vull 
dir, les coses van molt rhpid quan interessa que vagin rhpid. 
Si diem que aqwi hi havia interessos o hi han interessos de 

regidors i d’ex-alts chrrecs de la Generalitat, cal dir que sí 
que s’ha actuat amb una celeritat que no és prbpia -que no 
és prbpia- de l’Administraci6 i que, en tot cas, m’agradaria 
que se’m diguks per qu& urgia la prompta resolució del tema 
en una resoluci6 motivada que se’n fa en una resposta parla- 
menthria. 

En definitiva, se li concedeix una autoritzaci6 a aquest 
abocador quan hi ha un estudi d’impacte ambiental amb 
molts de dubtes, quan no es parla de lixiviats i que no preo- 
cupa, sembla, el problema dels lixiviats d’aquest abocador, 
quan no esta resolt el tema i se’ns diu que corn que sbn con- 
nexions entre empreses privades la depuradora de can Gui- 
nyal, d’una empresa que hi ha allí a la vora, que la Gene- 
eralitat no s’hi posa. En definitiva, el que voldríem saber és: 
preocupa el control dels residus al Govern?; existeix un 
compromís de regular el funcionament dels abocadors, tal 
com diuen, sense fixar temps, els articles S i els articles 31 
de la recent Llei aprovada?; tenim clar des del Govern, esta 
clar que hi han noves instalalacims a ubicar i que la prioritat 
no són els abocadors, sinó que la prioritat és el que dhiern 
de la valorització, de la recollida selectiva i del tractament i 
el reciclatge?; aquesta regulació d’abocadors tindrh efectes 
retroactius i afectar& tots els que es facin abans d’aquest nou 
Reglament? En definitiva, el que voldríem saber 6s quina 6s 
la política del Govern respecte als abocadors, quina és la 
política del Govern respecte a posar en practica aquesta Llei 
que vam aprovar i que sí que és nova, perb que hauríem de 
veure si afecta, també, la politica anterior. 

Gricies. 
El Sr. PRESDENT: Gricies, senyor Gimeno. Pel Con- 

sell Executiu, te la paraula l’honorable conseller senyor Vi- 
lalta. 

El Sr. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Albert Vi- 
lalta): Molt honorable senyor president, senyores i senyors 
diputats, diputat senyor Gimeno, realment no deixa respirar, 
perque acabem d’aprovar la Llei, senyor Gimeno, i ja em 
demana l’adequaci6 a la prhctica, perb s’esth fent. 

La politica d’abocadors, de residus sblids s’ha de referir, 
corn és Ibgic, necesshriament a la Llei reguladora que van 
aprovar i que voste ha citat. La Llei reguladora que, a més, 
est8 ..., s’infonna, també, i parteix del cinquk programa. Evi- 
dentment, en la Llei hi ha com a prioritari la minimització 
del volum de residus, la valorització dels residus generats i 
la disposici6 controlada dels rebuigs, En definitiva, tot allb 
que 6s recuperable i valaritzable, 6s a dir, tot allb que no si- 
gui rebuig no podrh anar a una planta de disposició contro- 
lada. Aquest és un principi. Aixb no vol dir que no es facin 
abocadors; se n’han de fer, perque, entre d’altres coses, si 
no fem abocadors, no podem clausurar tots els altres que hi 
ha, i aixb no vol dir que d’immediat es pugui portar tot a 
terme, perqu2 la mateixa Llei, amb una esmena d’lniciativa 
per Catalunya que va ser acceptada, admet que en determi- 
nades circumstancies pugui haver-hi una temporalitat, una 
transici6. Els abocadors de residus sblids participen, doncs, 
en aquesta tercera etapa de la gestió, que 6s la dkposici6 
dels rebuigs, controlada. 
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La politica de la Generalitat en aquest terreny t6 els se- 
güents objectius: la integració de les actuacions en el camp 
dels abocadors d’un sistema integral, d’una gestió integral, 
que inclogui la recollida selectiva, el reciclatge, el tracta- 
ment dels materials inerts, la clausura d’abocadors incontro- 
lats, etchtera. Dos: la consideració de la. comarca com a 
unitat basica de gestió; en aixb estem també en la línia del 
cinquk programa. El cinquk programa parla de principi 
d‘autosuficiencia i proximitat, de m‘nims desplagaments. 
Aquesta consideració de la comarca COM a unitat bhsica, 
unitat bhsica, a més, a la qual la gent se sent pertanyent 
-aquest,, , , crec que és poc qüestionable aquesta pertinenqa a 
una comarca-, el que permet és el foment de l’atribució de 
responsabilitats al3 consells comarcals en la gestió de resi- 
dus , encara que correspongui finalment als ajuntaments 
atorgar-les en el marc del programa d’acció comarcal, evi- 
dentment. I aquesta gesti6 O cansideraci6 de la comarca el 
que permet és una autarquia comarcal pel que fa als residus 
sblids d’origen municipal. 

I aquí jo penso que tamb6 és un moment de comentar 
aquest tema que ja alguna altra vegada també el diputat ha 
presentat, del problema del Baix Ebre i del Montsia. Pen- 
sem que cinquanta mil toneslany, com és al Montsih, 6s 
prou important per tenir un tractament en la zona... -ciri- 
quanta mil tones ..., suposo ..., deu estar incloses, no ho s& 
vull dir ..., (remor de veus) setze mil, bé. En qualsevol cas, el 
tema de la producció de compost, per exemple, és un tema 
que no esth necesshiament relacionat amb el volum, el sis- 
tema compost que preveiem és un sistema, doncs, simple, i, 
a mbs, és adequable a diferents mides i producció anual de 
residus. Perb en aquest cas el que.., allb que 6s important és, 
en molts casos, que es produeixi una recollida comarcal; re- 
collida comarcal perque moltes poblacions potser, per eco- 
nomia d’escala, no els permet tenir uns vehicles espe- 
cialitzats, no els permet tenir uns sistemes d’ aquesta recolli- 
da selectiva, la qual esth promovent la nova Llei. Aleshores, 
e1 sistema comarcal pensem que de per si és una organitza- 
ció que es defensa en tenir la gestió dels residus shlids mu- 
nicipals. Aquesta 6s la raó per la qual, doncs, pot tenir i ha 
de tenir, al nostre entendre, el Montsih el seu sistema, el 
Saix Ebre el seu sisterna. 

Un altre punt, quant a la política de residus sblids, és la 
corresponsabilització de la Generalitat mitjmgant la creació, 
si escau, de consorcis entre la mateixa Generalitat, el De- 
partament, el consell comarcal i els ajuntaments, si cal, per 
a la gestió dels abocadors, Camplementhriament, la Genera- 
litat presta cooperaci6 econbmica i thcnica als ens IocaIs. 
Aquesta preshcia en els consorcis comarcals per a la gestió 
dels residus, el que ddna, també, 6s un escreix de preskncia 
en el control i un ajut als consells comarcals i als ajunta- 
ments en aquest sentit, 

Altre terna que penso que és important tambk d’aqzlesta 
actuaci6 comarcal, d’aquesta gesti6 i de la mateixa politica 
de residus sblids de la Generalitat, del Govern de Catalunya, 
6s la supera& dels recels d’alguns sectors de la població 
respecte als equipaments mediambientals, mi t jqant  comis- 

sions de seguiment, mitjanqant aquesta participaci6 genera- 
litzada, doncs, dels alcaldes que formen part d’un consell 
cornarcal, i penso que aixb, a més, s’estb superant positiva- 
ment justament amb la política que -i és també un objectiu 
polític- aquestes installacions corresponguin al sector p6- 
blic, com és el cas, doncs, dels consells cornarca1s.Penso 
que l’acceptació del ciutadg en aquest cas és molt mks gene- 
ralitzada. Aixb no vol dir -i entro a tocar un dels temes que 
vost& ha tractat- que tarnb6 el sector privat pot -perque la 
llei ho permet i perquh, doncs, és correcte també el sistema- 
construir un abocador, com és el cas de Santa Maria de Pa- 
lautordera. En aquest cas és privat. 

Ha semblat que li dolia que hi hagués hagut diligencia. 
Intentem que hi hagi dilighcia sempre, en les nostres actua- 
cions, senyor Gimeno; intentem que n’hi hagi sempre. I jo 
penso que hi és. Per tant, no faria aquesta valoració que no- 
més hi ha hagut dilighncia en aquest abocador: hi ha dili- 
gencia en tot el que es pot. En aquest cas, doncs, segu- 
rament tots els papers estaven prou en ordre perqu5 el t r w t  
hagués estat normal. 

Hi ha un altre tema que el senyor Gimeno ha tocat, que 
són els temes que s’han anat produint recentment des de 
l’aprovaci6 d’aquesta Llei. Un 6s el tema de Tecresin; l’d- 
tre són, doncs, els famosos bidons; I’altre és del d’bjdena ... 
Evidentment, episodis d’ abandonament de residus, malaura- 
dament, se n’estan produint. Moltes vegades perque els ma- 
teixos productors els abandonen per no haver de pagar. En 
aquest moment els productes dels bidons o els productes de 
Tecresin, o els productes d’aixb d’bdena, hi ha installacions 
a Catalunya per poder-ho tractar. Per tant, no 6s un tema de 
manca d’installacions: hi ha installacions. El major control 
d’quests abocaments, j o  penso que d’una manera progres- 
siva s’anirh produint, per6 el que li vull dir és que, en el cas, 
concretament, de Tecresin, que és un terna -com vost5 ha 
assenyalat-, un tema vell, ha seguit tot un procds, perb ha 
seguit també en aquest procés -que ha sigut llarg-, hi ha ha- 
gut tambk un control. El control que aquells bidons situats 
allí, que s’han anat vigilant i que s’ha anat comprovant si 
afectaven O no l’aqiiífer, en aquest sentit puc assegurar-li 
que aquesta afectació -almenys a partir de les analisis que 
hem anat tenint- no es produeix. 

Des d’un primer moment, en el cas de Tecresin, es va 
buscar quins eren els propietaris d’aquella instal-lació i quins 
eren els propietaris dels residus que s’hi van abandonar. Es 
van buscar; molts d’ells havien desaparegut; altres, en els 
bidons no hi havia referkncia. Com vostk molt bé diu, una 
part d’aquests productes ja van anar a parar als seus produc- 
tors, als fabricants d’aquells bidons, i molts altres, doncs, no 
hi havia possibilitat d’exigir aquesta responsabilitat d’una 
manera &il. I amb aixb li vull dir que, justament, si ara hem 
pogut comengar a actuar ha sigut perquk la nova Llei que va 
aprovar aquest Parlament ens permet actuar amb molta mes 
celeritat. Molta més celeritat des d’un punt de vista adminis- 
tratiu, per6 també més celeritat i m6s claredat respecte a les 
responsabilitats que la mateixa Llei assigna als terrenys on 
s’hagin abandonat residus. 
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Per tant, el que sí  que, per altra banda, també li vull dir 
6s que des de feia temps -juntament amb I’Ajuntament del 
Prat- s’havia fins i tot &bat a una possibilitat d‘atargar 
una subvenció a 1’Ajuntament; després, aquest tema, doncs, 
per raons administratives, va ser més difícil, i abans de l’es- 
tiu ja  esthvem.. . , ja s ’ havia aconseguit -a través dels Mossos 
d’Esquadra- localitzar alguns dels responsables, i estaven 
citats per poder fer-se chrec dels costos d’aquesta elimina- 
cib, perque ara, en aquest moment i d’acord amb la nova 
Llei, el que sí que s’ha fet és prendre subsidihiament per 
compte de la Junta de Residus el tractament d’aquests resi- 
dus, que seran repercutits, per la via que sigui -per la via ci- 
vil i, en el cas que la Fiscalia ho considerbs, per la via 
penal-, per la via que sigui seran repercutits en els seus an- 
tics propietaris. 

Penso que amb aixb, senyor Girneno? a gran3 trets -i per- 
quh tenim ja el llumet vermell- he respost les seves inquie- 
tuds respecte als residus sblids trobats. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor conseller, 
Pot fer la &plica el senyor Gimeno, atenent-se al temps re- 
glamentari. 

El Sr. GIMENO: Grhcies, senyor president, ho procura- 
rem. 

El Sr. PRESIDENT: No ho procuri, no, faci-ho. 
El Sr. GIMENO: Senyor conseller, sempre és més fhcil. 

dir el que pensem fer que justificar el que es fa, i és obvi 
que dir que intentarem fer complir la llei -també intent& 
fer complir la llei el Govern- i dir que hi ha uns objectius i 
que hi ha una skrie de projectes d’actuaci6 6s més fhcil que 
no justificar algunes de les actuacions fetes, 

Em referiré primer a unes respostes concretes. M’ha 
semblat que, tot i compartir el fet aquest que la unitat basica 
d’actuaci6 sobre el tractament o sobre el control de residus 
sigui la comarca, i quan hi han comarques poc poblades, 
quan hi han comarques molt poblades, quan hi han comar- 
ques que al costat de la seva comarca tenen una comarca 
que geomorfolbgicament és molt similar a la seva, i que per 
tant seria fhcil buscar agrupacions de comarques -és el ma- 
teix cas del Montsi&-Baix Ebre, que, per la seva estructura- 
ció, hi ha un riu que el parteix, per6 hi han els suficients 
ponts com perque al nord de I’Ebre i al sud de I’Ebre hi ha- 
gin facilitats de comunicació entre totes dues-, l’autar- 
quia podria ser compartida i ,  en tot cas, dic, seria mks 
racional fes dos abocadors, per6 sí  fer una sola planta 
de tractament. 

El que no sé 6s si farem tamb6 dues plantes de tracta- 
ment perqu5 l’autarquia comarcal fa que sigui més rendi- 
ble fer dues plantes de tractament per a les 16.000 tones 
-16.746 tones- en qui: actualment es xifra la producció 
del Montsih i unes vint o vint i escaig que puguin ser les 
del Baix Ebre, 

En definitiva, crec que la racionalitat ha de privar sobre 
el concepte inicial d’unitat basica de comarca, perqu& les 
comarques que tinguin 6.000 o 12.000 habitants també han 
de buscar una so3ució prbpia i unicornarcal?, o potser per 
necessitats s’hauran d’agrupar? 

Una altra qüesti6: no em doi -a Iniciativa no li dol- que 
el Govern actui’ amb diligencia, actui’ amb celeritat i actui’ 
amb eficllcia. El que ens dol 6s que sigui per a segons qui. I 
quan he dit que <(segons qui,>, vaste sap que al darrerc del 
nou abocador, de l’ampliació de l’abocador 4’aquella defi- 
nici6 que en d&iem, no <mou,>, sin6 que en d&iem aixb, 
<<arranjament i millora),, que prhcticament és un projecte 
completament nou-, hi hagin persones que han tingut una 
gran influhcia dins el Govern perque eren alts c h e c s  
d’aquest Govern de la Generalitat. Vull dir, per a ells, molt 
bé, per6 per a Tecresin, també. 

I: a mi no em serveix dir que, com que no teníem la Llei, 
no podíem actuar diligentment, i ara hi actuarem, i que s’ha 
fet alguna cosa. S’han fet sis mesos de vigilhncia, s’han fet 
algunes miilisis, s’ha fet alguna passada per alla per veure si 
hi havia -evidentment- efectes sobre el medi ambient en 
aquell territori, per6 no s’ha fet un estudi seri6s ni del que hi 
ha, perque la primera fase, la primera fase que ha sortit ara a 
informació pública, la primera fase d’eliminació 6s per a 
classificació de residus. Per tant, vol dir que no hem avanqat 
molt encara, En tres anys i mig, evidentment, de celeritat i 
dillghcia, poca. 

I una altra cosa que diria jo, que tampoc no en tenen gai- 
re costum, el Departament i el Govern, que és dir: si a Te- 
cresin hi havien uns responsables, perquk 6s obvi que hi 
havien uns responsables, hi havia el que feia l’activitat ilk- 
gal i els que portaven l’activitat ilelegal, els que portaven els 
productes ilkgals. Jo he de dir, fins i tot, que tinc informa- 
cions que, possiblement indirectament, el mateix Govern de 
la Generalitat indui‘a empreses a portar productes a la inci- 
neradora de Tecresin perque era una planta que la tenien 
alla a la vora, i mentre no hi hagin queixes 6s una f ama  
d ’ anar eliminant productes. Aixb és diffcilment demostra- 
ble, perquk és clar que no hi han documents, perb tenim 
bastants evidkncies que hi havia aquesta situació. 

Tampoc no hi ha gaire dilighcia en les plantes de tracta- 
ment de Vilafranca, en la incineradora de Malla, en altres 
installacions que una cosa és autoritzar-les, i I’altra és con- 
trolar-les, i I’aEtra és, quan hi han irregularitats, demanar-ne 
responsabilitats. Quantes vegades s’han demanat responsa- 
bilitats? Quantes vegades s’ha intentat buscar culpables i 
quantes vegades no s’ha carregat en els pressupostos pú- 
blics, com ser2 el que ara ens costarh resoldrc el follún de 
Tecresin? 

Llavors, el que ens preocupa és, a partir d’ara, amb la no- 
va Llei o sense la nova Llei, hi ha realment la voluntat de 
redrqar la situaci6? Els nous abocadors, que no hem dit que 
no n’hi han d’haver per@ és obvi que n’hi ha d’haver al- 
gun, per6 no aquesta tercera fase ha d’anar davant de la pri- 
mera i de la segona, i pareix que estem impulsant la tercera 
fase, la dels abocadors, sense la primera i la segona. I no hi 
han abocadors vhlids i no hi han plantes de tractament vhli- 
des si no hi ha recollida prkvia vhlida. I d’aixb encara estern 
molt lluny. I no hi han plantes de valoritzaci6, de reciclatge 
i de tractament. Parem aquesta regulació perqu& les noves 
installacions compleixin la normativa? Farem aquesta regu- 
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laci6 dels abocadors de 1’article 31 de la nova Llei quan 
haurem fet les installacions deh nous abocadors? Eh nous 
abocadors fets abans o després de la regulacib, s’haurm 
d’adequar tots a aquesta regulació? Buscarem criteris de ra- 
cionalitat a l’hora de fer la irnplantaci6? Farem que els nous 
projectes s’adaptin a la nova Llei i es plantegin també quan 
fan anhlisis objectives, no com fa el projecte del Montsia, 
que diu: <<Fem una avaluaci6 amb un criteri)) -crec recordar 
que diu- mom una decisió abitrhria; diem que I’increment 
de la producció ses& tant i serh tant.)> No hem de buscar de- 
cisions arbitrhies, sinó objectius del Govern, minimitzaci6, 
valoritzaci6 i prospecció de nous residus en un moment de- 
terminat. Intentarem que els projectes siguin coherents? 
Promourem, realment, la recollida selectiva, el reciclatge i 
la recuperaci6 previs a aquests abocaments? O primer farem 
el negoci dels abocadors i despds ja veurem si apliquem la 
resta de política? Aixb és el que voldria que em clarifiqués 
en aquesta segona intervenció. 

Grhcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyor Gimeno. EI senyor 

conseller té la paraula, 
El Sr. CONSELLER DE MEDI AMBIENT: Senyor pre- 

sident, senyores i senyors diputats, evidentment, el que de- 
mana el senyor Gimeno és si des del Govern hi ha la 
voluntat d’aplicar la Llei. Evidentment, és que sí, senyor Gi- 
meno. I s’esth avangant no solament en els abocadors, s’esth 
avangant en el subministrament de contenidors. En aquest 
moment crec que ja estem aproximadament a mes del 50% 
dels contenidors que ens fan falta a Catalunya ... 

No es tracta tant de redrepr la situaci6, sin6 d’anar ade- 
quant Ia situació a la nova. Llei, I li vull dir que la presencia 
i la vigilhcia en tots els abocadors i en totes les instatla- 
cions que s’estan fent, doncs, existeix. En alguns casos, com 
és el cas de Vilafranca, que vost& diu, existeix des de fa ja 
un any tota una shie  d’iniciatives -en aquest moment no 
acaben de quallar- amb la mancomunitat del Garraf i el Pe- 
nedes per buscar aquest nou emplagament per a la planta de 
compostatge, que la de Vilafranca comenqa a estar su- 
perada; superada en la seva capacitat. Aquest 6s un 
dels problemes, perquk el compostatge no té per quk 
afectar els ciutadans. El que passa és que se n’hi ha 
anat afegint més quantitat de la que la mateixa planta 
podia absorbir. 

Perb s’esth en aquest moment en la recerca d’un nou em- 
plagament, perb no és, en definitiva, per cap altra ra6 sin6, 
conjuntament amb les administracions -en aquest cas, 
doncs, Mancomunitat, Adrninistraci6 local-, per buscar la 
millor solucid per a 1’ assumpte. 

Estigui segur, senyor Girneno, que la pol€tica del Govern 
és tirar endavant la nova Llei amb totes les reglamentacions 
i amb totes les decisions que facin falta. 

Molt& gracies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grbcies, senyor conseller. 
Fins a les quatre d’aquesta tarda, se susph  la sessi6, 

(És un quart de tres de La turda.) 

La sessió es reprt?n a les quatre de la tarda i cinc minuts, 
Presideix el president del Parlament, acompanyat de tots 
els membres de EU Mesa, la qual és assistida per l’oficial 
major i la lletrada Sra. Andreu. 

Al banc del Govern seuen eis consellers de Sanitat i Se- 
guretat Social i de Treball. 

El Sr. PRESIDENT: Es repren la sessi6. 

Modificació de I’ordre del dia 

Abans de continuar l’ordre del dia, demano l’assentiment 
del Ple per modificar l’ordre del dia en el sentit que quedi 
posposada la interpeflació que constitu’la el punt vuit5 de 
I’ordre del dia. (Pausa.) Moltes grhcies. 

InterpeHaciÓ al Consell Executiu 
sobre ei sector sanitari privat 

El set& punt de l’ordre del dia és la interpelmlació sobre el 
sector sanitari privat, presentada pel diputat senyor Daniel 
Font, que té la paraula. 

El Sr. FONT: Grhcies, senyor president. El motiu d’ha- 
ver pensat en aquesta interpel-laci6 és el de tractar sobre un 
tema que recentment torna a aparkixer amb una certa assi- 
dui’tat als mitjans de cornunicaci6 i en diferents mitjans es- 
crits, que és el de la privatitzaci6. Ei de la privatització 
referida a1 sector sanitari i, per tant, sobre les caracteristi- 
ques que ha de tenir el sector privat, que existeix en el m6n 
sanitari, i la seva relació amb el sistema sanitari pfiblic. 
Aquest 6s un terna que fa referencia als principis; per tant, 
6s una interpellació sobre principis, bhsicament. Na era la 
intenci6 nostra tractar aquí cap crisi existent en matkia 
d’institucions de carhcter privat, que en aquests moments 
poden passar per moments dificils, com poden ser l’Aliant;a, 
1’H:Ospital General, etcktera, perb sí la de reiterar -a propb- 
sit d’aquestes situacions que es donen i d’aquestes publica- 
cions que es fan- una qüestió de principis sobre aquest punt, 
que ens sembla que té una certa utilitat establir aqui en for- 
ma de dihleg amb el conseller de Sanitat. 

Per tant, es tractaria de saber la posici6 del Govern sobre 
aquests punts, partint de la idea que les lleis vigents actual- 
ment -bhsicament la d’ordenació sanithia i general de sani- 
tat- estableixen un model definit sobre la base d’una 
concepci6 de la sanitat que és la que en aquests moments 
hem implementat en d conjunt del pais. 

En aquests mitjans s’ha tornat a parlar de privatitzaci6 
referida a sanitat, ressuscitant, doncs, una vella po lh ica  
-que alguns considerhvem superada, que es va produir pot- 
ser fa deu o quinze anys a Catalunya- sobre sanitat pública 
o privada, perb que ara torna a ressorgir. 

Justament a partir d’un moment es planteja aixb, quan la 
sanitat pública inicia linies de reforma i té una emerghcia, 
una situacilr d’urghcia important en relaci6 amb un terna 
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que afccta tothom, també, que és el control del seu cost, I 
arran d’aquesta situació aquests agents socials -6s a dir, em- 
preses asseguradores, mutualitats, clíniques i diferents per- 
sones que escriuen- interpreten que la sortida última 
d’quests processos de reforma de la sanitat i major raciona- 
litat han d’apuntar a la privatitzaci6 última del sector sanita- 
ri. Es a dir, a la instauració d’un sistema de mercat en el 
sector sanitari, en el qual el sector pljblic interve com un 
agent més. Aixb és el que consideren. Aquesta concepció ha 
comenqat tamb6 a prendre cos en el si d’alguns partits poli- 
tics que a les darreres eleccions iegislatives van comenpr a 
plantejar el terna amb una certa Tormalitat. 

Es troben indicacions inequívoques en aquesta línia; per 
exemple, en el programa del Partit Popular, i algun indici, 
també,, en el programa de Converghncia i Uni6, COM ara els 
carnentard. 

La intenció, doncs, de la interpeMaci6 és aclarir aixb: 
qüestionar aquestes indicacions i expressions que es van do- 
nant, i reafirmar el criteri legal del marc legal existent, reco- 
llit a les lleis vigents, sobre el carhcter universal, públic i 
gratui’t del sistema sanitari de Catalunya. 

Els principis que han regit el sistema sanitari i el marc le- 
gal existent, a mesura que s’han anat configurant els siste- 
mes sanitaris a Europa i particularment el nostre, a 
Catalunya, i en el conjunt espanyol que existeix, jo crec que 
han estat basicament tres, que els diré rhpidament. El pri- 
mer, el carhcter d’universalitat. És a dir, hem pensat en una 
sanitat per a tothom, especialment per a les persones més 
desfavorides, en igualtat de condicions, sigui quin sigui el 
nivell de renda -6s a dir, universalitat-, igual per a tothom, 
amb la mateixa qualitat per a tothom. Vam pensar, i s’ha 
anat consolidant un criteri de sanitat gratui’ta, amb les mati- 
sacions que es vulguin -perqu& aquí hi caben matisacions-, 
perb gratu’ita. És a dir, qualsevol malaltia que es tingui, es t6 
la garantia que els poders públics hi intervenen, i es d6na un 
tractament a aquell senyor, sigui la malaltia que sigui, sigui 
una grip, una intervenció quihrgica, sigui un chncer, sigui 
un trasplantament. És a dir, sempre que estigui indicat es 
garanteix una intervenció davant la persona afectada; per 
tant, carhcter gratu& amb les limitacions que siguin, com 
deia, i el carhcter públic dels serveis sanitaris. Els poders 
públics garanteixen aquest servei a la poblaci6 i concreten 
una de les funcions redistributives d’aixb que s’ha dit histb- 
ricament l’estat sociaI, l’estat de benestar. Aquests són els 
criteris que regeixen en el marc legal i els criteris de la sani- 
tat pdblica del nostre pais. 

El que s’ha aconseguit sobre la base d’aquests criteris els 
darrers anys ha estat molt. Certament, els pdisos que han 
implementat sistemes sanitaris d’quest estil, doncs, han 
aconseguit uns alts nivells de consecucions en aquest te- 
rreny. Per exemple, en el nostre país, darrerament, els últims 
anys, hem ultimat aquest criteri d’universalitat establint una 
ampliació, a Catalunya i a Espanya de la cobertura sanithia 
a tota la població, que ha suposat alguns milions mes de 
persones que gaudeixen ara d‘assistbncia sanithia; ha com- 
portat modernitzar equips, inversions, capitalitzaci6 d’hos- 

pitals ..., no hi ha un tracte diferencial; és a dir, totes les per- 
sones, tinguin el nivell de renda que tinguin, o procedeixin 
d’on procedeixin, tenen el mateix tractament, no es tracta 
millor uns que els altres; hi ha hagut una lluita efectiva en 
els barems de salut pública: estem més bons ara que fa uns 
anys, tenim més salut, i hi ha la garantia d’intervenció dels 
poders públics, com deia, quan es donen aquestes situacions 
de malaltia, especialment en les edats avangades. Tots els 
indicadors de salut sembla que milloren comparativament; 
en aquest sentit, no 6s nom& un mhrit del sistema sanitari, 
sinó del conjunt de serveis pdblics, segurament, i dels hhbits 
de la poblaci6. La sanitat de Catahnya és semblant a la dels 
pai’sos de l’entom, i ningú recorda ja els estralls de les velles 
malalties que de vegades tenien el seu impacte a Catalunya, 
com la meningitis, la dift&ia, la grip, la tuberculosi, etcete- 
ram Encara que, de tuberculosi, en tenim una punta, ara, perb 
certament són situacions que s’han donat de gran mortalitat 
en el passat, que avui ja  ens n’hem oblidat. A tot aixb ha 
contribui‘t el sistema sanitari sobre la base d’ aquests criteris, 
de projectar-se sobre tothom i de donar assisthcia a tothom. 

Ara bk, s’han generat, tambe, unes deficikncies, unes dis- 
torsions, un increment de la demanda, tarnb6, algunes dis- 
torsions, i certament en el terreny assistencial i econbmic, 
doncs, hi ha unes deficibncies. Per exemple, en el terreny 
ambulatori, dit sigui de passada, a Catalunya seguim retar- 
dats, i aixb ja hi haurh ocasió de plantejar-li, senyor conse- 
ller, per6 estem en aquests moments en flagrant 
incompliment de la Llei d’ordenaci6 sanithria en matkria de 
consecució de la reforma d’atenció prjrnhria. 

Estem en flagrant incompliment; hi ha unes deficikncies 
-sigui per voluntat política, per resisthcies, pel que sigui, 
perb hi s6n- als blocs quinirgics dels hospitals, al tracte 
amb la gent, a l’atenci6 de les edats avanqades ... Tot aixb 
requereix una reforma, requereix treballar-hi, i també en el 
terreny econbmic hi ha el gran repte, el gran repte, que 6s 
guanyar la batalla dels costos, i aixb no és un problema ex- 
clusivament catal&; 6s un problema a escala europea de tots 
aquells paisos que han fet serveis d’aquestes earactedsti- 
ques. Ha arribat un moment que ha comenqat a expandir-se 
-la demanda és iklimitada-, i per tant, s’ha de fer la batalla 
dels costos, perque no es pot pagar. Certament, Tot aixb són 
coses que s’han de fer. Cal dir que aquests d&ficits s’han po- 
sat en especial evidhcia els darrers anys i que aixb ha com- 
portat que aquest sistema sanitari pziblic, universal i gratui’t 
per a alguns hagi comeqat a ser qiiestionat. 

Avui podem dir que la concepció d’aquest sisterna sani- 
tari no 6s unhime; havia estat unhime molts anys, avui co- 
menqa a no ser unhime, i darrerament l’han qüestionat no 
solament agents socials, sinó, COM deia, els partits politics 
han comenqat a introduir elements interrogants, I en citaré 
dos. Un és el document del congres +elebrat el darrer 
maq- del Partit Popular, on mostra aquesta concepci6 
d’una manera ben crua; jo li diria que algunes expressions 
s6n ben significatives i mostren una gran incomprensió de 
la funció del sistema sanitari públic. Per exemple, hi ha ex- 
pressions que diuen <<supressi6 immediata de la xarxa pri- 
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rnbian, per exemple, corn a mesura; o montrol de la despe- 
sa piiblica pels coIkgis de metgesu, expressions d’una gran 
irresponsabilitat que mostren fins a quin punt s’eesth can- 
viant la concepció, en aquests indrets de la política, del que 
ha de ser un sistema sanitari. 

Perb tambk a Convergencia i Unió, no amb aquesta tbni- 
ca, no amb aquesta tbnica, perb si  que hi ha &un element 
que fa pensar que pogués estar canviant aquest concepte que 
marquen avui els marcs legals. Concretament, ha sortit en 
alguns diaris -no ha estat desmentit-, jo tinc aquí mateix un 
retall d’EZ Pafs, concretament del 7 de maig, en relaci6 arnb 
les eleccions legislatives dameres, on es diu, per exemple, o 
sigui: <<que, de esta forma, la parte de la cotizaci6n de la Se- 
guridad Social no seda obligatoria>> -es refereix a Ies quotes 
patronals-, <<pero se garantizm’a la solidaridad y se evitada 
la doble cotizaci6nn, Es parla de doble cotització. Bs a dir, 
el fet que un ciutadh o un empresari pugui o no pugui pagar 
la quota de la Seguretat Social, en aquest sentit, per finanpr 
un regim de pensions, també una despesa sanjthria, en fun- 
ci6 de la seva voluntat, amb la quaI cosa s’obre la porta, és 
un indici d’obertura de la porta al nou model conceptual, 
que consistiria a treballar per iniciar un camí cap a la libera- 
lització i el mercat sanitari, en el qual el sector públic con- 
corre com un agent més i en compethcia amb els altres 
agents, que s6n asseguradores i empreses privades. 

Aquesta 6s la situaci6,Jo no crec que el Grup del Govern 
estigui en aquesta tesitura, perqug més aviat penso que deu 
donar suport al marc legal existent en aquests moments, pe- 
rb sí que és cert que han comenqat a aparbixer a Ia literatura 
escrita aquests conceptes, que, des del nostre punt de vista, 
implicaria un sistema arnb una gran discriminaci6. 

Rhpidament, dir que les empreses, segons aquesta escola 
que es va implementant, poden no paga  les quotes de la Se- 
guretat Social, poden optativament establir formes de previ- 
sió social i assisthcia sanitlcria al marge del sistema públic, 
i implica I’auge del sistema d’asseguradores privades com a 
eix bhsic de l’assistencia sanitxa, que passarien a jugar un 
paper essencial i bhsic. Implica discriminació perquh la vo- 
luntarietat de pagament de quotes implica un sistema públic 
afeblit, comporta l’aparició de nivells diferents d’atenció sa- 
ni tha ,  en el qual la gent més desafavorida ha d’anar al sec- 
tor públic, que és un sistema, en aquests moments, limitat i 
afeblit, un cop s’ha produit aixb, i per contra, la gent arnb 
més possibilitats paga una asseguradora, amb una assisth- 
cia de major qualitat. 

Aquf la discriminació comporta també una situació que 
és la subsidiarietat del sector públic respecte del sector pri- 
vat, en el limit. Aquest és el camí, i aixb és el que apareix 
en els papers, d’una manera molt grhfica, molt grollera en 
alguns casos, d’una manera mEs soterrada en d’altres, perb 
és el que ens fa pensar a nosaltres que potser hi hagi qui esta 
comenqant a posar un interrogant. S’hauria d’aclarir, aixb. 
S’hauria d’aclarir aixb, en concret, sobre aquesta expressi6 
que hi ha d’un text atribui’t a Converghcia, sobre la libera- 
lització de pagament de quotes a la Seguretat Social, que dit 
en si mateix no és un tema molt important, perque tot el que 

és finanqament de la Seguretat Social és una cosa que ara 
esta en revisió i qualsevol hipbtesi és vlllida per considerar- 
la, perb que dit en relació amb el sistema sanitari públic sí 
que prefigura o pot prefigurar l’inici conceptual -de rno- 
ment, en els papers; encara no operativament, per6 de mo- 
ment en els papers- cap a un c m ’  d’aquesta escola que els 
deia. 

Tots els pa.i’sos de l’entorn europeu i no europeu -pen- 
sem, per exemple, en els Estats Units; T’administracib Clin- 
ton, amb tots els problemes que contempla l’administraci6 
Clinton en aquests moments en relació amb la política sani- 
thia-, perb, tots estan fent una aposta, tots estan fent una 
aposta, que i s  un sistema sanitari públic gratuyt per a tat- 
hom. Ara bé, na només es pot dir aixb, perque fer una apos- 
ta per aixb segurament és fer una aposta per una inviabilitat; 
s’ha de dir per un sistema sanitari públic i gratult, perb pro- 
fundament reformat i controlat, sense el qual tampoc és fac- 
tible. Estariem nosaltres per aquesta Ibgica: per la reforma, 
la necesshria reforma del control del sistema públic univer- 
sal i gratui’t, perb per evitar també qualsevol lfnia, sigui es- 
crita, politica o formulada en funció de textos legals, o 
operativa, cap al camí d’aquesta escola que torna a apar&- 
xer en els textos publicats, que seria el de la privatitzaci6. 

Quin capteniment té el Govern, senyor conseller, respec- 
te a aquests punts? 

Grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gricies, senyor Font. Pel 

Consell Executiu, t6 la paraula l’honorable conseller senyor 
Trias. 

CIAL (Xavier Trias): Molt honorable president, senyores i 
senyors diputats, senyor Font, avui vosth em toca un tema 
que m’és molt grat contestar-li perqu6 és una de les meves 
rnhximes aficions, aquesta, no?, que és discutir com hauria 
de ser el sistema sanitari i intentar trencar aquesta idea de la 
gent que la privatització pot ser la gran solució de la sanitat 
-que no ho és, no ho és, i aixb ho sap tothom-, per6 que, 
evidentment, el sistema sanitari requereix canvis, canvis es- 
tructurals, canvis de funcionament, que facin que cada dia 
també sigui més competitiu. 

Miri, nosaltres, com a partit -perquk vost6 ha barrejat 
Govern i partit-, com a partit el que és segur és que, si ha- 
guéssim de dissenyar un nou sistema sanitari, si no existis 
res i diguéssim: <<Anem a fer un sistema sanitari),, no fm’em 
l’actual. Aixb, li ho asseguro. Fm’em un sistema que s’as- 
semblaria molt m6s al sistema sanitari d’Holanda, que a’as- 
semblaria molt més al sistema sanitari del Quebec o al 
sistema sanitari suis o, si voste em forp, li diria el frances, 
amb algunes variacions. Fm’em un sistema sanitari que se- 
ria el sistema sanitari catal& i, per tant, es basaria en un sis- 
tema &atenció pública, perb amb una gran llibertat, amb 
una gran llibertat d’elecció, que podria variar d’una manera 
-i després Ei ho explic a&..., podria abastar diferents plante- 
j ament s. 

És cert que aixb no es pot fer. Primer, perqu& hi han unes 
estructures existents que s’han de respectar, i ha de ser aixi, 

El Sr. CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT SO- 
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i en segon lloc perquh hi ha una llei general de sanitat que 
marca explícitament quin és el model sanitari del nostre pafs 
i dintre de quines bases ens podem moure. I la creació del 
Servei Catalh de la Salut, corn a instrument realment autkn- 
tic sobre el qual es realitza l’atenció sanitbia pública en el 
nostre país, va ser un instrument ideat, precisament, per do- 
nar sortida a aquesta Llei general de sanitat, i donar4 una 
sortida que si  que és cert que vam buscar €cer un Servei Cata- 
18 de la Salut que fos suficientment kgil per una llei com la 
Llei general de sanitat, que era una llei molt estatalista, bus- 
car de quina manera aixb es podia llimar d’alguna manera i 
podia reflectir molt mes una realitat més plural que tenlem a 
Catalunya. 

Aixb, que ho varn estar buscant i que durant molt de 
temps va ser criticat, jo, durant molt de temps he hagut 
d’anar al Consell Interterritorial, i se m’ha criticat de priva- 
titzador per crear consorcis i crear-los, en molts casos, amb 
ajuntaments, aixb és un tipus de discussió que s’ha acabat, 
no?, s’ha acabat. En el moment actual la majoria de partits 
politics estan d’acord que hi ha d’haver una separació clara 
entre el que 6s finanqament i compra de serveis i el que és la 
provisió. Per tant, s’ha fet un gran pas, i a nivell de I’Estat 
espanyol tenim un sisterna de finanqament i compra de ser- 
veis que és piíblic, i, per altra part, tenim un sistema de pro- 
visi6 de serveis que en molts casos es públic, perb en molts 
casos també és privat, i, per tant, s’ha marcat una gran dife- 
rkncia, i a ning6 li sembla que sigui privatitzar, avui dia, que 
la gestió d’un determinat ens o d’un determinat equipament 
el puguin fer entitats de diferent origen, i, en el cas de Cata- 
lunya, en molts casos -en molts casos- fundacions benkfi- 
ques privades. 

Hi ha un tema que va més lluny d’aixb -va mes lluny 
d’aixb. Diem fiinanGament i compra, diem provisió, i qui diu 
que no es pugui un dia llegir assegurament, no? 1 aixb és el 
que a voste li sembla horrorós i que és privatitzador, que 6s 
un terna en el qual s’ha d’anar amb cura, per6 és un terna 
que no ha inventat ni el nostre partit ni el nostre Govern. A 
nivell de 1’Estat existeix l’elecci6 d’asseguradora i existeix 
-i aquest és el fet més estrany, no?-, aixb, existeix a nivell 
dels funcionaris. És a dir que nosaltres tenim un sistema pG- 
b l c  en el qual la gent rep atenci6 pública a través ..., en la 
resta del territori que no és el catali, normalment a través de 
l’hsalud, aqui a Catalunya a traves del Servei Catal& de la 
Salut, i en canvi els funcionaris poden elegir una altra mo- 
dalitat, que 6s estar assegurats a través d’una mljtua, que ks,  
per exemple, Muface. 1 aquest és un €et realment curi&, que 
en un país els funcionaris públics puguin elegir sistema 
d’ assegurament. 

El plantejament 6s de dir: (<Escolti, 6s que es pot obrir la 
via d’assegurament garantint l’equitat, la gratui’tat i la uni- 
versalitat?>> Home, doncs, no és segur que no es pugui fer. 
6 s  a dir, jo crec sincerament que es pot fer, i el meu partit, 
Convergkncia, i la coalici6 Convergencia i Unió, al seu dia 
vam anar a unes eleccions dient una cosa que 6s una cosa 
que jo, sincerament, no em canso de dir que és una cosa in- 
teressant, i que a qui vulgui la hi explico, i és molt llarg 

d’explicar, perb jo dic: escolti, a mi no em semblaria mala- 
ment que, sabent que actualment, a nivell de I’Bstat, la sani- 
tat es finanga al 75% aproximadament a través dels 
pressupostos generals de I’Estat, aquesta quantitat es deixi 
com a quota de solidaritat que paguem tots, i el 25% restant, 
que és la quota que jo diria sanithria de Za Seguretat Social, 
que és el que s’aplica de les cotitzacions de la Seguretat So- 
cial, que 6s una xifra malt petita, donat el volum de cotitza- 
cici a la Seguretat Social, que aquesta xifra, el que elegfs un 
altre sistema d’assegurament, doncs, la pogués deduir. La 
pogu6 deduir o es busquks la manera de pagar-la. 

Aixb no em semblaria ..., n vostk li pot semblar horrorós, 
perb jo li dic: escolti’m, aixb -jo li ha puc ensenyar sobre el 
paper- no és tan horrar6s. Primer, no ho elegiria tanta gent, 
no? En segon lloc, hi ha coses absolutament justes, que són 
necesshies de fer, perb que hi ha ocasions que es fan mala- 
ment. Vostk diu: <<Hi han tres principis bhsics en aquest 
pais)>, i és veritat: la universalització, la gratui‘tat i el que si- 
gui un servei públic. Miri, la universalització, que és fona- 
mental i que s’ha fet, no s’ha fet ben feta, no? Perquk 
fixi-s’hi vosth: la universalització, per exemple, i Pa inclusió 
dels autbnoms dintre la Seguretat Social va generar cues i 
despesa a nivell de les entitats que donaven el servei públic, 
i en canvi ha suposat una merma tremenda d’assaciats d’al- 
gunes entitats -vost& n’ha citat una-, per exemple, 1’Alian- 
ga, que avui dia esta en una situació econbmica de 
cathstrofe o de dificultat molt gran per culpa de decisions 
politiques no suficientment, probablement, en un moment 
donat valorades. 

La gratuiltat és certa, perb no és certa del tot: histbrica- 
ment, i de sempre, es paguen unes quantitats -es paguen 
unes quantitats. No seré jo qui advoqui per pagar quantitats, 
no ser6 jo, perb realment hem de ser seriosos i, s i  no hi ha 
més diners per a sanitat -i l’explicació que se’ns dóna és 
que és difícil aguantar el cost de la sanitat actual-, el que 
ningú es creurh és que es reduir& el pressupost: ningd s’ho 
pot creure, aixb que es reduir& el pressupost; aquesta és una 
gran entelkquia. Nosaltres tenim una poblaci6 que, com vos- 
te deia bé, s’esth envellint, que apareixen noves malalties, 
que la gent va agafant un nivell d’educaci6 sanithia i, per 
tant, t6 eis serveis mks a prop, i, per tant, els utilitza. Per 
tant, no es cregui que disminuir& el pressupost de sanitat, La 
decisi6 que es pot prendre és quines prestacions es donen, o 
com es finanqa aquest pressupost de sanitat, i pai’sos propers 
a nosaltres han pres un conjunt de decisions. I que aixb sigui 
una cosa pública no vol dir que obligathiament s’hhagi de 
vehicular la prohibició a través d’un sistema de propietat 
pbblica, no?, sinó que es pot realment vehicular a través 
d’altres vies. 

El que sí que 6s cert és que, es faci com es faci -i jo crec 
que hi hauria maneres d’ampliar, i jo crec que, amb els 
anys, gent que considera que unes coses són privatització 
dintre d’uns anys ja no ho considerar&, sí que jo sóc parti- 
dari d’un mercat lliure: estic absolutament en contra d’un 
mercat lliure, hi estic absolutament en contra; estic a favor 
que es puguin ampliar diferents camins, que es puguin bus- 
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car fórmules d’asseguranqa, per& evidentment, mai dintre 
d’un mercat lliure que ens portaria a una situació de despesa 
i de situació econbmica cabtica, que és el que els passa als 
americans. Els americans es poden emportar una gran sor- 
presa amb el que estan intentant fer, i es poden trobar amb 
grans dificultats ecanbmiques, no? Jo crec que, realment, hi 
ha un principi bhsic, si es vol tenir una sanitat dintre d’uns 
costos suportables, i ha de ser que s’han de marcar les pres- 
tacions i s’ha de marcar forqosament quina és la planifica- 
ció. 

Jo crec que, grhcies a Déu, a Catalunya, amb la col.labo- 
ració de tothom, s’ha pogut marcar una linia de planifica& 
que ja és histbrica aqui a Catalunya, que permet realment 
ser capagos de fer una sanitat pública, actualment amb pro- 
vei’dors de diferent propietat, i, per tant, podem tenir provey- 
dors de diferent nivell, i, evidentment, els costos els podem 
tenir lleugerament controlats, amb totes les dificultats que 
es vulguin, a través d’una estricta planificació, que, si es fes 
un sistema d’assegurment variat, s’hauria de continuar 
mantenint un sistema de planificació estricta. 

Moltes grhcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor conseller. 

Pot fer &plica el senyor Daniel Font. 
El SI.. FONT: Grhcies, senyor president. Senyor conse- 

ller, coincidir amb algunes de les expressions que vosth ha 
utilitzat, i potser reiterar-les. En primer lloc, la necessitat de 
preservar el marc legal vigent, des del punt de vista del con- 
cepte del que ha de ser el sistema sanitari públic a Catalu- 
nya. En segon lloc, l’afimaci6 aquesta que ha fet -i m’ha 
agradat sentir-li explicitament-: no és partidari d’un sistema 
de mercat en el sector sanitari; nosaltres creiem que, en 
aquest sentit, s’ha de tenir una actitud clara, donat que la 
pressió, en aquests moments, dels agents que podrien com- 
petir en un mercat sanitari, doncs, es deixar& notar, i hi ha 
raons objectives per fer-ho pensar: per exemple, els últims 
deu anys, el conjunt de persones o ciutadans afiliats a una 
asseguradora O una mútua en concepte d’assistkncia sanith- 
ria a Catalunya ha disminu’it en unes quatre-centes mil per- 
sones, la qual cosa vol dir que la viabilitat de molts 
d’aquests sistemes esta en entredit i el seu futur dependria, 
en principi, dels canvis que es poguessin produir i, Ihgica- 
ment, és esperable una pressi6 en aquest sentit. Per tant, 6s 
molt important preservar o cuidar de la mhxima manera 
possible els conceptes, els termes, els qualificatius de 
corn ha de funcionar, en termes generals, el sistema sani- 
tari. 

Nosaltres creiem que el sector privat no és un sector que 
calgui, per dir-ho d’una manera entenedora, f e r 4  la guerra, 
en cap sentit, sin6 que t6 una funci6 a desenvolupar ben cla- 
ra en el sistema sanitari, que és una funció especifica en al- 
guns punts de complementarietat en el terreny de la provisi6 
de serveis. I aquí hi ha una funci6 a fer i hi ha una funció a 
estimular, perb és una funció que cal aclarir des del punt de 
vista de les expectatives, des del punt de vista de la pressi6, 
que hi 6s i que, en alguns casos, fins i tot, pot tenir nom i 
cognoms. 

Sobre la terminologia, senyor conseller, voldríem dir-li el 
següent: les expressions que de vegades es donen entorn del 
sistema sanitari, com és <<sanitat mixta>>, c<competitivitatk> o 
dormes noves de finanqamenb, que incorporaria la presen- 
cia d’asseguradores, t6 un sentit si es fa referkncia exclu- 
sivament a la provisió de serveis. Te un sentit, perquh es 
tracta de donar la forma més hgil i més barata possible a 
un servei públic que es dóna per compte dels poders pú- 
blics. 

Referit a formes de gestió, podriem dir, potser matisant, 
segurament arribaríem a una entesa, en el sentit de dir: <<te 
un sentit parlar de provisió mixtan -6s a dir, de provisi6 pú- 
blica, en alguns punts privada, també amb presencia d’algu- 
nes asseguradores-, perb no té cap sentit, i aquí sí que 
podriem dir que és horror6s, referit al model. No podem 
parlar de sanitat mixta i de competitivitat referida al model, 
perque en aquests moments estm’em de nou parlant de mer- 
cat, 6s a dir, d’un sistema en el qual concomen ens piíblics i 
privats en una situació de competitivitat dins d’un mercat 
sanitari on hi ha una oferta i una demanda i on el ciutadh 
elegeix quina 6s la forma de provisió o d’asseguraya que 
prefereix, la pública o la privada o les ptibliques o les priva- 
des que hi concorren, perqueaquest sistema comporta neces- 
shriament el deteriorament del sistema pdblic sanitari cap a 
un sistema afeblit, amb menys recursos, que no pot donar un 
servei universal i, per tant, la presencia d’asseguradores i 
&empreses que estableixen uns primers nivells de diferh- 
cia qualitativa en I’atencid sanitbia, que seria, per un costat, 
una atenci6 piiblica més disrninui’da i, per altre costat, una 
atenció més qualificada d’origen privat, perb amb un agreu- 
jant encara que consistiria en aquest metode que utilitzen les 
asseguradores, per exemple, per a la sinistralitat de cotxes, 
que consisteix que les persones que tenen accidents, en 
aquest cas les persones més malaltes, doncs previsiblement 
també tampoc podrien gaudir d’aquest sistema i, presumi- 
blement, des d’aquest punt de vista, com a hipbtesi, doncs, 
serien derivades cap al sistema públic, en el sentit que tin- 
driem un sistema públic subsidiari des del punt de vista as- 
sistencial del mercat privat, I, consegiientment, ens sembla 
que pel que suposa, tant des del punt de vista conceptual 
corn dels resultats, 6s literalment, doncs si es pot dir la pa- 
raula, sense exagerar, horror6s. No es tracta de fer un mer- 
cat sanitari sinó de donar un servei a la poblaci6. 

Ens sembla, a nosaltres, que caldria trencar aquests equí- 
vocs i, sobretot, demanar un esforg per evitar dobles llen- 
guatges, en el sentit de donar satisfacci6 a l’apinió pGblica, 
perb també a les pressions. Hauríem -crec, creiem nosal- 
tres- de fer la pedagogia necesshia davant de l’opinió pú- 
blica i davant de les pressions també, perquk s’entenguks 
l’opció que es fa en matkria de model i s’aclm’s, des del 
punt de vista de la raó i del dihleg, quk és el que es vol en 
sanitat a Catalunya. Estdem en contra -i en aquest sentit 
ens preocupava que prosperés-, des del punt de vista temi- 
nolbgic i conceptual, d’aquesta escola que li &em que 
apunta, en primer lloc, a una batalla -ens sembla a nosal- 
tres- d’ordre logístic, en la literatura del ram i en la dels 
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mitjans de comunicaci6, amb l’expectativa de preparar una 
situaci6 en la qual es pogués plantejar formalment un canvi 
en aquest sentit. No estem per aquest canvi. Estern per la 
consecució de tots els nivells que marquen les lleis actuals 
en materia de sistema públic, universal i gratuyt, Tambk es- 
tem nosaltres per una reforma profunda d’aixb, si cal, i cal 
en alguns aspectes i, per tant, ens agradaria en aquest sentit 
una actitud clara i sense equivocs del Govern. 

Ens sembla a nosaltres que la informació sorgida a la 
premsa, alguna de la qual hem citat -n’hi ha més; se’n po- 
dria buscar mes-, forma part d’aquest equívoc, i que caldria 
d’alguna manera vetllar, doncs, perque no es doni i perque 
la col-laboraci6 entre els agents sanitaris i l’oferta, o allb que 
es diu que es far8 a la poblaci6, coincideixi realment allb 
que es fa amb allb que es diu que es fa. 

Grhcies, senyor president. 
Ei Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Font. L’ho- 

norable conseller té la paraula. 
El Sr. CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT SO- 

CIAL: Bé, senyor president, senyor Font, senyores i senyors 
diputats, molt breument. Jo crec que voste encara esta sota 
la malaltia <<públic i privat,>, sincerament, eh? Jo crec que 
aixb és una cosa que hem d’anar desterrant. Jo s6c molt fa- 
vorable a la sanitat pública. Tothom sap que he exercit din- 
tre la sanitat pfiblica, perb, evidentment, els conceptes de 
públic i privat en molts casos es perden. Es a dir, quan em 
pregunten si l’hospital de Sant Pau ds públic o privat, no ho 
s k  No sé si 6s públic o privat. Hi ha gent que em diu: i& 

privat)). Jo dic: doncs, té mkrit, perque hi ha la Generali- 
tat, I’Ajuntament, l’Església, No sé si és privat o si és p6- 
blic. 

Quan parlem de consorcis, no sé si parlem de coses pú- 
bliques o privades. Quan parlem d’entitats que actuen com a 
asseguradores, com el Pamem, vostE creu que aixb del Pa- 
mem és privatitzar o qx~blificar>>? Jo em trobo amb grans 
discussions, perque molta gent m’explica..,, jo em trobo 
gent que em diu que estic <<publificant>k i hi ha gent que em 
diu que privatitzo. I, per tant, jo crec que aquesta ds una dis- 
cussió bastant ridícula. EE que hem de fer és que la sanitat 
funcioni bé, que doni satisfacció, que sigui una sanitat de 
qualitat i que sigui al m h i m  d’eficient possible. I aquesta 6s 
la gran lluita, no? I a mi em sembla que la meva obligació 
com a conseller 6s procurar que sigui així, que donem la 
mimima qualitat, que siguem al rnhxim d’eficients possible 
i, si per fer aixb hem de fer consorcis, fem consorcis. Si per 
fer aixb s’han de fer hospitals propietat de la Seguretat So- 
cial, doncs de la Seguretat Social. I si s’ha de fer amb altres 
tipus d’entitats, doncs amb altres tipus d’entitats. 

Jo crec que aquí a Catalunya no hi ha equivocs. Una altra 
cosa 6s que vostk pot dir: <<Els diaris hi  ha cops que volen 
explic u... n. Perh, escolti’m, hi ha cops, vostk ja ho sap, que 
hi ha diaris que expliquen unes coses, n’hi ha que n’expli- 
quen unes altres, n’hi ha que. .. Escolti, hi ha molts diaris 
que em volen fer barallar, per exemple, amb la ministra i jo 
no m’hi penso barallar, no? És a dir que hi ha diaris que ex- 
pliquen coses i coses, perb no és aixi. És a dir, les entitats 

que hi ha a Catalunya saben perfectament quina 6s la nostra 
politica, quina és la nostra línia, quines limitacions hi ha i, 
evidentment, el que sí que saben 6s que si un dia nosaltres 
tinguéssim -en tenim ja bastant-.., , per6 si influíssim encara 
més del que influitn a nivell de 1’EEstat central i un dia ma- 
n6ssim i tinguéssim una persona de la nostra coalició que 
fos el president del Govern, a nivell de I’EEstat central, evi- 
dentment, segurament, les línies que fariem no serien exac- 
tament les linies que fan vastes, perb aixb tampoc ha de 
sorprendre ningú. Ja dic que aixb és una cosa lbgica i que 
té-., El que tampoc fadem són bestieses, perquk voste sap 
perfectament que, en sanitat, segons quines transformacions 
grossíssimes no es poden fer, perque hi ha una xarxa munta- 
da, perque hi ha un conjunt de C Q S ~ S  que han de funcionar 
com funcionen, hi ha uns drets adquirits i, per tant, aixb té 
unes grans limitacions i, per tant, quan altres partits expli- 
quen que es canviar& tot, jo dic: 6s increi’ble. No es pot fer. 
És que no es pot fer, Es poden fer transformacions progres- 
sives, linies que a mi em sembla que s6n lbgiques, 

Voste diu: d o  parlem més de mercat>>. Ja dic: home, ai- 
xb sí que no. Jo no vull parlar de mercat lliure -de mercat 
lliure-, perb de mercat sí, perqu2 nosaltres hem d’aconse- 
guir que hi hagi una certa competkncia -bona. Vostk em pot 
dir: <<Escolti, 6s perillosa,>. 30 dic: ah, si, sí. 

Escolti, la compethncia i la lluita entre diferents entitats 
per lluitar per un mercat, encara que sigui planificat, evi- 
dentment pot p01- t~  a errors, perb la no-existkncia de mercat 
és pitjor, Per tant jo dic: escolti, nosaltres volem parlar de 
mercat, per6 un mercat planificat amb unes limitacions. 

Nosaltres al sector privat, evidentment, no fem la guerra, 
Jo sóc un conseller que estic satisfet de ser conseller del sec- 
tor sanitari públic i del sector sanitari privat. Jo crec que 
s6c ..., i he de procurar que vagin b6 els dos. He de procurar 
que vagin be els dos. 

Ja li vull dir només una cosa que ens ha de fer pensar a 
tots; és a dir, el que 6s evident és que la sanitat pública, el 
Servei Catal& de la Salut, el sistema sanitari finangat pcbli- 
cament a Catalunya, en els últims anys jo crec que ha millo- 
rat d’una manera molt important. I sempre jo dic que 6s 
rnkrit de molta gent. 

En millorar molt, hi ha un perill -hi ha un perill-, que 
existeix i que passa, que gent que abans utilitzava un siste- 
ma privat es decanti cap a un sistema públic. 

Li dic que nosaltres -nosaltres-, en tenir un sistema mu- 
tualistic que abasta entre un 20% i un 25% de la població ..., 
aquest és un fet important que treu pressions sobre el siste- 
ma públic i que, en lloc de combatre’l, hauríem de veure 
com aquest sistema es consolida i s’eenriqueix aqui a ca tah-  
nya. Que no vol dir entrar en cornpetimcia amb el sector pú- 
blic i barallar-se amb el sector públic, sinó que vol dir 
intentar fer que les dues coses vagin al m k i m  de bé passi- 
ble. I aixb li asseguro que és el que intentem €er des del nos- 
tre Departament. 

Moltes grhcies, 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, honorable conse- 

ller. 
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MocM subsefient a la InterpeHaciÓ al 
Consell Executiu sobre la política de cornerg 

Passem a l’onzh punt de l’ordre del dia, que 6s la Moci6 
subsegüent a la interpel.laci6 sobre la politica de comerq, 
presentada pel Grup Parlamentari #Esquerra Republicana 
de Catalunya: t6 la paraula l’ ikstre diputat senyor Puigcer- 
C6S, 

EI Sr. PUIGCERC&: ahcies, senyar president. se- 
nyores i senyors diputats, quan acabhvem el darrer ple de 
(sessions vhem portar a terme una interpel3aci6 sobre el co- 
merq a Catalunya, interpeNaci6 que tocava dos h b i t s  clau 
avui dia, En primer lloc, la reconversi6 necesshria del sector 
terciari -en aquest cas que ens afecta el subsector del co- 
merq-; necesshria perque vhrern arribar, conjuntament amb 
el mateix conseller, a la conclusió que hi ha altres sectors 
amb problemes, el cas del sector primari, tant l’agricultura 
com la ramaderia, tamb6 la pesca, com el sector industrial 
+n aquest cas el secundari- amb greus problemes, i encara 
continuen i continuaran - d e  ben segur, per desgrhcia- amb 
greus problemes. Carn que hi ha hagut línies d’ajut, hi ha 
hagut intents, tímids i a vegades escassos, perb, de recon- 
vertir sectors productius, vam dir en aquella interpel*laci6 
que ens trobavem davant d’un sector, d’un sector productiu, 
el cas del cornerg, que encara a hores d’ara hi ha pendent 
una reconversió. I una reconversió que ens ha vingut moltes 
vegades forgada per l’omnipresent preskncia -valgui la re- 
dundbcia- de les grans hrees de superfície. 

En aquesta Moció que presentem avui el que intentem, 
bksicament, 6s la capacitat que té aquest Govern, la capaci- 
tat que té aquest Parlament, en aquest cas, per legislar, l’in- 
tent d’aturar, regularitzar i harmonitzar el creixement de les 
grans hees de superficie al nostre pais. I d’entrada també 
que el comerq no sigui el gema pobre dels sectors produc- 
tius. 

Hi ha hagut des del món de l’ensenyament, des de l’in- 
tent d’implicm l’ensenyament al m6n professional, al món 
laboral, intents -i frueixen- de creació d’especialitats al 
m6n de la formació professional en mathia industrial. Hi 
ha, evidentment, realitats en el m6n del sector primari, perb 
sí que moltes vegades des de la formació professional, des 
de la formació labord, hi ha autentiques ilacunes, hi ha au- 
thtics problemes a l’hora de crear gent especialitzada en el 
món del servei al detall i, en general, en el món del corner$. 

Per aquest motiu en la Moci6 presentem un primer punt 
que fa refe&ncia a aixb: I’intent de crear un ens combinat, 
en ei punt i ,  entre el que 6s el m6n de l’ensenyament, el De- 
partament d’Ensenyament, el Departament de Treball i, evi- 
dentment també, el Departament de Comerg i patronal i 
sindicats per tirar endavant aquesta proposta: especialitzar 
la formació professiunai i donar aquest servei a un sector 
que, fins ara, no n’ha gaudit. 

En segon lloc, ens referim a la Llei d’equipaments co- 
mercials. És una realitat que a Catalunya no se sap -ni la 
mateixa Conselleria va ser capa$ de dir-nos-ho- quina és la 
capacitat dei país i del comeq i de la demanda que genera, 

d’absorbir en aquests homents el creixement de grans kees 
de superfície, Des del punt de vista ..., podem parlar tant de 
grans magatzems, podem parlar de grans bees o podem par- 
lar del cas que anomenem supermercats de forma quotidia- 
na. 

Creiem que en aquests moments no hi ha hagut ni una 
politica racional ni un intent d’hmnonitzar aquest creixe- 
ment. Ha estat absolutament desbordat. Casos com el que ja. 
vam reiterar en la interpeldació, casos com el que es donen 
en aquest cas a Tarragona, el cas de la cadena Eroski, que 
ha superat conjuntament la seva legalitzaci6, la seva aprova- 
ci6 i, a punt d’execució, ha superat ja la capacitat d’absorció 
que pot tenir el petit corner$, el petit i mitja comerq de la ro- 
dalia de les comarques de Tarragona, del Camp de Tmago- 
na, que han superat.,. i que en aquests moments una cadena 
tindrh un impacte brutal en el seu si. 

Per aixb en aquesta Moció demanem bhsicament, a ban- 
da de l’intent -primer punt- de crear un ens i de coordinar 
la formació professional amb les demandes del sector del 
comerq, presentem quatre punts que sobretot fan referhcia 
a dos punts bhsics: programes d’orientaci6 comercial i la 
creaci6 del mapa comercial de Catalunya. Si no hi han 
aquests dos punts, i aquests programes han d’estar evident- 
ment portats endavant pefs mateixos ajuntaments i els con- 
sells comarcals d’acord amb aquest mapa, si no tirem aixb 
endavant, difícilment podrem calcular -cosa que no s’ha 
fet- quina és la capacitat que td Catalunya d’absorbir les 
grans hees,  I, com dhiiern al principi, aquesta reconversi6 
forqosa, aquesta reconversió dramhtica del petit i mitja co- 
mer$ cada cop es veu mbs abocada a una mena de limitacib. 
I cada cop es veu més abocada -i aquest estiu n’ha estat una 
bona prova- que molts comeqos no han superat el setem- 
bre. Molts comergos han tancat quan ha finalitzat la tempo- 
radora turística i, segurament, i en tenen aquesta seguretat 
ells mateixos, que tornaran a obrir la prbxima temporada 
turis tica. 

Si a aixb hi adjuntem que el creixement que ha tingut 
aquest any l’any turístic no ha estat precisament optimista, 
ha estat un creixement mds que moderat, podem tenir la 
sensació de l’estat dels botiguers i comerciants del nostre 
país, en quina situai6 es troben en aquest moment. 

Creiem necesskia, doncs, la creació d’aquest mapa co- 
mercial, tai com destaquem en el punt 2.b, sobretot -ho re- 
peteixo- per harmonitzar el creixement. És el punt an les 
diferents forces polítiques i socials, patronals i sindicats, ens 
podrem trobar per comenpr a discutir cap a on volem enfo- 
car. I aquesta és la necessitat que nosaltres destachem: des- 
tachem la necessitat de tenir un creixement ordenat i saber 
en quina direcci6 volem portar el comerq al nostre pafs. 
D’altra banda, a vegades tenim la sensació que hi ha un 
creixement frenetic, hi ha una mena de dumping social en el 
m6n del corner$ que qui sobresurt, qui aguanta, resisteix i 
qui no, cau. 

D’altra banda, també he de dir que el tema de les fran- 
quícies, que ha estat la sortida natural a molts dels comerqos 
d’Europa, que han assumit en cadenes de franquícia els pe- 
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tits comeqos al detall que no tenien altra sortida per fer 
front a les grans multinacionals o a les grans kees  de super- 
ficie, no est2 regulada, i aquest Govern, aquest Parlament, 
en aquest cas, i el seu Govern tenen la capacitat de regular i 
fins ara no s’ha fet. El control necessari des de I’Adminis- 
traci6 del sistema de franquícies, que -ho repeteixo- s’estg 
portant arreu d’bropa amb prou kxit, no s’ha portat des 
d’aquesta cambra ni menys sembla que sigui voluntat del 
mateix Govern. 

I, finalment, comengir a fer palesa una cosa: de poc ser- 
viran moltes vegades els mateixos estudis de viabilitat i im- 
pacte de mercat que s’estan demanant, condició prkvia per a 
la instal.laci6 d’una gran k e a  de superfície, sigui pel mateix 
Departament o sigui per un ajuntament, si quest  estudi el fa 
la mateixa gran kea  de superficie. I aquí sí que moltes ve- 
gades hem sentit del Departament &Ensenyament, hem sen- 
tit del mateix Departament de Corner$ que ens feien 
referencia de la necessitat de convidar el m6n de E’ensenya- 
ment, el món de la investigació en el món, padriem dir-ne, 
laboral o en el m6n social del nostre pds. I veiem la neces- 
sitat que siguin les universitats, els departaments, les facul- 
tats d’economia els que facin aquests estudis d’impacte i 
que surtin d’una vegada de les mans de les mateixes grans 
hrees de superfície, que, evidentment, naturalment, els estu- 
dis sempre s6n favorables. 

Estern parlant, doncs, d’una moció amb dues parts dife- 
renciades, resumint: una primera part on intentem i es de- 
mana una nova reformulació de les atencions que pot 
prestar el món de la formació professional formant nous 
quadres i nous professionals de cara al món del corner$ i, en 
un altre bloc, bhsicament destinat al control i a la instalmlaci6 
de grans hees  de superfície, grans &rees que, per un cant6, 
poden oferir un servei, poden acontentar una gran part de la 
població, i en som conscients, perd que, per altra banda, es 
veuen amb certa inquietud, corn ja he dit abans, en el món 
del corner$, i, sobrctot, la inquietud que ens produeix a tots 
que la gran majoria, una gran part, no tota, s6n de patent es- 
trangera, de patent multinacional i que maltes vegades 
aqueIla sensació que són organismes O organitzacions que 
s’escapen al mateix control, no ja de la mateixa Administra- 
ci6, del mateix país. 
És per aixb que en aquest segon bloc hem presentat bhsi- 

cament el control i i’estudi, per desenvolupament dhna llei 
que a hores d’ara encara esta en una fase primitiva, que 6s el 
cas de la Llei d’equipaments comercials; en segon lloc, la 
creació dels programes d’orientació comercial, que ha de te- 
nir el suport, i els ajuntaments i consells comarcals i entitats 
afectades hi han de participar i ha de ser obert, no pot ser 
una cosa unidireccional, i, en tercer lloc, sobretot la creació 
d’aquest mapa comercial. Si tot aixb es complis, si pogués- 
sim portar-ho a termini, a hores d’ara possiblement encara 
estarem en situació de salvar una gran part del comerg del 
nostre pais. 

D’altra banda, deiem que la situació aquest agost, quan 
ha acabat, a finals &agost, principis de setembre, primera 
quinzena de setembre, ara mateix acabada, quan s’ha acabat 

la temporada turística -ho repeteixo- hi ha hagut moits co- 
mergos -i esperarem en properes interpellacions o interven- 
cions del conseller de Comeq saber quin ha estat aquest 
resultat- segurament molts comerps, evidentment del lito- 
ral i alguns, tamb6, de ]’interior no obriran portes mai mds. 
La reducció, en aquest cas, ha estat, podrim dir, dramhtica. 
El cornerg és el sector amb m& manca de reconversi6 ne- 
cesshria; afecta assalariats i afecta authoms. Ha estat un 
dels sectors més d i n b i c  i amb capacitat de reconversió del 
nostre pais, i en aquests moments demana ajut, demana, si 
més no, un horitz6, horitz6 que sembla que aquest Departa- 
ment en aquests moments, sigui per desorientacid, sigui per 
incapacitat, no est$ donant. 

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

El Sr. PMSIDENT: Moltes grhcies, senyor Puigcercós. 
S’ha presentat una esmena del Grup Socialista: per a la 

seva defensa, té la paraula el diputat senyor Clofent. 
EI Sr. CLOENT: Moltes @cies, senyor president. Si 

em permet, ja  aprofitaria el torn, vista la llargada de la ses- 
si6, per posicionar també el Grup a l’entorn de l’esmena. 

El Sr. PRESIDENT: Si, si, és que és el que ha de fer, eh? 
El Sr. CLOFENT: Defensar l’esmena ... 
El Sr. PRESIDENT: L’esmena i, a més, posicionar-se, 

perquh ja  no tindria oportunitat de tornar a intervenir. 
El Sr. CLOFENT: Moltes grhcies. Senyores i senyors di- 

putats, estem parlant d’un tema arran d’una interpel-lació 
presentada pel Grup #Esquerra Republicana, en que he de 
manifestar en nom del nostre Grup certa sorpresa en la lec- 
tura de la Moció, tota vegada que no era la que esperhvem 
després de la interpel4aci6, perb, en qualsevol cas, no deixa 
de ser una interpelhció que podem valorar com a oportuna. 

El sector del comerg és un sector actualment de moda. 
Darrerament els diaris és aschs el dia que no en parlen, de 
les propostes que estan sortint del sector i dels problemes 
que té, La Moció que presenta el Grup d’Esquerra Republi- 
cana ve a tocar en bona part alguns dels problemes que el 
sector pateix, i suggereix algunes solucions, solucions, mol- 
tes d‘elles, tamb6 manifestades des d’ aquesta mateixa tribu- 
na pel nostre propi Grup. L’esmena que nosaltres presentem 
és una esmena que jo suposo que accepta& el Grup propo- 
sant sense gaires inconvenients, perquk, en definitiva, hem 
intentat posar-la una mica en sentit comc; és a dir, una de 
les qiiestions que tots plegats hem acordat respecte al sector 
comercial és que, entre altres coses, el que cal fer 6s arribar 
a establir tots aquells mecanismes que permetin l’especialit- 
zaci6 del camerq. Lbgicament I’especialització de moltes 
coses també passa per l’escola; lbgic és, i, a més a més, és 
una demanda formulada ja pels sectors comercials, tant em- 
presarials corn laborals, que hi hagin estudis especifics del 
cornerg. 

Per tant, nosaltres el que demanem amb I’esmena és que 
aquests estudis, que creiem que s6n imprescindibles que es 
facin, es consultin amb els diferents sectors a fi i efecte que 
procurem que s’ajustin a necessitats i a característiques avui 
ja detectades. 
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Hi ha una altra característica: el sector comercial és un 
sector que estara permanentment en crisi. Les estadístiques 
ens diuen que el comerg a casa nostra té una durada que no 
passa de gaires anys, Em sembla que eI termini mitja de du- 
rada d’un comerq és aproximadament cinc anys, per tant, és 
un sector en permanent renovació. Ara, el que sí que és cert 
és que els hhbits de compra dels consumidors han fet aparhi- 
xer amb forca en el sector comercial noves modalitats de 
compra, Les grans superfícies no responen a un caprici ni a 
una tecnica de mercat, sinó que respon a una realitat de la 
societat, bhsicament des de la incorporació de la dona en el 
món del treball, que fa que la compra s’hagi d’orientar dife- 
rent. Perb el que si que és indubtable és que aquestes noves 
grans superfícies s’emporten una bona part del pastis del 
consum. Per tant, ens sembla que no és arriscat ni és fals 
afirmar que cada nova gran superfície que s’installa en el 
pais petits comerqos en rebran negativament les conseqih- 
eies, si és que no augmenta el pastis del consum, cosa que 
normalment no passa. 

Senyor diputat, vosth ens comentava molts dels proble- 
mes que tindran els comerqos destinats bhsicament a zones 
turístiques. 6s evident, és evident. El turisme diuen que ha 
vingut d’una forma important, tamb6 diuen, i no s’ha des- 
mentit fins avui, que amb un poder adquisitiu bastant més 
baix. Per tant, si el pastís del consum no augmenta i els co- 
mergos sí que augmenten, lbgicament no han de poder con- 
tinuar o han de tenir dificultats per continuar. Nosaltres SOM 
dels convenquts, el nostre Grup, que convé que es continuyn 
instalht  grans superficies a Catalunya. No perquh ens 
agradi aquest tipus de modalitat, sinó perque és absaluta- 
ment necessari. La societat avui reclama aquesta modalitat 
comercial. Ara bé9 el petit comerciant: vastes, els senyors de 
la majoria, com resolen els Conflictes? Aplicant programes 
de modernitzaci6, programes d’especialitzaci6.. , JO els ho 
he dit alguna vegada des d’aquí mateix: el comerciant els 
agrairia mes que vostks els informessin d’on pensen ubicar 
grans superfícies, perque, és clar, el que pugui tenir, per 
exemple, una botiga d’alimentació, si sap que al costat li 
muntaran una gran superfície d’alimentaci6, el més coherent 
que pugui fer no és modernitzar, informatitzar o especialit- 
zar-se ..., sinó que és canviar ]’orientació del cornerq! Per 
tant, aix6 com s’ha de fer: doncs s’ha de fer a travks dels 
programes d’orkntaci6 comercial que ja contempla la Llei 
d’equipaments comercials, Llei que t6 una llarga durada i 
que vost&s no han desenvolupat. 

Que pot ser un bon servei al comerciant a Catalunya? 
Que quan es vol installar I’ajuntament on es pensi insta1.la.r 
li pugui dir: aVost6, que vol, sabateries? Escolti’m, d’acord 
arnb I’estudi que tenim a tal municipi, tal ciutat, ja n’hi han sis, 
el mercat esta saturat, seria recomanable que fes una altra 
orientació; d’acord amb el nostre programa o falten carnisse- 
ries o falten sabateries. -Orienti’rn.)> Aixb caldria. A mes a 
r n h ,  6s una de les característiques bhiques que la Llei proposa 
que es tingui en compte a I’hora d’autoritzar p s  superfícies. 
Per tant, seria convenient, si no volem fer trampa, que aquests 
estudis realment es realitzin i es puguin posar en marxa 

Dit aixb, senyor diputat, e1 nostre Grup li votarh arnb for- 
qa satisfacció la seva Moci6 i el que voldríem es, del Grup 
de la majoria, que sigui sensible com a m’nirn amb el punt a 
que nosaltres presentem l’esmena, el punt, concretament, 
pimer, i no per un tema d’aportunitat, no concretament per 
un tema d’oportunitat, sin6 per un tema d’oportunisrne polí- 
tic. Fa pocs dies ha sortit a tota la premsa de Catalunya que 
un akrepresentant del seu partit, el senyor Roca, concreta- 
ment, ha tingut reunions amb prkticament tota l’expressió 
de petits comerciants i també de sindicats d’arreu de l’Estat, 
Amb la mateixa f o r p  que reclamen allb que li donen al se- 
nyor Roca, també reclamen els estudis de formació profes- 
sional; seria una incongrukncia que es posessin d’acord amb 
els horaris, perb sí en un altre aspecte absohtament irnpres- 
cindible, que 6s la qualificació professional del sector. 

Moltes grhcies. 
EL Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Clofent, 

Ara poden intervenir els grups que no han esmenat. El Grup 
Parlamentari Popular: té la paraula el diputat senyor Ras. 

El Sr. ROS: Moltes grhcies, senyor president. Senyores 
diputades, senyors diputats, el nostre Grup, el Grup Parla- 
mentari Popular, en el seu moment ja va presentar tarnb6 
una rnoci6 de certa semblanqa amb la que avui, doncs, ha 
presentat aqui el Grup d’Esquerra Republicana. En aquest 
sentit, doncs, 6s evident que nosaltres estem totalment 
d’acord m b  les dos qüestions fonamentals, amb aquests 
dos blocs que el diputat Puigcercós, d’Esquerra Republica- 
na, esmentava al principi, arnb aquests dos blocs, que són 
els programes d’orientaci6 comercial, per un costat, i aquest 
mapa comercial de Catalunya. 

En el seu dia nosaltres vam posar-hi molt d’hmfasi, vam 
presentar una moció: també parlhvem del mapa comercial 
de Catalunya; fins i tot se’ns va dir, des del Grup de la ma- 
joria, per part del portaveu, que era una postura intervencio- 
nista, i nosaltres el que li dMem és que no té absolutament 
res a veure amb I*iintervencionisme, sin6 que més aviat, 
doncs, significa ordenar el territori. Jo crec que és una qües- 
ti6 d’ordenació; el mateix que en un municipi s’elaboren 
uns plans parcials, unes normes subsidihies, un planeja- 
ment urbanistic, doncs per quE no portar a terme un mapa 
comercial de Catalunya? L’ ilhstre diputat Josep Clafent, 
del Grup Socialista, ha manifestat, precisament en aquest 
sentit, respecte al mapa comercial de Catalunya les incon- 
grukncies que hi ha en la inversi6 d’un petit comerciant que 
td molts esforps i, vista ia situació actual del moment, en- 
cara m6s que mai, com pot invertir a especialitzar, que és 
allb que li demanem tots, si el dia de demh se li instakla una 
gran superfície a prop? 

Per totes aquestes raons, et nostre Gnrp evidentment vo- 
tar& a favor, doncs, d’aquesta Moció, a tots els seus punts, 
als quatre punts dels quals esta composta aquesta Moc%, i 
posar molt d’hmfasi, per part del nostre Grup, en el tema de 
les grans superfícies comercials, que constantment s’estan 
instaurant en el nostre país sense saber ben bé i assabentar- 
se’n, doncs, pels mitjans de comunicació, com aquesta ma- 
teixa setmana ha sortit a la premsa: <<Sis grans superfkies 
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comercials invertiran 25.000 milions de pessetes en el Baix 
Llobregat.>> Evidentment, aixb és atraient, una inversi6 de 
25.000 milions de pessetes, perb aixb sembla allb de dir: 
cacolti’m, pa per a avui i fam per a demb,  perquk aquests 
25.000 milions de pessetes invertits aqui al Saix Llobregat, 
quk representar& en el futur en el conjunt d’aquesta comar- 
ca? Quants comerqos, quants petits i mitjans comerps hau- 
ran de tancar? Moltissims. JO crec, sincerament, i els parlo 
amb tota sinceritat, crec que afecta, fins i tot shcio-econbmi- 
cament, el nostre país. Crec que si no es tira endavant un 
conjunt de mesures adients en el sentit d’aquesta Moci6, en 
el sentit de la Moció que en el seu moment va presentar el 
Grup Popular, doncs mal servei estem fent al corner$ del 
nostre país, que per a nosaltres el petit i mitjh comerq 6s pe- 
Fa fonamental en l’eestructura sbcio-econbmica d’aquest pais 
que és Catalunya. 

Moltes grhcies, senyores diputades, senyors diputats. 
E3 Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Ros. Pel 

Grup Parlamentari d’hiciativa per Catalunya, té la paraula 
el diputat senyor Gimeno. 

El Sr. GIMENO: Grhcies, senyor president. Tamb6 per 
manifestar breument la nostra conformitat i el nostre, per 
tant, vot favorable a la Moció subsegüent a la interpellació, 
que, com s’ha dit també per part d’algun altre diputat, és 
prou oportuna, donat que, a part de la problemhttica de les 
grans superfícies, la mateixa activitat comercial esta en 
aquests moments en una situai6 que en podríem dir d’in- 
quietud meu i d’angoixa sovint; angoixa sobretot quan es 
veuen aquests corncntaris que es vol implantar una gran su- 
perficie aquí, allh o mes enllh. 

Tamb6 6s cert que en aquests moments el cornerq viu.,., 
o es comenta molt paraules tals com transformació, com re- 
novació, com modemitzaci6, necessitat de tot aixb, i al ma- 
teix temps es viu, des del punt de vista del consumidor, 
canvis d’hhbits i canvis de necessitats. Que vol dir aixb? 
Que veiem que la primera part de la Moci6, allb de la con- 
veniencia de regular uns estudis de comerq dintre de la for- 
maci6 professional, no sols és convenient, sin6 que 6s potser 
molt necesshria. Vull dir, hem de donar professionals, hem 
de donar bons professionals perquk puguin donar un bon 
servei, i aixb vol dir simplement fer les coses quan cal fer- 
les; potser haurien d’estar fetes, perb m& val cornenpr tard 
que mai. 

La segona part de la Moció, la que parla del desenvolu- 
pament de la Llei d’equipaments comercials, 6s evident que 
Iniciativa per Catalunya hem estat, estem i estarem sempre a 
favor del que en diem planificar, del que en diem preveure, 
orientar, ordenar, en definitiva, racionalitzar les grans actua- 
cions que comporten temes corn aquests de les noves im- 
plantacions comercials. Per tant, estem totalment a favor i 
també estem totalment a favor del tema d’evitar que les 
grans superfícies comercials, per aixb que tenen m6s poder, 
tenen més capacitat de moure’s, tenen més influkncia, tenen 
mes facilitats a l’hora d’implantar-se i són capaqos de fer-se 
ells mateixos els estudis per justificar que 6s convenient 
collocar-se en un determinat lloc, pensem que aixb que el 

peix gros es menja el petit, hauríem d’anar procurant que no 
fos tan així i que hi hagués més objectivitat i rnds racionali- 
tat a I’hora de fer aquestes actuacions. 

Per tant, felicitar els diputats o el diputat d’Esquerra Re- 
publicana per la presentació d’aquesta Moc% i reiterar el 
nostre vot favorable, 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Gimeno. Pel 
Grup Parlamentari de Convcrghcia i Unió, té la paraula la 
diputada Isabel Ruiz. 

La Sra. RUIZ: Moltes grhcies, senyor president. Se- 
nyores diputades, senyors diputats, primer de tot, a mi 
m’agradaria posar tambd en evidhcia, no?, que la inter- 
pellació, tal com ha dit el representant del Grup Socialista, 
la interpel-laci6 que es va sustentar en aquest Parlament, 
doncs, no tk gaire a veure amb la moció, no? Aquesta Moci6 
és molt concreta i jo crec que la interpellació i la contesta que 
va tenir el conseller a la interpellació del senyar &Esquema 
Republicana, doncs, en la filosofia van coincidir completa- 
ment, no? I. en ak6 em remeto, doncs, a les paraules del conse- 
ller: és necesshria una reconversi6 del sector terciari, 

A partir d’aquí, doncs, podem entrar en el primer punt de 
la Moció, que és el referent a la indusi6 dintre de la forma- 
ci6 professional #una branca de comeri;. B6, doncs, aixb 
avui per avui ja ho tenim: hi ha una branca, la branca admi- 
nistrativa, que inclou l’especialitat de comeq, no? 

Així mateix, doncs, ara s’han elaborat uns nous mbduls 
de formacib professional quc s’hm adaptat a la re€orma 
d’ensenyament i s’han realitzat en diferents centres d’aqui a 
Catalunya. El Departament de Comerg, Consum i Turisme, 
en aquest cas, doncs, ha col-laborat molt activament amb 
aquests centres on s’imparteix aquesta especialitat, tant en 
l’elaboraci6 dels programes com en el reciclatge del profes- 
sorat O, per exemple, en l’equipament de les aules. 

Pel que fa al segon punt de la Moci6, que se centra en el 
desenvolupament de la Llei d’equipaments comercials i els 
programes d’orientaci6 comercial, jo crec -i discrepo dels 
altres que m’han antecedit en la paraula- que sí que aquesta 
Llei s’ha anat desenvolupant: des del 87 s’ha anat treballant 
amb ella; hi ha hagut dos decrets, un el 87, I’altre el 93, que 
treballaven en el desenvolupament d’ aquesta Llei, no? 

Pel que fa referencia als programes d’orientació d’equi- 
paments comercials, j a  vaig dir una altra vegada -i ho torno 
a reiterar- que si nosaltres des del Departament o des de la 
Generalitat, doncs, s’intenta encaixonar els ajuntaments per- 
quk facin una determinada política a nivell d’urbanitzaci6 i 
de tenir un establiment del que s’ha de fer en aquest seu mu- 
nicipi se’ns acusaria que som massa rígids. Es per aixb que 
no volem interferir en l’autonomia municipal i que cada 
ajuntament tingui la possibilitat de poder desenvolupar els 
seus programes d’orientació comercial. 

Pel que fa a l’anomenat mapa comercial, el Departament 
ha fet un ampli estudi territarial, ori s’analitza l’oferta que hi 
ha en el territori i la seva adequaci6 a la demanda. De totes 
maneres aquest mapa comercial jo crec que no deixaria de 
ser res més que una proposta voluntarista si, a m6s a més, 
aquest mapa comercial no va recolzat d’una figura que li 
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donés una forp coactiva. En aquest sentit el Departament 
ha anat endegant uns estudis previs per determinar quina 6s 
T’adequaci6 d’una figura de planejament urbadstic com a 
instrument d’ordenaci6 territorial del cornerq a nivell de Ca- 

Pel que fa al tercer punt, que feia referkncia a les franquí- 
cies, s’ha de dir que el Departament ha fet estudis d’aquest 
tema, ha fet publicacions sobre el tems de les franquícies, 
així com ho han fet altres administracions i així com ho han 
fet altres institucions, no?, i s’arriba a la concIusi6 que la 
franquícia, doncs, 6s una forma de cornerg que no presenta 
cap problemktica especial que aconselli, doncs, realitzar una 
reglamentaci6 pel que fa al tema de la franquicia. En qualse- 
vol cas potser I’únic tema que caldria reglamentar pel que fa al 
tema de Ies fimquícies, seria el contracte d‘adhesi6. Pe&, com 
vosaltres ja sabeu, aquesta mat&ria de legislaci6 mercantil, 
doncs, la Generalitat no en té cap tipus de competkncia, 

Despr6s l’altra proposta, que feia referencia que fossin 
les universitats qui fessin I’estudi de la viabilitat de l’empre- 
sa, nosaltres no ho creiem raonable; bhsicament perque ens 
interessa saber amb quina foqa l’empresa creu que alla s’hi 
podrh ubicar. En aquest sentit tamb6 us hem de dir que nos- 
altres tenim una ponencia, que hi ha aquesta Comissió i que 
ens referim a altres estudis, corn poden ser, doncs, la Cam- 
bra de Comerg, que té representacid a Ia Comissió d’Equi- 
paments Territorials. És important per a nosaltres, doncs, 
que hi hagi una contrastació de les dades de l’estudi de mer- 
cat que sustenten el projecte d’implantaci6 i e1 seu dimen- 
sionat per poder valorar millor e1 dimensionat, doncs, o 
l’oportunitat d’aquest projecte. 

Es per tot aixb que us votarem en contra de la Moció pre- 
sentada. 

Moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies, senyora Ruiz. Ara el 

senyar Puigcercós pot intervenir per referir-se a l’emena 
presentada. 

EI Sr. PUIGCERC~S: NO, senzillament dir que assumim 
i’esmena del Grup Socialista, bhsicament perquk és el ma- 
teix esperit -ja s’ha dit abans en el mateix punt l- i sobretot 
perque tkcnicament la millora, amb un cert marge, i 6s per 
aixb, doncs, senziIlament que l’assurnirn. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Puigcercós. 
Seguidament es passa a la votació. 
Senyores diputades, senyors diputats que estiguin 

Els que hi estiguin en contra? 
Abstencions? 
La Moci6 ha quedat rebutjada per 24 vots a favor, 55 en 

talun ya. I 

d’acord amb el text de la MociG, es volen posar drets? 

contra i cap abstenció. 

Moció subsegiient a Ea interpeltació al 
Consell Executiu sobre I ’educació infant31 

Passem al dot& punt de l’ordre del dia, que és la Moci6 
subsegüent a la interpelalaci6 al Consell Executiu sobre 

l’educació infantil, presentada pel diputat senyor Ignasi Rie- 
ra, del Grup Parlamentari &Iniciativa per Catalunya. Té la 
paraula. 

El Sr. RIERA I GASSIOT: Grhcies, senyor president. 
Senyores i senyors diputats, la interpel.laci6 del Grup d’Ini- 
ciativa per Catalunya sobre educa& infantil a l’etapa zero- 
tres anys, que va ser presentada amb carhcter d’urgilncia al 
darrer ple abans de les vacances d’estiu, va comptar amb la 
resposta per part del Govern de l’honorable conseller &En- 
senyament. Com ja vaig dir en aquella ocasi6, el Govern és 
col-legialrnent corresponsable; per tant, ens va semblar molt 
bé que fos un conseller, el d’Ensenyament, que contest& la 
interpel4aci6, que, en canvi, de tota manera, podria haver 
contestat qualsevol dels altres consellers implicats en el te- 
ma, com, per exemple, el de Treball, com per una qüestió 
concreta el de Governaci6, o com el conseller de Benestar 
Social. 

Aquesta Moci6 subsegiient a la interpelhci6, que recull 
textualment els temes abordats a la interpelhci6, és a dir, no 
crec que pugui ser acusada de ..., diguéssim, que va per ca- 
mins estranys en relació amb el que vam plantejar, justa- 
ment parla de tres ternes. Quan el senyor Varela em va dir 
que el Grup de la majoria segurament no podria donar su- 
port a cap dels tres punts de la Moció, li vaig dir: <<Perb, 
vosth, senyor Varela, d’altra banda, un escriptor de prosa 
elegant, no es dedica a temes d’Ensenyment? Si cap dels 
tres punts van relacionats amb Ensenyament, cap dels tres 
punts de la Moció.>> Jo també penso: com que cada grup és 
autbnom i pot fer autkquicament el que vulgui a 1’hora de 
contestar, fa molt bé de contestar en nom del Grup de la ma- 
joria el senyor Varela. 

Perb volia insistir en aquest punt. El primer punt de la 
Moció planteja publicar en el termini mhxim de tres mesos 
el pla de construcci6 de noves guarderies zero-tres anys 
anunciat pel Govern en el marc del Pla integral de suport de 
les famílies, exposat a l’opinió pública el mes de maig de 
1993, no pel conseller &Ensenyament, que pocs dies abans 
en una compareixenqa davant la Comissió de Cultura ja va 
dir que no pensava construir noves guarderies de titularitat, 
en tot cas, de la Generalitat fins passat l’any 2000, i, en can- 
vi, tant el president de la Generalitat com el conseller de Be- 
nestar Social anunciaven la creació de noves guarderies i 
que s’inscrivien en aquest Pla integral de suport a les famí- 
lies. És normal que si ens preocuphvern per la situació de les 
guarderies de zero a tres anys tinguéssim un interhs enorme 
de conbixer aquest Pla. Repeteixo, no és una pregunta al 
conseller d’Ensenyament, és una pregunta a qui va plantejar 
aquest Pla, que és el conseller de Benestar Social. 

El segon punt fa relaci6 a una ciutat central a Catalunya, 
dignament representada en aquesta cambra pel seu alcalde, 
alhora diputat, que és la ciutat de Manresa. L’Ajuntament 
de Manresa el 15 de juny de 1993 va aprovar amb la una- 
nimitat de tots els grups presents al consistori una moci6 en 
la qual es demanava amb carhcter d’urghcia un estudi so- 
bre les necessitats de llars d’infmts que hi ha a la ciutat de 
Manresa, aixi com de les previsibles necessitats futures i 
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que, d’acord amb aquest resultats, el Departament d’Ense- 
nyament incrementes les places de llars d’infants a la ciutat 
de Manresa, tot mantenint-ne la qualitat pedagbgica, 

Justament la nostra Moci6, que és subsegüent a una in- 
terpel-laci6 en el curs de la qual vam parlar d’aquest terna de 
Manresa, deiem: la idea de Manresa ens sembla esplEndida, 
i aqui el meu homenatge a I’alcalde que va presidir aquella 
sessi6 en quE es va aprovar aquesta Moció per unanimitat de 
tots els grups, ens sembla tan esplkndida que la volem fer 
extensiva a tot Catalunya. 1 senzillament el segon punt de la 
Moció és que el Govern assumeixi aquest acord, que no em 
podrh negar l’alcalde de Manresa que vit ser pres en aquell 

I el tercer punt de la Moció és fer campanya piiblica a 
través dels mitjans de cornunicaci6 institucionals de la im- 
porthncia, en tant que etapa educativa, de les llars d‘infants 
del període zero-tres anys, tant des d’una bptica social com 
cultural i de normalització lingiil‘stica. 

L’ argumentaci6 d’ aquella -diguem-ne- meva primera 
interpel-laci6 en aquesta cambra en aquest període de ses- 
sions era justament per insistir en la importhcia de zero a 
tres anys, en tant que etapa educativa, perb també en tant 
que etapa d’atenció social i en tant que etapa imprescindible 
per a temes de normalització lingüística. I aixb ha hem vis- 
cut -i ho deia així a la interpelqaci6 i ho torno a dir ara- els 
que estem vivint des de fa molts anys en zones on els od- 
gens d’accents dels catalans que ara hi viuen, per@ tenen 
vehatge a Catalunya, són molt diferents i les possibilitats 
d’una integraci6 lingüística no són tan senzilles. Hem COM- 
provat -i ho hem comprovat no solament des del Parlament 
sinó també en tant que regidors d’aquests ajuntaments-, 
hem comprovat la irnporthncia que té aquesta etapa zero a 
tres anys justament com una etapa bhsica per a una futura 
normalització lingüística. 

És, per tant, una moció crec que modesta, senzilla, per6 
que pot ser votada amb generositat per tots els grups de la 
cambra. 

ple. 

Grhcies, senyores i senyors diputats. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Riera, Igna- 

si. No hi ha esmenes presentades. Per consegüent, passem a 
la intervenci6 dels grups. Pel Grup Parlamentari Popular, té 
la paraula la diputada senyora Montserrat. 

La Sra. MONTSERRAT: Grhcies, senyor president. Es 
motiu de satisfacció personal que en nom del Grup Popular 
em pugui posicionar davant d’aquesta Moció subsegüent a 
la interpellació que el benvolgut diputat Ignasi Riera va fer 
en cl seu moment i que avui acaba de fer la seva exposició 
de motius. 

Illustre senyor diputat, el Grup Popular donarem suport a 
aquesta Moció, perquk cntenem que vost& ha tingut una bo- 
na iniciativa, tenint en compte, doncs, un acord de Moci6, 
que tal com V O S ~ &  molt bé ha dit, a I’ Ajuntament de Manresa 
van adoptar tots els grups municipals amb representació i, 
evidentment, hi havia el Grup municipal Popular que, mit- 
j anpnt  el nostre regidor Josep Balet, tamb@ va donar suport 
a aquesta Moció. 

Per tant, shpiga que la veiem amb molt bons ulls i, sota el 
nostre punt de vista, creiem que hauria de tenir i de ben se- 
gur que tindrh el suport de tota la cambra. En aquest sentit, 
shpiga que li donem el nostre recolzament. 

Res més i moltes gricies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyora Montserrat. 

Pel Grup Parlamentari $’Esquema Republicana de Catalu- 
nya, té la paraula l’illustre diputat senyor Bargall6. 

El Sr. B ARGALLÓ: Grhcies, senyor president. Senyores 
i senyors diputats, d’entrada i abans de comenqar, per man- 
tenir el to honorific de les anteriors intervencions, doncs, 
també mostrar la meva satisfacció per parlar d’una moció 
presentada pes l’illustre diputat senyor Ignasi Riera, en la 
qual surt esmentat, ni que sigui d’esquitllada per ra6 del seu 
c b c  municipal, l’illustre diputat senyar Juli Sanclimens, i 
aixd ja estem tots ben honorats. 

I, posats a fer, també recordar que Esquerra Republicana 
tarnb6 és present a I’Ajuntament de Manresa i, per tant, tam- 
bé aquest acord, etc&tera, etcgtera, i així també estem tots 
autohonorat s. 

Després de l’honorament i l’autohonorament, doncs be, 
podríem parlar de l’educació infantil i del que la Moció ens 
parla. Jo no estaria formalment del tot d’acord amb el que el 
senyar Riera deia, en el sentit que em sembla que l’educació 
infantil és basicament un tema d’ensenyament que colmlate- 
ralment, que col-lateralment, evidentment, evidentment, im- 
porta a molts altres departaments del Govern, perb que no 
fos que, de les paraules del senyor Riera, se’n deduís que un 
dia d‘aquests el Departament d’EEnsenyament, que ja li han 
tret educació d’adults, i el Departament d’ Ensenyament, que 
ja li han tret universitats, li acabessin traient educaci6 infan- 
til. En tot cas, em sembla que, a mes a més, al llarg de la 
Moció queda bastant clar que hi ha aquesta irnporthncia pe- 
dagbgica. 

Amb els tres punts de la Moció hi hem d’estar absoluta- 
ment d’acord, per aixb no hi hem presentat cap esmena. 
Amb el primer punt, de manera evident -de manera evident: 
s’anuncia un pla en el qual es parla de construccions en les 
guarderies, a més a mi%, pocs dies despres que en aquest 
Parlament, en la seva Comissi6 de Politica Cultural, s’anun- 
cia per part d’un altre membre del Govern que el que anun- 
cia el Pla -i jo recordo que vostes ens diuen, senyors de la 
majoria, constantment que el Govern és solidari-, s’anuncia 
un pla en el qual es diu que es faran guarderies quan el con- 
seller diu aqui que fins a l’any 2000 no en far&. 

És clar que, si vostes miren la Moció, veuran la data en 
la qual es va presentar el Pla, i em sembla que en tat cas la 
data aquesta de presentaci6 en el Pla explica la certa insoli- 
dstritat, entre el conseller que presenta el Pla i l’altre que 
parla aquí al Parlament. 

El segon punt de la Mació ..., bé, el segon punt de la Mo- 
ci6 és un punt evident. A banda de la lloanga a l’ Ajuntament 
de Manresa, al seu batlle i a regidor per regidor de 1’Ajunta- 
ment, es, a més, una obvietat. Una obvietat de l’educaci6 in- 
fantil i de tots els segments de l’educació, perb ara estem 
parlant d’educació infantil; O sigui: qub tenim, qu& ens far& 
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falta, que volem, i especialment el manteniment de la quali- 
tat pedagbgica; és a dir, que l’augment, que l’augment de la 
demanda no signifiqui tan sols col~locar m6s nens al mateix 
llac on estan ara; el nombre que hi ha em sembla que és mA- 
xim. 

Bé, i en tercer lloc, en tercer lloc, és evident tamb6 que 
l’educació infantil té una funció, deia al comenqamenf, pe- 
dagbgica, educativa. Té una funci6 d’ inicial normalitzaci6 
lingiiistica, perb, fins i tot diria, com a cosa subsidihria, bh- 
sicament pedagbgica i té, evidentment, una funció social. 

Justament, desprks d’aquestes tres mocions d’ensenya- 
ment que vénen globals, vdnen dues mocions que tracten as- 
pectes distints. Un, l’assetjament sexual en el m6n del 
treball, i l’altre sobre el Pla d’igualtat de la dona, perb que 
van al voltant de I’entrada evident, constant, necesshria i a 
la qual s’ha de donar cada vegada més suport i facilitar..*, de 
la dona, en tot l’aspecte del món del treball, i en el qual te, 
com a conseqiihxia també, de manera evident la necessitat 
social d’una major i millor política educativa. 

Per aquests raons i moltes altres que m’estalvio i espe- 
cialrnent els estalvio, nosaltres votarem a favor d’aquesta 
Moció en tots els seus tres punts. 

Moltes grhcies. 
El Sr. PRESDENT: Moltes grhies, senyor Bargall6, Pel 

Grup parlamentari Socialista, t6 la paraula la senyora 
Torrent 

La Sra. TORRENT: Si, senyor president. Senyores dipu- 
tades i senyors diputats, sumar-me a totes les manifestacions 
que hi ha hagut fins ara en aquest Parlament respecte a 
aquesta Moció i manifestar que estern plenament d’acord 
amb la Moci6 presentada pel Grup d’hiciativa respecte a 
l’etapa educativa zero a tres anys. 

El primer punt de la Moci6 em sembla molt encertat atks 
que no voldriem creure que la proposta feta ei mes de maig 
del 92 obeYa nom& a plantejaments electoralistes; no seria 
gens seriós, malgrat que aquí, com ja ha quedat pales en al- 
gunes intervencions que m’han precedit, s’han donat contra- 
diccions entre membres del Govern. I al respecte voldríem 
dir que el Departament d’Ensenyament se n’ocupi amb 
preocupaci6, perquk FIO sigui que, en el cas que el senyor 
Pujol o el senyor Comas decidissin endegar el Pla que ha- 
vien promes, l’etapa educativa zero a tres vagi a parar a al- 
gun altre departament, fet que no seria excepcional, ja  que 
vostks ja saben que tant l’educació d’aduts corn la política 
universithia estan <<secuestrades> per altres departaments, 

El Sr. PRESIDENT: Segrestades. 
La Sra. TORRENT: Segres ... (Riaalles.) Bé, vosth ho ha 

dit b6. 
El segun i tercer punts també em semblen encertats. El 

text aprovat per I’Ajuntament de Manresa ... Jo ara tamb6 
voldria dir que tots els grups han deixat pales que s’hi van 
sumar i que va ser aprovat per tats els grups, em sembla que 
com a Grup Socialista em toca dir que la iniciativa va ser 
del Grup Socialista i, per tant, si all[ hi vhem estar d‘acord, 
encara estern més d’acord que aquest terna es faci extensible 
a tot Catalunya. 

Respecte al tercer punt de la Moci6, considerem també 
un encert demanar que es posin esforps, que es facin esfor- 
GOS publicitaris en una campanya de comunicaci6 per tal de 
valorar la importhncia educativa dels zero-tres anys, perque 
deuran  estar ben segur d’acard amb mi- el contacte amb 
altres nens i nenes en aquesta etapa, a Anals del segle XX, 
només es pot garantir en un centre pedaghgic, on l’atenció 
de professionals pot treure el m h i m  rendiment a les capaci- 
tats dels infants i a les relacions entre ells o ellcs. 

Moltes grhcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyora Tarrent. Pel 

Grup Parlamentari de Converghncia i Unió, té la paraula el 
diputat senyor Varela. 

El Sr. VARELA: GrBcies, senyor president. Senyores 
diputades, senyors diputats, bk jo també m’afegiré als ho- 
nors de tots els meus anteriors diputats per poder contes- 
tar al senyor Riera que ha parlat amb la seva brillantor 
habitual. 

I no solament el Govern n’és collegiament responsable, 
sinó que els diputats tambk en som collegialment responsa- 
bles, i encara que la meva especialitat és l’ensenyament, 
també podem contestar en aquest hmbit. 

La seva Moci6 no ha seguit cap camí estrany, efectiva- 
ment, i respon perfectament al text, al contingut de la inter- 
pella&, perb el que passa és que 6s un ..., el conjunt dels 
tres punts que componen la Moció formen un vas d’aigua 
clara, allb que ... aquesta frase que aquests dies, parlant de la 
polemica del catal&, s’ha suscitat tant, del senyor Pemán, 
doncs també 6s un vas d’aigua clara, la seva Moció. Si se- 
duyts per la seva oratbria ens deixéssim assumir, I’assumís- 
sim, aquest contingut de la Moci6, doncs resultaria que el 
Govern de la Generalitat, al qual el nostre Grup d6na suport, 
assumiria més responsabilitats de les que li pertoca en el 
camp de I’educació infantil. 

Ja n’assumeix el Govern, de responsabilitats, bbviament, 
perb no tantes com la generositat del senyor Riera, doncs, li 
pretén atorgar. Per tant, la seva Moció no és ni modesta, ni 
senzilla, sinó que, darrere d’aquests tres punts, hi ha el que 
es pretengui que el Departament d’Ensenyament i el Depar- 
tament de Benestar Social, en fi, el canjunt del Govern de la 
Generalitat assumeixi totes i exclusivament, totes i cadascu- 
na de les actuacions en l’educaci6 infantil, cosa que ente- 
nem nosaltres que a la Llei no és així. 

L’artick 7 de la LOGSE encomana a totes les adminis- 
tracions públiques, a totes, el deure de garantir una oferta 
suficient de places d’educació infantil. El senyor Riera sem- 
bla interpretar que totes les administracions públiques són 
nom& el Depa-tament d’Ensenyament, el de Benestar So- 
cial o el de Govemaci6 -tamb6 l’ha esmentat, Nosaltres hi 
afegim, bbvinment, els ajuntaments i aquesta opinió ja la va 
explicitar el conseller d’Ensenyament en la seva resposta a 
la interpdlació prkvia a la Moci6. La seva resposta deia tex- 
tualment el conseller: diguem realistes, serem els poders 
públics, els poders públics en general els que haurem de do- 
nar resposta a les demandes d’escolaritzacid de zero a tres 
anys>,. 
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I abans, abans d’aquesta interpellació, en la Comissi6 de 
Política Cultural del mes d’abril -em sernbla- havia afirmat 
textualment: <<En compliment de les previsions de la LOG- 
SE, la voluntat del Govern de la Generalitat de Catalunya>>, 
fixi’s que parla del Govern.,,, encara que parlava com a con- 
seller d’Ensenyament, pcrb deia: <<La voluntat del Govern 
6s actuar coordinadament amb les administracions locals i 
amb institucions sense afany de lucre per a la creacid i el 
manteniment de places d’educació infantil d’acord amb les 
necessitats i criteris establerts en la planificaci6 escoiam. 
Que aquesta és, doncs, la doctrina del Govern, corresponsa- 
bilitat amb els ajuntaments per a resoldre els problemes 
plantejats en aquest tram de l’educació, de ZWQ a tres anys. 
I aixb es comprova, una vegada mCs, també llegint el Pla in- 
tegral de suport a les famílies, que han citat reiteradament i 
que es va presentar, senyora Torrent, no el maig del 92 sin6 
el maig del 93 -era nomes per aclarir-ho. O sigui que cor- 
responia a aquesta campanya electoral, no a l’anterior. 

Per tant ..., si 6s aixa el que volia dir, suposo. Doncs en 
aquest Pla integral de suport a les famlies que diversos di- 
putats han esmentat, en cap moment es parla que hi haurh 
un pla de construcció de llars d’infants assumit per la Gene- 
ralitat, en cap moment se’n parla. I, a m6s a més, en cap mo- 
ment es parla,,., es parla breument ..., perque el Pla 6s aquest 
llibre que tinc aquí al davant, doncs, es parla de molts temes 
i de llars d’infants només hi ha un parigraf a la pagina 63, 
un petit parhgraf a la phgina 63, i després, quan ja  vol COD- 

cretar una mica més, a la phgina 97 diu exactament que 
<<<cal&& una cooperació amb les administracions locals per 
dur a terme aquestes propostes concretes d’habitatge, de 
llars d’infants, etc&tera>h. Per tant, en cap moment el Govern 
de la Generalitat es contradiu, ni el senyor Pujals, ni el se- 
nyor Comas es contradiuen de dir que aquestes contmc- 
cions, si s’han de fer, no s’han de fer sense la collaboraci6 
dels ajuntaments. 

En definitiva, nosaltres, corn que no volem que el Go- 
vern de la Generalitat assumeixi exclusivament la responsa- 
bilitat de la.,., bé, no ho diu aixb, perb per aqui, aixb seria el 
cavall de Troia, d’aqui resultaria, d’aqui, de la Moci6 apra- 
vada a Manresa es traduiria que és el Departament d’Ense- 
nyament o el Govern de la Generalitat qui es fa responsable 
de totes les 11ms d’infants a Catalunya. 

Per tant, senyor Riera, doncs, torno a dir que no 6s ni 
modesta ni senzilla, la seva Moció, ans el contrari: és molt 
perillosa, perillosa en el sentit d’introdwir confusi6 de com- 
petencies i desprds que, evidentment -com també ja li va 
contestar el senyor conseller d’ Ensenyament en la Comissi6 
de Política Cultural i també en Ea interpeMaci6-, no 6s que el 
Departament d’Ensenyament no vulgui intervenir en l ’ h b i t  
de l’educació infantil -que ja hi interv6 i que s’han introdui’t 
moltes millores-, sin6 que és una qüesti6 de prioritats. Les 
millores del Departament d’Ensenyament en aquest tram de 
zero a tres anys són evidents; en aquests últims anys, de 
l’any 89 al 93, han passat de 100 milions de subvencib, de 
rebre 100 milions de subvenció, les llars municipds, a re- 
bre’n gairebé 500; per tant, hi ha una tendhcia positiva cap 

a ajudar més els ajuntaments; hi ha voluntat també explicita, 
tant a la Comissi6 de Política Cultural com, després, a ia in- 
terpellació, d’arribar a un tert;, que el Departament d’Ense- 
nyament pugui ajudar amb un terg les llars d’infants 
municipals, i fruit d’aquest Pla presentat per la Conselleria 
de Benestar Social també hi ha la voluntat -que esta en es- 
tudi i que amb aquesta idea de colhboraci6 amb els ajunta- 
ments ja en tindran coneixenqa- d’establir vies alternatives 
a llars d’infants per atendre aquest tram tan important de 
l’educació dels nostres nois i noies. 

Per tant, larnentant-ho molt, perb no per cap manca de 
sensibilitat, perquk aquests fets concrets demostren que el 
Govern sí que la té, aquesta sensibilitat, que es pot compro- 
var i que anirll en augment, sinó simplement perqu5 cada 
Administraci6 faci el que li pertoca, nosaltres ens veurem 
obligats a V Q ~ W  en contra de la seva Moci6. 

Grhcies, senyor president; grhcies, senyores diputades, 
senyors diputats. 

EI Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Varela. 
Seguidament passem a la votació. 
Senyores diputades i senyors diputats que hi estiguin 

Els que hi estiguin en contra? 
Abstencions? 
La Moció ha estat rebutjada per 21 vots a favor, 57 en 

d’acord, es volen posar drets? 

contra i cap abstencib. 

Moció subsegüent a la interpeHaciÓ al 
Consell Executiu sobre la política educativa 

Passem al tret& punt de l’ordre del dia, que 6s la Moc% 
subsegüent a la interpeMaci6 sobre política educativa, pre- 
sentada per l’illustre diputat senyor Mag{ Cadevall, que té la 
paraula. 

El Sr. CADEVALL: GrAcies, senyor president. Senyores 
i senyors diputats, quin és un dels problemes més candents 
de l’ensenyament no universitari en aquests moments? En la 
interpeklaci6, i consegüentment en la Moció, vaig tractar de 
tocar dos temes que penso importants i relacionats. El pri- 
mer és que, sobre el pretext d’una reorganitzaci6 adrninis- 
trativa, en realitat es prenen mesures que poden perjudicar 
la qualitat de I’ensenyament públic. I el segon 6s que sem- 
bla que no hi ha diners per a l’escola pliblica perb sobre els 
eslbgans de la competitivitat i llibertat d’opció s’anwncien 
unes mesures a favor de l’escola privada -per exemple, es- 
tendre la subvenció a etapes no obligatbries- que poden co- 
star bastants diners. Voldria dir que, si el que interessa és 
1, estalvi, quan li convé, el Departament #Ensenyament 
pren mesures que poden augmentar el cost; per exemple, se- 
gregar universitat s 4 Departament d’ Ensenyament-, crear 
un comissionat, buscar un local, etcktera, aixb 6s un cost 
que, quan li convé, el Govern pot assumir perfectament. 

Haig de dir que la resposta del senyor conseller va ser 
amable, en el sentit que va dir que no existien tantes discre- 
phncies corn jo pretenia entre les postures dels dos grups. 
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Perb, malgrat tot, presento aquesta Moci6 perquk em sembla 
que les mesures restrictives que jo deia es confirmen, i ara 
tamb6 en l’inici del curs, per al proper curs 1993-94. 

El primer punt era precisament sobre les escoles bressol, 
i aixb em permet ser molt breu, Jo admeto, com ha dit el se- 
nyor Varela, que hi ha una responsabilitat conjunta de les 
administracions; ja ho vaig admetre el dia de la interpelala- 
ci6. Per6 penso que el senyor conseller defuig la part de res- 
ponsabilitat que li toca quan li diu: <<Bé, no obrirem cap 
nova escola bressol fins a I’any 2000>>, i en els convenis 
amb els ajuntaments es va refermar el senyor conseller en el 
criteri de seguir donant en els convenis dels ajuntaments 
menys diners, en xifra absoluta, que a les escoles llar priva- 
des. I, d’altra banda, el t eq  que tebricament es diu que se’ls 
d6na esta calculat sobre un rnbdul incorrecte. Incorrecte en 
el sentit que no correspon a la mitjana de cost dels ajunta- 
ments. El senyor conseller va dir: <(Si algun ajuntament s’hi 
vol lluir, a fer més...>); no és aquest el cas. És que realment 
el mbdul no és realista, no correspon a la mitjana de despe- 
ses de I’ajuntament en llar d’infants, i sobre aixb els donen 
una tercera part, eh? 

Bd, per tant, res més, ja se n’ha parlat, d’aquest punt. No- 
més dir que en la Mocib, en el primer punt, demanem noves 
escoles a la Generalitat -si és de totes les administracions, 
que col*labori també la Generalitat- i convenis més equita- 
tius amb els ajuntaments. 

En el segon punt es demana fomentar la qualitat i compe- 
titivitat, perque. quan parlem de competitivitat també po- 
diem englobar el sector pfiblic dels centres piiblics, Ho 
concretem, en la proposta, en diversos punts. Jo els voldria 
dir, senyores diputades i senyors diputats, que en aquesta 
Moció no demanem apujar el 21ist6 de la qualitat de I’escola 
pública, que sena legítim fer-ho, i potser seria be fer-ho, pe- 
xb no demanem aixb, no demanem pujar un gra6 en !’escala 
de la qualitat; el que demanem és que no es baixi un gra& 
com ens temem que ha passat en les mesures preses en el 
darrer any i aplicades també aquest curs. 

Segurament hi hauria altres ternes; en fes mocions, sem- 
pre se n’han de seleccionar només alguns. Primer, el nom- 
bre d‘alumnes per grup; es demana que es revoqui la mesura 
d’incrementar el nombre d’alumnes en les aules de P3 -0 si- 
gui, on assisteixen infants de tres anys, junt amb l’educació 
primhria-, que s’anul4i la mesura d’apujar el nombre m k i m  
d’alurnnes de vint a vint-i-cinc. La senyora diputada, que 
segurament penso que em contestar&, 6s mCs entesa que jo 
en aquests temes i suposo que estar& d’acord que en aquesta 
edat la situació és molt delicada i el cost pedaghgic, segura- 
ment, de portar els nens de tres anys juntament amb els al- 
tres de la segona etapa d’educació infantil a ies escoles de 
primhia nom& es pot fer si es prenen unes mesures espe- 
cials. Apujar aquest nombre de vint a vint-i-cinc penso que 
perjudica aquestes garanties, 

Respecte al nombre, hi ha altres temes que es toquen en 
la Moció, que 6s sobre la nova escola primhria. Es demana 
que s’apliqui la reducci6 prevista a la LOGSE, i no la clhu- 
sula aquella especial per a cas d’emergkncia que preveu la 

LOGSE, que s’apliqui la previsió general, Per que? Perquk 
és cert que el senyor conseller ha dit: <<No es preocupin, ciu- 
tadans i ciutadanes de Catalunya, la mitjana a tal curs és de 
vint>). Perb, senyares i senyors diputats, el problema que jo 
els plantejo no és un problema de la mitjana: si en una aula 
dels nous estudis de reforma hi ha trenta-cinc alumnes, aixb 
és perjudicial no nom& per a aquell grup, sin6 per al presti- 
gi de la reforma, sigui quina sigui la mitjana; que segura- 
ment, si agafem la mitjana de les escoles rurals, estar& fins i 
tot per sota de la mitjana general de Catalunya. 

Un altre tema relacionat amb el nombre d’alumnes: fins 
ara, les aules que tenien alumnes en rkgim #integració te- 
nien una reducció d’alumnes; aquest any, sembla que s’ha 
trencat aquesta mesura. Si aixb és veritat ..., 6s a dir, no és 
nomes que es faci un maI a la qualitat de I’ensenyament, és 
que penso que es trenca un model en el regim d’integraci6, 
A Catalunya, de forma diferent que a altres comunitats autb- 
nomes -i esta perfectament en el seu dret-, totes les escoles 
pfibliques tenen l’obligació d’ admetre alumnes amb defi- 
ciencies en rkgim d’integracid, per6 aixb suposa unes con- 
traprestacions, unes facilitats, i aquest any la Conselleria 
d’Ensenyament ha trencat una d’aquestes facilitats, per tant, 
ha trencat un model. Es carrega un pes a l’escala pública, 
que 6s haver d’admetre els alumnes amb deficihncies, i a 
canvi no se li dóna Ies facilitats. A mi m’agradaria que el 
Govern o el Grup de Gonvergkncia -potser és més propi del 
Govern- ens presentés un informe sobre el nombre d’alum- 
nes amb deficiencies integrats en les escoles concertades, 
que també s6n sostingudes en centres públics, i veuriem 
l’esforg que esta fent l’escola pública en aquest sentit, que 
és molt laudable, perb, per favor, que se li donin els mitjans. 

Bé, un altre terna. .. Ah, bé, sobre aquest terna, voldria 
dir..,, a mi rn’agradaria que em diguessin: <<Miri, esta equi- 
vocat, tranquillitzi’s, de tot aixb que explica, no hi ha res 
que sigui veritat.>> Perb és que passa absolutament el contra- 
ri: fa dos dies vaig parlar amb un director d’institut per a un 
programa determinat, i resulta que m’assabento que amb el 
problema aquest de2 nombre mhxim d’alumnes hi ha mesu- 
res restrictives i alarmants. Per exemple, en formació pro- 
fessional, fins ara, a partir de vint alumnes, les pr&ctiques 
que es feien als centres de formaci6 professional, a partir de 
vint alumnes es podia desdoblar el grup; ara és a partir de 
vint-i-cinc, que en realitat de vegades són vint-i-sis o vint-i- 
set, que es permet desdoblar. Per6 és que, a més a més, s’ha 
pres aquesta mesura restrictiva sense completar-ho amb 
equipament s. 

Jo, senyora diputada de Converghncia, o, en general, tots 
els diputats, si volen, els puc dir el nom d’un institut on a 
l’aula d’infomhtica hi ha deu ordinadors, deu teclats, i on al 
laboratori d’electricitat hi ha tretze llocs de treball. Ara, 
m’agradaria que sortís aquí la senyora diputada de Conver- 
gencia i que m’expliques ..., si se’ls ha negat el desdobla- 
ment a partir de vint alumnes i és a partir de vint-i-set que es 
desdoblen ..., perb atenci6, eh?, en el nocturn, amb una gran 
sensibilitat pedagbgica, diu que no es poden desdoblar ni a 
vint-i-set, perque els alumnes de nocturn assisteixen poc a 
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classe; magnífic estímul, suposo, que dóna el Departament 
d’Ensenyament per a la qualitat d’ensenyament de formaci6 
professional i per a la valoració de I’ensenyament nocturn 
per als nostres joves que treballen. I ara a mi m’agradaria 
que rn’expliquessin quh hi han de fer, doncs, si en una aula 
hi ha deu teclats, quk hi han de fer més de vint alumnes, 
perquk, amb mes de dos alumnes per tcclat, els altres, l’úni- 
ca cosa que poden fer, és mirar, i que poden fer més de tret- 
ze alumnes en un taller d’electricitat on hi ha tretze llocs de 
treball; si són vint-i-sis o vint-i-set, el que hauran de fer és 
mirar. 

B6, un altre tema 6s incrementar les despeses de funcio- 
nament dels centres. Aquí el senyor conseller va dir: <<Esti- 
gui tranquil, senyor diputat, que en el pressupost hem 
aprovat un 2,6%.>> Efectivament, té tota la raó el conseller: 
si mirem el pressupost, esta pressupostat un 2,6%. Perb, ho- 
me, és que aquesta no és la qiiesti6 real; la qüestió és la 
prhctica, la qüestió és el m6n on vivim. Jo li puc donar dues 
dades: primer, també puc citar noms de centres on amb més 
alumnes que l’any passat, en el curs passat, se’ls van donar 
menys despeses de funcionament; i li puc donar una altra 
dada, que és que una persona que representava la Conselle- 
ria it la mesa sectorial, amb els sindicats, va reconeixer que 
la mitjana de la disminució era un 3%; per tant, 1’Adminis- 
traci6 esta dient que, el que reben els centres ..., el pressu- 
post genkric no interessa, no s’aplica, o és que hi ha més 
centres, o DO sé que és el que passa ..., perb els centres estan 
rebent de mitjana, i aixb ho diu E’Administraci6, un 3% 
menys, que, amb la inflació, doncs, realment suposa menys 
poder. 

Es demana finalment publicar el Decret d’organitzaci6 i 
funcionament i agilitar i facilitar la programació de les acti- 
vitats docents. Aixb per qu5 es demana? Miri, té relació 
amb un problema, que 6s que la secundhia sc sol comenpr 
al costat i l’any passat es van expedientar directors. Ser2 
corporativisme aixb que no vulguin comenpr alhora? Ser& 
corporativisme defensar els direc tors expedi entats? 

Acabo, senyores i senyors diputats, explicant una relació, 
una histbria molt senzilla, una cronologia; qu& fan per pro- 
gramar els centres de secunditria? EI mes d’abril hi ha una 
reunió entre el delegat territorial, inspectors i directors i els 
imposen una reducció de grups en el sentit següent: per 
exemple, si un institut té sis primers, diuen cwostk no pot 
programar sis segons; només en pot programar cinc perquk 
hi hauri una ”mortalitat: acadkmica”, diguem; hi hau& 
alumnes que es perdram. El director diu: <(que aixb no va 
passar l’any passat, eh?, que en tindrem dos-cents quaranta 
de segon...)) 

Bé, el mes de maig hi ha la preinscripció; el mes de juny, 
juliol, es negocien les plantilles i no corregeix 1’Administra- 
ciÓ el seu punt de vista; el mes de setembre, del 10 al 15, hi 
ha la matficula; i quan estan matsiculats, I’Administraci6 
miraculosament en aquell moment descobreix que realment 
hi ha dos-cents quaranta alumnes matriculats i es necessiten 
sis grups -no de trenta, eh?, sis grups de quaranta ... (Remor 
de veus.) 

Sí, deuen pensar segurament -veig algun senyal de dis- 
conformitat- que o jo estic mal informat, o els directors 
m’enganyen. Perb, mirin, jo els puc dir que no haig d’anar 
molt lluny, eh?, no haig ni de sortir de casa: en aquest mo- 
ment tinc un fill matriculat de tercer de batxillerat i no sap 
quines assignatures optatives ha de fer, no sap quina EATP 
- en diuen-, ha de fer, perquh el director tampoc ho sap, i 
per quk no ho sap el director? No ho sap perquk a Última ho- 
ra li concedeixen un grup de més, perquk a Última hora li 
han de posar professors de més, i en aquest moment encara 
no sap de quina especialitat seran els professors. Saben quan 
el meu fill -i no vull parlar de qüestions personals; ho dic 
perquk hi havia un gest de dissentiment, i potser algú pensa- 
va, doncs, que explicava coses estranyes-, saben quan el 
meu fill, O el fill del meu veí, sabrh quines assignatures po- 
drh fer optatives? El dia 27, el dia que est& convocat per pi- 
mera vegada a l*institut. I ja no vull seguir per aquests 
camins perqu2 llavors els hauria d‘explicar,. . 

El Sr. PRESIDENT: Se li ha acabat el temps, eh? 
El Sr. CADEVALL: ...q ue el professor de literatura, 

doncs, ha de fer 5 t h  amb totes aquestes combinacions i 
que, per tant, aquesta Moció -i acabo senyor president, grh- 
cies pel seu avís (rialles)-, doncs, que aquesta Moció, enca- 
ra que es va presentar abans de I’estiu, i amb uns mesos, te 
plena vigencia perqub aixb desgraciadament -jo em voldria 
haver equivocat- esta passant encara al curs 1993-94. 

E3 Sr. PRESIDENT: Grgcies, senyor Cadevall. Na hi han 
esmenes presentades. Per consegüent, poden intervenir els 
grups per fixar posici6. Pel Grup Parlamentari Popular, té la 
paraula la senyora Montserrat. 

La Sra. MONTSERRAT: Grhcies, senyor president. Molt 
breument per anunciar-li a 1’il.lustre senyor diputat, senyor 
Cadevall, que li votarem favorablement els dos punts de la 
seva Moció subsegüent a la interpellaci6. 

Res més i moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grkies, senyora Montserrat. 

Pel Grup Parlamentari d’hiciativa per Catalunya, té la pa- 
raula el diputat senyor Riera i Gassiot. 

El Sr. RIERA I GASSIOT: Moltes grhcies, senyor presi- 
dent. Per dir també que donarem el vot favorable, el suport 
a aquesta Moció plantejada pel Grup Socialista i defensada 
pel senyor Magi Cadevall, amb una indicació: el suport al 
primer punt bandeja els dubtes, suggerits anteriorment pels 
diputats senyar Varela i senyor Bargall6, en el sentit que en- 
tenem molt bé que l’educació infantil sigui una etapa educa- 
tiva i que, per tant, hagi de dependre del Departament 
d’Ensenyarnent i tamb6 perque ens sembla perfecte que hi 
hagi un suport entre administracions, via subvenció, per 
exemple, a ajuntaments, per ajudar a crear noves guarderies, 
6s evident; no havíem dit una altra cosa en el nostre text. 

Pel que fa al segon punt jo nomes voEdria subratllar tres 
de les indicacions: l’aplicació.. , , aplicar la disminuci6 del 
nombre d’alumnes previst per la LOGSE; és un element fo- 
namental per garantir la qualitat educativa; dotar els centres 
que tenen, en rkgim d’integració, alumnes ... -a nosaltres ens 
agrada més la paraula <{discapacitatw que <<disminucions+-, 
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per al suport necessari, sembla que és per raons ja  dites en 
d’altres moments en aquesta cambra -no cal insistir-hi- i el 
terna d’incrementar les despeses de funcionament. Jo, que 
no visc a Terrassa, on potser les coses no s6n tan temrifi- 
ques com les que descriu el senyor Magí Cadevall, perb jo 
crec que també ens han arribat a nosaltres queixes, digués- 
sim, sobre la disminució efectiva dels diners destinats a des- 
peses de funcionament. 

Grhcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Riera. Pel 

Grup Parlamentari #Esquerra Republicana de Catalunya, té 
la paraula el diputat senyor Bargalld. 

El Sr. BARGALLÓ: Grhcies, senyor president. Bé, en el 
primer punt, en tot cas reiterar el que el senyor Cadevall ha 
dit: que el fet que, segons la LOGSE, que és una llei mera- 
vellosa que tan aviat és extraordiniria, serveix per a tot, 
com és un desastre i no serveix per a res, doncs, ara que ser- 
veix, la LOGSE diu que l’educació infantil és compethncia 
de diverses administracions; i cal suposar que, per tant, tam- 
bé ho deu ser de 1’Administració de la Generalitat. 

I el segon punt 6s la reiteraci6 de dos pivots essencials de 
la reforma educativa que han sorgit en debats distints, en 
comissió i en ple, que sorgiran malauradament en debats 
distints en comissió i en ple; es: si hi ha reforma, ser& per- 
qu2 hi ha una disminuci6 d’alumnes per aula i perque hi ha 
més diners per a les despeses de funcionament i d’assigna- 
cions; la qualitat pedagbgica passa evidentment pel profes- 
sorat; perb passa, també, pel nombre d’alumnes de l’aula, 
per la qualitat de treball d’quest professorat i pels diners. 

I un parell de coses; el senyor Cadevall deia que coneix 
un institut que la seva aula d’iinfordtica té deu ordinadors; 
no esta malament. Jo en conec més d’un que en te menys, 
de deu ordinadors. Per tant, deu ser un institut bastant ben 
tractat aquest. Jo en conec més d’un que en té menys de 
deu. Jo vaig ser durant quatre anys director d’un institut que 
en tenia tres, d’ordinadors, i eren tres models diferents, a 
m6s a més. 

I, per altra banda, quan parlem d’ensenyament en aquest 
Ple, sempre es dóna una curiosa disfunci6 entre com conei- 
xem l’ensenyament públic els diputats que solem estar asse- 
guts en aquesta banda, excepte els de la primera fila, i com 
coneixen l’ensenyament els diputats de 1’aItre cantó, excep- 
te aquell racó d’allh baix, (Rialles.) Jo em pregunto, possi- 
blement, per que no coneixem el mateix ensenyament? Jo 
puc assegurar que el nostre Grup coneix perfectament quina 
6s la situaci6 de l’ensenyament públic a casa nostra. 

(Remor de veus.) 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Bargalló. Si- 

lenci ! 
Pel Grup Parlamentari de Convergencia i Uni6, t6 la pa- 

raula la il-lustre diputada senyora C m e  Vidal, 
La Sra. VIDAL: Grades, senyor president, Ihstres  se- 

nyores i senyors diputats, sóc una diputada amb poca expe- 
rikncia parlarnenthria i confio, per aixb, que em perdonaran 
que sovint estic perplexa -sovint o alguna vegada, que que- 
da més ben dit- sobre el funcionament d’alguna intervenció 

en aquesta cambra. Aquesta n’és una. M’explicaré: en la 
meva primera intervenció davant d*aqwest plenari, el senyor 
Cadevall. em va felicitar; va acabar, perb, dient que m’havia 
situat en una torre d’ivori, perquE el que jo deia no tenia res 
a veure ni amb el que feia el Govern ni amb la realitat. Sem- 
bla que ara estaven repetint el mateix. Jo confio que aquella 
vegada hi ankssim plegats, confio que hi anéssim plegats, a 
la torre d’ivori, perquh en els temes que ara estern tractant 
no se’ns ha enths, Ja arribaré als temes puntuals que s’han 
plantejat, per& deixin-me resseguir el fil que ha tingut 
aquesta intervenci6 o aquesta iniciativa que ha arribat 

Deixin-me recordar que quan a la Comissi6 de Politica 
Cultural es va fer la sessió infamativa sobre educaci6 in- 
fantil que hem tractat en l’anterior Moció i que ocupa tot el 
primer punt i part del segon d’aquesta, l’iklustre diputat que 
presenta aquesta Moc% es va manifestar escandalitzat i de- 
sorientat. Deixin-rne recordar també que en declaracions a 
la premsa va afegir que estava horroritzat amb la política del 
nou conseller d’Ensenyament; que en substanciar-se la in- 
terpellació vaig sentir el senyor Cadevall dient que la direc- 
tora general i una diputada del Grup de la majoria havíem 
dit que l’etapa de zero a tres anys no tenia importilncia edu- 
cativa, i que ell deia que el que dkiern nosaltres li semblava 
que impedia l’accés de 1st dona al treball. I agafant-se a 
aquesta interpretació va explicar a la premsa que, sota la 
idea de la Generalitat de no obrir m6s guarderies, que avui 
s’ha anat dient, fins després del 2000 hi ha una ideologia re- 
accionkia vinculada a l’educaci6 dels fills COM a un atribut 
de la dona. Vaig acabar lligant-ho tot; vaig pensar no sola- 
ment que ens maiinterpretava, no em vaig sentir salament 
malinterpretada com a diputada: em vaig sentir provocada, 
provocada, en els meus sentiments corn a dona. No m’agra- 
da, IIQ m’agrada gota que sense haver-nos ent&s es pali en 
públic, tan tranquilmlament, del que nosaltres volem dir. Les 
opinions són legitimes i respectables, perh, en tot cas, s’ha 
de dir sempre que s6n opinions. Ni a mi ni a la directora ge- 
neral ens va entendre bé. Ara jo he de fer interpretacions i 
els asseguro que no m’agrada, (Remor de veus.) 

No és seriós el que s’ha fet en aquest cas. Tots els temes 
són importants, per6 ni amb I’educaci6 infantil -que, ho re- 
peteixo, ocupa tot el primer punt i part del segon d’aquesta 
Moció- ni amb el treball de la dona es pot fer demagbgia. 
Permetin-me aquesta duresa, perb és que d’alguna manera 
vull cridar l’atenci6. Trobo fins i tot estrany que les úniques 
dues dones que en aquell moment vhem intervenir anéssim 
en la mateixa línia i que el senyor Cadevall cregui que ha de 
defensar la resta de dones. Ell afirmava que és aquesta dife- 
rencia de filosofia la causant que ens hhgim centrat tant en 
les escoles bressol, i, de fet, dels dos punts -com deia 
abans-, és molta part la que ocupa aquesta escola, (Remor 
de veus.) 

Jo ampliaré, justificar6 i després concretaré els diferents 
punts de la Moci6, que han sortit ternes molt més concrets. 
Penso que si realment s’entén la nostra filosofia, potser aca- 
baran donant-nos la raó. Reconeixent l’inter&s de les inter- 

aquí. 
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vencions que s’havien fet quantitat de places, de diners, 
problemes de finanpment, subvencions ...-, vkem introduir 
temes de qualitat; després de diferenciar les dues etapes de 
l’educaci6 infantil, que és una diferencia fonamental, és 
molt diferent una criatura més petita de dos anys d’un nen 
de tres a sis anys, despds de diferenciar aquestes dues eta- 
pes, virem voler fer sortir unes reflexions: és molt impor- 
tant que, en ternes educatius, es parli seriosament i tecnica, 
no es poden introduir ..., i parlem de qualitat de l’ensenya- 
ment: que volem dir, senyors? De que parlem? D’accks? 
D’efichcia? De qualitat ..., concretament, que ks?, qualitat 
d’edificis?, de tot? Podem anar fent gests, perb realment 
hem de concretar. Hi ha estudis de l’Associaci6 Internacio- 
nal d‘Avaluaci6 que demostren que el nombre d’alumnes 
per aula, per exemple, no és el determinant de la qualitat, 
que és important, per6 no és el deteminant, eh? Perb, en tot 
cas, hem d’anar realment concretant, i en vocabulari peda- 
gbgic és molt important que comencem a definir tecnica- 
ment el que volem dir, Segurament que quan es parla 
d’avaluació uns entenen una cosa, els altres, una altra, i re- 
alment aquí és el problema. Si parlant normalment solem dir 
que el llenguatge 6s font de malentesos, quan s’utilitza vo- 
cabulari pedagbgic, que al darrere sol haver-hi ideologia, 
moltes vegades mes. 

De totes maneres, retorno al fil que deia abans, i deiem 
que no tot era qüesti6 de recursos, que en temes com l’edu- 
caci6 infantil i en l’educació en general hi ha temes de con- 
solidaci6, hi  ha temes d’avaluació, hi ha temes de valors, hi 
ha temes d’actituds, hi ha ternes de formaci6 de professorat, 
hi ha temes d’hhoraris, hi ha temes de convivhcia, hi ha te- 
mes d’objectius ... Molt importants, tots ells, molt impor- 
tants. Deiem que pedagbgicament i sociolbgicament és 
qiiestionable parlar d’escolaritzaci6 massiva -escoIaritzaci6 
massiva- dels zero als dos anys, pesqu& en els primers anys 
4 s  primers anys- el nen necessita més que mai, mds que 
mai, per afirmar la seva personalitat? per afirmar la seva au- 
toimatge, per anar fent la seva autoestima, l’afectivitat, i 
aquesta afectivitat, si 6s possible -i ha repeteixo, vaig repe- 
tint el que es pot malinterpretar-, si 6s possible, ha de ser de 
pare i de mare, perquk com més cura individual tingui el 
nen, millor. No és fins cap als dos anys que comencen a te- 
nir sentit dels companys, i, de fet, es pot camprovar: si po- 
seu una criatura d’un any a jugar, no s’assabenta que té nens 
al costat. Per tant, hem de diferenciar. 

Per aixb afirmhvem, hem afirmat avui i ho repeteixo ara 
que 1’ Administració educativa ha de ser subsidikria, ha d’es- 
tar molt alerta, perb ha de ser sempre subsidihria, i col.laba- 
rar amb altres polítiques socials, culturals, laborals.. a 

Cithvem, per exemple, allargar permisos de matemitat, par- 
lhvem de permisos -per quh no?- de paternitat, de campa- 
nyes de formaci6 en la família, de planificar amb interacció 
constant amb la realitat social, de reforqar l’autoritat i el pa- 
per dels pares, de subvencions importants, si fos possible, 
per fills en aquesta edat ... Se’ns critica perqub no diem que 
s’ha d’enviar tots els nens de tres o quatre mesos a l’escola 
bresso1 perquk les mares puguin anar a treballar. 

De veritat vostes creuen que aixb vol dir que la dona s’ha 
de quedar a casa? No es veu que jo ho pugui interpretar com 
una visi6 masclista? No portar el nen a la llar d’infants als 
quatre mesos vol dir que la dona s’ ha de quedar a casa, cla- 
rlssim. Els asseguro que en sentir-ho vaig entendre de cop 
dues coses: la desconnexió entre alguns polítics homes i la 
realitat i per que a Tes dones ens costa d’incorporar-nos als 
llocs de treball. Repetim: es poden donar permisos de pater- 
nitat. Per qu5 no es diu que es pot reduir la jornada laboral 
de I’home i de la dona? Per qui: no es diu que hi pot haver 
una combinació perfecta entre marit i muller en la cura de la 
casa, dels nens, si la societat i els polítics ajudem perque els 
horaris laborals siguin complementaris o rnks racionals? 
Quants pares i mares enviarien els nens de mesos a 1’~s-  
cola bressol si poguessin reduir la jornada laboral, combi- 
nar-se els horaris, cobrar el mateix i mantenir els llocs de 
treball? 

La cura dels fills és una tasca per a la qual la majoria dels 
homes s6n sensibles. Per que no hi ajudem, els politics? De 
veritat, no es pot entendre que mentre els homes no sentin 
com a seva questa responsabilitat i no hi reconeguin la im- 
porthncia que tenen els sentiments de deixar el nen, la pEr- 
dua d’hores de son i la manca de competitivitat que 
signifiquen són un handicap massa important perque les do- 
nes ens puguem incorporar amb totes les conseqühncies al 
lloc de treball? No es comprkn que amb aquesta filosofia és 
lbgic l’empresari que diu que entre un hame que mai dema- 
nar& un permís de paternitat i una dona que els ha de dema- 
nar sempre, es queda amb el primer? La dona amb baixa de 
maternitat esta classificada en el mateix grup que les perso- 
nes incapacitades. Critiquem-ho plegats, Com explica bé la 
professora Izquierdo en l’estudi que tots hem rebut, és aquí 
on la desigualtat entre homes i dones es manifesta en tota la 
seva extensió. És el lloc on la gent aprkn a viure en societat, 
on realment hi ha aquesta diferencia més evident. Es dóna 
un primer missatge: dels homes no s’espera el mateix que 
de les dones en la seva contribució a la vida social. (Remor 
de veus.) 

Passo a un altre punt. S’interpreta que amb aixb volem 
dir que no donem importbcia educativa a aquesta etapa, 
Deixin-me parlar una mica de la importhcia educativa 
d’aquesta etapa. Es cita, molts citem la pedagogia sovint. 
Diguin-me, si us plau, un sol autor de tota la pedagogia que 
digui que a aquesta edat és millor escolaritzar els nens. Di- 
guin-me’n un, si us plau, un sol autor. I que escolaritzar els 
nens vol dir donar importhncia educativa a aquesta etapa, Ni 
un. (Remor de veus). Parlo d’abans dels dos anys. Que hi ha 
ambients on els infants no estan bé? Segur que sí. Que hi ha 
situacions on ning6 no pot cuidar el nen? Segur que sí, ara 
moltes. Que hi ha mares que acaben deprimides? Amb les 
coses com van no pot estranyar a ningú. Hi ha d’haver d’es- 
coles bressol i, a mgs, de gran qualitat. Perb el missatge no 
pot ser: <<Perque les dones puguin anar a treball n’hem de 
fer, i encara en diem guarderies,>> No, no ho equivoquem. I, 
a més a mks, no en diguem guarderies, diguem-ne escoles 
bressol, per@ les volem de qualitat. 
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Fixin-se si donem importhncia educativa a aquesta etapa 
que tot el que darrerament esta descobrint la pedagogia so- 
bre la irnporthncia d’individualitzar actuacions ha volem, si 
és possible, aplicat a l’extrem. Aplicat a l’extrem. 

Acabo. El Departament d’Ensenyarnent no preveu am- 
pliar l’oferta de primer cicle de l’educació infantil, com a 
m’nim, fins a la total implantaci6 del nou sistema educatiu i 
del mapa escolar corresponent, els altres sistemes de rkgim 
especial establert per la LOGSE. Continuara, perb incenti- 
vant el mateniment i ampliaci6 de l’oferta p6blica de titula- 
ritat de les administracions locals. També mantindrit, dins 
les disponibilitats pressuposthies, la linia de subvenci6 a les 
llars d’infants de tituhitat privada sense h i r n  de lucre. 

Amb tot el que he dit no puc deixar de citar -ja s’ha dit 
abans en l’anterior Moci6- el Pla de suport a les famíiies 
que, realitzat pel Comite interdepartamental creat a aquest 
efecte sota la presidbncia del senyor  JO^ Rigol, ha coordi- 
nat la Conselleria de Benestar Social. Vull afegir també que 
el Departament de Treball atorga uns ajuts anuals a guarde- 
ries laborals. La finalitat és col.1abora.r al seu sosteniment. 

Li puc dir també que a les llars d’infants no s’ha incre- 
mentat el nombre d’alumnes per aula; en tot cas, s’han re- 
condui‘t situacions anbmales de funcionament que s’han 
detectat en alguns casos, sempre respectant els mhxims Ie- 
galment establerts. Al parvulari s’ha fixat el nombre mhxim 
d’alumnes per aula en vint-i-cinc, d’acord amb el que esta- 
bleix el Reial decret 1004/91, que tots coneixem tan b& 

Quant a la disminwci6 del nombre d’alumnes per grup 
-estic ja detallant molt breument els punts que queden de la 
Moció- previst a la LOGSE a la nova educació primhria i, 
en general, a tots els nous estudis des del moment de la seva 
irnplantaci6, li he de dir -com vostk ja sap- que l’apIicaci6 
generalitzada de la rati0 prevista per la LOGSE a la disposi- 
ció addicional 3.3 6s regulada pel Decret que estableix el 
calendari &aplicació del nou sistema educatiu a Catalunya, 
que respecta les previsions legals de la citada Llei i t4 pre- 
sent la realitat de Catalunya. 

Cal dir -cal dir- que la majoria de centres pliblics d’edu- 
caci6 ja ho contemplen. Repeteixo que els remeto, a més, en 
aquest tema, a estudis que ha fet 1’Associació Internacional 
d’Avaluaci6, que demostren que el nombre d’alurnnes per 
aula no és determinant de la qualitat. 

El Sr. PRESIDENT: Vagi acabant, senyora Vidal. 
La Sra. VIDAL: Acabo. A més, els centres docents que 

tenen escolaritzats alumnes amb necessitats educatives es- 
peciaIs tenen professors especialista i compten amb el su- 
part t6cnic d’equips d- assessorament i d’orientaci6 
psicopedagbgica i dels especialistes itinerants. 

La tradicional reducció del nombre d’alumnes per grup 
s’implanth i es justificava quan la ratio mhxima era de qua- 
ranta -en la practica era superior a trenta o mds. Les actuals 
realitats no ho justifiquen, llevat de casos excepcionals que 
s’aprecien, i es tenen en compte els dicthmens tkcnics. 

Les despeses de funcionament dels centres han experi- 
mentat un increment notabilfssim -n’hem parlat repetides 
vegades; no li concreto més coses. 

El Pla d’equipaments i mobiliari del Departament d’En- 
senyament ha perrn2s dotar convenientment els centres exis- 
tents. En qualsevol cas, quan s’apliqui la LOGSE es tindrh 
en compte si hi ha requeriments naus. 

El Departament d’Ensenyament te previst tramitar els de- 
crets d’organitzaci6 i funcionament dels centres durant 
l’my 1993 i, quant al darrer apartat, els centres docents de 
qualsevoI titularitat coneixen abans de l’inici de la preins- 
cripció la programació de grups que s’ofertaran al segiient 
curs, amb la qual cosa poden programar amb tota antelació 
les seves activitats. 

Per tot el que he dit, comprendran que el nostre Grup VQ- 
tara negativament aquesta Moció. 

Moltes grhcies. 
(Remor de veus.) 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyora Vidal. (Re- 

mor de veus. El Sr. Cadevall demana per parlar.) Senyor 
Cadevall, per que demana la paraula? 

El Sr. CADEVALL: Perquh penso que se m’hstn atribui’t 
unes paraules que no he pronunciat. (Remor de veus.) 

Molt breument, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Silenci. (Pausa.) Concreti quines 

són les parades. 
El Sr. CADEVALL: M’agradaria que s’especifiqués en 

quin moment jo O alguna persona del meu Grup ha dit que a 
partir dels quatre mesos els nens havien d’anar obligatbria- 
ment a les guarderies, que, d’altra banda, la Generalitat no 
en diu escoles bressol, sinó escoles llar. 

No li penso demanar, no li vull demanar la paraula res- 
pecte a la interpretaci6 que jo he fet del paper subsidiari que 
tenia la primera etapa, que tenia l’escola en la primera etapa 
de l’educaci6 infantil, perquk aixb ho ha explicat i repetit 
prou clarament la senyora diputada. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes &cies, senyor Cadevall. 
Vol dir alguna cosa la senyora Vidal? (Remor de veus.) 
Moltes grhcies. 

Passem a la votació. 
Senyores diputades i senyors diputats que estiguin 

d’acord amb el text de la Moció, es volen posar drets? 
Els que hi estiguin i les que hi estiguin en contra? 
Abstencions? 
La Moció ha quedat rebutjada per 23 vots a favor, 59 en 

contra i cap abstenció, 

Moci6 subsegiient a la interpeHaci6 
al Consell Executiu sobre els centres 

d’ensenyament concertats 

Passem al catorzE punt de I’ordre del dia, que 6s la Mo- 
ci6 subsegiient a la interpel-iació sobre els centres d’ense- 
nyament concertats, que presentah el diputat senyor Ignasi 
Riera, que té la paraula. 

El Sr. RIERA I GASSIOT: Grhcies, senyor president. 
Senyores i senyors diputats, qualsevol s’hi posa tenint en 
compte que 6s un pare de família que als quaranta dies ja 
portava les filles a l’escola municipal. (Rialles.) 
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De tota manera, ja confessada, per tant, la meva malicia 
de salvatge, dic que aquesta interpelmlaci6 i Mocirj subse- 
güent és a favor de la qualitat pedagbgica i de la transpadm- 
cia del destí dels recursos públics. (Remor de veus.) Voldria 
deixar ben clar que ara i aquí -president, no m’iescolten 
(rialles)- no discutim la LODE ni l’ensenyament privat; no 
discutim els concerts pedagbgics; si  que defensem e1 dret i 
el deure de tot govern -cn aquest cas, del Govern de la Ge- 
neralitat- a controlar el destí de l’ensenyament pfíblic, tant 
si aquest diner pr5blic va a l’ensenyament públic o a l’ense- 

Vol ser una moci6 -com va ser la interpellació- a favor 
de la transparhcia, també, de la lletra i de la música dels 
concerts. Qui vulgui rebre diner p6blic ha de respectar es- 
crupolosament, tant si és en un centre públic com en un cen- 
tre privat, la legislació. 

Corn s’ha dit moltes vegades en aquesta cambra, les in- 
terpelmlacions han de portar un títol genhic de propbsit de 
capteniment del Govern sobre tal qüesti6 política general, 
perb molt sovint hem comprovat que és a partir d’un fet de- 
terminat, d’una anhcdota o d’un seguit de fets encadenats, 
que els diputats plantegem interpelhions. En aquest cas, el 
diputat senyor Roc Fuentes i Navarro, $’Iniciativa per Cstta- 
lunya, va presentar aquesta interpellació a partir d’un fet 
que li havia estat denunciat. Un fet que va recollir el conse- 
ller i que em penso que va reconMxer amb una claredat que 
ja en aquell moment li vam agrair, perb que ara li vull tornar 
a agrair. 

Recordo -perquk ha passat un temps d’estiu entrernig- 
quina era l’ankcdota a partir de la qual tant el conseller com 
el diputat senyor Roc Fuentes discutien sobre els concerts 
pedagbgics. El conseller va dir al comenqament de la seva 
intervenció: <<A mi m’agradmia comenpr la meva interven- 
ci6 justament referint-me al Centro Comercial Cataliin, de 
1’Hospitakt de Llobregat, que ha motivat accions per part 
del Departament i diverses reunions, unit de les quals amb 
1’Ajuntament de 1’Hospitalet de Llobregat, amb repre- 
sentants de pares i alumnes i en la qual el conseller va adop- 
tar compromisos certs, etcetem, etceteram>) El conseller alla 
ens explicava que s’havien detectat símptomes de violaci6 
del que en principi era el concert i ,  per tant, la possibilitat 
no solament de retirar el concert pedagbgic a aquest centre, 
sin6, fins i tot, l’autorització a aquest centre. 

És a partir d’aquí que conseller i diputat van debatre, 
crec que en molts punts d’acard, sobre el sentit del control 
dels diners dels concerts pedagbgics. I justament la Moció 
que presentem parla irnicament d’aquest tema, com ens ho 
fem entre tots per poder controlar millor el compliment dels 
concerts pedagbgics i, per tant, garantir que si el diner pú- 
blic facilita que hi hagi una ampliaci6 de l’oferta docent a 
Catalunya -només amb l’ensenyament públic en aquests 
moments no ens sortiríem-, com aixb ho fem garantint a to- 
ta la ciutadania que no hi ha trampes de cap mena i que hi ha 
f6rmules, mesures per comprovar el desti d’aqucsts diners. 

Pocs dies després de substanciada aquesta interpel4aci6, 
el conseller d’Ensenyament va envi ar..., el cap de 1’Oficina 

nyament privat. 1 

de Relacions Institucionals del Gabinet del Conseller va en- 
viar una carta al diputat senyor Roc Fuentes explicant els 
mitjans de control del Compliment dels concerts educa- 
tius. Crec que 6s un text interessant i nosaltres, en tot cas, 
demanarem al conseller la possibilitat de reproduir en al- 
gun paper aquests tipus de controls que la Conselleria 
propos a. 

Els punts de la Moci6, seguint aquesta línia d’argumenta- 
ció, s6n: en el primer punt, incrementar i millorar la infor- 
maci6 a les famlies que matriculin els seus filldfilles en 
centres privats concertats dels seus drets i de les condicions 
de matriculació. 

El segon punt, crear una comissió composta per entitats 
associatives de pares, mares, titulars dels centres, ajunta- 
ments i sindicats perqui? informi de sol4icituds per a la con- 
cessi6 de concerts educatius. 

Ei tercer punt, intensificar les actuacions d’inspecci6 dels 
centres concertats per tal de garantir les següents funcions 
permanents: seguiment del procés d’elaboració dels mem- 
bres del Consell Escolar del centre; control de la relaci6 
alumnes i professorlprofessora; assegurar el fbncionament 
adient de totes les unitats concertades; fer el seguiment de la 
realització de les activitats complementbies autoritzades; 
assegurar el compliment de la normativa sobre el cobrament 
de les quotes autoritzades; assegurar el compliment de les 
disposicions sobre la normalitzaci6 linguística; proposar les 
actes d’infomaci6 que corresponguin, d’acord amb la legis- 
lació vigent. 

I un quart punt, que és trametre a la Comissió correspo- 
nent del Parlament de Catalunya les actes d’infomaci6 im- 
posades per la inspecció, amb un informe del Departament 
que valori els resultats globaIs dels concerts amb centres 
privats a Catalunya. 

Jo només voldria recordar per acabar que ja aquest dipu- 
tat en periodes legislatius anteriors havia demanat més 
d’una vegada la possibilitat d’accedir a aquestes actes d’ins- 
pecci6 per saber quan s’han fet i per saber quines dades hi 
ha sobre el compliment o l’acompliment estricte de tot allb 
que queda regulat en els concerts pedagbgics. 

Grhcies, senyor president, senyores diputades, senyors 
diputats, 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Riera. 
Ha presentat una esmena el Grup Socialista. Per defen- 

sar-la, té ia paraula la diputada senyora Torrent. 
La Sra. TORRENT: Sí, senyor president, des de l’escó 

mateix, perquk crec que els senyors diputats i senyores di- 
putades m’agsairan la brevetat, ateses les llargues hores que 
ens hem passat en aquest Ple d’aquest Parlament. 

De tota manera, permetin-me que els digui que de vega- 
des ja va bé que algunes persones parlin bastant i s’expres- 
sin al llarg..,, en aquest Parlament, en aquest Ple, una bona 
estona, perquk així queda ben palesa quina ideologia repre- 
senten. En el meu cas, crec que ja he parlat moltes vegades 
d’ensenyament i que ha quedat ben clar i ben manifest quins 
són els principis que tant jo carn el senyor Magí Cadevall 
defensem normalment. 
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Entrant ja en el tema, volia dir que nosaltres hem fet una 
esmena que va més a la lletra que a l’esperit de1 que ha pre- 
sentat el senyor Ignasi Riera, Nosaltres estern d’acord com- 
pletament amb la filosofia que ell ha expressat, perb ens 
semblava que el segon punt es podia millorar de manera que 
tingués un sentit més operatiu, i m’explicd. El senyor Rie- 
ra parla de crear una comissi6 composta per entitats associa- 
tives de pares i mares, titulars de centre, ajuntaments i 
sindicats, perque informin de solalicituds per a la concessi6 
de concerts educatius. Ja li deia, senyor Ignasi Riera, que hi 
estem d’acord, perb ens semblava que tenia poca operativi- 
tat crear un nou organisme i ens semblava que el m6s cor- 
recte era aprofitar quelcom que ja existeix i que pot tenir 
aquesta virtualitat, d’exercir aquestes funcions que vosths 
creuen que hauria d’exercir i que nosaltres hi estem plena- 
ment d’acord. Per tant, el segon punt nosaltres el sustitui- 
riem pel segiient, que diu: {cinfomar els consells escolars 
municipals dels criteris seguits a cada municipi per a la con- 
cessi6 de concerts educatius i demanar peribdicament als 
consells escolars municipals un informe sobre la necessitat, 
planificaci6 de centre i plantilles en el municipi respectiu>>. 

Amb la resta dels punts -ja li ho he dit-, corn en aquest, 
també estem d’acord amb l’esperit, no hi esthvem tant amb 
la lletra, i a la resta de punts hi estern amb l’esperit i amb la 
lletra. Per tant, no m’allargar6 més i dir que votarem la seva 
Moci6, 

Moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyora Torrent. 

Poden intervenir ara els grups que no han esmenat. Grup 
Parlamentari Popular: t6 la paraula la senyora Montsemt. 

La Sra. MONTSERRAT: Grhcies, senyor president, i 
breument, per posicionar-nos sobre aquesta Moció. Te qua- 
tre punts i voldria ja demanar votaci6 separada, ja que vota- 
rem o donarem el nostre suport al punt primer i al punt 
quart, i ens abstindrem en el punt segon i en el punt tercer, 
senyor president. 

Res m6s i moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyora Montserrat. 

Pel Grup Parlamentari d’Esquem Republicana de Catalu- 
nya, tk la paraula el diputat senyor Bargalló. 

El Sr. BARGALL6: Grhcies, senyor president. Molt 
breument també, perplex de perplexitats en tot cas, per nu 
insistir, incidir, ni tan sols demostrar lectures, erudicions i 
papers escrits per endavant, dir tan sols que votarem amb 
plena satisfacció la Moció presentada pel Grup d’Iniciativa 
per Catalunya. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Bargalló. Pel 
Grup Parlamentari de Convergkncia i Unió, té la paraula el 
diputat senyor Jan& 

El Sr. JANI?: Gracies, senyor president, Senyores diputa- 
des, senyors diputats, el nostre Grup va estudiar amb molta 
cura la interpellaci6 -i va seguir-la- del diputat Fuentes i 
del conseller d’Ensenyament. La contundhcia i el respecte, 
l’estimació que tots dos varen mostrar i Ia preocupaci6 per 
I’anEcdota i també pel fons ens posava a nosaltres en l’alter- 
nativa de també ses molt breus en aquesta intervenci6 i de 

dir: doncs hi estem plenament d’acord i votem que sí, o bé 
al revés, de dir: hi estem completament d’acord i votem que 
no, que és el que farem, perqu6 se’ns demana exactament el 
que fa molt temps que s’esth fent. 

Compartim des de lluny la preocupació,,, i també amb el 
diputat que avui ha representat Iniciativa per Catalunya, 
personal i tambk com a grup, per que no?,l compartim la 
preocupació pel dret a l’educaci6 des de fa molt, molt de 
temps. Nosaltres, el nostre Grup, precisament, en el darrer 
dels programes electorals que hem presentat en el nostre po- 
ble, de cara a la nostra preocupació pel dret a l’educació 
precisament, plantegem la modificació de la LODE i la mo- 
dificacid de la LOGSE, entre altres coses, entre altres punts, 
precisament pel tema del tractament dels concerts. 

Passo al punt 1 ; al punt 1 seks demana un major, diríem, 
nivell d’informaci6, Recordem que el mateix titular del cen- 
tre concertat, el Departament d’Ensenyament, en les seves 
delegacions territorials, s6n qui estan fent i tenen obligaci6 
de fer aquesta tasca, tant genbrica corn puntual; que els drets 
dels alumnes deriven de la Iegislaci6 vigent i que aquesta, 
per tant, és pública i publicada. Evidentment que podriem 
endegar campanyes d’informació, perb tot aixb, en definiti- 
va, dintre d’unes quantes setmanes reportaria un encariment 
de pressupostos que en el capítol de publicitat, i diriem de 
apropagandzu,, entre cometes, se’ns titllaria com en els al- 
tres debats de pressupastos.. . 

En el punt 2, al punt 2 hi ha un tema llarg, de fons, que el 
senyor Riera segur que no ignora i jo tampoc i els membres 
de la cambra tampoc. En definitiva, hi ha un tema polític 
que ve de lluny: els concerts, el terna de concerts tambb són 
hereus de €’etapa de la transició. En la Llei general d’educa- 
ció de l’any 70, en el curs 72-73 es va haver d’inventar, per- 
que no eren capaps d’assumir la graturtat de E’ensenyament 
que en aquell any 70 es promulgava, es va haver d’inventar 
el tema de les subvencions. I el terna dels concerts ..., com 
que en S’actual legislaci6 de la LOGSE tampoc no hi ha en- 
cara fa clarificaci6 4esprés del mandat actual del quart mi- 
nistre que ha posat en solfa la LOGSE- del terna del 
finangament, s’ha de continuar amb un híbrid, que sún els 
concerts, que -ho repeteixo- s6n hereus, també, d’quell te- 
ma, d’aqudla epoca que en vhem dir la transició. La Cons- 
titució prhpiament dita en la LODE, en la LOGSE, en cada 
un dels pressupostos que any darrere any el Ministerio de 
Educación y Ciencia i el nostre Departament d’Ensenya- 
ment van fent ..., s’ha de salvaguardar el dret a l’ensenya- 
ment i el dret a escollir centre. Nosaltres, a Catalunya, el 
Departament d’Ensenyament aquest dret el va desplegant, 
relatiu als concerts educatius que aquesta Moció ens presen- 
ta, el va desplegant peribdicament i el va acomodant al pas 
del temps i al pas de lacircumsthcia educativa del país. El 
Decret 56 de l’any 93, del 23 de febrer, sobre concerts edu- 
catius, 6s prou clar al respecte. El Decret 180, del 93, del 27 
de juliol, que ve a substituir el 154, de l’any 92, del 20 de 
juliol, modifica el calendari d’aplicaci6 del nou sistema 
educatiu a Catalunya, 1 el Decret 181, de l’any 93, del 27 
mateix de juliol, adequa els concerts educatius vigents a la 
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nova ordenació del sistema educatiu a Catalunya. En el títol 
segon d’aquest Decret 56, del 93, ja l’article 10.1 parla que 
<<el Departament d’Ensenyament procedirk a l’estudi de les 
sollicituds i la documentaei6 presentada pels centres do- 
cents privats que desitgin acollir-se al regim de concerts i 
podrh sollicitar informe a una comissi6 de participaci6, en 
la qual seran representades les entitats associatives dels pa- 
res, dels titulars, dels ajuntaments, dels sindicats d’ensenya- 
ment en aquesta comissió>z, etchtera. En compliment 
d‘aquest precepte, el Departament d’Ensenyament, i només 
esta pendent de publicaci6 al DOGC, ha elaborat una ordre 
per tal de regular l’esmentada comissi6 de pasticipaci6, en 
l’esbomany de la qual hi ha la composició que marca els 
representants del Departament d’Ensenyament, dels pares 
dels alumnes, dels titulars de centre, dels ajuntaments i dels 
sindicats d’ensenyament, i les funcions de la qual són infor- 
mar les soklicituds de nous concerts educatius formulades en 
cada convocatbria i tamb6 de l’aplicació dels criteris de 
concertació establerts a cadascun d’ells. 

Aquest segon punt, per tant, seria totalment balder, per 
nosaltres, donar-hi el suport, en tant que és un tema que 
s’estk fent i ve de lluny. 

El tercer punt de la Moció planteja un tema de professio- 
nalitats. Avui aprovar aixb, amb quk estem totalment 
d’acard perqu& és el que s’esth fent, seria dubtar de la feina 
feta i de la professionalitat de cara tambe a la millora de la 
qualitat de l’ensenyament que fa un cos de docents dedicats 
especificament al que s’ammena <<la inspecci6 tkcnica d’en- 
senyament)). En l’organigrarna del funcionament del Depar- 
tament estan ben clares les Euncions de la inspecció i que jo 
molt breument, referint-me al punt 3 d’aquesta Moci6, vol- 
dria dir que el seguiment de qualsevol pro& que afecti la 
composici6 del consell escolar de centre forma part de les 
funcions habituals exercides pels inspectors, que fins i tot es 
fan d’ofici, perb hi han altres actuacions concretes realitza- 
des per tal d’obtenir dades globals; que en l’apartat b), el 
control de relaci6 alumnedprofessor, la rutio, es realitza 
anualment diverses vegades, en diversos fulls estadístics i 
fins i tot hi han tres moments en llistats nominals centre per 
centre, públics, privats, privats concertats, privats lliures 
econbmicament parlant. Aquests llistats són al moment de 
la infantil subvencionada, del primer curs de primhria per 
obtenir, precisament, ei llibre d’escolarització, al witb de 
bhsica, i en els cursos de formació professional. 

En l’apartat c) cal dir que anualment es realitza, per part 
de la inspecció tecnica, una revisili sistematica de quines 
són les unitats concertades en funcionament. 

Els apartats d) i e) de la Moci6, en el punt 3, cal dir que 
l’actuació de la inspecció educativa es concreta en les revi- 
sions que li s6n encarregades pels brgans del Departament 
en tots aquells casos concrets que així convenen, més unes 
revisions que vénen com a conseqükncia de dendncies for- 
mulades pels usuaris. El resultat d’ aquestes actuacions es 
comunica a la delegació territorial als efectes oportuns. 

I en l’apartat c), la cornpravaci6 anual dels quadres d’or- 
ganització pedaghgica es fan en tres moments, en I’anome- 

nat quadre pedagbgic del centre, mks els dos fulls de ..., tant 
en la infantil, la primkia corn la secundkia en les branques 
de BUP, COU i de formació professional, en dos moments 
més per indicació de l’inspector de zona corresponent. Tot 
aixb, a m6s a més, es fa durant el curs escolar, la comprova- 
ció documental in sitla, en el mateix terreny, en tots i cada 
un dels centres de Catalunya. 

El punt g) realment no I’hern acabat d’entendre i creiem 
que pot ser una errada mecanogrAfica o d’impressid. 

En el punt 4, entrm’em en el tema de I’anccdota del cen- 
tre aquell docent que ja no existeix de 1’Hospitalet de Llo- 
bregat anomenat Centro Catalhn Comercial, i realment era 
més comercial que un centre d’ensenyament. Aquest centre 
actualment no existeix; aquest centre segueix l’expedient 
administratiu; els seus alumnes, els que quedaven, estan de- 
gudament escolaritzats a la ciutat de 1’Hospitalet de Llobre- 
gat; el conseller va ser prou contundent en aquest punt 
davant d’aquesta cambra per interpelvlaci6 del senyor Rac 
Fuentes i 6s un tema que segueix el seu curs en els diferents 
h b i t s  del seu seguiment, i el que si que no podem dir, el 
que hem de dir, millor dit, és que les actes d’informació, 
d’aixb en tenim constkncia informativa tant el Grup d’Ini- 
ciativa per Catalunya com nosaltres mateixos, se segueix 
amb unes comissions de conciliació, i que durant els anys 
92 i 93 s’han format a Catalunya, de tots els centres en fun- 
cionament, setze comissions de conciliació, segons 1, article 
61 de la LODE, de les quals tan sols sis dels casos per ara 
han donat lloc a expedient sancionador. 

Com que davant d’aquesta repassada dels punts que con- 
templa la Moció presentada pel Grup d’hiciativa per Cata- 
lunya podem comprovar que totes les 3eves parts s’estm 
fent d’ofici fins i tot, i en compliment de Ia legislació vi- 
gent, el nostre Grup no podrh donar suport a aquesta, corn 
d’inici ja he anunciat. 

Grhcies, senyar president, senyores diputades, senyors 
diputats. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Jan& Ara, 
per pronunciar-se sobre l’esmena presentada, té la paraula el 
proposant de la Moci6, senyor Riera. 

El Sr. RERA I GASSIOT: Si, senyor president. Tot i 
que, sabent el sentit del vot, ja té poc sentit de posicionar-se, 
com que sempre és esperable una conversió del darrer mi- 
nut, una caiguda delscavall carni de Damasc, dir que el nos- 
tre Grup assurnirh l’esrnena proposada pel Grup Socialista 
perque és cert que explica amb més claredat aquesta neces- 
sitat d’informar sobre els criteris per atorgar subvencions, 
tema en el qual ens posem tots d’acord, i que el que volem 
és que realment se shpiga amb quins criteris s’esth convert- 
int un centre en un centre concertat. 

Grhcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes griicies, senyor Riera. 
Passem a la votació. 
Votarem, en primer lloc, els punts 1 i 4. 
Vots a favor? 
En contra? 
Abstencions? 
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Aquests dos punts de la Moció han quedat rebutjats per 

Votem, acte seguit, els punts números 2 i 3. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquests altres dos punts de la Moci6 han quedat rebutjats 

i9  vots a favor, 58 en contra i cap abstenció. 

per 18 vots a favor, 59 en contra i 2 abstencions. 

Moció subsegüent a la TnterpeHacM al 
Consell Executiu sobre la palitica general 

de la dona dintre del marc del nou Pla 
d’igualtat (1993-1996) 

Passem al quin& punt de l’ordre del dia, que 6s Ia Moc% sub- 
següent a la interpeklació sobE la politica general de la dona din- 
tre del marc del nou Pla &igualtat, presentada per la diputada 
senyora Rosa VandeiMs, del Grup Socialista. T6 la paraula. 

La Sra. VAmELL6S: Grhcies, senyor president. Se- 
nyores i senyors diputats, tal com ja anunciava en la presen- 
tació de la interpeklació a la qual fa referhncia I’enunciat, 
presentem avui la subsegüent Moció, malgrat que el temps 
transcorregut entre una i l’altra hagi estat foqa llarg, ateses 
les vacances d’estiu; moció que, COM j a  han pogut veure, 
consta de tres punts que tot seguit passo a comentar. 

E1 dia 30 de juny, i C Q ~  a resposta a la interpel-lació, el 
senyor conseller de Justicia va prendre el cornpromis -bé, 
més que un compromís va ser una mena de promesa perso- 
nal-.,.5 en el qual es manifesta que el segon Pla d’igualtat 
estaria redactat i aprovat durant aquest mes de setembre, 
previ consens i comentari de la Comissi6 parlamenthria de 
seguiment del procés d’eqwiparaci6 dona-home. Fins avui, 
dia 17, hem de dir que no ha estat així, per6 encara no s’ha 
acabat el mes. Creiem que, si hem esperat quasi nou mesos, 
no ens va ara de quinze dies. Malgrat les paraules del senyor 
conseller, van crear un dubte més que raonable, en primer 
lloc, per una qüestió de temps racional -i em refereixo con- 
cretament al perfode estiuenc- i, en segon lloc, per una peti- 
ta qüesti6 de forma en la seva elaboració, donat que -i cito 
les seves paraules textuals- ixel Govern de Catalunya esta- 
bleix que per a l’elaboraci6 d’aquest segon Pla primer cal 
fer una valoració d’allb que s’ha fet i d’alib que s’ha esta- 
blert, i les conseqühcies que se’n poden derivar, de l’apli- 
cació del primer Pla>>. I, aquesta valoracib, avui encara no 
s’ha fet, o si s’ha fet ho desconeixem, que és més o menys 
el mateix quant a voluntat, 

Per tot aixb, insistim en I’obligatorietat, en la presentaci6 
i aprovació definitiva del Pla, i donar aixi compliment als 
compromisos assumits pel Govern de la Generalitat. Tot i 
així, no hem voigut marcar cap mena de limit, perb si recor- 
dar que no nom& s’acaba el mes de setembre, sin6 que tam- 
b6 s’acaba l’any, i aquest fet és mds greu, i ja des d’aquest 
moment anunciem que, en acabar aquesta data i en cas que 
l’incompiiment segueixi, si  que demanarem les responsabi- 
litats necesshies. 

El segon punt fa refer5ncia implícita a la collaboració 
que varn oferir al seu dia quant a suggeriments i aportacions 
de la Comissi6 parlamenthia en l’elaboració d‘aquest Pla i 
de tots els plans futurs, Sempre complint amb el nostre deu- 
re de donar impuls parlamentari, en aquest sentit, creiem 
que seria positiva aquesta aportaci6, a la vegada que tambk 
generaria un contingut més pluralista i una dinamica dife- 
rent en aquesta Comissió parlamenthria, atesa la seva poca 
activitat actual. En relació amb el tercer punt, hem de dir 
que pateix un error de transcripci6 en el seu enunciat, donat 
que, en parlar de <<comissió>>, no ho fa de la parlamenthia, 
com s’ha pogut interpretar, sinó que ho fa de la Comissi6 
InterdepartamentaI, i és a elIa a qui reiterem el prec d’un se- 
guiment en I’aplicació i efectivitat final d’aquest Pla. I mal- 
grat que se’ns digui moltes vegades que ja es fa, només es 
tracta d’un comentari rnds i no es tradueix en fets concrets i 
tangibles, corn s6n informes avaluadors elaborats al respec- 
te. De moment, només tenim l’idorme fet sobre el grau de 
desenvolupament del primer Pla 1989-92, i de data juny del 
91 , i que demostra un cop mes que l’incompliment 6s exten- 
sible a tots els nivells. 

Per acabar, dir que lamentem que aquesta Moció no sigui 
acceptada pel Grup de la majoria, tal com ja se’ns ha infor- 
mat, per6 confiem que la seva presenta& hagi servit per 
accelerar tot aquest procés de treball endarrerit i donar com- 
pliment als compromisos pol€tics que es prenen en terminis 
establerts pel Govern, i que a la vegada poguéssim gaudir al 
més aviat possible de les aportacions i les directrius 
d’aquest nou Pla, l’objecte del quai és fer una politica més 
igualitkia i justa per a tots, dones i homes. 

Erhcies, senyor president; grllcies, senyores i senyors di- 
put at s. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes &ies, senyora Vandellós. Hi 
ha presentat emena el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca- 
talunya; per defensada, t6 la paraula la senyora Mayol. 

La Sra. MAYOL: Grhcies, senyor president. Tot i que la 
companya del Grup Socialista ja ha anunciat que aquesta 
Moció no prospermh, la veritat és que em passa una mica 
COM al meu company Ignasi Riera fa uns moments: que en- 
cara estern amb I’iiPtirna il.lusió, vejam si a I’últim minut el 
Grup de la majoria canvia, Sobretot perqu h..., ja sé que te- 
nen una tenacitat, que el senyor Escudé representa, ja sé que 
tenen molta tenacitat, perb la veritat és que -bromes a part- 
porten un any de retard en l’elaboració del Pla, no tenim una 
avaluaci6 seriosa del que ha significat el primer Pla d’igual- 
tat i és un tema que no podem deixar passar molt de temps, 
entre altres coses perquh aquest migdia mateix, si vostes han 
vist el Telenoticies, sortia un congrés que s’esth celebrant 
-d’arreu d’Europa- a Barcelona en aquests moments, i una 
de les coses que es constatava és que en un moment de crisi 
ecanbmica -per posar un exemple, només- les dificultats de 
la dona d’accedir al món del treball, per exemple, estan es- 
sent cada vegada més fortes; 6s a dir, quan hi ha crisi econh- 
mica, com saben, hi ha retroc&, i aixb significa que les 
mesures, en concret, per facilitar l’accés de les dones al m6n 
del treball s’han d’incrementar. 
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Aquest és un dels casos, en podriem parlar de molts mes; 
no 6s el moment per fer-ho, perb sí que urgeix que e1 Parla- 
ment conegui el Pla d’igualtat, que des de la Comissió 
d’igualtat puguem donar-hi la nostra opini6, puguem modi- 
ficar-10, puguem enriquir-10, i en aquest sentit la nostra 
aportació a aquesta Moció, que en el conjunt ens sembla 
molt bé, i que ja anuncia, senyor president, que, inde- 
pendentment de ]’acceptació dc l’esmena, hi votarem favo- 
rablement ..., sí  que cns semblava, corn un element 
important a afegir ..., és que es presenti, al mateix temps que 
es presenta a la Comissió e1 Pla d’igualtat, el segon Pla 
d’igualtat, s’hi pogués incorporar també una avaluació rigo- 
rosa per escrit del que ha significat el primer Pla d’igualtat. 

Si bé 6s cert que fa ben bé uns nou mesos -em sembla 
que va ser ...- van compar6ixer a la Comissió la directora de 
I’Institut Catal& de la Dona i algd rnks que ara no recordo 
qui era ..., sé que van explicar una mica com havia anat el 
procés del Pla d’Igualtat, perb encara no hi havia una ava- 
luaci6 rigorosa. Jo crec que seria bo que es pogués afegir a 
la presentació del segon Pla d’igualtat aquesta avaluació per 
saber on som, en que s’ha avaqat, etcktera. Per tot aixb 
nosaltres pensem que seria bo incorporar-hi aquest element. 

Moltes grhcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grkies, senyora Mayol. Ara 

poden intervenir els grups no esmenants. Pel Grup Parla- 
mentari Popular, t B  la paraula la senyora Dolors Montserrat, 

La Sra. MONTSERRAT: Grgcies, senyor president. 
11-lustre senyora VandeMs, en l’anterior Ple, quan vostk va 
substanciar la interpellació, la vaig escoltar personalment. 
Haig de dir-li que hi coincideixo i comparteixo plenament 
tot el que vostk va dir i la seva preocupaci6. Evidentment 
que el conseller -tal com vostE molt b6 ha dit- va prometre 
a títol personal que aquest mes de setembre prkcticament es- 
taria aprovat aquest scgan Pla. Evidentment, no hem acabat 
el mes de setembre, som al dia 17, perb, pel que resta, sem- 
bla que aquesta promesa potser ser& incomplerta, perb espe- 
rem -all6 que deien la senyora Mayol i el senyor Riera de 
l’últim minut-, esperem aquests tretze dies que falten per 
acabar el mes, no? 

De totes maneres, voldria dir-li que, evidentment, tindrh 
el nostre suport en aquesta Moció, en tots els seus punts, i 
veiem de molt bon grat l’eesmena que ha presentat la illustre 
diputada senyora Mayol, perquk és cert que en el Parlament 
hauriem de tenir coneixement, doncs, de corn ha estat l’ava- 
luaci6 del primer Pla abans de passar al segon. Crec que ens 
mercixem, els diputats i les diputades, que puguem saber 
com ha anat tot el primer Pla, que ha estat en part complert i 
en part hi han moltes coses que, evidentment, na s’han com- 
plert. Dir-li que trobo molt adient, cvidentment, el segon 
punt, perquk és cert, si hem estat treballant en aquesta Co- 
missi6 parlarnentltria d’cstudi sobre aquest tema ..., que po- 
guéssim fer les nostres aportacions, tenint en compte que, 
en definitiva, les dones som el cinquanta per cent dels ciuta- 
dans de Catalunya. Crec, il-lustre diputada, que vast& ha en- 
certat amb !EL qiiesti6; per tant, shpiga que tindrh el 
recolzament del Grup Popular. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyora Montserrat. 
Pel Grup Parlamentari d’Esquema Republicana de Catalu- 
nya, té la paraula el diputat senyor Rodri. 

El Sr. RODRI: Des de I’escó mateix, senyor president, 
per donar suport a la Moció i demanar a la il-lustre diputada 
Rosa Vandellós que accepti l’afegit6 d’hiciativa, al qual 
nosaltres també ens sumem. Entenem que, de ser possible, 
sempre que hi haguessin mocions, i quan ja. es va fora de 
temps ..., es posés un termini -1’expressió <<al més rhpida 
possible>> i res és exactament igual, em fa l’efecte. I, pel que 
fa a la tercera part, al tercer punt, sí que entenc, senyar pre- 
sident, que s’ha canviat la redacci6, perque, si no, la tutela 
que suposaria del Consell Executiu sobre el Parlament per 
nosaltres seria inacceptable. Entenem que el tercer punt, en 
lloc del que diu, és a dir, <<que aquesta Comissió>>, ha de dir: 
<<que la Comissió Interdepartamentab,; ben entes que el re- 
dactat 6s així, votm’em tots tres punts. Si realment s’insta el 
Consell Executiu aque aquesta Comissió~, 6s a dir, la Co- 
missió parlamenthria de l’estudi equiparació home-dona. .,, a 
fer-ne el seguiment, em sembla que aixb no seria el cas. Jo 
he enth -no sé si ho he entes bé, senyor president- que la 
diputada volia dir <<que la Comissi6 Interdepartamentalk>; 
per tant, el redactat quedaria modificat i no seria <<que 
aquesta ComissiB>>. En aquest cas, nosaltres hi donaríem su- 
port plenament. 

Moltes grhcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Bé, moltes grhcies, senyor Rodri. 

No s’aámeten esmenes in voce, perb potser que la senyora 
Rosa Vandell6s aclareixi si es refereix a una comissió inter- 
departamental o a la Comissió parlament&i. 

La Sra. VANDELLÓS: Sí, senyor president, ho he aclarit 
justament durant la meva intervenció; he dit que patia un 
error de transcripció: s’havia oblidat de posar-hi darrere 
domissió Interdepartamen tal>,, 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies; així s’entendrh a 
l’hora de sotmetre-ho a votaci6, La senyora Rosa Bruguera, 
pel Grup Parlamentari de Convergencia i Unió, té la paau- 
la. 

La Sra. BRUGUERA: Gracies, senyor president. Se- 
nyores diputades i senyors diputats, be, tal com YO& ha re- 
conegut, jo ja li vaig avangar que nosaltres votaríem en 
contra dels tres punts d’aquesta Moci6, i li explicaré el pcr- 
quk punt per punt. O sigui, nomes dissentim completament 
del tercer, i dissentim ..., vost& ha reconegut que hi havia un 
error de transcripció, per6 jo entenc ..., si el senyor president 
vol, permet, diguem-ne, de canviar i d’afegir nde la Comis- 
si6 Interdepartamental>), 6s una cosa, perb en general, sem- 
pre, en les mocions, com que no es poden presentar esmenes 
in vuce, jo entenc que, si vast6 pemet que aquest punt sigui 
votat en aquest Ple, és que vast6 esti d’ acord amb el que diu 
aquest punt i no amb una altra cosa. 

Bé, quan voste demana que s’aprovi aquest segon Pla ..., 
sigui <<al m6s rhpida possible>>, jo estic molt d’acord amb el 
senyor Rodri que aixb no vol dir res. aAl més rhpida passi- 
ble>> per vostk pot ser d’aqui a tres mesos i per nosaltres pot 
ser d’aquí a un any, perquk a l  més rhpida possible>, 6s  allb 
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que permetin fes circumsthncies. Per tant, <<al m6s rhpida 
possible>> segur que s’aprovarh, amb tota seguretat. Ara bé, 
deixant aixb a part, em plau de comunicar-li que aquest matf 
s’ha reunit la Comissió Interdepmamental i que en aquesta 
Comissi6 s’ha repartit l’esborrany definitiu del segon Pla 
d’Igualtat i s’ha aprovat, per tant, aquest Pla. S’ha aprovat 
amb la premissa que deixaran quinze dies per tal que els de- 
partaments puguin €er la rellegida final per tal que, si alguna 
cosa no fos exactament allb que havíem quedat que hi posa- 
ríem, hi puguin fer les esmenes pertinents. Un cop com- 
plerts aquests trAmits, el segon Pla d’igualtat estaria a punt 
per ser repartit i per ser aprovat definitivament pel Consell 
Executiu. I dic que <<<ho serim perquh no sers així, perque, 
igual COM el conseller de Justícia es va comprometre que els 
membres de la Comissi6 de seguiment del procds d’equipa- 
raci6 dona-home ..., perqui? aqui hi ha un altre error de trans- 
cripcib, o error en la presentació de la Moció: quan vosth 
diu que 6s (<una comissi6 d’estudi sobre l’equiparació ho- 
me-dona>r, no és exactament aixb; la Comissió, en aquesta 
legislatura, 6s unit comissi6 permanent de legislatura i es diu 
exactament Comissió de Seguiment del Procés d’EEquipara- 
ció Dona-Home. Per tant, aquest seria un altre error que 
V O S ~ &  ha tingut en la presentaci6 de la seva Moció. (Remor 
de veus.) 

Bé, per tant, els membres de la Comissió poden estar 
molt tranquils que tindrem aquest segon Pla d’igualtat i que 
podrem fer-hi totes aquelles esmenes o podrem donar-hi to- 
tes aquelles orientacions que a nosaltres ens semblin conve- 
nients, si realment el Pla no satisfh plenament el que 
nosaltres penshvem. 

Quant al tercer punt, que faci ..., ja li he dit que em sem- 
bla a mi que ..., jo li demanaria a la senyora diputada -que 
nu sé si est L., ah!, esta aqui, sí-, jo li demanaria a la se- 
nyora diputada que realment retirés aquest tercer punt, per- 
que vast2 diu aquí que <<aquesta Comissi6 faci un seguiment 
de l’aplicaci6 i efectivitat posterior d’aquest Pla>>. Miri, si és 
la Comissió Interdepartamental, la Comissió Interdeparta- 
mental sempre fa el seguiment de l’acció, com 6s lbgic i 
s’ha compromes a fer, perque, si no, no podria fer la valora- 
ci6 posterior. Per tant, 6s una proposta sense sentit. Ara bd, 
si nosaltres votem aixb que vosth diu aqui, que en definitiva 
jo haig d’entendre que 6s la Comissió per a la Igualtat 
d’oportunitats Home-Dona, eh?, entenc que en aixb ens 
equivoquem, perquh, en definitiva, és la nostra obligació fer 
un seguiment de l’acci6 de govern, seguiment i control de l’ac- 
ci6 de govern, i aixb ho he aprks molt especialment de la dipu- 
tada senyora Barenys, que moltes vegades ens ho ha repetit. 

Bé, per tant, jo li demano que no ens obligui a definir- 
nos sobre aquest punt, que el retiri, i esta a les seves mans el 
fet de mantenella o bé d’ enmedalla, 

Moltes gricies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyora Bruguera. 

Ara, per pronunciar-se sobre l’esmena, té la paraula la se- 
nyora Vandellós. (Palasa. Remor de veus,) TB la paraula la 
senyora Vandellós per pronunciar-se sobre l’esmena presen- 
tada. 

La Sra. VANDELL6S: Si, senyor president, perd& Ac- 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies. 1 passem a la vota- 

El Sr, RODRI: Senyor president!, 
El Sr. PRJ3SIDENT: Sí? 
El Sr, RODRI: Senyor president, voldria que quedes clar 

que votem: si tal com ens han donat el paper o tal com voste 
semblava que acceptava, que aquesta modificaci6 de veu 
era possible. 

El Sr. PRESIDENT: La presidkncia només té una sola 
paraula: abans he dit o acceptat que hi havia un error de 
transcripció, de manera que es vota en aquest sentit ... 

ceptem l’esmena d’hiciativa. 

C i 6 .  

El Sr. RODRI: Molt bé, moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: ...q ue no altera per res el resultat de 

la votaci6, com vosth comprendrh. (Rialles.) 
El Sr. RODRI: No, potser no, perb el nostre posiciona- 

ment, en tot cas, sí. 
E1 Sr, PRESIDENT: És que el posicionament ha estat 

clar. rn rn 

El Sr. RODRI: Perdó, el nostre vot, vull dir. 
El Sr. PRESIDENT: Molt b6, 
Passem a la votació. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
La Moci6 ha quedat rebutjada per 26 vots a favor, 55 en 

contra i cap abstenci6. 

Moció subsegüent a la interpeHaci6 
al Consell Executiu sobre l’assetjament 

sexual en el món del treball 

Passem al setze punt de ]’ordre del dia, que és la Moció 
subsegiient a la interpetlació sobre l’assetjament sexual en 
el món del treball, presentada per la diputada senyora Imma 
Mayol, que té la paraula per a exposar-la. 

La Sra. MAYQL: Grhcies, senyor president. Senyores di- 
putades, senyors diputats, només quatre mots per explicar 
breument un resum del que va significar la interpellaci6, en 
el sentit de dir que quan nosaltres Riem la descripci6 del fe- 
nomen de l’assetjament sexual deiem -molt breument, hi in- 
sisteixo- que l’assetjament sexual és una expressi6 moderna 
amb que es designa un problema antic; per tant, estern par- 
lant de quelcom que gairebé, fins fa dos dies, no sabíem ni 
corn dir-ne, perb en canvi ens referim a un problema que fa 
molt de temps que existeix. Deiem també que l’assetjament 
sexual és l’expressi6 d’una profunda i arrelada concepció 
cultural que ha sostret a les dones la capacitat de decidir SO- 

bre la seva sexualitat. DMem -i ho reafirmem- que ha exis- 
tit i encara existeix -esperem que en menor grau, també- 
una idea de la sexualitat en sentit ampli no basada en la co- 
municació, en E’intercanvi voluntari, sinó en la necessitat 
que les dones complaguin i satisfacin els homes. 6s  a dir, 
aquesta concepci6 cultural 6s la que permet que avui dia es 
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doni encara aquest comportament vexatori, enormement ve- 
xatori, fonamentalment per a les dones, encara que no ex- 
clusivament per a les dones. En tercer lloc, d&iern -i, aixb, 
6s important tenir-ho en compte a l’hora de parlar d’aquesta 
Moci6- que l’assetjament sexual en el m6n de l’empresa, en 
el món del treball, es d6na gaireb6 sempre en un context de 
relació de poder; é3 a dir, les persones assetjades no sempre 
són -tal corn diuen estudis de la Comunitat Europea- les 
persones rnks atractives físicament, sinó que sovint són les 
persones més vulnerables, bé per les seves condicions de 
treball, bé per la seva edat, bé per la seva situaci6 social. I, 
per últim, recordhem també en la interpel-laci6 que les con- 
seqiikncies de l’assetjament sexual són molt desagradables 
per a la persona que ho pateix i per a l’ambient Iaboral en 
que es desenvolupa. Per tant, que aixb no es doni, que 
aquest comportament no es doni, interessa evidentment les 
persones que ho han patit o ho pateixen, per6 interessa tam- 
be els dirigents de les empreses, perque treballar en aquest 
context, diguem-ne, i amb aquest tipus de comportament no 
afavoreix el desenvolupament de l’empresa en un ambient 
laboral agradable. 

Un cop repassada aquesta anhlisi breu -hi insisteixo- de 
les característiques del fenomen, voldria recordar-10s tambe 
una qüestió que és un problema seri6s a l’entorn de l’asset- 
jament i que va ser motiu de debat entre el conseller, que 
avui també esth present aqui, i jo mateixa, i 6s que un dels 
problemes fonamentals és que, tot i que es d6na sovint 
aquest comportament -estadístiques diferents d7 arreu d’Eu- 
ropn i també d’altres llocs, no nom&, d’Europa, d’arreu del 
món, ho evidencien-, tot i que es d6na sovint, hi ha molt 
poques denúncies, hi ha molt pocs mecanismes i hi ha malt 
poques denúncies de fet -tamb& ho constatava així el senyor 
conseIler en la mateixa Generalitat-, i aquesta inexisthncia 
de denúncies té rad de ser, fonarnentalment, sobre la base 
d’una manca de sensibilització social i una por d’expressar 
un comportament que es pateix, diguem-ne, que, un cop 
s’ha expressat, les repercussions siguin molt negatives: des 
de l’acomiadament fins a la intrusió en la vida privada de 
qui ho denuncia. Vostks han pogut viure i han pogut saber 
que quan una persona denuncia l’assetjament, O que ha estat 
assetjada, sovint s’entra a discutir si aquesta persona és pro- 
miscua o no és promiscua, si ho ha afavorit o no ho ha afa- 
vorit ..., no només en l’hmbit de l’empresa sinó en els 
mitjans de comunicació, la qual cosa, sens dubte, fa que no 
sigui fhcil presentar la denúncia. També -hi insisteixo-, si 
ho recorden, jo deia que es dóna el cas de l’assetjament 
moltes vegades en dones que tenen una situació molt vulne- 
rable a la feina, i tambd en homes que tenen una situaci6 
vulnerable a la feina. Llavors, la por de perdre la feina és un 
element que tamb6 influeix molt a l’hora de no presentar de- 
nbncies. 

Per tant, una mica seguint aquesta anhlisi que jo feia, i 
evidenciant aquest problema, en aquest context s’emmarca 
la Moci6 que avui presentem. Jo crec que seria bo que 
aquest Parlament donés un nou impuls ..., dic un nou impuls 
perque em consta que durant tot l’any passat el Parlament 

ha servit per a impulsar mesures i per a impulsar actuacions 
per fer front a l’assetjament sexual; en mencionaré dues 
molt rhpidament: el Parlament va aprovar, en la Comissi6 
de Politica Social, per unanimitat, que el Govern traduís i 
difongués el Codi de comportament aprovat pel Parlament 
europeu i que en fes una difusi6 a totes les empreses, per 
afavorir,.., no entraré ara a explicar el Codi, perque ho vaig 
fer en el seu moment i penso que tots vosth peden conki- 
xer-lo, perb és un instrument útil per fer front a aquest tema. 
Aixb va ser una cosa aprovada al Parlament, en aquests mo- 
ments em consta que s’esth traduint i s’esth adaptant i, per 
tant, que es difondrh properament -aquesta és una mesura 
important feta des d’aquest Parlament, I, en segon llac, tam- 
bé va aprovar el Parlament que la Generalitat apliqui aquest 
Codi de comportament al seu propi funcionament, jugant 
aquell paper que també recomana el Parlament europeu, 
d’un paper exernplificador en relació amb les altres empre- 
ses i amb les altres administracions. 

Per tant, la Moció d’avui -hi insisteixo- s’inscriu com un 
nou impuls, corn unes noves propostes per continuar treba- 
llant aquest terna. 

També s6 -i crec que és important que vostes ho cone- 
guin, els que no ho coneixen ja- que el Consell de Treball 
esta treballant en aquest tema, ho ha posat en l’ordre del dia, 
penso -si no m’equivoco- fins i tot aquest mat5, que ho han 
treballat; em consta que hi ha un document elaborat o que 
s’esth elaborant de propostes del Consell de Treball de cara 
també a recomanar a les empreses com fer aquest tema, a 
continuar jugant un paper sensibilitzador ... Tot aixb crec 
que és molt positiu i crec que ho hem de valorar en aquest 
sentit. 

Llavors, la nostra proposta, en concret, avui té tres punts, 
que els passo a explicar molt rhpidament. En primer lloc, 
plantegem a la Moció que <<el Parlament de Catalunya insta 
el Consell Executiu a prosseguim -en aquest cas crec que és 
correcta la paraula <<prosseguir>>, perque s’esth cornenpnt a 
fer- <<la realitzaci6 d’actuacions en l’arnbit social, laboral i 
institucional, per tal de sensibilitzar el conjunt de la pobla- 
ci6 sobre l’existkncia de l’assetjament sexual i reduir el seu 
nivell d’incidhcia fomentant la denúncia. És clar, aquí -6s 
aixb que els estic dient- no se’ls escapa que és molt impor- 
tant, perque en la mesura que hi ha una major sensibilitat 
soci& probablement es donar& menys el comportament, 
perque serh més rebutjat, i, per altra banda, ajudar& les per- 
sones que ho visquin a poder-ho denunciar. En la mesura 
que hi ha una tolerhncia social molt elevada, aixb fa que les 
persones no s’atreveixin a denunciar-ho; si hi ha una actitud 
general de rebuig, és més probable que les persones que ho 
pateixin ho puguin intentar resoldre. Per tant, el primer punt 
és continuar treballant en aquesta linia sensibilitzadora. 

El segon punt se situa en relació amb el problema que els 
deia fa un moment del tema de les dendncies. Plantegem 
que, donada la inexisthncia de den6ncies d’assetjament se- 
xual, tant en el si de la mateixa empresa com a la Inspecci6 
de Treball, tot i ésser -hi insisteixo- un comportament fre- 
qüent, aquí proposem <<estudiar, en el marc de les propostes 

7 
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de sensibilització social que realitzi el Govern la convenibn- 
cia de posar en marxa una actuació especifica de foment de 
denúncies, tot oferint assessorament gratuirt per part del De- 
partament de Treball.,> Pensem que seria una proposta a es- 
tudiar el fet que, quan una persona t6 aquest problema, el 
Departament de Treball pogut% oferir assessorament de que 
ha de fer, C Q ~  s’ha de moure, quins drets té, quins drets no 
té ..., una actitud, diguem-ne, positiva per tal d’afavorir que 
aixb es donés. 

I, per Últim, el tercer punt de la Moció el que planteja 6s 
realitzar un estudi, eonbixer el fenomen a Catalunya. Tenim 
algunes dades de la resta de l’Estat, tenim poques dades de 
Catalunya, i jo insisteixo molt sempre que parlo d’aquest es- 
tudi -també ho feia així en una proposici6 no de llei- que 
no només és un estudi per estudiar el nivell quantitatiu d’in- 
cidhncia, si n’hi ha un percentatge de 20%, de 25% o de 
50%, sin6 que jo crec que aquest estudi hauria de tenir un 
caire qualitatiu que ens permetés saber quan aixb es dóna 
quines reaccions tenen les altres persones de l’empresa, com 
reaccionen els empresaris o les empreshies, quin tipus de ... 
Bé, una mica, en conjunt, quin és l’ent~rn de l’empsesa, 
com reacciona davant d’aixb, per tal que les mesures que 
puguem aplicar parteixin d’un millor coneixement de la re- 
alitat. 

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

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyora Mayol. Ha 
presentat esmenes el Grup Parlamentari de Converghncia i 
Uni6 -dues-; per defensar-les, té la parada la senyora Bru- 
guera, 

La Sra. BRUGUERA: Grhcies, senyor president. Nosal- 
tres, el nostre Grup ha presentat dues esmenes i jo els he de 
dir que no pateixin perque, encara que vostes hagin vist re- 
collida una expressi6 que moltes vegades pot donar peu a 
equívocs, en realitat el que nosaltres demanem amb la pri- 
mera esmena és la supressi6 de 1’6ltima frase del punt pri- 
mer, és a dir, aquella frase que parla sobre el foment ..., que 
parla de fomentar la denúncia en aquests casos d’assetja- 
ment sexual, i que aquesta mateixa frase és molt m b  am- 
pliada en el punt número 2, tal com ens ha explicat la 
senyora Imma Mayol. 

A mi, personalment, em preocupa molt portar a terme ac- 
tuacions de foment de denirncies, sobretot en casos com 
aquests i en uns moments que -tal com vostk ha dit ja abans 
i sempre, i el conseller va reconeixer-ho l’altre dia- les de- 
núncies s6n inexistents, i s6n inexistents no iínicament aquf, 
a Catalunya, sin6 que s6n gairebé inexistents a molts paTsos 
europeus. I aixb no és perqwE sí. En definitiva, I’assetjament 
sexual és la cara fosca de la discriminaci6 en ei món del tre- 
ball, 6s a l b  de qu& no s’ha de parlar. I aquest 6s el punt real- 
ment que toca el voraviu, diguem-ne, a tota la gent, vull dir, 
que fa que sigui un punt extremament delicat. 

Ni ha -com ha dit vost&- el temor a les represhlies. O si- 
gui, no es fan denúncies perque, moltes vegades, hi ha te- 
mor a les represiilies. No es fan denúncies perquh humilia la 
persona que ho pateix i que no vol que la gent del seu en- 

torn conegui aquesta humiliacid. No es fan denúncies per- 
que manquen les garanties que el tema es tractar& amb el 
tacte i amb el degut respecte als drets de la persona que pre- 
senta la denúncia i de la persona que 6s objecte d’aquesta 
denúncia. I, finalment, perque, moltes vegades, aquestes de- 
núncies, no hi ha la garantia que siguin tractades amb rapi- 
desa i amb confidencialitat. És tot aixb el que fa que moltes 
vegades les denúncies quedin per presentar, i moltes vega- 
des, i mes que tot aixb, molts cops és que no se sap com 
afrontar aquest problema. Aquest és un problema del qual, 
com els he dit, no agrada de parlar-ne, i moltes vegades no 
se sap ni com presentar-lo ni com afronta-lo. Per tant, com 
que totes les denúncies, a la majoria de pdisos europeus i a 
la majoria d’arreu del mh, es mira que se solucionin dintre 
de la mateixa empresa, crec que el primer 6s posar els mit- 
jans, és a dir, donar la infomaci6 i la formaci6 necesshries 
per tal que els agents socials, corn és Ibgic, la patronal i els 
sindicats, tinguin les eines a la seva mh per poder-ho fer de 
la manera més adequada, perque quan arribin les den6ncies 
ho puguin fer d’una forma adequada i efectiva. Seria molt 
greu que cs presentés alguna dendncia d’aquest tipus i que 
el que la rebés no sabes corn respondre. 

En aquests moments jo crec que, quan les coses, quan te- 
mes com aquests afecten la mentalitat, la manera de com- 
p~rtm-se, 6s a dir, els esquemes socials &una societat, és 
molt difícil que les coses canviin d‘un dia per l’altre. O si- 
gui, no podem dir d’avui per dem& que les coses canviaran 
i, si no se sabia com afrontar-ho, ara de cop i volta ho sa- 
brem. 

És per aixb que cal, continuant en aquesta iínia que ja ha 
comenqat el conseller Farreres, arribar a aquest consens mí- 
nim imprescindible perque hi hagi la voluntat de canviar la 
forma de ser. Que hi hagi un canvi en aquestes situacions. 

I és aixb el que ens hem comprom&s a fer. fis aixb el que 
demanem. Nosaltres aprovarem el primer punt de la Moció, 
corn és lbgic, perqub entenem que ... El primer punt i el dar- 
rer punt. O sigui tant un com l’altre entenem que són ade- 
quadíssims i, en canvi, tota aquesta part que fa referkncia a 
I actuació específica de foment de les dentincies, creiem que 
lbgicament arribar&, perb hi ha d’haver aquest mfnim de 
consens per tal que les lleis i els decrets no ens facin sentir 
molt tranquils quant a consciencia, per6 que, en canvi, en la 
realitat siguin pur paper mullat. Aixb, en aquest cas concre- 
tament hi ha d’haver aquest consens social i, quan hi sigui, 
cregui’m que les coses seran molt més acils. I tampoc cal 
que esperem tant, perque es fan passos molt gegants, 
s’avaqa molt rhpidament i es veu cada dia que nosaltres, en 
aquest camp, vull dir, hi ha una gran diferhcia del que pas- 
sava just fa mig any. 

La segona esmena del nostre Grup, només, el que fa és 
emmarcar l’estudi que demanava la senyora Imma Mayol 
en el seu tercer punt, és a dir, aquest estudi sobre la incidim- 
cia de I’assetjament sexual en el m6n del treball a Catalu- 
nya, dins el segon Pla per la igualtat d’oportunitats. I, a més 
a més, pren el compromis que es pugui iniciar abans de final 
d’ any. 
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Per tant, confiem que el Grup &Iniciativa per Catalunya 
ens accepti aquestes dues esmenes, que, en definitiva, jo crec 
que són el nucli i l’esskncia de la Moci6 que vostk presenta. 

Per tant, amb aquesta confianqa, nosaltres demanem VQ- 

tacici separada, senyor president, de1 segon punt, i votarem 
favorablement les altres dues. 

Moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyora Bruguera. 

Votara favorablement el primer si se li accepta 1’esmena 
presentada, no? (Pausa. Remor de veus.) Que votaran favo- 
rablement el primer si se li accepta I’esrnena presentada. 
Grhcies. 

Ara, poden intervenir els grups que no han esmenat. Pel Grup 
Parlamentari Popular, té la paraula la diputada senyora Arndot. 

La Sra. ARNALOT: Senyor president, senyores i senyors 
diputats, voldria que em permetis, senyor president, abans 
d’entrar en el contingut de la meva primera intervenció, ma- 
nifestar l’orgull i la responsabilitat que per a mi suposa po- 
der intervenir en aquesta cambra com a representant del 
poble de Catalunya. 

Dit aixb, sobre els tres punts de la Moci6 subsegüent de 
la interpel-laci6 de l’assetjament sexual en el m6n del tre- 
ball, manifestar-li, senyora ilelustre diputada Mayol, que el 
nostre Grup parlamentari Ei donar& suport als tres, perque 
cal prendre mesures per tal d’acabar amb la victimització de 
les dones en tots cls ambits i, naturalment, també la que es 
produeix amb l’assetjament sexual al m6n del treball. Es 
evident que les dones que pateixen aquest tipus d’agressions 
són les que es troben en situacions de major indefensió i 
vulnerabilitat, no nomes davant de l’agressor sin6 també da- 
vant de la societat i, concretament, en I’hmbit del treball, 
són les que estan realitzant la primera feina, les que treba- 
llen sense contracte, les que pertanyen a minories racials o 
aquelles que es considera que estan soles, solteres, separa- 
des o vídues. 

Un dels problemes fonamentals que planteja abordar la 
situaci6 actual respecte a l’assetjament sexual 6s la falta de 
denúncies per dues qüestions fonamentals: la por a les re- 
preshlies, és a dir, possibles acomiadaments, descensos de la 
categoria laboral, trasllats de llocs de treball, e tchra ,  i tam- 
bé la manca d’informaci6 a la dona victimitzada respecte a 
la canalització de la denúncia i els seus drets, així com a les 
conseqükncies en la posterior tramitació. 

És evident que per poder prevenir i reduir l’assetjament 
sexual el primer que hem de €er és conkixer la magnitud del 
fenomen a Catalunya, i mitjanqant l’aplicació de mesures, 
com la recollida a la Resolucici 62JIv del Parlament de Ca- 
talunya, sabre la difusió del Codi europeu de conducta rela- 
tiva a l’assetjament sexual, aconseguir unit actitud activa per 
part dc les mateixes empreses, aixi com anar desterrant 
comportaments que sembla que segueixen, malauradament, 
formant part de la nostra tradici6 shcio-cultural, 6s a dir, 
aquelles que consideren només assetjament sexual la violen- 
cia física i no els comportaments de tipus visual o verbal, 
que són també atemptatoris a la dignitat i a la intimitat de 
les dones. Per tant, com anunciava al principi de la meva in- 

tervencib, donarem el nostre suport perquk es prossegueixi 
actuant en l’hmbit social, laboral i institucional per tal que 
es pugui aconseguir una reducció de la seva incidhcia, i fo- 
mentar la denúncia quan cs produeixi l’agressi6, per a la 
qual cosa 6s imprescindible conkixer la incidkncia d’ aques- 
tes en el mbn laboral catal&. 

Moltes &cies, senyor president, senyores i senyors di- 
putat s. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyora Arnalot. Pel 
Grup Parlamentari d’ Esquerra Republicana de Catalunya, td 
la paraula el diputat senyor Bosch. 

El Sr, BOSCH: Sí, de l’esc6 estant. Senyor president, se- 
nyores diputades, senyors diputats, d’entrada anuncio el vat 
positiu a la Moció presentada per la diputada Imma Mayol 
sobre l’assetjament sexual. 

Dit aixb, només un parell de comentaris. EI primer, que 
compartim el que s’ha dit en alguns moments, que la visi6 
del terna és complexa i que entre l’assetjament sexual, que 
és una actitud condemnable, i el camp de la seducci6 i l’in- 
te& mutu entre persones, a vegades la frontera no esta ben 
marcada. Perb, i en segon lloc, tarnbk estem d’acord en el 
fet que moltes vegades, massa vegades, situacions de depen- 
dencia laboral poden arribar a camuflar situacions d’agres- 
si6 o assetjament sexual, massa sovint no denunciat per por 
a perdre el Eloc de trcball com a represidia. Aquestes perso- 
nes en situació personal de feblesa necessiten l’ajut de les 
institucions públiques per combatre el fet i, sobretot, donar 
a les víctimes possibilitat de defensa. Cal tendir, perb i so- 
bretot, a buscar mesures preventives. Per trobar-les, ben se- 
gur que tots els estaments afectats poden posar-se fkcilment 
d’acord. Empresaris, treballadors i institucions han de coin- 
cidir i posar mesures preventives. Com a pas important en 
aquest sentit, em sembla bB la proposta de la diputada Ma- 
yol i, alhora, no ens sembla tan bé la posició del Grup majo- 
ritari, tot i que votarem a favor de qualsevol transacció o de 
qualsevol esmena acceptada a la qual s’arribi. 

Ens agradaria tarnb6 que l’actitud del Grup majoritari i 
del Govern fos una mica més decidida i valenta per afrontar 
obertament el tema i difondre les possibilitats que tenen les 
persones afectades per denunciar o evitar la prablernhtica. 
El consens de que parlava la diputada Bruguera creiem que 
no esta renyit amb la fermesa, sinó tot el contrari. Confiem 
que la Moció s’aprovi, que la Moció, un cop aprovada i 
quedi com quedi, serveixi per impulsar I’actitud governa- 
mental en aquest sentit. 

Grhcies, senyor president, senyores diputades, senyors 
diputat s. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Bosch. Pel 
Grup Parlamentari Socialista, t6 la paraula la diputada se- 
nyora Vandellós. 

La Sra. VANDELLÓS: Si, senyor president, nomes per 
anunciar el nostre vot afirmatiu a la Moció presentada pel 
Grup d’Iniciativa, sense cap més prehmbul, donat que tots 
els arguments ja avaluats aquí s6n suficientment amplis per 
anunciar aquest vot. 

Grhcies. 



DIARI DE SESSIONS I P - Núrn.60 I 17 de setembre de 1993 I SESSI6 PLENARIA Núm. 34.3 2969 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyora Vandellós. 
Ara, per pronunciar-se sobre les esmenes presentades, tt5 la 
paraula la senyora Mayol. 

La Sra. MAYOL: Grhcies, senyor president. Jo, evident: 
ment, com no podia ser d’una altra manera, anuncio que ac: 
ceptaré les esmenes de la majoria, perque crec que en aquest 
terna i en molts altres més val anar fent petites passes que 
no pas, per poder mantenir una posició de qui I’ ha presentat, 
no bellugar-se, no? 

Tot i que voldria fer dos comentaris. El primer és que j o  
penso que amb relaci6 a la primera esmena, que és la que.., 
La segona la veig molt clara, perb la primera no I’acabo de 
veure clara. Crec que fins i tot en la seva esmena van més 
endarrere del que estan fent. I m’explico. 6s a dir, vast& en 
el Consell de Treball estan contribuint -em consta amb el 
document que s’esth elaborant- a fomentar i intentar que el 
m6n empresarial, que té una certa retickncia, es posi a treba- 
llar en aquest tema, que s’hi puguin fer den~ncies, etcktera. 
Per tant, crec que ja  hi estan treballant una mica, en aquesta 
direcció, i que, en canvi, aquí sembli que costi posar-ho en 
evidencia. 

En el debat amb el conseller, que teniem aquf, tant ell 
com jo opinhvem que el terna de les denúncies és fonamen- 
tal, i que és molt paralmlel al tema de la sensibilitzaci6. I, a 
més, em semblava que el redactat que poshvem aquí: <(dona- 
da la inexistbncia de denúncies, estudiar en el marc de les 
propostes de sensibilització)), ens semblava que era un re- 
dactat molt respectuds. Per tant, evidentment, accepto I’es- 
mena perque així tirar& endavant, perb crec que va més 
endarrere fins i tot del que vostbs mateixos estan impulsant. 

En relació amb la segona esmena, crec que 6s molt posi- 
tiu que I’hagin posada, perqu5 a mi em satisfh enormement 
saber que en el Pla d’igualtat aixb consta, i no nom& que 
aixb consta, sin6 que es far&, es comenprh a fer a final 
d’any. Per tant, en aquest cas sí que ho admeto de bon grat. 

Grhcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyora Mayol. 
Passem a la votació. 
En primer lloc, els punts primer i tercer, amb l’accepta- 

Vots a favor? 
Aquests punts han quedat aprovats per unanimitat. 
A continuació, se sotmet a votacid el segon punt de la 

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

ci6 corresponent de les esmenes. 

Moció. 

a favor, 59 en contra i cap abstenció. 

Moció subsegüent a la interpeliacl6 al 
Consell Executiu sobre els municipis rurals 

Passem al dinovk punt de l’ordre del dia, que 6s la Moció 
subsegüent a la interpelhib sobre els municipis rurals, que 

presentar& el diputat senyor Morera, del Grup d’Esquerra 
Republicana de Catalunya. 

El Sr. MORERA: Senyor president, senyores i senyors 
diputats, pel fet que sigui l’última moció que es presenta i, 
en tot cas, pel fet que sigui ja bastant tard, intentar6 passar si 
mds no una mica de via, tot i que el tema 6s un tema una mi- 
ca complicat, és una prablemhtica greu que dóna molt de si, 
perb en tot cas intentarem fer aquest esforc. 

BB, abans de l’estiu vaig substanciar una interpeldació re- 
ferida als municipis rurals que venia una mica a tomb d’una 
problemhtica que ja he dit abans que ve de lluny i que és 
una problemhtica molt greu, pera que darrerament es va ac- 
centuar d’una manera més pronunciada i que fins i tot va 
provocar que a Catalunya es reunissin diferents ajunta- 
ments, en diferents reunions. Una en concret a I’Ajuntament 
d’ Albesa, on van participar moltíssims alcaldes i regidors de 
Catalunya i d’altres llocs de 1’Estat espanyol, perb que tam- 
bé va provocar que en altres indrets de Catalunya, en altres 
comarques, doncs, també es reunissin ajuntaments, ajunta- 
ments que són o, en tot cas, dirigeixen municipis rurals i que 
tenen, corn he dit abans, una problemhtica d’ordre econb- 
mic, COM a ajuntament i com tot ajuntament a Catalunya, 
perb també una problemhtica a nivell social i sobretot a ni- 
vell econbmic. 

És per aixh que vam presentar una moci6 de set punts i 
en e1 qual s’ abraga prhcticament la totalitat de qüestions que 
fan referhcia a la problemhtica dels municipis rurals. 

La primera 6s una de generica, en qu& s’intenta reconM- 
xer el paper dels municipis rurals, que sobretot són munici- 
pis petits, com ja vaig explicar en el seu dia, per6 també 
dels consells comarcals, perque, com a administracions pú- 
bliques a Catalunya i com a administracions que estan més 
properes al ciutadh i, per tant, en aplicacib d’aquell principi 
europeu de subsidiarietat, sigui a partir, precisament, d’ells, 
dels municipis rurals de Catalunya i dels municipis petits, i 
sobretot dels consells comarcals -quan es tracta de coopera- 
ció a nivell municipal hem de parlar sobretot de comar- 
ques-, que es produeixi, doncs, tota l’actuació adminis- 
trativa i pública i que pugui provocar o que pugui conduir 
cap a un ple equilibri territorial; 6s a dir, que meu de les 
contrades catalanes hi hagi, doncs, una prestació de serveis 
m’nima, digna dels temps que corren. 

En segon lloc, fem una proposta que -ja ha ha comentat 
algun diputat i diputada també- formalment potser no po- 
dria formar part d’una moció subsegüent a una interpel.laci6 
des d’un punt de vista tbcnic, en el sentit que es demana o 
s’insta el Govern que presenti un projecte de llei. Jo vaig 
valorar-ho abans de presentar aquesta Moció i els he de dir 
que, al nostre entendre, a l’entendre del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana, la indusi6 d’aquesta proposta, 
malgrat ser una moció subsegüent, era absolutament irnpres- 
dindible si es volia fer una valoració geuhrica del tema i, sa- 
bretot, si es demanava i es requeria una actuació decidida al 
respecte, 

Concretament, el que proposa el nostre Grup, el Grup 
d’Esquerra Republicana, és que hi hagi una actuaci6 activa 
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per part del Govern, concretament en forma de projecte de 
llei, perquE cs modifiqui -si finalment s’aprova aquesta Mo- 
ci6 per part de la majoria parlamentkia-, es modifiqui la 
Llei municipal i de regim local de Catalunya del 87, pel que 
fa a la introducci6 d’un nou model de municipis en all6 que 
s’ha denominat regim especiah municipals, que, com molt 
bé saben les senyores i senyors diputats, a Catalunya actual- 
ment tenim uns dgirns especifics que són els de muntanya, 
els turístics, els histbrico-artístics, els industrials i els que 
funcionen en regim de consell obert. 

És criteri del nostre Grup Parlamentari que, donada la re- 
llevanp del tema i, sobretot, la gran quantitat d’ajuntaments 
i municipis de Catalunya als quaSs afecta aquesta probkmh- 
tica, fóra bo un replantejament d’aquesta qüestió, que, final- 
ment, aportés, doncs, la introducci6 d’un nou rkgirn 
municipal. Jo entenc que aquesta és una qüestió delicada i 
que, segurament, doncs, s’hauria de portar -les mateixes de 
la LOT hi van portar el 87- una mena de consens, per6 nos- 
altres entenem que, si més no, comeqa a. ser hora de parlar- 
ne i, si mks no, la problemhtica, per intensa i extensa, 
necessita, doncs, la incorporaci6 d’un nou regim especial. 

El tercer punt d’Esquema Republicana, pel que fa a la 
problemhtica dels municipis rurals, és$ senzillament -no em 
fa pas res dir-ho-, incorporar una proposta que s’ha fet des 
de l’Associaci6 Catalana de Municipis i que rnoltíssims 
ajuntaments de Catalunya, doncs, he reclamen -sobretot, els 
ajuntaments petits-, que 6s una modificació dels barems del 
repartiment de subvencions a partir del POSC, en el sentit 
que es valorin d’una forma mes detallada i, per tant, tinguin 
mes possibilitats de participacid els ajuntaments -que a Ca- 
talunya n’hi ha molts- que tinguin més d’un nucli de pobla- 
ció i, per tant, que la seva ponderació a efectes del 
repartiment del POSC, dones, sigui engrandit i, per tant, tin- 
guin dret a més diners, bhsicament per aixb que he comen- 
tat, no?, perquk tenen més nuclis a servir i a aportar, doncs, 
aquests serveis. 

EI quart punt d’Esquerra Republicana és una altra, jo di- 
ria que 6s una altra problemhtica específica que s’incorpora 
a aquesta general dels municipis rurals i que fa referkncia a 
la participació dels petits municipis, que genEricament s’en- 
tenen a partir a a disposar de menys de dos mil habitants; és 
a dir, que a Catalunya en tenim sis-cents seixanta-nou, el 
71%, que quan siguin beneficiats per una subvenció -és a 
dir, per una transferkncia condicionada per part d’altres ad- 
ministracions-, sigui possible per a aquest tipus d’ajunta- 
ments dc forma genkrica i global, sigui possible que siguin 
beneficiats amb més del 50% de l’obra. I aixb ho demanem, 
perquk ho demanen la gran majoria dels alcaldes, siguin del 
color que siguin, que regeixen els destins d’aquests ajunta- 
ments, perquk en rnoltissims casos, malauradament, es pro- 
dueix una autkntica paradoxa a casa nostra. És a dir, s6n 
ajuntaments que en general tenen i disposen de pocs serveis 
municipals i que, curiosament, han de negar-se a rebre algu- 
na subvenci6 perquk pressuposa que el mateix ajuntament 
hauria d’aportar, doncs no ha sé, el 60, el 70 o el 80%. I ai- 
xb amb ajuntaments de cent, dos-cents, tres-cents habitants 

6s practicament impossible que es pugui realitzar. I el que 
demanem ks, per tant, una modificació de criteris generals 
pel que fa aquest aspecte, en el sentit que es modifiquin tots 
aquells reglaments i totes aquelles lleis ..., que en tot cas que 
es comenci a parlar d’aquesta qüestió que fa referencia a 
aquest terna i que els petits municipis de Catalunya puguin 
ser beneficiats amb m& del 50% dc transferkncies condicio- 
nades de les altres administracions, bhsicament de la Gene- 
ral i tat , 

El cinquk punt és un tema que es va aprovar en aquesta 
assemblea de batlles a Albesa, que Esquerra Republicana la 
recolza, tot o bo i recordant que, evidentment, té un aspecte 
problemhtic i que alguna diputada i algun diputat ja m’han 
comentat, És a dir, es demana basicament un repensament 
del finanqarnent del Fondo Nacional de Cooperación Local, 
en el sentit que els municipis rurals i, sobretot, els petits mu- 
nicipis puguin tenir millor participació. Hi ha algunes dades, 
per exemple, de la mateixa Federació de Municipis que va 
fer una edici6 que es diu L.u Catalunya rural dels anys no- 
ranta i en que es constata -i llegeixo textualment-: <&u- 
mant transferkncies condicionades i incondicionades els 
municipis grans reben molts més diners per habitant de 1’Es- 
tat que no pas els municipis petits), i esta en l’ordre del 
250% més. 

6s evident que els municipis grans necessiten en conjunt 
més diners proporcionalment que els petits, en aixb no hi ha 
cap discussió. Perb que hi hagi aquesta diferencia nosaltres 
entenem que 6s massa gran i que seria bo fer aquesta correc- 
ci6 en benefici dels petits municipis, i sobretot dels petits 
municipis -que 6s el que interessa a@-, dels petits munici- 
pis catalans. I en contrapartida d’aixb i valorant tamb6 la 
crisi financera dels municipis o dels grans municipis cata- 
lans que, evidentment, és greu i és la més greu valorant la 
quantitat del deute, entenem que, a part, s’haurien de finan- 
p.r també les situacions que originen capitalitat i suplhncia, 
perb, sigui com sigui, el tema que interessa és que cal am- 
pliar les subvencions pel que fa al Fondo Nacional de Coo- 
peraci6n per als petits municipis de Catalunya. 

El sis& apartat fa refeerkncia al futur, perque tinc entks que 
encara no s’ha portat a la practica el Pla integral de desen- 
volupament rural. Jo diria que, en conjunt, tots els plans que 
tenen diferents aspectes i que abracen diferents mathies i, 
sobretot, aquells que reben transferkncies provinents de la 
Comunitat Europea que puguin ser coordinats des de la ma- 
teixa Generalitat, evidentment, per6 sobretot amb un paper 
absolutament cabdal dels consells comarcals, demanem i 
reivindiquem -i Esquerra Republicana ja ho ha fet en mol- 
tt‘ssimes ocasions- un paper destacat dels consells comar- 
cals pel que €a a la cooperaci6 local i, en concret, als petits 
municipis i, sobretot, als municipis rurals. 

I, en darrer lloc, demanem que s’encarregui un estudi de- 
dicat a l’avaluació del despoblament rural a Catalunya, les 
causes que el generen i els efectes que aixb produeix. Exis- 
teixen diferents projectes, diferents estudis, per6 un estudi 
global, sobretot actualitzat i sobretot que tingui en compte la 
poblacid de dret; és a dir, la poblaci6 legal que existeix ... El 
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conseller en la interpel.laci6 en parlava o em rebatia els 
meus arguments en el sentit que la poblaci6 rural a Catalu- 
nya va de baixa, em deia que no, que a molts líocs ja puja, 
El que passa és que em sembla que hi havia una petita con- 
tradicció. Jo al que em refereixo són als padrons municipals; 
és a dir, la població legal, la poblaci6 de dret dels municipis 
rurals a Catalunya, i en la gran majoria, en la gran majoria, 
en la immensa majoria la pobEaci6 decau, hi ha un flux -i 
amb aixb acabo senyor president- d’habitants d’aquestes 
poblacions a les grans  ciutats de Catalunya. 

M’agradaria que hi hagués, per tant, ens agradaria que hi 
hagués un estudi per part de la Generalitat que posés al dia 
aquesta qüestió i, sobretot, que relacionés les causes que ai- 
xb provoca d’una manera com més concreta millor. 

I per acabar res més, ens agradaria..,, em fa I’efecte que 
no té gaires possibilitats que aixb pugui tirar endavant, perb, 
com els he dit al principi, aquesta 6s una problemhtica que 
6s molt més greu del que pot semblar, afecta el 7 1% del ter- 
ritori catal&, d’acord que només afecta -i suposo que aquest 
6s el gran problema- el 636% de la població de Catalunya, 
perb, evidentment que, si volem un país equilibrat, el minim 
que es necessita 6s que tots els ciutadans, visquin on vis- 
quin, tinguin els mateixos serveis. I d’aixb es tracta. 

Moltes grhcies, senyor president, senyores i senyors di- 
put at s. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Morera. No 
s’han presentat esmenes. Poden intervenir els grups per fi- 
xar posició. Pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula la 
senyora Montserrat. 

La Sra. MONTSERRAT: Grhcies, senyor president. 
Itlustre senyor diputat, en nom del meu Grup i en especial 
del meu company, el senyor Víctor Ros, expressar4 que 
donarem suport a la seva Moció. 

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

Pel Grup Parlamentari d’hiciativa per Catalunya, té la pa- 
raula el diputat senyor Gimeno. 

El Sr. GIMENO: Grhcies, senyor president. Senyor dipu- 
tat d’Esquem Republicana, he de dir-Ii que, com a habitant 
d’un municipi rural, petit i llunya a I’hrea metropolitana de 
Barcelona, vaig escoltar amb molta atenci6 tant la inter- 
pel.laci6 corn la resposta del conseller, perqu5 comparteixo 
les preocupacions i les inquietuds pel futur del m6n rural a 
Catalunya i creia que podíem traure’n una mica l’entrellat. 
Perb, he de dir-li una cosa: primera, m’ha sorprh que la 
Moció sigues tan suau corn és, Segona, m’ha sorprih que no 
fes cap intervenció o cap referEncia a algunes de les dades 
que va donar el conseller que a mi em resulten, realment, 
preocupants. Vull dir: una, ens va citar aquí un reguitzell de 
dades de subvencions que jo crec que 6s prou escandalós, 
perque demostra l’arbitrarietat i la desigualtat existent en el 
tracte dels municipis segons alli on estiguin. I, per exemple, 
tinc aqui la transcripció de la resposta del conseller, i b6, 6s 
que hi ha coses que criden al ceI. 

He de dir, per tant, que, tot i voler, no li puc votar més 
que dos punts a favor, que són el punt primer i el punt sis&, I 

no Ei podem votar a favor, perquh creiem que la resta no va 
a l’arrel del problema i crec que és excessivament reduccio- 
nista la proposta de la Moci6 i excessivament reformista, 
Perquk reformar la Llei ,de rkgim municipal només per la 
problemhtica d’incloure corn a regim especial eh municipis 
rurals ..., creiem que, en tot cas, s’haurien de revisar rnks CQ- 

ses; reformar el Pla Gnic d’obres i serveis per tal que aquells 
municipis que compten amb més d’un nucli de població tin- 
guin millor finanqament ..., jo diria que el que hem de refor- 
mar 6s el mateix concepte del POSC, perqu2 el POSC avui 
6s un instrument que no serveix per a prhcticament res. I, si 
vol, com a mostra un exemple: pregunti a I’Ajuntament de 
Tremp, en el Pla quadriennal vigent, quants de diners rep 
del Pla Gnic d’obres i serveis, i pregunti com pot ser que una 
sala polivalent de Tremp tingui 46 milions del Departament 
d’Agricultura, 34 milions de Cultura, 46 milions i mig de 
Presidkncia i ell en posi 23. Tots aquests s6n més que el Pla 
quadriennal del POSC per a aquest municipi. Per tant, el POSC 
serveix poc per a les finalitats que diu que hauria de servir. Per 
tant, creiem que s’ha de reformar molt mds el POSC. 

Tampoc pensem que sigui prou modificar eis criteris ge- 
nerals d’atorgament de subvencions per fer possible que es 
passi el 50% als municipis petits, una perque ja es fa i l’altra 
perque s’ha de fer una reforma global del funcionament de 
les subvencions. 

El Fans de cooperació local, estem d’acord que s’ha de 
reformar, perb també crec que tots estem d’acord que el 
problema dels finanqaments dels municipis és molt més im- 
portant, i aixb és només una part del que s’hauria de modifi- 
car. Per tant, creiem que el que s’ha de debatre i s’ha 
d’intentar modificar és la mateixa atribuci6 dels fons. 

I, finalment, el punt set&, quan planteja encarregar un es- 
tudi dedicat a l’evolució del despoblament rural a Catalunya 
i a les causes generals i locals que el produeixen, jo diria 
que, primera, esta prou clar, només cal veure les dades de 
l’evolució de la població, i Ies causes crec que tampoc no 
serien necesshries, per& a més, suposant que l’aprova el 
Govern, el Grup de Convergencia i Uni6, podria ser l’excu- 
sa per paralitzar una skrie d’actuacions necesskies, en tant 
que no surtin les dades de l’estudi. Crec que és perillós 
aprovar un estudi. He de dir que a Iniciativa estem normal- 
ment a favor dels estudis, perquE creiem que ajuden a conei- 
xer la realitat, perb que 6s prou coneguda la realitat dels 
municipis petits perquh no calguin dilacions COM a resultat 
de l’estudi aquest quan estigui acabat. 

Llavors, dir que votarem a favor el punt primer, perquE 
creiem que *els municipis petits han de tenir un paper fona- 
mental -petser no decisiu, per6 si  fonamental- en E’objectiu 
d’aconseguir e1 ple reequilibri territorial a Catalunya, i per- 
qu8 si que estem d’acord que s’han de coordinar les actua- 
cions dirigides al foment ruraI i aquelles actuacions que fan 
referencia a la distribució dels fons comunitaris. Potser si ai- 
xb es fes, si es coordinbs i si hi participessin els ajuntaments 
i hi participessin les organitzacions municipalistes, ens es- 
talviariem trobar situacions tan injustes com aquella a gu& e1 
mateix conseller feia referkncia en la seva interpel-laci6 
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Per tant, dir4  -ho repeteixo- que en aquestos dos punts 
sí que hi estarem, i a nosaltres ens agradaria que haguéssim 
sigut -potser fa falta un debat més ampli sobre la problemh- 
tica dels municipis rurals- una mica més agressius, una mi- 
ca m& decisius a l’hora de demanar reformes. 

Grkcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyor Gimeno. Pel Grup 

Parlamentari Socialista, té la paraula 1’illustre diputat se- 
nyor Manuel Nadal. 

El Sr. MANUEL NADAL: Molt breument, El Grup So- 
cialista comparteix gran part dels objectius d’aquesta Maci6 
i comparteix les paraules del diputat que l’ha defensada en 
la seva immensa majoria, 6s a dir, la situació dels petits mu- 
nicipis requereix l’ atenció d’aquesta cambra, requereix una 
major dotaci6 pressuposthia, requereix una política de 
coordinació i ,  per tant, amb el plantejament general 
d’aquesta Moci6 el Grup Socialista hi ha d’estar d’acord. 

De totes maneres, si anem particularitzant les cuses, hem 
de manifestar que no estem d’acord amb els punts de la Mo- 
ció en general, perque ens sembla que l’objectiu fonamental 
d’aquesta Moci6 seria dotar de recursos els petits municipis, 
i ens sembla que no ho hem de fer de manera separada en 
un tcma que aquesta cambra ha tractat a bastament, com és 
el finangament dels municipis. Tots els municipis de Catalu- 
nya i, en general, els de 1’EEstat espanyol passen per una difí- 
cil situaci6 financera, i ens sembla que hem de trobar una 
soluci6 especifica per al petit municipi, pera dins del marc 
dc finarqament general dels municipis de Catalunya i I’Es- 
tat espanyol. Per tant, nosaltres voldríem un plantejament 
global, en el tema del finanqament municipal -ja n’hem par- 
lat en aquesta cambra-, perd és en aquest marc general que 
hauríem de trobar la soluci6. 

També voldríem fer un apunt sobre l’liltim punt de la 
Moció, que nosaltres votarem favorablement, a diferhcia 
d’lniciativa per Catalunya, que és quan demana un estudi 
sobre I’evoluci6 de la població, perqu&, si 6s cert que en ge- 
neral hi ha hagut un despoblament en els petits municipis, jo 
crec que s’esth produint un h o m e n  de retorn en molts mu- 
nicipis rurals de Catalunya, de ciutadans que van als petits 
municipis. Jo mateix en aquests moments he passat a viure a 
un municipi de menys de mil habitants. Per tant, em sembla 
que fer estudis sobrc I’evoluci6 de la població en els petits 
municipis, el mateix conseller d’ Agricultura ens explicava 
que és cert que s’esth produint aquest retorn a molts de mu- 
nicipis de població.. , doncs potser seria interessant de veure 
si hi ha hagut un canvi a la tendhncia general, a part que ens 
sembla que, com a rninim, sabrem en quh es gasta una parti- 
da pressuposthria molt important del Govcrn de la Generali- 
tat, quc és <<Estudis i dictamem), en una petita part, molt 
petita, sabrem un estudi i dictamen que s’ha fet, perque, en 
general, els desconeixem. 

Per tant, el Grup Socialista anuncia que votar& favorable- 
ment el punt primer, perquE ens sembla positiva una politica 
de coordinació respecte als municipis rurals, i el punt Últim, 
per@ aixi sabrem en quk es gasten els diners d’c<Estudis i 
dicthmenw . 

Moltes grkies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes &cies, senyor Nadal. Pel 

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

El Sr. SABANZA: Senyor president, senyores i senyors 
diputats, 10 17 de m a q  d’enguany es presentava al registre 
d’aquest Parlament una interpel4ació sobrc els criteris de 
capteniment del Govern sobre els municipis rurals. Un mes i 
mig després, 10 4 de maig, s’iniciava el debat general sobre 
I’acció política i de govern entorn al rbgim local i la situaci6 
política dels ajuntaments de Catalunya. Van ser aquells tres 
dies un debat intens i que, arran de l’exposicid de la conse- 
llera i la intervenci6 dels diferents portaveus dels grups aquí 
presents, amb resposta, rkplica, contrarkplica i en algun cas, 
com el del senyor Morera, en representacid del seu Grup 
Parlamentari, segona replica, havia quedat prou clar quin 
era el capteniment del Govern i tambk dels grups de l’oposi- 
ci6 respecte als municipis en general i també, de manera 
particularitzada, dels municipis rurals. Com a conseqiihcia 
d’este debat, i com a conseqiikncia de qualsevol altrc, es van 
aprovar tot un seguit de resolucions, algunes de les quals 
per unanimitat, altres transaccionades, que van marcar qui- 
nes havien de ser les línies d’actuació del Govern de Catalu- 
nya en aquest terna. I cm sembla que ha transcorregut molt 
poc temps des d’aquell moment per intentar ja avui passar 
comptes del que ha estat I’acció del Govern -total han pas- 
sat quatre mesos. 

Cal recordar, tamb6, que el dia 29 de maig del 92 es va 
aprovar en aquesta cambra tambk tot un seguit de resolu- 
cions subsegüents al debat general sabre l’acci6 política i de 
Govern en matkria d’agricultura, al qual també va fer refe- 
rhncia el conseller en la seva resposta a la interpel4ació al 
passat Ple. Entre les resolucions aprovadcs, n’hi havia una, 
la niimero 16, que suposo que tots vostks recordaran perfec- 
tament, que fa referhcia al Pla integrat de desenvolupament 
rural de Catalunya, que td per objecte redactar i finanqar, en 
coHaboraci6 amb els consclls comarcals, en col*laboraci6 
amb els consells comarcals, igual que diu el punt 6 de la 
Moció que presenta Esquerra Republicana: <<Actuacions de 
desenvolupament rural distribui’des pel territori que garan- 
teixin la possibilitat de rendes satisfactbries en la població 
mra1.a Semblava, doncs, que havia quedat prou clar quin 
era el capteniment del Govern respecte als municipis rurals, 
atenent aquesta Resolució número 16 del debat d’agficultu- 
ra de fa un any i mig, i de la qual, doncs, també vostks supo- 
so que recordaran que a primers d’enguany se’n va donar 
compliment o, C Q ~  a minim, informaciii per part del Go- 
vern, del seu acompliment. 

També semblava prou clar, en les resolucions del debat 
de politica municipal ..., que, corn he dit, fa tan sols quatre 
mesos que es van aprovar i que en este curt espai de temps, 
tenint, a més, en compte que ha passat pel mig I’estiu i que 
el Govern de I’Estat espanyol ha estat prkcticament paralit- 
zat tot este temps com a conseqükncia de les eleccions, ja 
des de la Conselleria de Governació s’han fet els passos 
adients, s’han fet, ja, dos escrits adrqats als ministres d’ Ad- 
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ministraci6 Territorial i al d’Economia i Hisenda, posant al 
seu coneixement l’interh del Govern de la Generalitat de 
donar compliment a una de les resolucions aprovades, que 
és la referent a la mesa tripartida que estudii el sistema corn- 
petencia1 i de finanpment dels ens locals i defineixi el marc 
competencial i de distribuci6 de recursos, tal com demana 
prkcticarnent la Moci6 que se’ns presenta en el seu punt nd- 
mero 2. 

Perb, és clar, malgrat totes aquestes evidkncies, en el dar- 
rer Ple de 1’ 1 de juliol se va substanciar la interpeklació que 
ha donat peu a la Moci6 que avui tractem i ,  no podia 
ser d’aitra manera, pels motius que els he anat exposant, ens 
proposa tot un seguit de punts que han estat tractats, deba- 
tuts i la majoria aprovats per aquest Parlament en els debats 
generals esmentats d’agricuftura i municipal, i que, per tant, 
no aporten res de nou, inciten a la confusi6 i rebaixen l’inte- 
res pels temes que es tracten en aquesta cambra fer-10s tan 
repetitius. Per illustrar aquestes afirmacions, els convido 
que comparin el text proposat en aquesta Moci6 amb les re- 
solucions dels debats municipal i d’agricultura. 

Voldria, no obstant, fer referencia particularitzada a tres 
punts d’aquesta Moci6; dos per una manca de rigor o de 
desconeixement de Ia legislació catalana i l’altre per contra- 
dicció, COM a mínim, amb la Resolució 2.2 del debat muni- 
cipal, En els punts 3 i 4 de la Moei6 que ara tractem es parla 
del Puois, Pla tinic d’obres i serveis, en el sentit que es mi- 
llori el finanqarnent d’aquests municipis amb mes d’un nucli 
de població i que els petits municipis puguin accedir a rebre 
subvencions superiors al 50% del cost total de les obres i 
dels serveis que volen realitzar. Es fan aquestes propostes 
sense tenir en compte la Llei 23/87, una llei que fa sis anys 
que j a  esta en funcionament, que en els seus articles 3 ,4  i 5 
ja preveu que tant el nombre d’habitants corn el de nuclis de 
població i Ia capacitat econbmica i tipologia dels municipis 
siguin factors a tenir en compte a l’hora de ser inclosos per 
definir el Pla i el finanqament de les obres que hi vol inclou- 
re. Tampoc s’ha tingut en compte l’existhcia del Decret 
148/91, per tant, de fa dos anys, que regula el vigent Puais, 
en el seu pla quadriennal 92-95, i que en els seus articles 7, 
14 i 15 estableix discriminacions positives per als petits mu- 
nicipis que compten amb més d’un nucli de població als 
quals es pot arribar fins a un 90% de la subvenció -aixb ja  
és actualment- i a més se’ls pcrmet, als que tenen mBs d’un 
nucli de població, accedir a quatre obres dintre d’aquest pla. 
Cal recordar, tambe, per fer una mica més d’histbria, que ai- 
xb ja també es donava al Pla d’obres i serveis, el primer, 
que va ser el de 1’any 81, tal com s’estableix a les bases 
per a la selecció d’aquestes ..., de les obres i serveis a in- 
cloure. 

Per acabar, en el punt cinqu& de la Mocib, es proposa 
modificar I’actual repartiment per trams de pablaci6 de 
1’ anomenat Fondo nacional de cooperacidn local, perque els 
municipis de fins a 20.000 habitants incrementin els seus jn- 
gressos per aquests conceptes, Es fa aquesta proposta sense 
tenir en compte que així plantejat, aquesta modificació re- 
presentaria un perjudici o una discriminació per als restants 

municipis, perquh, tal corn es proposa, no s’incrementa el 
nombre total de diners disponibles amb este Fons, sinó 
que es faria en detriment dels municipis que tenen més 
habitants. Pes tant, seria despullar un sant per vestir-ne un 
altre. 

I també es fa esta proposta sense tenir en compte que en 
les resolucions del debat municipal passat, d’ara fa quatre 
mesos, es va instar ja en aquell moment, es va aprovar instar 
eI Govern que es doni contingut efectiu a l’strticle 48.2 de 
l’Estatut, per fer possible que les participacions dels ens lo- 
cals en els pressupostos generals de I’Estat o en els tributs 
de ]’Estat siguin percebudes per mitja de la Generalitat i que 
sigui el Parlament de CataIunya el que estableixi els criteris 
per a la seua distribució. No té sentit, per tant, C Q ~  a mínim 
des del nostre posicienament politic, que ara se’ns proposi 
rebaixar el sostre de les nostres reivindicacions sobre com- 
pethcies d’ autogovern de Catalunya, recentment aprova- 
des, fent renúncia dels drets d’aquest Palament a favor dels 
gestors del Fonda nacional de cooperación estatal. 

Per tots aquests motius, crec que queda prou clar que el 
nostre vot ser& negatiu a la presa en consideraci6 d’aquesta 
Moci6. 

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

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Sabanza, (E6 
Sr. Girneno demana per parlar.) Si, el senyor Gimeno. 

El Sr. GIMENO: Per demanar votació separada. 
El ST. PRESIDENT: Votaci6 separada. Vosth ha demanat 

El Sr. GIMENO: 1 i 6, exactament. 
El Sr. PRESIDENT: I em sembla que el senyor Nadal, 

també?, o 1 i 7? (Pausa.) De manera que els haurem de vo- 
tar per separat: 1, 6 i 7. (Pausa. Remor de veus.) No, perquh 
el senyor Gimeno no vota en el mateix sentit que els que vo- 
ten,., 

votaci6 separada: 1 i 6. 

El Sr. GIMENO: 1 i 6 junts; el 7, separat, i la resta. 
El Sr. PRESIDENT: No, tampoc, tampoc; separada- 

Votem en primer lloc el primer punt. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquest primer punt ha quedat rebutjat per 22 vots a fa- 

A continuaci6 es vota el punt sise. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquest sis2 punt ha quedat rebutjat per 7 vots a favor, 58 

A continuaci6 es vota el punt número 7. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
El punt ntirnero 7 ha quedat rebutjat per 22 vots a favor, 

ment. 

vor, 58 en contra i cap abstenció. 

en contra i 14 abstencions. 

58 en contra i 1 abstenci6. 
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A continuaci6, es voten la resta de punts de la Moció, 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 

La resta de punts de la Moció han quedat rebutjats per 6 

S’ aixeca la sessió. 
(Sdn ~ Q S  quarts de vuit del vespre i catorze minuts,) 

vots a favor, 58 en contra i 13 abstencions. 
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