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SESSI6 NUM. 1 
DE LA DIPUTACIb PERMANENT 

La sessid s’obre a un quart de dotze &l mtí i onze minuts, 
Presideix el president del Parlament, acompanyat dels vice- 
presidents primer i segon i del secretari primer. Assisteix: la 
Mesa I’oficid major. 

Ordre del dia 

Punt únic: Considerar i ,  si escuu, mordar la convocutdria 
del Ple del Parlament, d‘acurd amb el que disposa E’article 
53.1.4t del Reglament del Parlament. 

EI Sr. P W D m  Camenqa la sessió. 
El Sr. ESCUDE: Qüestió d’urdre, senyor president. *. 
El Sr. PFüZSDENT: Senyores diputades i senyors diputats, 

malauradament, un cop mes, aquesta presidhcia se sent obliga- 
da a formular una declaraci6 de condemna del terrorisme. En 
dates recents, el país nostre s’ha vist colpejat novament per 
aquesta xacra repugnant. Aquest Parlament, en condemnar ca- 
tegbricament aquests actes criminals, creu interpretar amb fide 
litat els sentiments dels ciutadans de Catalunya, que els 
voldrien veure eradicats per sempre de les nostres terres. 

Prego un minut de silenci i recolliment en homenatge a les 
victimes i solidaritat. 

(Els membres de la Diputacid Permanent serven un minut de 
silenci.) 

EI Sr. P ” Z  Moltes grhcies. 
L’dnic punt de l’oordre del dia d’aquesta reuni6 de la Diputa- 

ci6 Permanent, que ha estat sollicitada pels grups d’hiciativa 
per Catalunya, Popular, Mixt i l’Agrupaci6 d’bquerra Republi- 
cana de Catalunya, és considerar si s’escau acordar la convoca- 
tbria d’un Ple extraordinari del Parlament. 

El Sr. ESCWÉ: Senyor president, ara, si m’hho permet ... 
El Sr. PRESIDENT: El senyor Escudé té la paraula. 
El Sr. ESCUDÉ: Grkies, A l’empara de l’article 66 del Re- 

glament, demanaria l’apiicaci6 estricta de l’apartat quart del 
grup primer de l’article 53 del Reglament, ja  que I’article 53, 
sobre les activitats de la Diputaci6 Permanent, contempla tres 
supbsits diferents: l’expiraci6 del mandat parlamentari, la dis- 
soiuci6 del Parlament o el periode de vacances. Aleshores, in- 
distintament, regula en aquests casos quines són les activitats, 
sense especificar, a cadascuna d’elles, quines els corresponen, 
Concretament, l’ordre del dia que hem rebut, que ha rebut el 
nostre Grup, 6s en funció d*aquest apartat quart -del qual de 
mano interpretacid authtica i aplicaci&, que és el de convocar 
el Plenari del Parlament. 

Aleshores, el nostre Grup enth que aquesta convocatbria 
era perfectament legitima i d i d a  quan es va fer, quan es va 
presentar per part dels grups parlamentaris que vost& ha asse 
nyalat, perb en l’intervd entre la convocatbria i aquest moment 
s’ha prduyt un fet nou, que 6s un d’aquests supbsits que con- 
templa E’wticle 53, o sigui la dissoluci6 del Parlament: ahir, e3 
president de la Generalitat, fent ds de les seves atribucions, va 
dissoldre la nostra Cambra, i el Decret corresponent -que 6s el 
número 1 de l’any 1992, de data, per tant, 20 de gener- surt pu- 
blicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en el. 
dia d’avui, amb un redactat que, concretament, a la disposici6 

final, diu que: <<Aquest Decret entra& en vigor el mateix dia de 
la seva publicaci6 al Diari Oficial de la Generalitat de Catalu- 
nyu.”. 

Per tant, entenent que aquest supbsit de convocar el Ple del 
Parlament -al qual fa referencia 1’apartat quart de I’apartat pn- 
mer de l’article 53- és en una sbrie de casos, per6 mai en el cas 
del Pariament dissolt, perquk el Parlament ja  ha finit, aleshores, 
demanaria que fos declarat improcedent tractar aquest punt de 
l’ordre del &a i, en esser I*hic punt de i’ordre del dia, doncs, 
deixar sense efecte aquesta reunió. 

Moltes gracies. 
EI Sr. PR€!.SIDEW: Moltes grhcies, senyor Escudk. Ara, els 

diferents grups es poden posicionar sobre la proposta que acaba 
de fer el senyor portaveu de Converghcia i Uni6. Podríem pas- 
sar de menor a major ... El Grup Mixt? Si, el senyor Casanovas 
t6 la paraula. 

El Sr. CASANOVAS: Sf, evidentment, senyor president, 
jo, en nom del Grup Mixt ..., estem davant d’una evidhcia 
regiamentbia que no es pot negar; no es pot convocar un Ple 
del Parlament quan el Parlament, doncs, esta dissolt, Per 
tant, acatem aquest principi -no tenim res a fer-hi- i ens re- 
servem per fer ulteriors accions, com a Grup Mixt, en aquest 
assumpte. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Casanovas. Pel 

El Sr. VIDAL-QUADRAS: S í ,  moItes phcies, senyor presi- 

El Sr. PRESIDENT: Té la paraula el senyor Vidal-Quadras, 
El Sr. VDAL-QUADRAS: Grhcies, senyor president. E’ex- 

posici6 que ha fet el portaveu de la majoria és formalment co- 
rrecta, impecable en tots els seus punts i, per tant, estem 
d’acord amb el seu contingut. 

Aquesta sessió ha quedat buida de contingut per les circurns- 
thcies que ha esmentat el senyor Escude i, per tant, creiem que 
ens hem quedat sense objecte de debat. Amb indepndkncia 
d’aixb, també el Grup Popular es reserva, corn (5s natural, la 
possibiiitat d’acciom ulteriors sobre el tema que avui ens hauria 
d’haver ocupat en cas de no produir-se la dissolució del Parla- 
ment. Moltes gdcies, senyor president. 

El Sr. PRI3SDENT: Moltes grhcies, senyor Vidal-Quadras, 
Pel Grup d’hiciativa per Catalunya ... ? 

El Sr. SAURA: Grhcies, senyor president. 
El Sr. PWIDENT: El senyor Saura té la paraula. 
El Sr, SAURA: El nostre Grup també, evidentment, est& to- 

talment d’acord amb la interpretacid o amb els preceptes que el 
senyor Escude ha esmentat, i, per tant, estern d’acord a recolzar 
la proposta que es feia. 

EI Sr. PRESDENT: Moltes gracies, senyor Saura. Pel Grup 
parlamentari Socialista, té la paraula el senyor Clotas. 

El Sr. CLOTAS: Grhcies, senyor president. TamM per ma- 
nifestar, en nom del meu Grup, que compartim eh criteris ex- 
posats per tots els portaveus que, amb la dissolució produ’ida 
del Parlament, queda sense efecte Ia convocatbria que avui ens 
ocupava. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies. Entén la presidkncia 
que no procedeix prosseguir la reuni6: hi ha un assentiment to- 
tal per part de tots eis grups de la Cambra i, per consegüent, 
s’aixeca la sessi6, 

Grup Popular? 

dent I 

( U n  $os quarts de dotze &i migdia i tres minuts.) 
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SESSI6 NÚM, 2 
DE LA DIPUTACIO PERMANENT 

J ~ U  sessib s’obre a les dotze del migdiu i catorze minuts, Pre- 
sideix el president dei Parlament, acompanyat dels vice-presi- 
dents primer i segon i de2 secretari primer. Assisteix Ea Mesa 
i’ oficial major. 

Ordre del dia 

Punt linic: Control de2 Decret Legislatiu pel qual s’uprova 
la Reforma de les Lleis 311985, de 15 de marc, i 2111990, de 28 
de desembre, de la Comissi6 Jurídica Assessora. Debat i vota- 
cib de les objeccions furmuludes. 

El Sr. PRESIDENT: Comenqa la sessi6, 
At&s el que disposen els articles 53.1.2n i el 55 de€ Regla- 

ment, ha estat convocada la Diputacid Permanent amb I’ordre 
del dia següent: Control del Decret Legislatiu pel qual s’aprova 
la Reforma de les Lleis JJ1985, de 15 de rnarg, i 2111990, de 28 
de desembre, de la Comissió Juridica Assessora. 

Pel Grup Socialista s’han presentat quatre objeccions. Per a 
defensm-les té la paraula l’ilhstre Diputat senyor Guitart. 

EI Sr. GUITART I DOMbECH: Gracies, senyor president, 
El nostre Grup ha presentat quatre objeccions a aquest Decret 
LegisIatiu aprovat pel Govern. S6n objeccions més th iques  
que politiques i entenem que, per tant, el que persegueixen es, 
bhsicament, fa millora del text i, sobretot, l’adequaci6 als  objec- 
tius pels quals va estar fet el mandat al Govern per elaborar 
aquest Decret Legislatiu. 

Efectivament, tal com diu l’exposici6 de motius, aquest De- 
cret Legislatiu est& fet sota l’autoritzaci6, per part del Parla- 
ment, del Govern en el sentit d’aclarir, d’harmonitzar i, fins i 
tot, de regularitzar el Ilenguatge. Perb, en tot cas, el que si és 
cert 6s que els decrets legislatius sempre tenen una funció t h i -  
ca i mai creadora. És a dir, no poden alterar I’esperit de la llei. 
Nosaltres entenem que, previsiblement, en les objeccions que 
ara explicaré molt breument i amb una sola intervenci6, si m’ho 
permet el senyor President, procurem que es garanteixi aixb, 
que la funci6 d’aquest Decret Legislatiu sigui més tecnica que 
creadora i, per tant, que respectem els textos originals, 

La primera objecci6 es refereix a I’articIe nhero 6,  quan es 
parla de la composici6 de la Comissi6 i diu l’article que 4 Go- 
vern renova la composici6 de la Comissi6 Jddica Assessora i 
en nomena el president>>. En el text original -i que no va ser re- 
format- s’inclo’ia ia frase <<per adequar-la a les circumsthncies 
de1 moment>>; 6s a dir, que el Govern pot modificar la constitu- 
ci6 de la Comissi6 Juridica Assessora per adequa-la a les cir- 
cumsthcies del moment, no per qualsevol motiu, no per un 
criteri arbitrari, sin6 per adequar-la a les circumsthcies del mo- 
ment. Per tant, aquí entenem que si aixb s*elimha, quan figusa 
en el text base, es modifica IIeugerament el text original i s’jg- 
nora, cosa que no és objecte del Decret kgislatiu. 

L’objecci6 n6mero 2 es refereix a l’article n6mero 7 intitulat 
<<Deures dels membres de Ia Comissi6)> i, concretament, es re- 
fereix al punt 3 quan diu que <<l’incomplirnens no justificat deIs 
deures determinats>>, etcbtera, 4 s  motiu suficient perquh el Go- 
vern, amb l’informe previ de la Comissió, n’acordi la destituci6n. 
EI Govern canvia la paraula <<destituci6>> per <<cessament>>, No- 

saltres entenem que aquesta paraula, tot i que és una apreciació 
tbcnica, no -diguem-, no és una qiiestiú d’adequaci6 de ESen- 
patge, sinó que canvia el concepte. Vuli dir, una destitució i 
un cessament tenen una connotaci6 diferent en tant que el ces- 
sament té una connotaci6 m6s tknica que politica i no a l ’ h -  
V6S.  
La tercera objecci6, la número 3, es refereix a l’nrticle nú- 

mero 8, sota el títol chncionament de la Comissi6B, i és relati- 
vament important; quan diu que ctels membres de la Comissi6 
que votin en contra d’allb que s’acordi, podran motivar-ho per 
escrit, el qual escrit s’adjuníah a l’expedient>>. Nosdtres CQII- 

servem la redacció original, que en cap moment va ser modifi- 
cada per la darrera llei de la Comissi6 Jur€dica Assessora, que 
diu <<la qual motivaci6>>. Aparentment sembla equivalent; des 
del nostre punt de vista no ho és, perqu2 si es manté el redactat 
del Govern, vol dir que pot constar la voIuntat en contra d’ai- 
&un membre, en tant que si es diu <<la qual motivacib>r, taI com 
ho escrivim nosaltres, la lectura que s e h  fa 6s diferent i vol dir 
que es pot explicar el significat a favor o en contra d’allb que es 
diu. 

Una significaci6 diferent t6, senyor president, senyores dipu- 
tades, senyors diputats, l’objecci6 número 4 i darrera. L’objec- 
c36 número 4 és una disposici6 transittbria; entenem nosaltres 
que si no la posem ens trobem en un buit normatiu: en una si- 
tuació trmsitbria de buit normatiu. L’antiga Llei va aprovar un 
reglament que tindrh vighcla fms que no s’aprovi el nou regla- 
ment. EI nou reglament encara no s’ha aprovat; per tant, si no- 
saltres no incloem aquesta disposició transittbria que &u que 
mentre no s’aprovi el Reglament de funcionament de la Comis- 
si6 Jurídica Assessora adaptat al text refh, la Comissi6 funcio- 
nara amb adaptacions de I’actual Reglament, allb que preveu 
aquest Decret Legislatiu. Si no hi incloem aixb, entenem que hi 
ha un buit de reglament durant un temps, un temps determinat 
que pot ser un mes, dos mesos, tres mesos -ics mesos: el temps 
que faci falta-, i que, per tant, hi hauria un buit que hauriem de 
suplir d’una manera o altra. La nostra voluntat, en proposar 
E’acceptaci6 d’aquesta dísposici6 transitbria 6s que no es pro- 
dueixi aquest buit i que, per tant, hi hagi una continultat IegisIa- 
tiva i una aplicaci6 de la Llei. 

Res mbs, grhcies. 
El Sr. PRWDJ3W: Moltes gracies, senyor Guita?. Ara pot 

haver-hi torn en contra; t6 la paraula l’fihstre diputat senyar 

EI Sr. CAMPS I: ROVIRA: Moítes grhcies, senyar president. 
Estic d’acord amb el senyor Guitart que, efectivament, els de- 
crets legislatius no innoven qüestions normatives -no 6s aques- 
ta la b e i 6  de les delegacions legislatives- i que, efectivament, 
com menys els decrets legislatius en la seva execuci6 innovin la 
Llei que ha estat aprovada, doncs, molt millor. Ara, bé és cert 
que la delegació contempla no Gnicament l*ordenaci6 tkcnica 
dels nous articles modificats, segurament la seva numeració, si- 
n6 que afegeix una hase que a mi em sembla essencial en con- 
templar Ies objeccions que proposa eI Grup Socialista, que és la 
regularització del llenguatge. És a dir, a la delegat56 legidativa 
que fa el Parlament inclou aquesta facultat prou cIara i, a ia ve- 
gada, prou flexible que representa la regulació del llenguatge. I 
aixb és el que crec que ha fet, que ha estat fet i, fins i tot, diria 
que ha estat fet no pas pel legislador, en aquest cas l’executor 
del legislador, sinó pels serveis de correcci6 lingüística, 

camps. 
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Certament, entrant j a  molt breument en les objeccions; hm 
me, 6s molt evident que qualsevol modificaci6 en la composi- 
ció i en els nomenaments de la Comissi6 Jurídica Assessora no 
es far& per arbitrarietat; ara, pretendre que,.., dir que es €arh per 
adequar les circumsthcies al moment comporta quelcom que 
redueixi la discrecionalitat que es vol donar al text Iegislatiu, A 
mi em sembla que aquesta frase no aporta absolutament re, en 
realitat; bbviament, no és previsible que el Govern es decideixi 
a canviar un membre de la Comissió Jm’dica Assessora perque 
li passi pel cap; en tot cas, sempre dir& que 6s per adequar-la a 
les condicions del moment per,., És una frase prou gen8rica que 
no aporta re, en la Unia fiiosbfica que expressava eJ senyor Gui- 
tart. 

Pel que fa a la segona objecció, certament es podria parlar 
que, fins i tot, messament>> és mes ampli que destituci6>>, perb 
sembla m6s clar i, realment, en aquesta tasca de.,. -ho repetei- 
x~ redacci6 del llenguatge, no ens sembla que sigui una objec- 
ci6; bé que, en tot cas, és ambivalent. Hem estat buscant al 
diccionari i, sincerament, hi ha algun matis de més amplitud en 
acessamentn que en adestituci6>>, perb certament s6n paraules 
sinbnimes. 

Pel que fa a l’objecci6 nhero  3, a mi em sembla que la f6r- 
mula de ala qual motivaci6n 6s una forma sinthcticament moIt 
inadequada, Molt inadequada sinthcticament i em sembla que la 
redacci6, en definitiva, posada, doncs, 6s molt més encertada. 

I finalment, l’objecci6 quarta és la que tdB potser, més calat 
de contingut: aquest afegitó de disposici6 transitbria. Certament 
úiscrepem aquí en el sentit que aquesta disposici6 trmsitbria no 
formava part de la delegació legislativa, Jo diria que era una 
questió de compliment per part de la Llei, perb que no era lbgic 
que aixb figurés en el. text refds, atBs que era quelcom que s’ha- 
via de complir i que jo  crec que esth en un error, senyor Guitart, 
perque s’ha complert, El Reglament ja  esth dictat -esta dictat, 
concretament és el Decret 127 de I’any 91, de 37 de juny, i esth 
publicat en el Diari Oficial de la Generalitat 146W, 6s a dir, no 
tindria gaire sentit en el text ref6s posar quelcom que no foma 
part de la delegaci6 legislativa i que, a mds, ja ha estat fet. 
En motiu de tot aixb, nosaltres sense fer-hi massa, massa es- 

carafalls, ens oposm’em a aquestes objeccions per les raons que 
he dit. 

Moltes gracies, senyor president. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Camps. Ara es 
poden posicionar els diferents grups, El Grup Parlamentd 
Mixt? Senyor Casanovas, td la paraula. 

El Sr. CASANUVAS: Moltes grhcies, senyor president. Si, 
nosaltres tamb6, sense posar-hi massa bmfasi al cas, perqub 
no creiem que aixb sigui gaire transcendent, perb de totes 
maneres no compartim el criteri del senyor Camps, perqu8 si 
b6 aixb s6n sinbnirns -les paraules moltes d’elles canvien, 6s 
el cas present-, els sinbnirns sempre tenen matisos, no s6n 
paraules idhtiques i aqui el que passa 6s que retorna al text 
original, prhcticament. O sigui, encara que nomes sigui per 
aquest aspecte, nosaltres preferim guardar fidelitat al text 
original, que no pas aquestes petites modificacions gramati- 
cals a base de posar-hi sinbnims, perquk ja ho dic: el sinbnim 
no t6 exactament el mateix matis encara que siguin paraules 
molt semblants. 

Per concreció i per guardar fidelitat al text aprovat, jo crec 
que aquestes emenes són perfectament viilides i nosaltres les 
votarem favorablement 

Moltes gracies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Casanovas. Al- 

Per consegiient, acabat el debat, se sotmeten a votací6 les 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L a  Objeccions han quedat rebutjades per 5 vots a favor, 11 

en contra i cap abstemi6 
h a ,  aths el que disposa l’article 54 ... (Remor de veus,) 131 

Aquests secretaris corn menys vots han de comptar més mala- 
ment ho fan, eh? 

Doncs, deia que pel que disposa I’aríicle 54 del Reglament i 
d’acord amb els antecedents d’aquest Parlament, la presidkncia 
proposa que es delegui a la Mesa de la Diputació Permanent la 
preparació de la documentació relativa al retiment de comptes a 
qu& es refereix l’apartat 1 de l’esmentat article. Si no se suscita 
cap objecció es podr& considerar aprovada la proposta per as- 
sentiment. 

gun parlamentari d’hiciativa? Hi renuncia? 

objeccions defensades pel Grup Socialista. 

Moltes grhcies per l’assentiment i s’aixeca la sessi6. 
(38 un quart d‘um del migdia i dotze minuts.) 
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