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SUMARI 

Es rep& la sessid, suspesa ahir, dia 23, a un quart i deu minuts d'una. Presideix el Molt Honorable Sr. Heribert 
Barrera, mompanyut de tots els altres membres de la Mesa. 

El senyor President agraeix, en nom del G.  p .  del PSUC, la companyia que els senyots Dimtats els han fet en les tris- 
tes circumsbdncies de la mort dei seu company AIfonso Carlos Corns'n, i demanu que consti en acta l'agraimenb 
del G, p .  del PSUC. 

S 'article 95 skprova per unanimitat dels presents (p. 262). 
A l'article % el G. Socialista presenta l'esrnena núm. 46, de substitucih; el G.  p. d'Esquerra Republicana hi presenta 

una esmena en veu. 
El senyor Martín i Toval, del G. Socialista, retira les esmenes nzims. 44,55,5 7 i 62, presentades pel seu grup QIS arti- 

cles %, 105, i08 i 115. 
Un senyor Secretari llegeix l'esmena en veu presentada pel G. p .  d'Esquerra Republicana. 
El senyor President comunica que hi ha hagut un error en la transcripció del text del Dictamen al Butileti Oficial dei 

Parlament de Catalunya rsu'rn. 4 i que el text que va aprovar la Comissi6 6s el mateix que s'ha Ilegit, &per tant, 
no cal votar l'esmena, que j a  i s  text del Reglament. 

El G.  Socialista presenta una nova esmena en veu, a l'apartat 3 de ['article %, amb el suport de tots els G.  p ,  perquh 
pugui ésser tramitada. Defensa l'esmena el senyor Martl'n i Toval (p. 262). Interve' des de l'esco' el senyor Cap- 
devila, del G. p .  de Centristes i$ 263). 

Saproven per unanimitat deis presents els apartats 1 ,  2 i 4 de l'article 96 (JK 263). 
S'uproven /'esmena en veu presentada pel G.  Socialista a /'apartat 3 i la totalitat de hrticle % (p. 263). 
1; 'esmena nu'rn. 46, a I'article 97, ha quedat decaiguda r' la 45 ha estat retirada pel G.  p .  del PSUC. Per tant, en no 

haver-hi cap esmena, es vota aquest article, conjuntament amb els articles %,W, f O O  i 101. Saproven per una- 
nimitat dels presents (p. 263). 
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L’esrnena núm. 47, del C. p .  del PSUC, ha estat retirada. 
1;s posen a votació eh  articles 102, 103 i 104. S’aproven per unanimitat dels presents (p. 264). 
El G. p .  del PSUC retira les esmenes núms. 49 i 54, a l’urticle SO5, i les subsíitueix per una esmena en veu. Un senyor 

Secretari la llegeix i, un cop justificada, cap G. p ,  no x’opusa a la seva admissio’ a trdrnii (p. 264). 
s’aprova per unanimitat dels presents hpartat 1 de l’article 105 (p 264). 
L’esrnerza núm. 48, presentada pel G. Socialista, a I’upartat 2 de l’urtick 105, es reliuoa per 60 vots en contra i 51 

vots a favor (p. 265). 
SJ%smenu en veu presentada pel C. p .  del PSUC u I’apartat 2 de ,!’article 105 s’aprova per unanimitat dels presents (p. 

265). 
í k s  esmenes n2ims. 50, 51, 52, 53* 54 i 55 sdn retirades pel G.  Socialista i pel G.  p.  del PSUC. 
El Senyor Martllrz i T Q V ~ ~ ~ ~ ~ O S U  que els apariats 3 i 4 es votin separadament del 5 i de ¡’article Iod, en cuntra del 

El G. p. del PSUC estd d’acord amb el suggeriment del G. Socialista. S’aproven per 60 vots a favor i 52 vots efi con- 

L ‘uprtnt 5 de l’arficle 105 s’aprova per d d vols a favorx 23 vots en contra i 29 abstencions (p. 265). 
S’aprova per unmimital: dels presents I’articke i& (p. 265). 
El G.  p .  del PSUC retira l’eesmena mim. 56, de substitucid, a l’article 107, i demana que es votin separadament amh- 

S’aprovu per unanimitat dels presents l’apartat I de [‘article 607 (p. 26.5). 
S’uprova per 89 vots a Jauor, 21 vots en contra i dum abstenciuns l’apartat 2 de E’artick 107 (p. 265). 
EI G.  Sociulista retira /’esmena n i m .  57, de substitucid, a I’upartat 3 de l’article 108 (p. 265). 
El senyor President propom de votar simul&hiument els articles 108,109 i JIOa S’aproven per unanimitut dels pre- 

sents (p. 266). 
.El senyor Capdevila ddensa L’esrnena núm. 58, de substitució, a I’apartat I de I’article IX1,presentadapel seu G. p .  i 

pel G. p. de CunvergGnciu i Unió (p. 266), 
El G. p .  de Convergzncia i Unió presenta una esmena en veu al mateix apartat i reiira I’nnterior; l’esmena en veu ks 

udmesa a t&mit per fots els G. p .  (p. 267). 
E n  no haver-hi tom en contra, el senyor Alavedru, de/ G, p .  de ConvergGncia i Unid, &fensa: 1 ‘esmena en veu (p. 267). 
El G. p. de Ceneristes retira I’esrnena núm. 58 i duna suport a l’esmena en veu presentada pel G. p .  de Cunver&ch i 

Unib, que s’aprova per 89 vots a juvor, cap clt contra i 24 abstencions (p. 268). 
Intervenen per explicar el vot els senyors hucchetli, de¡ G. p.  del PSUC (p. 268), Martin E‘ T Q V ~ ,  del e. Sociulisiu (p. 

268), Copdevila, del G. p ,  de Centristes (p. 269), i Hortald, del G. p.  dXsquerru Republicana (p. 269). 
Els apartuts 2, 3 i 4 de l’artick 111 i els articles 112 i I13 s’aproven per unanimilut dels presents (p. 270). 
EI G.  p .  dXsquerra Republicana retira les esmeures núms, 59 i 61, de supressin’ dels articles l i 4  i 115. 
El senyor Roig i Magi-iny& del G. p .  &Esquerra Republicana, defensa l’esmena nlk’m. 60, del seu G .  p .  (p. 271). S’n- 

prova per unanimitat dek presents. lnterv; el senyor Marth i Tuva! per a exp1icaciÓ de vot. (p. 271). 
Ei senyor Hihd, del G. p. del PSUC, demana que es votin conjuntament l’apartut 2 de l’article I14 i els articles 1.15 i 

%dd. S’aproven per unanimilat dels presents (p. 271). 
Ida senyora Maria ~ Q ~ O K Y  Caívet, dei G .  p.  del l W J C ,  intervé per explicar el vot (p. 271). 
Tambk intervenen des de l’escÓ els senyors Alapedra, del G e p .  de Converggncia i Unid (p. 2?2), i Clotas, del G. Socia- 

S’aproven per unanimitat dels presents els articles 117, 118, 119, 120 i 121 (p 272). 
Se suspih la sessib a mig quart de tres de la tarda. 
Es reprsn l~ sessió a dos quarts i dos minuts de set de la tarda. 
El senyor Presidcnl justijica el retard amb que ha comerzgat la sessid perqu; la Mesa ha estat reunida amb ia Junta 

A I’apartat 2 de l’arlicle 122 hi ha presentada l’esmena utu‘m. 63, de subsiitucih, del G .  p. del PSUC. Defensa ,!’esme-. 

Els apartats i, 3, 4 i 5 de /’article 122 s’aproverz per unanimitat dels present# @ 273). 
X,’e,rmena M I’apartat 2 s’aprova per unanimitat dels presents+ Per tant, resta aprovat l’article 122 (p. 2 73). 
El President diu que l’esrnena: núm. 64, presentada Q l’apartat 5 de /’article 123 pels senyors Benet i Portahella, tots 

dos del G.  Mixt, pel G. Socialista i pel G.  p. del PSUC, ha perdut la vigthcia en virtut &all6 aprovat en els arti- 
de,v i8 i 19 i es consideru decaiguda. 

Es procedeix a la wotacid conjulzta deb apartats I ,  2 , 3 ,  4 i 6 de I’urticle I 2 3  i de I’urticle i24. S’aproven per ulzupzlmi- 
tat dels presents. 

Xd’aparfat 5 de I’urticke 123 s’aprovcl per 66 vots a fuvor, cap en contra i 51 abstencions (p, 274). 
A I’article 625, apurtat 2, hi ha presentades tres esmenes: la núm. 66, pe,! G.  Socialista, la mím. 65, pel G .  p.  &I 

PSUC, i una en veu peseratada pel 6. p. d’Esquerra R epuhlicma. Un senyor Secretari fa la lectum de I’esrnena 
en veu, que s’accepta a tr&mit (p. 274). 

Els senyors Amestoy (p. 274) i Garcia @. 275) defensen, respectivament, les esmenes del G. p .  del PSUC i del G. 
Sacia lista. 

InCerve‘ efi contra el senyor Camps i Rovíru, del G. y. de ConvergZncia i Uní6 (p. 275). 
E h  senyors Garck (p. 275) r‘ Camps i Rovira (p. 275) fan Ús del torn de rsplicd. 

que proposava el senyor President (p. 265). 

tra els aparlats 3 i 4 de l’urticle JO5 (p. 265). 

dhs apartuts @. 265). 

lista (p 272). 

de Porlaveus. 

na el senyor Riko’ Cp. 273). 
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El! senyor Vicens, del G.  p .  d'lEsquerra Republicana, defensa &'esmena en veu presentada pel seu G. p ,  Ip. 277). 
E1 G.  p .  del PSUC retira I'esmena núm. 65 a favor de /'esmena núm. 66. RI senyor Martliz i Toval intervé des de 1 'escó 

L'esmsna núm. 66, dei G. Socialista, es rebutja per 54 vots a favor, 62 vots en contra i cap abstenció'. 
L 'esmena en veu del G .  p .  &Esquerra Republicana s'approva per 65 vots a favor, cap en contra i 53 abstencions. Resta 

S'aproven per unanimitat dels presents els tzpurtats i i 3 de I'article 125 i els articles 126 i 127 del text del Dictamen. 

A I'article 128 hi ha presentades una esmena a l'apartat 2 i una altra a l'apartat 3, les nu'rns. 67 i 68, respectivament, 

El senyor Martín i Toval intervd des de l'escb per retirar les esmeries 67 i 68, del G. Socialista (p. 278). 
El G.  p .  del PSUC retira i'esmena nzim. 69. 
L'article 1.28, segons el text del Dictamen, shprovn p~ unanimitat dels presents (y. 279). 
Un senyor Secretari llegeix dues esmenes en veu presenlades pel G .  p .  dZsquerra Republicana, ['una a I'apartat I de 

k'article 129 i l'altru a I'apartat I de l'article 1.30, aquesta relacionada amb l'anterior, que s'acceptm a trdmii 
(p. 279). EE senyor Vicens defensa les esmenes (p. 279), i i?l senyor Martiri i 'roval íntewe' en contra des de l'escd 
('p. 279). 

Les dues esmenes $'aproven per 93 vots CI favor, cup ert contra i 22 abstencions (p. 279). 
Els apartats 2, 3 i 4 de l'carticle 1231, I'apariul 2 de /'article 130 i els artl'cks 131,132,133,134, í3S, 136,137,138, 

139, 140, Mi, S42, 143 i d44 s'aprovett per unanimilat dels yresenim (@ 280). 
Un senyor Secretari llegeix una esmena ea veu presentada pe¡ G. p. d'Esquerrka R lepublicana a l'aprtat I de l'article 

145, ia qual s'mcepta a trdmit (p. 280). Ei senyor Vicens tu deftensa (p, 280). s'aprova per 63 vots a favor, C Q ~  
et2 contra i 53 abstencions (p. 280). 

IJ 'apartat 2 de l'article 145 i els article$ I&, 147, I48,149,150, XSi, 152,153, I54 i IS5  s 'aproven per unarzimitut 
dels presentes (p. 280). 

A I'apartat 2 de /'article 156 hi ha /*esmena ndm, 7Q, de subslitucili, presentada pel G.  p .  d d  PSUC, pel G, Socialista 
ipels senyors Benet i PortaJrelln, tots dos del G.  mix^ Els senyors M a r h  i Tuval, del G.  Socialista (p. 280), i 
Planellas, del G .  p .  del PSUC Cp. 2811, defensen les esmenes respectives; els senyors Benet i Portdhella renun- 
cien a dtfensar-les. Intern6 ey1 contra el senyor Hortal6 @. 281). f i ls  senyors M a r t h  i Toval (p. 282) i Planellas 
(p. 283)fan ús del torn de rgplica. 

@. 277). 

aprovat I'upautat 2 de I'urticle I25 (p. 278). 

Irl seyor Cupdevila intervé per explicar el vot (p. 278). 

pel G, Socialista, i /'esmena ndm. 69, a l'apartat 5,  pel C. p.  dei PSUC. 

S'aprova per unanimitat dels presents J'apartat I de /'article 156 (p. 283) 
Per 69 vots a favor, 46 vots en contra i 2 abstencions s'aprova l'esmena a .!'apartat 2 d'aqzsesf mateix article (p. 283). 
El senyor Luna, del G.  p .  de Centristes, explica el vot @. 283). 
El senyor President, abans de propsar la votacih de 1u resta del Dictamen sobre el Reglarnen& es refereix a un acord 

d'ampliació de /'ordre del dia de Ca present sessio'. Al  punt primer de /'ordre del dia -discussid del projecte de 
RegIament-, seguiran, corn a punt segon, Iu discussid i I'evenrual aprovacid deis Dictthens de la Curnksiri de 
Seguiment i Provisional relatius als projectes de llei de concessi6 de &dit extraordinari i de cuncessid d ' m  
suplement de cddii, presentats pel Consell Executiu de la Generalitat; el punt tercer es referird a la conslr'tucih 
d'unn Comissió d'investigacih sobre les obres de la central nuclear d'Ascd. Dmprks, el senyor President informa 
que la Mesa i IQ Junta de Portaveus han acordat que 
totalitat del Reglament, que tindrd lloc quan s'haurd 
podrd expricar el seu vot (p. 284). 

Les cinc dlsposzCions tradtdrim i la DzSposidd Fiml del 
dels presents (p. 285). 

la discussi6 del Reglament acabi amb una votació de la 
aprovat La darrera disposicib fiaal; desprks, cada G .  p. 

Dictamen sobre el Reglament s'aproven per unanimitat 

A propos& del senyor Marth i Toval (p. 285), que rtfwmula U ~ Q  proposta del senyor Lletrat recollida pel senyor 
Presidenl, el Ple acorda, després de diverses intervencions des de l'escd (p. QOQ), que els dos apariats de la Dis- 
poslcjo' Final, segons el text del Dictamen, es desdoblin en DJsposid6 Final Primem i Dhpadd6 Finuí Segona, i 
que el text ara &provat sigui titulat Disposiei6 F i d  Tereem. 

El senyor President suspin la sessid fins a u i 1  quart de deu del vespre. 
Es reprgn ka sessid a dos quarls de deu del vespre. 
El senyor Secretari fa la lectura de les correccions proposades per a corregir els errors materials advertits en I'ariicle 

15, apartat I ,  en l'article 58 i ert la Disposi& Final ?'rimera. 
E/  Ple acceptu les correccions proposades a /'apartat 1 de í'articíe 15 i a la Dhposid6 Final Primera. 
La Mesa refurmula la proposta de correccib proposada en I'articlc SO, i el Ple 1 'accepta desprks de la intervenció des 

de /'esc6 dels senyors Capdevila @. 286), Martl'n i Tova1 (p. 2815) i Hurtal& (p. 287). 
Finalment, el President posa Q votacib el t a l  conjunt del Reglament, que s 'raprova per unanimitat dels presents Ip .  

28 7). 
Intervenen per explicur el vot els senyors .Benet (p. 287) i Acosta (p 2883, tots dos del G.  Mixt; Vicens, del G. p .  dZs-  

guerra Republicana Cp. 289); Cupdevila, del G.  p .  de Cenlristes (%. 289); Rihd, del G .  p .  del PSUC (p. 290); 
Murth i Toval, del G.  Socialista (p. 291), i Alavedra, del G .  p .  de Cunverghia i Unió (p. 293). 

El sevlyor President suspih la semi6 Q tres quarts d'ortze i cinc minuts del vespre fins a dimarts que ve, dia 29, a les 1 U 
del matí. 
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(Es repr2n la sessid a un quart i deu minuts d % ~  sota 
la presidkncin del Molt Honorable Sr. Heribert Rarrera, 
acompanyat de la totalitat de la Mesa. A l  banc del Gu- 
vern seuen els senyors Coll i Alentorn i Oller.) 

El Sr. PRESIDENT: EIS prego que vulguin seure en 
eis seus escons, que anem a comenqar. (Pausa.) 

Reprenem la sessio. A la reunió d’ahir, vnrn aprovar 
l’artide 94. Ei debat ha de continuar, doncs, amb la se- 
gona part de I’Apartat Primer de la Secció Segona, és a 
dir, ({De la tramitacili, en Comissió)), i ha de cornenqar 
per l’article 95. Voldria fer present als senyors Diputats 
que en el text imprks del numero 4 del Butilerí Oficial 
pig. 44, QII es troba I’article 95, hi ha una errada a la ter- 
cera ratlla de I’apartat primer. Alli on diu cd’article 6 d’a- 
quest Reglament), ha d’ésser d’artide 66 d’aquest Regla-. 
ment)). l?s  UR^ errada que molts de vosths j a  haurien rec- 
tificat, pero 6s preferible precisar-ho abans de la votació, 
Be, en aquest article no hi ha cap esmena presentada, de 
manera que procedirem directament a la seva votacio. 

Els senyors i senyores Diputats que estiguin confor- 
mes amb ei text del Dictamen, que es posin dempeus. 

Els senyors Diputats que hi vulguin votar en contra? 
Els senyors Diputats que vuIguin abstenir-se? 
L’articie 95 ha quedat aprovat per unanimitat dels pre- 

se11 t s. 
Hem de passar ara a I’article 96. Abans voldria repa- 

rar un descuit que he tingut, i ha estat de comunicar a la 
Cambra que el Grup parlamentari del Partit Socialista 
Unificat de Catalunya m’ha encarregat d’expressar el seu 
agraiment per la companyia que els han fet tots els Dipu- 
tats en les tristes circumstincies de la mort del nostre 
company Alfons Cornin. Crec que aquesta companyia 
era absolutament deguda, que no mereix agraiment, que 
era el nostre deure, i no solament el nostre deure sinb 
realment la manifestació d’un sentiment uninime entre 
tots nosaltres envers el nostre company desaparegut. 
Per6 que consti, doncs, en acta l’agrdiment del Grup pas- 
lamentari del Partit Socialista Unificat, 

Comencem, doncs, amb I’article 96. A l’article 96 hi 
ha una esmena, la numero 44, de substitucib, presentada 
pel Grup Socialista, que demana mantenir I’inforrne de la 
Ponincia, i hi ha tarnbk una esmena en veu, acabada de 
presentar pel Grup parlamentari d’Esquerra Republi- 
cana, que fa referkncia a l’apartat 3 d’aquest mateix arti- 
cle. Aleshores, l’esmena socialista es refereix als tres 
primers apartats, no a I’apartat 4, i potser, com ks nor- 
mal, la defensa podrh ser feta per a la totalitat dels apar- 
tats. 

(El senyor Martín i Toval s’uixeca per garlar,) 
El Sr. MARTiN I TOVAL: Senyor President, una 

$est% d’ordre. El nostre Grup retira aquesta esmena i 
tambi: les que teníem presentades, perquk s6n correlati- 
ves, iz I’articlc 105, apartat 5, esmena número 5 5 ;  a l’arti- 
cle 108, apartat 3, esmena nhmero 57, i l’article 1 15, 
apartat 2, esmena numero 62. 

El Sr. PRESIDENT: Molt be. Aleshores, retirada I’es- 
mena del Grup Socialista, queda nomes en peu l’esmena 
en veu del Grup parlamentari d’Esquerra Republicana, a 
la qual el senyor Secretari donara lectura. 

Un Sr. SECRETARI: Esmena a l’apartat 3 de l’arti- 
cle 96: <(Durant els treballs de la Comissib, la Mesa 

d’aquesta podra admetre a tramit les esmenes escrites 
presentades per un membre de la CQmiS§%, sempre que 
tendeixin a assolir un acord entre les ja formulades i el 
text de I’article. També s’aámetran a tramit aquelles es- 
menes que tinguin per finalitat llevar els errors i les inco- 
rreccions th iques ,  terminolbgiques o gramaticals.)) 

Ei Sr. PRESXDENT: Algun Grup té cap inconvenient 
a la tramitació d’aquesta esmena? 

El Sr. CAPDEVILA: Senyor President, hi ha hagut 
aquí un error de transcripcib. La nostra esmena nomes 
era suprimir ({constituir la Ponkncian, i la resta de I’apar- 
tat quedava igual. Per tant, si aixb val a efectes d’ampliar 
l’eesrnena transaccional o en veu del Grup d’Esquerra, bs 
cl que havia de dir. 

El Sr. PRESIDENT: ks a dir, que hi ha hagut un 
error de transcripcio, i, per tant, el que va ser realment 
aprovat en Comissi0 es idkntic a l’esmena que acabem de 
llegir. $s que els altres membres de la Comissi6 recor- 
den també aixo i hi estan d’acord? 

El Sr. M A R T h  I TOYAL: Senyor President, jo no 
ho recordo, i, per tant, en principi no puc donar-hi el meu 
acord. Segurament podria ser així, tampoc no puc dir 
que sigui el contrari. EI que jo voldria dir, scnyor Presi- 
dent, és que el meu Grup no s’oposa que aquesta esmena 
en veu sigui tramitada. Sotmetem aquesta consideració 
al Grup quc ha tingut la iniciativa de presentar-la: qiic 
aEla on diu ((sempre que tendeixin a assolir un acord 
entre t’eesmena formulada i el text de I’article~~, s’hi pugui 
afegir: (<i suposin la retirada de les esmenes abans pro- 
mogudes.>) Perquk, si no, la transacció es quedari 
sempre a l’arbitri de la Mesa, I si, efectivament, s’oposa 
que es retirin esmenes, i s  que, efectivament, és transac- 
cional. 

El Sr, PRESIDENT: El senyor Vicens. 
El Sr, VICENS: SE, si, aquest 6 s  l’esperit de la nostra 

esmena, facilitar les transaccions i les transaccions han 
de ser acceptades per I’esmenant. 

El Sr. PRESIDENT: Aleshores, primerament, Lés que 
hi hauria algun Grup que volgués oposar-se a la tramlta- 
cib? 

EI Sr. RIBb: Jo insisteixo en l’argument dei senyor 
Capdevila. Si repassem el text de la Ponkncia, es exacta- 
ment el text de I’esmena presentada, i, per tant, potser se- 
ria mks just recuperar l’error i retornar al text que va 
aprovar en Ponencia la Comissió. 

El Sr. PRESIDENT: Sembla, en efecte, que des del 
moment que hi ha constancia d’aixb i s  molt millor que 
no consti com a esmena, sin6 que consti com a Dictamen 
de la Comissió i que, per tant, sigui un error a reparar. 
Ara, potser hi podria haver i’addició que assenyalava el 
senyor Martín com a esmena, que pot presentar el Grup 
Socialista mateix. 

El Sr. MARTfN I TOVAL: Moltes gracies pel suggc- 
riment, senyor President. fis el que anem a fer. 6s  a dir, 
acceptem com a Grup que el text que ara es presenta 
com a esmena en veu ja era el text de la Cornissib i Ila- 
vors presentem com a esmena en veu a la consideracib 
aquest afegitó que, si em permet el senyor President, ara 
escriuré. (Puusa.) 

El Sr. PRESIDENT: Senyors Diputats, anem a donar 
lectura a la nova esmena en veu, que en principi compta 
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ja amb suport de tots els Grups parlamentaris perqu& pu- 
gui esser tramitada. 

Un Sr. SECRETARI: L’apartat tercer de l’article 96 
quedaria de la forma següent: ttDurant els treballs de la 
Comissió, la Mesa d’aquesta podra admetre a t r h i t  les 
esmenes escrites presentades per un membre de la Co- 
missio, sempre que tendeixin a assolir un acord entre les 
ja formulades i el text de l’article)), i aqui hi ha I’esmena 
presentada, que diria: ai comportin la retirada de les es- 
menes respecte a les quaFs es transigeix.)) I aqui acaba. 
Continua el text del Dictamen: ({Tarnbk s’admetran a 
tramit aquelles esmenes que tinguin per finalitat ilevar els 
errors i Ics incorreccions tecniques, terrninologiques o 
gramaticals. )) 

El Sr. PRESIDENT: Hi ha algun torn a favor? El se- 
nyor Capdevila? No. En contra? 

El Sr, CAPDEVZLA: Senyor President, estem parlant 
cn principi, simplement, de I’adniissii, a trhnit. Si I’ad- 
missio comporta ja la retirada de les altres, pot ser que 
després aquesta esmena admesa inicialment nom& a 
tritnit no acabi triomfant, amb la qual cosa ens troba- 
ríem aleshores sense esmena. Potser el mks lrigic seria 
que la seva acceptacib comportis Ea retirada de l’altra es- 
mena. Crec quc seria tknicament potser més adequat 
mantenir I’escrit de l’eesmena en veu dels sacialistes, 

El Sr. MARTiN T TOVAL: Senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Senyor Martín. 
El Sr. MARTiN I TOVAL: No com a torn a favor, 

segurament perquk no es pot fer un torn a favor despres 
cl’un torn en contra, que tampoc no ho ha estat, sinb que 
ha estat d’aclariment. 

El Sr. PRESIDENT: Tampoc no ho ha estat. 
El Sr. MARTÍN I. TOVAL: II en la Iinia d’aclariment, 

jo diria que he intentat transcriure el text de I’article 101, 
apartat 2, que parla dei mateix tema quc el plenari. I, 
efectivament, I’esmena transaccional o en veu de quii 
ayui es parla té com a requisit per a la seva tramitac% 
que aixo hauri  comportat la retirada de les esmenes 
respecte a les quals es transigeix. I es, en definitiva, 
transcriure el mateix canviant el temps del verb, perque 
aquÍ no deia {(han comportat)), sinb ~~ccomportirin. Crec 
que el nostre Grup entén que, perqui una esmena sigui 
transaccional i pugui ser admesa com a tal per la Mesa, 
és MII requisit que es demostri j a  abans de la seva acimis- 
Sió a tramit que és transaccional. De manera que dbna 
lloc al fet que Ics esmenes inicialment presentades o part 
de les esmenes inicialment presentades u una de les esme- 
nes iniciatment presentades respecte a la qual es pot tran- 
sigir 6s retirada, i k s  logic que així sigui. I no ens queda- 
rem sense esmena si aquesta després no 6s votada, per- 
quk si es transigeix, ks perquk el Grup inicialment esme- 
nant veu que aquesta no entra i llavors el que fa és transi- 
gir a una esmena de to menor per tal de veure si bs en 
aquest to menor que estan disposats a votar el que ini- 
cialrncnt no votarien. De manera que tambk des de la 
perspectiva políEico-procedimental, ks 16gic que l’csmena 
transaccional comporti ja de bell antuvi Ia retirada de les 
esmenes sobre quk es transigeix. 

El Sr. PRESIDENT: Senyor Capdevila. 
El Sr. CAPDEVILA: Certament. Pel que en se, pas- 

sara sempre així. I també entenc, sense forqar ara el text i 

per a fer-to congruent amb I’article 10 1, citat pel senyor 
Marth i Toval, que el nou punt de l’esmena transaccio- 
nat ve a ressuscitar l’esmena inicial, perqui: comporta 
l’acceptació d’algú que ha esmenat, pet6 no se sap res 
encara sobre ds noms dels Grups. Es a dir, jo ho deixa- 
ria així per no alterar mes el text. Pero suposo també que 
Cs en l’anim i en l’esperit que si la transaccional no 
triomfa, aleshores l’aitra no queda definitivament reti- 
rada, sinó tan sols d’una manera provisional. Per aixb, 
acceptaríem ei text, pesquk crec que aquest esperit és el 
d’aqu Í . 

Gracies, senyar President. 
El Sr. PRESIDENT: Potser podriern passar a votar 

primerament, per seguir l’osdre, els apartats I ,  2 i 4, que 
no han estat esmenats, de I’article 96, i després votaríem 
1’csmena a l’apartat 3. 

Els senyors Diputats que estiguin &acord amb els 
apartats i ,  2 i 4 de l’article 96 en el text del Dictamen, 
que es posin dempeus. 

Els senyors Diputats que hi estiguin en contra? 
Els senyors Diputats que s’abstinguin? 
Queden aprovats per unanimitat dels presents els 

apartats 1 ,  2 i 4 de I’article 96 en el text del Dictamen. 
i passem ara a votar E’esmena en veu del Grup Socia- 

lista a l’ilpartat 3 d’aquest mateix article. fis liria esmena 
d’addicib respecte al text del Dictamen, que s’entén que 
no és el que figura imprks en el Butlieiinhmero 4, sinó ei 
que, per error de transcripcib, no hi va constar, perd que 
consta en els documents de treball de la Comissib, el text 
complet del qual ha 11egit el Secretari de la Cambra. 

Els senyors Diputats que estiguin d’acord amb 
aquesta esmena, que es posin dempeus. 

Els senyors Diputats que hi estiguin en contra? 
Els senyors Diputats que s’abstinguin? 
Queda, doncs, aprovada I’esrnena i aprovada, per tant, 

la totalitat de l’article 96. 
A I’tlrticle 97, hi havia presentades dues esmenes, les 

esmenes 45 i 46, La primera pel Grup pariarnentari de1 
Partit Socialista Unificat de Catalunya i la segona pel 
Grup Socialista i el Grup parlamentari del Partit Socia- 
lista Unificat de Catalunya. L’esmena numero 46 ha que- 
dat decaiguda, o ha perdut vigencia, i queda nomes en 
peu l’esmena número 45. 

(El senyor Rihb s ’aixeca per parlar.) 
El Sr. RIB6:  Retirem l’esmena, senyar President. 
El Sr. PRESIDENT: El Grup parlamentari del Partit 

Socialista Unificat retira I’esmena. Havent estat retirada 
I’esmena numero 45 a l’apartat primer de l’article 97, 
queda la totalitat de l’article sense cap esmena, de ma- 
nera que podem passar a la seva votació. Pero si cap 
Grup parlamentari no hi té inconvenicnt, podríem tarnhc 
votar simultiniament eis articles 98, 99, 100 i 101, als 
quals tampoc no hi ha cap esmena presentada. No 
havent-hi cap inconvenient, doncs, votem simult inia- 
ment els articles 97, 98, 99, 100 i 101 del text de2 Dicta- 
men. 

Ets senyors Diputats que hi estiguin d’acord, que vul- 
guin algar-se. 

Els senyors Diputats que hi estiguin en contra? 
Eis senyors Diputats que s’abstinguin? 
Queden aprovats per unanimitat dels presents en el 
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text de1 Dictamen de la Comissió els articles 97, 98, 99, 
100 i 101. 

Passem, ara, a l’article 102, al qual hi ha presentada 
una  sola esmena, un vot particular sostingut pet Grup 
parlamentari del Partit Socialista Unificat de Catalunya. 

(El senyor I? ibd es posa dret per parlar.) 
El Sr. KInb: Retirem I’esmena. 
El Sr. PRESIDENT: L’esmena a l’article 102 dei 

Grup parlamentari del Partit Socialista Unificat de Cata- 
lunya havent estat retirada, queden aquest article i tambb 
els articles 103 i i04 sense cap esmena. De manera que, 
si corn suposo, no hi ha cap inconvenient, podem votar 
simultaniament tots tres articles. 

Els senyors Diputats que estiguin d’acord amb el text 
del Dictamen per als articles 102, 103 i 104, que es posin 
dempeus. 

Els senyors Diputats que hi estiguin en contra‘! 
Els senyors Diputats que vulguin abstenir-se? 
No havent-hi cap vot en contra ni cap abstencib, que- 

den aprovats per unanimitat dels presents els articles 
102, 103 i 104. 

I ara passem a l’article 105, que ks tina mica mks 
complex. L’nrticle 105 consta de cinc apartats, i hi havia 
tota una skrie d’esmenes presentades, les esmenes 48 a 
55 ambdues inclusivament, per6 algunes d’elles han estat 
ja defensades i alguna j a  ha estat retirada. L’esmena 5 5  a 
l’apartat cinqui: acaba d’esses retirada aquest mati pel 
Grup Socialista. Entenem que han estat defensades totes 
les esmenes que feien referkncia a I’augment de crkdits o 
a la disminucib dels ingressos pressupostaris, per6 que 
queden pendents de discussib les esmenes referents a la. 
tramitacih de les proposicions de llei. Alcshores, en 
aquestes condicions, l’esmena número 48, del Grup So- 
cialista, i les esmenes números 5 I i 53, del Grup Socia- 
lista, es consideren defensades. El Grup Socidista, no 
obstant aixo, desitja que es posin a votacib? 

El Sr. MAISTÍN I TOVAC: Si, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Molt bk. En canvi, l’esmena 

número 49, del Grup parlamentari del Partit Socidista 
Unificat, no ha estat defensada, per6 si que ho han estat 
les esmenes 50 i 52, del Partit Socialista Unificat, de ma- 
nera que queda per defensar l’esmena niirnero 49, dei 
Grup parlamentari del Partit Socidista Unificat. Tambk 
queda en peu l’esmena número 54 del Grup parlamentari 
del Partit Socialista Unificat, em sembla, oi? Aquesta es 
considera retirada, també? 

La Sra. CALVET: Retirem I’esmena i en proposem 
una en veu. 

El Sr. PRESIDENT: Molt be, aleshores les dues esme- 
nes que quedaven en peu, la 49 i la 54, del Grup parla- 
mentari del Partit Socialista Unificat, han quedat retira- 
des i substituides per una esmena en veu a qui  el senyor 
Secretari volciri donar lectura, 
Wn Sr. SECRETARI: Article 105.2, de substitucio: 

((”..a la tramitació si implicava augment de crkdits o dis- 
minucib dels ingressos en el pressupost en c u r s . ~  Concre- 
tament, se substitueix c<pressupostaris)} per { e n  el pressu- 
post en cursn. L’esmena cn veu presentada pel Grup par- 
lamentari del Partit Socialista Unifkat a l’apartat 2 de 
l’article 105 quedaria, doncs, de la forma següent: ccExer- 
cida la iniciativa, la Mesa del Parlament ordenara puhli- 

car la proposicib de 1lt:i i remetre-la al Consell Executiu 
perquk manifesti si la prendrii en consideració i donarii la 
conformitat o no  a la tramitació si implicava augment de 
credits o disminucio dels ingressos en el pressupost en 
curs. D 

I51 Sr. PRESIDENT: fis que tots els Grups parlarnen- 
taris estan d’acord que s’admeti a trhnit aqtiesta esmena 
en veu? 

151 Sr. ALAVEDRA: Ens hi oposem, senyor Presi- 
dent. (Remor de veus.) 

131 Sr. PRESIDENT: El Grup parlamentari de Con- 
vergincia i Un% s’oposa a l’admissib a tramit. Per tant, 
I’esmena no pot ser tramitada. 

(La senyora Calvet s ‘aixeca per parlar,) 
La Sra. CALVET: Una qüestió d’ordre, senyor Psesi- 

dent. Una qüestió d’ordre solament per a explicar que el 
senyor Secretari no ha acabat de llegir que hem proposat 
aquesta esmena per simple coherencia amb I’article 94.2, 
que acabem d’aprovar, on hi ha aquesta definici6 exacta- 
ment. 

El Sr. ALAVEDRA: Senyor Presidcnt, resto conven- 
qut de i’explicacib de la Diputada Calvet i admetem a 
triimit l’esmena. 

El Sr. PRESIDENT: Admeten a trimit l’esmena? 
Molt bé. Celebro que l’aclariment hagi servit per R d m e -  
tre I’esmena a tramit. En aquestes condicions, doncs, 
sembla que hauriern de passar a la defensa de l’esmena 
en veu, desprks continuaria el debat amb les altres defen- 
ses i els torns en contra eventuals dels altres punts de 
i’article i, finalment, passaríem a votacio, apartat per 
apartat. 

La Sra. CALVET: Renunciem a la defensa. 
El Sr. PRESIDENT: No cal defensa? Molt bk Algun 

torn en contra? (Pausa.) No hi ha torn en contra. Per 
tant, podem passar a les altres esmenes del Partit Socia- 
lista Unificat, que fan referkncia a l’admissib a tramit de 
la propasicib de llei i que no tenen res R veure amb les 
qüestions de credits o ingressos. L’csmcna 49 ... 

(El senyor Ribo’ es posa dret per parlar,) 
El Sr. RIBb: L’esmena 49, nosaltres l’hem retirada, 
El Sr. PRESIDENT: Retirada? 
Aleshores, doncs, no hi cap esmena que necessiti scr 

passada a discussib, perqui! tot esta discutit ja. Anem, 
doncs, a votar els diferents apartats. 

A l’apartat primer no hi ha cap esmena presentada. 
Els senyors Diputats que hi estiguin d’acord poden 

Els senyors Diputats que hi estiguin en contra? 
Els senyors Diputats que s’abstinguin? 
Queda aprovat per unanimitat dels presents I’apartat 

primer de l’article 105, 
A l’apartat segon hi ha dues esmenes en peu: I’esmena 

número 48, del Grup Socialista, i l’esmena en veu de la 
qual acabem d’escoltar la lectura, del Grup parlarnentari 
del Partit Socialista Unificat. L’esmena del Grup Socia- 
Eista k s  la que s’ailunya mhs del text del Dictamen. Per 
tant, la passarem a votacib primerament. 

Els senyors Diputats que estiguin d’acord amb I’es- 
mena número 48, del Grup Socialista, a I’apartat 2 de 
l’article 105, que es posin dempeus. 

posar-se dempeus. 

Els senyors Diputats que hi estiguin en contra? 
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Els senyors Diputats que vulguin abstenir-se? 
L‘esrnena nlimero 48, del Grup Socialista, ha estat re- 

fusada per 60 vots en contra, havent obtingut 5 1  vots a 
favor. 

Passem ara a votacib l’esmena en veu del Grup parla- 
mentari del Partit Socialista Unificat en aquest mateix 
apartat. 

Els senyors Diputats que hi estiguin d’acord, que vul- 
guin ahprse. 

Els senyors Diputats que hi estiguin en contra? 
Els senyors Diputats que vulguin abstenir-se? 
No havent-hi vots en contra ni abstencions, queda 

aprovada per unanimitat dels presents I’esmena en veu 
del Grup parlamentari del Partit Socialista Unificat en 
l’article 105, apartat 2. El text de I’esmena, doncs, substi- 
tuira el text del Dictamen. 

Passem ara a la votació de l’apartat 3. Hi ha dues es- 
menes, I’esmena número 50, del Partit Socialista Unifi- 
cat, i l’esmena número SI,  del Grup Socialista. Totes 
dues sbn esmenes de supressió, per6 la supressib que 
proposa el Partit Socialista Unificat i s  total, mentre que 
ei Grup Socialista proposa solament la supsessio d’un in- 
cis. Per tant, és mbs allunyada del text del Dictamen i’es- 
mena del Grup parlamentari del Partit Socialista Unifi- 
cat. 

(El senyor Rihó s ‘aixeca per parlar.) 
EE Sr. RTB& Senyor President, el nostre G ~ U P  retira 

I’esmena número 50, així com la 52 i la 54. 
El Sr. PRESIDENT: &, la 54 ja esti retirada. Que- 

den, doncs, també reiirades les esmenes 50 i 52 i podem 
doncs, passar en aquest cas a la votació de l’esmena 
numero 5 1, 
(H seny or Clot as s ’aixeca pe i parlar.) 
El Sr. CLOTAS: Senyor President, el nostre Grup re- 

tira ja totes ies esmenes. 
El Sr. PRESIDENT: Totes les esmenes. Perfecte. En 

aquest cas, retirades ja totes les esmenes que quedaven 
en aquest article, padem passar directament a la votacirj 
dels tres apartats que ens queden, 6s a dir, a votar els 
apartats tercer, quart i cinquk i, si els senyors Diputats 
no hi tenen cap inconvenient, podriem votar també si- 
multaniament l’article 106, al qual no hi havia presen- 
tada cap esmena, i d’aquesta manera ja hauríem acabat 
la discussió i aprovacili> de l’apartat segon. Hi tenen in- 
convenient ? 

El Sr. RTBb: Nosaltres tindriem inconvenient de votar 
en bloc els apartats restants de l’article 106. 

El Sr. MARTÍN I TOVAL: El nostre Grup, senyor 
President, demanaria que es votessin per separat aquells 
apartats que estan afectats per esmenes nostres en rela- 
cib amb el terna economic. Es a dir, en concret, I’apartat 
tercer, l’apartat quart i el cinque separadament; el tercer i 
ei quart conjuntament, i el cinque separadament. 

El Sr. PRESIDENT: ¿El Grup parlamentari del Partit 
Socialista Unificat estaria d‘acord amb el que suggereix 
el Grup Socialista? (El senyor M a r h  i Toval s’hi mani- 
festa: d’acord.) Molt bé. Aleshores, passem a votacio Úni- 
cament els apartats tres i quatre de l’article 105 en el text 
del Dictamen, ja que totes les esmenes han estat retira- 
des. Els apartats tercer i quart de l’article 105. 

Els senyors Diputats que hi estiguin d’acord, que es 

Els senyors Diputats que estiguin en contra del text 

Els senyors Diputats que vulguin abstenir-se? 
El text del Dictarnen, pel que fa referkncia als apartats 

tres i quatre de l’artide 105, ha estat aprovat per 60 vots 
a favor i 52 vots en contra. 

Hi ha cap inconvenient que votem conjuntament 
l’apartat cinquh de l’article 106? Si? (Hom demana que 
es faci separadamení.) Separadament. Molt bé. Doncs 
anem a votar primerament l’apartat cinque de l’article 
105. 

Els senyors Diputats que estiguin d’acord amb el text 
del Dictarnen, que es posin dempeus. 

Els senyors Diputats que hi estiguin en contra? 
Poden seure. 
Els senyors Diputats que vulguin abstenir-se? 
L’apartat 5 de l’article 105 ha quedat aprovat en el 

text del Dictamen per 61 vots a favor, 23 en contra i 29 
abstencions. (Pausar,) 

Bb, a I’article 106 no hi ha presentada cap esmena, de 
manera que n’anem a votar directament el text del Dicta- 
men. 

Els senyors Diputats que estiguin a favor del text dei 
Dictamen de [’article 106, que es posin dempeus. 

Els senyors Diputats que hi estiguin en contra? 
Els senyors Diputats que s’abstinguin? 
Queda aprovat per unanimitat dels presents l’article 

106 en el text del Dictamen. A l’article 107 hi ha una 
Única esmena de substitució dels dos apartats primer i se- 
gon per un nuu text, esmena que ha estat presentada pel 
Grup parlamentari del Partit Socialista Unificat. 

(El senyor RibÓ s’aixeca per parlar.) 
El Sr. RIB6: Senyor President, el nostre Grup retira 

I’esrnena nimero 56, pero demana que es votin els apar- 
tats d’aquest article separadament. 

El Ss. PRESIDENT: Separadament. Be. Havent estat 
retirada I’csmenn passem, doncs, a la votacio del text del 
Dictamen, pero, tal corn ha demanat el Grup parlamen- 
tari del Partit Socialista Unificat, els dos apartats dei 
Dictamen Separadament. Votem, doncs, primerament, 
l’apartat nGmero 1. 

Els senyors Diputats que hi estiguin d’acord, que vul- 
guin alqar-se. 

Els senyors Diputats que hi estiguin en contra? 
Els senyors Diputats que vulguin abstenir-se? 
Queda aprovat per unanimitat dels presents I’apartat 

Passem ara a votar i’aapartat segon. 
Els senyors Diputats que estiguin d’acord amb eí text 

Els senyors Diputats que hi estiguin en contra? 
Eis senyors Diputats que vulguin abstenir-se? 
L’apartat segon de I’article i07 en el text del Dictamen 

ha quedat aprovat per 89 vots a favor, 21 en contra i 2 
abstencions. 

Arribem ara a l’article 108, a l’apartat tres, dcl qual hi 
havia una esmena del Grup Socialista que ha estat reti- 
rada. fis que el Grup Socialista tl: cap inconvenient que 
aquest article sigui votat conjuntament amb els succes- 

posin dempeus. 

d’aquest article? 

primer de l’article 107. 

del Dictamen que vulguin alqar-se. 
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sius, als quals no hi ha esmena? (El senyor Markh i Tu- 
val rnan@stn que no.) Molt b& aleshores no havent-hi 
esmenes vigents, podem votar simuitaniament els articles 
108, 109 i 110. 

Els senyors Diputats que estiguin d’acord amb ei text 
del Dictamen per a aquests tres articles, que es posin 
dempeus. 

Eis senyors Diputats que hi estiguin en contra? 
Els senyors Diputats que s’abstinguin? 
No liavent-hi vots en contra ni abstencions, queden 

aprovats per unanimitat dels presents els articles 108, 
109 i 110. 

A l’article 1 I I hi ha una esmena a I’apartat 1 , que ha- 
via cstat presentada per mantenir l’informe de la Po- 
nitncia pel Grup Centrista i pel Grup parlamentari de 
Converg&nci;i i Unib. Aquesta esmena es l’esrnena 
niimero 58; k s  maniinguda? (13 senyor Capdevila mani- 
Jestn que SI:) Alcshores, el senyor Capdeviía exercira el 
torn de defensa. 

El Sr. CAPDEVILA: Senyor President, senyores i se- 
nyors Diputats, cal dir en primer terme que estem anafit- 
mnt  I’apartat segon de la Seccib Tercera, és ii dir, fona- 
mentalment ei tema que fa referhcia a l’apartat que 
tracta del pressupost de la Generalitat. Per tant, son es- 
menes a l’apartat primer d’aquest article 11 1, s h  esrne- 
nes a l’articulat que comportaran augments de crkciit 
segons diu l’article i i 1, esmenes que, d’altra banda, re- 
peteixo, no són com vam veure ahir esmenes que en qual- 
sevol projecte de llei o proposicio de llei puguin compor- 
tar un augment de midit, sinó que sbm concretament el 
pressupost de la Generalitat. Aleshores cal veure i cal di- 
ferenciar quines sbn les competencies del Consell Execu- 
tiu de la Generalitat, del poder Executiu i quines s6n pel 
yuc respecta. a aquest tema les funcions especifiques del 
podcr legislatiu del Parlament. Cal recbrrer aleshores a 
l’article 49 de I’Estatut, quan diu que correspon al Con- 
sell Executiu o Govern I’elaboracib i aplicació de1 pressu- 
post de Fa Gcneralitat, i al Parlament e1 seu examen, es- 
mena, aprovacio i control. 

Aleshores, és una. funcib especifica del Consell EXWU- 
tiu o Govern I’eiaboracib del pressupost, que no i s  sin6 
la plasmació econbmica, en xifres, de la politica que 
pensa portar a tcrmc el Consell Executiu al llarg de l’any 
de vigincia d’aquest pressupost. I 6s coherent que aixi si- 
gui, 6s coherent, doncs, que I’Estatut digui que k s  funciú 
especifica i primera del Consell Executiu I’elaboració del 
pressupost, perquk no fa sin6 reflectir, corn he dit, la vo- 
luntat politica, tradukla en xifres, del Consell Executiu o 
Govern, que té corn a funcib principal aquesta tasca po- 
litica. I al mateix temps, és el que ha de portar-lo a terme, 
es ei que ha d’executar-lo, k s  el que ha d’aplicar-lo. 
Aquest no es un acte (<$ui generisbr, aquest no es un acte 
que pugui escapar de l’accib de control, de l’acci6 npro- 
vatbria d’aqucst Parlament, certament no 6s aixi. 

Ei Parlament &s qui, en definitiva, aprova el pressu- 
post. El Parlarncnt és qui I’cxarnina. El Parlament és qui 
l’esinena, si s’escau, qui l’aprcwa i desprks, en funció 
d’aquesta accib d’impuls politic i de govern, i de control 
del Govern que té el Parlament, controla també X’exacta 
aplicacii, del pressupost per part del Consell Executiu. 
Assentat aixd, diferenciats els respectius papers que, res- 

pecte a un pressupost tenen el poder executiu, d’una ban- 
da, i el poder legislatiu, de l’altra, 6,s quan podem entrar 
ja en l’analisi de les esmenes presentades a l’article i 1 i .  

I aleshores se’ns diu que des esmenes a !’articulat que 
comportaran augment de crkdit només seran admeses si 
praposavcn una baixa d’igual quantia en algun conceptc 
o altres) -crec que hi ha un error en el text de l’article 
11 I : va dir <{secciÓ>}, si no ho recordo malament; per 
part dc Xa Mesa se m’aclariri el text exacte- ({o si propr~ 
saven un augment d’ingrcssos equivalent >). És nurm a 
parlamentaria, dels reglaments, que pugui el poder legis- 
latiu esmenar el pressupost. Evidentment que si, corn 
acabo de dir i reflecteix el nostre Estatut, pero introduint 
variacions dintre del mateix pressupost. I no entraré jo 
tant en la qiiesti6 de si E:s dintre de la mateixa Scccib, el 
mateix Capitol O pot abraqar la totalitat del pressupost. 
Fonamentalment, intentaré ccntrar-me en la possibilitat, 
o oposar-me a la possibilitat, que es proposi ai mateix 
temps un augment d’ingressos equivalent. gs a dir, uns 
ingressos que inicialment ei Consell Executiu no ha con- 
templat en el seu esborrany de pressupost. Aleshores, si 
i s  possible aquest augment d’ingressos, nornks se’ns 
ocorren les possibilitats següents: o que es crei‘ inflació en 
els ingressos, O que es crtiii’n noves figures impositives, O 

que s’imposi l’emissió de deute public, o es vagi a l’ernis- 
Sió o a ta concertació d’emprestits, tant a l’intcrior com a 
I’exterior. Certament, si I’Executiu ha coiifeccionlat el seu 
pressupost, sap fins a quin punt les figures impositives 
que tk creades, els traspassos que pensa rebre de Finan- 
ces estatal, els recarrecs sobre els impostos estatals i, en 
ultim terme, la mateixa fiscalitat són suficients o sún eis 
reflectits en aquell pressupost. Crear inflacib en els 
ingressos, augmentar les possibilitats cs obligar el poder 
executiu a arribar a unes taxes d’ingressos quc, segons 
tkcnicament té calculat, és impossible que ayuciics figu- 
res impositives, bl: per via directa, bE per via indirecta, de 
traspassos o de recirrecs, puguin donar dc si. 

També es poden augmentar els ingressos a traves de 
la creació de noves figures impositives. I, certament, 
aquesta k s  tina tasca del ParEarnent. Per6 s’hha de fer ob- 
servar que, normalment, aquesta tasca de creació de na- 
ves figures impositives es deslliga sempre de la llei pres- 
supostiria. Bs a dir, e1 Pariament pot aprovar iieis que 
comportin noves figures impositives amb tots els seus ad- 
ditaments, per6 no mai quan es discuteix una llei pressu- 
postaria. Aleshores no és el moment proccssal pcs a 
crear noves figures impositives. I, per exemple, I’artidc 
50 de I’Estatut diu que {{correspon exclusivament al Par- 
lament la potestat propia de la. Generalitat d’establir i 
exigir els impostos, taxes i contribucions especials, aixi 
corn la fixacib de recirrecs}}. Hi ha, d’una banda, el prin- 
cipi de Ia.  compethcia exclusiva del Parlament pes R es- 
tablir nous impostos, taxes o contribucions. Pes& al ma- 
teix temps, també hi ha la cautela que aixb només cs pot 
fer amb una llei a part, mai dintre de la llei pressupos- 
tkria, L’Eslatut no aclareix aquest segon aspecte, pero si 
harticle I34 de la Constitucib, quan diu que la llei de 
pressupostos no pot crear tributs. Reflex, d’altra banda, 
com he dit, d’un principi universal en aquesta matkria, 

LES poden, ateshores, crear o tenir mks ingrcssos ohli- 
gant per part del Parlament I’Execrrtiu a l’emissib de 
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deute públic? #Aquesta no es la tasca del Parlament. Si 
que ho és d’aprovar-ho, perquk aixi li ho assenyala 
tambk l’artide 51 de 1”Estatut. Perd observem que diu: 
&a Generalitat, mitj anqant acord del Parlament, podca 
emetre deute públic per a finanqar despeses d?inversiG. H 
Quan aqui diu la Generdítat, no bs la Generalitat ge- 
h i c a ,  que abraqa, certament, també el Parlament, sinb 
que cal entendre que es refereix al Consell Executiu de la 
Generalitat mitjanqant acord del Parlament. Necessita 
acord del Parlament, per6 parteix del fet que el dret d h i -  
ciativa d’anar a l’emissib del deute public és una compe- 
tkncia o facultat del mateix Consell Executiu de ía Gene- 
ralitat. 1 per quk? Perquk 6s coherent, perque es el mateix 
Consell Executiu responsable de la seva politica, i tambe 
de la politica economica, i qui sap en tot moment si sbn 
capaces o no sbn capaces d’assumir deute public les se- 
ves finances, si ho requereixen les noves inversions que 
pensa fer i, d’altra banda, la qualitat de les mateixes in- 
versions. Igualment, serien vaids els arguments per a dir 
que tampoc no pot el poder legislatiu obligar el poder 
executiu a anar a l’empresttt, tant I’interior corn l’exte- 
rim. Aquesta mena d’iniciatives financeres certament sbn 
del poder executiu, sense demkrit i sense perjudici que re- 
quereixin la conformitat del poder legislatiu. 

Per totes aquestes raons, senyor President, senyores i 
senyors Diputats, el nostre Grup parlamentari s’oposa al 
text que ha arribat a aquest Ple procedent de Comissi6 
per retornar al text inicis1 de Ponencia. I, pes tant, de la 
supressib que hi pugui haver esmenes a l’articulat que 
comportin augments de crhdits si al mateix temps es pra- 
posa un augment d’ingressos equivalent. 

Moltes gracies, senyor President, senyores i senyors 
Diputats. 

El Sr. PRESIDENT: La Mesa acaba de rebre ara una 
esmena en veu del Grup parlamentari de Convergincia i 
Unib. Abans de continuar el debat, doncs, demanaré al 
senyor Secretari que en vulgui donar lectura, per saber si 
és admesa a tramit. 

Un Sr. SECRETARI: Apartat primer, article I 11: 
((Les esmenes a l’articulat que comportaran augments de 
crkiit només seran admeses si proposaven una baixa d’i- 
guai quantia en algun altre  concepte.^> 

El Sr. PRESIDENT: Aquesta esmena és de supressib 
de l’liltima frase, que deia ({o si proposaven un augment 
d’ingressos equivalenb. Hi ha tambk alguna lleugera mo- 
dificacib de redacció que no altera gens ei sentit. fis que 
els Grups parlamentaris estan d’acord en l’admissió a 
tramit d’aquesta esmena? (Pausa.) No havent-hi oposi- 
ció? aquesta esmena es admesa a tramit. ¿Algun Diputat 
vol fer Ús dc la paraula per a un torn en contra a l’es- 
mena número 58 que estirvern debatent? (Pausam) No hi 
ha torn en contra. Aleshores, abans de passar a votacio, 
ja que es tracta del mateix apartat, jel Grup proposant 
vol defensar l’esmena en veu quc acaba de ser llegida? 
(El senyor Alavedra naanfesta que SI:) Tk la paraula el 
senyor Alavedra. 

El Sr. ALAVEDRA: Senyor President, la diferhcia 
entre aquesta esmena en veu que acaba de ser admesa a 
trimit i el vot particular que nosaltres haviem formulat i 
que era coincident amb el vot particular que acaba de de- 
fensar el Diputat senyor Capdevila, es queS quan hi ha un 

I 

augment de csedit, s’ha de fer una baixa d’igual quantia 
en un altre concepte, pero no en un altre concepte de la 
mateixa seccib. Per tant, dúna molta mks ilibertat als es- 
menants per a proposar una baixa que justifiqui l’aug- 
ment de &dit en qualsevol altre concepte del pressupost 
i no en un concepte de la mateixa seecib. El que si que 
nasaitres també suprimim, del Dictamen de la Comissió, 
tornant a l’lnforme de la Ponhcia, és que aquest aug- 
ment de credits per esmena a l’articulat, que és el que diu 
l’apartat primer de I’article I i 1,  es pugui fer augmentant 
els recursos. Podria fer meus eis arguments que ha donat 
el Diputat senyor Capdevila. Crec que el Pressupost re- 
presenta un equilibri fonamental entre recursos i despe- 
ses, fixa el nivell d’aquests recursos i d’aquestes despeses 
i, a qks, inclou la totalitat de recursos i de Ees despeses, 
Per tant, aquest equilibri del total de recursos, que equi- 
val al total de despeses, és un element clau del pressu- 
post. Evidentment que el Parlament pot intervenir en 
aquest tema, pot esmenar-10, pero aquestes esmenes se- 
presenten un canvi d’aquest equilibri o d’aaquest nivell, i, 
per tant, no entra. dins del concepte á’rcesmenes a í’articu- 
lat)), que ks del que tracta I’article 111 ,  apartat primer, 
sino que entra dins del concepte d’esmenes a ¡a totalitat, 
podríem dir, amb modificació substancial o amb text al- 
ternatiu, ja que el trhmit legislatiu dels pressupostos ks 
exactament igual que el trhmit legislatiu dels projectes de 
llei. Per tant, el que volem dir amb el nostre vot particu- 
lar k s  que els recursos globals no es poden modificar amb 
una esmena a l’articulat, sinó que aixo ha de ser en un 
debat general sobre la totalitat del pressupost. Efectiva- 
ment, sembla que l’article 49 de 1’Estatut recull aquest 
concepte, quan diu que (cel pressupost sera Únic i inclou- 
ra la totalitat de les despeses i ingressos de la Generxli- 
tat}). I sobre aquesta totalitat hi ha un debat a la gioba- 
litat del pressupost, pero no desprks, quan s’cntra en llar- 
ticulat, en el qual no es poden augmentar els recursos. 

Per tant, aquests augments de cridit, que evidentment 
es poden proposar, nomes poden ser compensats per un 
altra baixa, i aqui hi ha la introduccib important en la 
nostra esmena (rin vocen -que crec que és progressista 
en aquest aspecte-, que no és en un concepte d’una ma- 
teixa seccib, sin6 en qualsevol altre concepte. De tota 
manera, jo crec que aquest tema, la llei pressupostiria 
que faci aquest Parlament I’haura de fixar i que, com en 
tantes altres coses, en aquest Reglament ens estem antici- 
pant a all6 que ha de fixar d’una manera definitiva 
aquest Parlament. 

Els recursos que tindra la Generalitat, com ha dit el se- 
nyor C apdevila, s6n limitats. Vindran, principalment, de 
les assignacions de 1’Estat pels serveis transferits i poden 
venir dels impostos, dels recarrecs, de les emissions de 
deute. Per6 aquests impostos, recarrecs, emissions de 
deute, evidentment, no poden ser introduils per una es- 
mena a l’articulat, sinó que dependran de tota una tasca 
Iegislativa d’aquest Parlament, i en aix6 1’EEstatut te 
molta cautela, per& precisament a I’article 50 diu que 
tot impost, O tot recarrec, o tota contrihucio, ha de pas- 
sar per aquest Parlament i que tota ernissio de deute que 
faci I’Executiu ha de ser amb i’acord d’aquest Parlament. 
Per tant, 1’Estatut ja ve a dir que un augment de recursos 
no pot ser amb una esmena als pressupostos. L’augment 
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de recursos, efectivament, 6s un dels grans temes del 
pressupost, k s  un dels seus eixos. No es poden tractar es- 
mena per esmena. Pot tenir conseqiikncies en la pressi6 
fiscal, en la inflació, que es pot provocar des del pressu- 
post, en la política economica en general, i, per tant, 
nosaltres creiem de la maxima prudkncia que aquest arti- 
cle 1 11, apartat primer, pugui quedar redactat de la ma- 
nera que proposem, tot i donar la llibertat als esrnenants 
de fer unes propostes que puguin ser realment acceptades 
per I’Executiu. 

Moltes gricies, senyor President, 
El Sr, PRESIDENT: ¿Algun torn en contra a l’es- 

mena en veu que acaba de defensar el Diputat senyor 
MaciA Alavedra? (Fausa.) No hi ha torn en contra. Pa- 
dem, doncs, passar a la votació de I’apartat primer de 
I’articlc i 1 i .  S’enth que l’esmena número 58,  si és man- 
tinguda, ho és únicament pel Grup parlamentari 
Centrista, el Grup parlamentari de Convergincia i Unit, 
havent retirat la seva signatura d’aquesta esmena. De les 
dues esmenes, la més allunyada del text de1 Dictamen es, 
evidentment, t’esmena numero 58 ,  del Grup parlamentari 
Centrista. 

(El senyor Capdevila s’aixeca per garlar.) 
EI Sr. CAPDEVILA: La retirem, senyor President. 
El Sr. PRESTDENT: Molt bé. Aleshores, queda no- 

m @ . ~  en vigencia l’esmena cn veu que acaba de defensar el 
senyor Alavcdra. 

Ets Diputats que estiguin d’acord amb l’esmena en veu 
del Grup parlamentari de Convergkncia i Unió a l’apar- 
tat primer de l’artisle I 1  1, que es posin dempeus. 

Tots els Diputats que hi volen votar a favor estan 
drets en aquest moment? (Pausa.) Molt bé, d’acord. 

Els senyors Diputats que hi estiguin en contra? 
Els senyors Diputats que s’abstinguin? 
Queda aprovada l’esmena a l’apartat primes de I’article 

i 11 per 89 vots a favor, cap en contra i 24 abstencions, 
Per a explicacio de vot, t@ la paraula el Diputat senyor 

Lucchetti. 
El Sr. LUCCHETTI: Senyor President, gracies, Se- 

nyores Diputades, senyors Diputats, voidriern breument 
explicar el perque de la nostra abstencib, de l’abstencib 
del Grup parlamentari del Partit Socialista Unificat de 
Catalunya. Nosaltres hem valorat corn a positiva la part 
de I’esmena que introdui’a l’esrnena ((in vocen que ha pre- 
sentat el Diputat senyor Masia Alavedra, que pensem 
que mantenia un aspecte important en el text que ja hi 
havia de la Cornissib, i i s  que no fos dintre de la mateixa 
Secció que s’haguessin de fer els canvis. Pensem que 
aquest é,s un aspecte important, i nosaltres per aixb no 
hem votat en contra d’aquesta esmena, sin6 que ens hem 
abstingut. Pero que, en canvi, la supressib de l’liltimat 
línia o el paragraf que diu <(si proposaven un augment 
dels ingressos equivalents )}’ a nosaltres -tambk seguint 
el fil de I’explicaciÓ que jo ahir mateix vaig fer per defen- 
sar el perqui s’havia de tenir aquesta mateixa considera- 
cib amb Fes esmenes i amb les proposicions de llei que 
significaven augment de 16s despeses o disminució dels 
ingressos- ens sembla que no es podia fer perque ha es- 
tat aprovada per la Comissib. 

Jo no vull repetir els arguments d’ahir, perb nosaltres 
diriem que hi ha també un aforisme legal que diu que qui 

pot el mbs, pot el menys. I si ei Pariament, efectivament, 
pot crear lleis que signifiquen la creació d’impostos, si el 
Parlament realment pot emetre a iniciativa, diu aquí, mit- 
janqant l’acord del Parlament, la Generalitat -i jo aquí 
voldria fer un advertiment, perquk la Generiilitat, aquí, 
crec que tampoc no és el Consell Executiu, corn deia el 
Diputat senyor Capdevila, sinó que lis la Generalitat en 
el seu conjunt-, mitjanqant I’acord del Parlament, per& 
la Generalitat en el seu conjunt, podra emetre deute 
pÚbIic, la Generalitat i no el Consell Executiu, (cestricto 
sensu 

Nosaltres pensem que si el Parlament i s  ei que té 
aquestes potestats, també ha de tenir la potestat de modi- 
ficar en aquest sentit els pressupostos augmentant els 
ingressos. I sobretot perqui: estem en una etapa que ahir 
definiem de transitorietat de les nostres finances, una 
etapa que durara uns anys, en els guals els ingressos dc- 
pendran en gran mesura de la capacitat de negociacib 
d’aquest Consell Executiu, d’aquest Parlament, en con- 
junt, de la Generalitat. 

I nosaltres no hauríem d’acceptar aquesta imposició 
que nosaltres mateixos ens posem que els ingressos és 
quelcom que ens ve determinat per tes transferencies que 
vknen. Nosaltres no hauríem d’acceptar aixb. Molts dels 
serveis que la Generalitat ha de poder crear han de ser fi- 
nanqats per transferkncies de l’Estat, i aquestes transfe- 
rkncies de 1’Estat vindran en funcib -transfer&ncies dels 
pressupostos generals de l’Estat--, vindran en funció 
també de la pressió que sapiguem exercir des d’aqui, a 
Catalunya. Si nosaltres acceptem només que aqui, a Ca- 
talunya, les nostres finances seran les que es decideixin a 
Madrid, a nosaltres ens sembla que aixQ ks acceptar una 
imposició que no k s  bona per a Catalunya i que no ha- 
víem d’haver aprovat en aquest Parlament. 

MoItes gracies. 
El Sr. PRESIDENT: El senyor Martín, per a expiica- 

cio de vot. 
El Sr. MARTiN I TOVAL: Senyor President, senyo- 

res i senyors Diputats, aquest article 1 I I ,  segurament 
d’una manera sobtada, ja a Cornissib va sofrir uns can- 
vis, quant al text de Ponkncia, com a conseqüencia de 
dues esmenes que hi havia presentades inicialment pel 
Grup parlamentari del Partit Socialista Unificat de Cata- 
lunya i pel Grup parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, que finalment es varen refondre en una es- 
mena en veu, acceptada per la Mesa i per tots els Grups, 
que es va votar i que va donar lloc a aquest text de Co- 
missió. El text de Comissió suposava dos canvis fona 
mentals en relacio amb el text de ta Ponkncia. D’una 
banda, la possibilitat que es justifiquessin esmenes a I’ar- 
ticulat dels pressupostos amb augments de crkdits a una  
partida concreta, a un concepte concret sobre la base 
d’un augment d’iingressos en el capitol primer seguint 
un nornenclator dels pressupostos generals de 1’Estat 
d’ingressos del pressupost de la Generalitat. I una altra 
possibilitat, que és la que restarh definitivament en el 
text, i k s  que es podien admetre augments de crkdit sobre 
la base de disminució d’altres, no de la mateixa secció, 
no per tant del mateix Departament, no per tant de la 
mateixa Conselleria, sinó ja ara de qualsevdga de les 
seccions del Capital I1 o despeses del pressupost. 
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Nosaltres hem votat afirmativament aquest text per- 
que creiem que d’alguna manera el principi, segurament 
no gaire vigent a l’occident europeu, que aquí avui hem 
aprovat, és un principi progressiu, que es la possibilitat 
que es pugui discutir al Parlament si canons o m,mtega, 
en l’exemple classic de Samuelson, ks a dir, si es gasta en 
escola o es gasta en un altre concepte diferent, absoluta- 
ment diferent dintre del marc d’una Conselleria o d’un 
Departament que no te res a veure amb el #Ensenya- 
ment o amb el de Sanitat. Discutir, en definitiva, si I’es- 
forq s’ha de fer en Sanitat o s’ha’ de fer en Ensenyament, 
per posar-ne un cas. Mentre que amb el que existia del 
text de Ponencia, i amb el que existia, i amb el que segu- 
rament es la norma aE que en diem l’occident europeu, ts 
que es 1’Execwtiu qui en principi dissenya quin ks el pa- 
quet global de crkdits que va a cadascuna de les Conse- 
lleries o Departaments, i el Parlament, en principi, no pot 
entrar, o molt dificultosament pot entrar, en la distribu- 
ció d’aquests crkdits entre els calaixos que signifiquen les 
Conselleries. 

Hem votat afirmativament pec aixd i tambi perquk 
creiem que no és tan important, corn aqui s’ha volgut po- 
sar de manifest, el terna dels ingressos equivalents com a 
compensació de I’augment de credits en algun concepte. 
1 no és tan important, per tal com estem parlant d’esme- 
nes a l’articulat, no estern parlant d’esmenes a la globali- 
tat del pressupost i, per tant, d’esmenes a tot ei Capitol I, 
que si que podrien ser, si que poden ser evidentment, 
ci’augment dels ingressos d’aquest Capítol I, no amb la 
creació de figures tributaries noves, compte!, perque 
aquest no seria l’instrument, el pressupost de la Generali- 
tat; I’instrument per a crear figures tributaries noves, mo- 
dificar tipus impositius, modificar ,bases impositives, si 
s’escau, o crear exaccions noves def tipus que fossin i de 
les que naturalment, segons I’Estatut, la Generalitat pot 
crear, és a través de lleis especials, mai no a través del 
pressupost, 

Per tant, no era tan important calalocar aquí la com- 
pensació per l’increment d’ingressos en l’esmena de l’arti- 
culat. La cosa important, la clau, és que aquesta esmena 
es pot fer traslladant, transvasant crkdits des d‘escoles a 
sanitat, des de forces de seguretat ciutadana a sanitat, o 
des de forces de seguretat ciutadana a escoles, i aix6 és la 
cosa important d’aquesta esmena, aixo era el que tenia 
importincia d’aquest apartat I, del 2 1 E, i per aixb evi- 
dentment hi hem votat a favor. 

Moltes gracies, 
EI Sr. PRESIDENT: El senyor Capdevila té la pa- 

raula per a explicació de vot. 
El Sr. CAPDEVILA: Gracies, senyor President. €36, 

dues observacions nom& a l’explicació de vot feta pel 
Diputat senyar Lucchetti. NO és cert. ks cert COM a 
axioma que qui pot el més pot ei menys, pero tambi: tot 
aixb s’aplica en un moment processal determinat. Certa- 
ment, aquest Pariament pot crear tributs, pot crear 
contribucions, exaccions, etc., pero el que no pot, com he 
dit, segons la Constitució, i com acaba de repetir també 
e1 Diputat senyor Martin i Toval, el que no pot ks, en el 
marc de la Llei de pressupostos, crear nous tributs. Ho 
pot fora de la Llei de pressupostos: primera observacib. 

Segona observacio: que no tingui cura el senyor Cuc- 

. .. . 
~ . . , - 

chetti, que si hi ha nous traspassos provinents de les Fi- 
nances estatals tindran perfecte acolliment dintre el pres- 
supost de la Generalitat. NO sbc expert en thcnica 
comptable pressupostaria, pero hi ha el que se’n diu par- 
tides obertes. Per tant, nomCs que hi hagi una pesseta, 
aquesta es pot transformar d llarg de l’any, pesseta 
d’ingrks, en milions de pessetes, si els traspassos de ser- 
veis vénen acompanyats, com k s  desitjable, de traspassos 
també dels diners suficients per a rnantcnir aquests ser- 
veis. Almenys, el nostre Grup, carn a integrant d’aquesta 
Comissili Mixta dc traspassos i concretament tambk de 
la de valoracions, farem tots e3s possibles perquk aquests 
siguin els mimims. 

Ciricies, senyor President. 
I3 Sr. PRESIDENT: Per a explicacib de vot té la pa- 

raula el senyor Hortali 
EI ~ r .  HORTALA: Senyor President, senyores i se- 

nyors Diputats, la discussió d’aquest article, evident- 
ment, ha motivat la justificaci6 de vot dels grups polítics 
aqui presents. A Esquerra Republicana encara li escau 
amb més obligacib, perquk vam ser, com ha recordat el 
Diputat Martin i Toval, juntament amb el Partit Socia- 
lista Unificat, els qui varen proposar el text que darrera- 
ment va quedar al Dictamen de la Comissió. 

La modificaci6 que el nou text aprovat suposa en rela- 
ció amb el Dictamen de la Comissi6 ja ha estat prou 
explicada. Pero voldríem afegir-hi quina k s  la filosofia 
que per a nosaltres suposaven aquests tipus d’innovn- 
cims que d’una manera una mica heterodoxa voliem 
introduir en el Reglament, juntament amb altres, que ja 
no són del cas, que valíem introduir al Reglament pet que 
fa a1 plantejament financer en general. 

El primer punt, el primer dement que ens va semblar 
que trencava I’ortodbxia convencional -ies linies més o 
menys dissenyades al final del 19, a comenqarnents del 
20, i que encara es mantenen en la majoria d’ordena- 
ments pressupostaris dins del legislatiu-, e1 primer punt 
era la modificació que en eis treballs de la Comissi6 
virem proposars sobre la marxa certament, perque no hi 
havia altra opci6 de fer-ho, a l’article 94 i que no ens va- 
ren ser admesos. Ahir, en explicar et vot que varem do- 
nar a l’article 94, feia referkncia a aquest punt. 

El tema, com ja vaig dir ahir, era buscar una relació, 
al mts suportgble possible, entre les cauteles, que neces- 
sariament i pfogressivament van corresponent a I’Execu- 
tiu en els temes financers, i la practica habitual que al Le- 
gislatiu li correspon corn a executor de la política eco- 
nomica, dins de la qual hi ha, evidentment, Ia politica 
pressupostaria i Ia palitica financera en general. Si el 
tema del pressupost s’hagués pogut debatre aqui, al nivell 
de Comissió, hauria estat coherent, almenys per a nos- 
altres, mantenir ei text del Dictamen de la Comissi6 tai 
corn figurava a I’article 1 1 I ,  per6 com que ahir es va de- 
batre l’opci6 i va sortir guanyadora la possibilitat que no- 
mes fossin admeses a tramit les esmenes per autoritzacio 
o per decisió de I’Executiu, aleshores, admetre el text del 
11 1, tai corn haviem redactat el Dictamen de la Cornis- 
sib, suposava una disfunció entre l’articie 94 i [’article 
111 i, per tant, per aixb, hem preferit acceptar I’csmena 
en veu, i, per tant, votar-la, per aquesta qüesti6, per 
aquesta giiesti6 de coordinacib, de coherkncia, entre 
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la globalitat dels elements que tracten de l’estructura fi- 
nancera dins del Reglament. 

A més, tal corn s’ha presentat l’esmena en veu -i 
també s’ha dit pels altres oradors que han intervingut per 
explicar el seu vot-, introdueix un element important, in- 
novador, progressiu, que moIts pocs Parlaments, carn 
tslmbk ha estat assenyalat -jo diria que cap en aquests 
moments, exceptuant possiblement unes cauteles addi- 
cionals que hi ha al reglament suec-, introdueixen, com 
dic, la possibilitat que ha estat mencionada també per 
Eduard Martin: {centre canons i mantega)), ha dit adduint 
Samuelson. Per& si se’m permet I’erudiciú, dir6 quc aixb 
vc dc molt mes lluny, k s  ( d e  Butter oder die Kanonen)), 
que es troba en uns llibres dcls cameralistes tardans entre 
J.H.H. von Justi i el Fiidendorf, en un llibre que es diu 
Die Elemen te der Staatskunsls.. . 

El Sr. MARTiN I TUVAL: Que son de dretes. (Des 
de l’esco’.) 

El Sr. HORTALA: Perb, en fi, aquesta k s  una altra 
qiiestió, ve d’una mica mes Iluny. Si, J.H.G. von Justi i el 
Büdendorf tambe. 
I El terna és que, efectivament, en haver-se introdu’it 
amb l’esmena aquesta possibilitat molt important, com 
molt bh han assenyalat el Diputat Martin i Tova1 i els 
altres oradors que han intervingut, en haver-se introduil 
aquesta possibilitat en e1 text definitiu del Reglament, és 
quelcom per ell mateix suficientment notori que cal que 
aquí es faci observar i que dona al Legislatiu unes possi- 
bilitats certament importants -el tema dels ingressos ks 
una altra qüestib-, per6 aquest ks un element que per si 
mateix, i cal fer-ho notar, caracteritza, dins de l’estruc- 
tura pressupostaria reglamentaria, aquest Reglament, 
aquest text corn a vertaderament nou, progressiu, mo- 
dern i preparat de cara al futur, quant a aquesta interre- 
laci6 necessaria de cauteles entre 1’Executiu i el Lcgisla- 
tiu. 

En canvi, com a modificaci6 del text, s’ha suprimit el 
terna dels ingressos. Al terna dels ingressos, aquí, se li 
han donat, certament, diferents interpretacions. Jo haig 
d’estar &acord, substantivament, amb l’explicacib que 
sobre aquest particular ha donat d Diputat Vicens Cap- 
devila, perque em sembla que aquesta es la via. Quan no- 
saltres varem proposar la possibilitat dels ingressos dins 
de !’article 11, era, més que no pas per poder debatre 
dins d’una llei pressupostaria -la qual cosa no is  cor- 
recta- una llei tributaria fiscal, ni tampoc per poder in- 
cidir en un augment injustificat de la pressio tributaria o 
fiscal, era, justament, per poder tenir una incidhcia des 
del Legislatiu sobre determinades partides pressupos- 
taries que, havent estat ja figurades, havent estat ja inclo- 
ses en el pressupost, no podien tcnir una afectació 
concreta dins de I’exercici pressupostari perqurk l’objectiu 
d’aquesta afectacib, l’objectiu en que l’afectacib es 
concretava en inversib definitiva, es concretava en des- 
pesa, no existia per qualsevol motiu. 

I d’aquests casos, avui dia, n’hi ha molts: per exemple, 
una partida destinada a una casa edifici histhrico-artistic, 
que esta amenaqant rui’na, i que, abans que s’hi hagin po- 
gut dedicar els diners que hi ha en el pressupost, la casa 
cau, i, per tant, la partida es insuficient i no  es pot aplicar 
a aquesta finalitat. Quk se’n fan, d’aquests diners? Ei cas 

d’una carretera projectada en un determinat paisatge del 
país on, per rams d’índok diferent, s’instaLla una in- 
dústria subjecte a les implicacions del reglament del 65 i 
que, en compensació, la indústria i la iniciativa privada 
subvencionen la carretera. Qui: se’n fa, de la subvcncib 
corresponent? 

Era per a manipular, en cI sentit m k  ampli possible, 
per a poder discutir, per a poder tenir I’Executiu la possi- 
bilitat d’apinar sobre aquestes qiiestions, sobre aquests, 
diguem-ne, diners ja pressupostats, ja establerts en el 
pressupost i que quedaven desafectats; per aixo intro- 
duYm aquest concepte, no per intentar establir conne- 
xions mks o menys fortes, rnks o menys controlades, 
sobre el volum de la transferkncia i les valoracions dels 
corresponents serveis que comporten la transferkncia en 
qüestió. Aquesta n’era en principi la intencionalitat. El 
que passa es que, en posar-ho d’aquesta manera, també 
hi cabien les altres, pero aquesta era la nostra posicib. 

Com que aixo no ha estat així, i com que l’article 94 
ha quedat de la manera que ha quedat i aquest queda de 
la manera que queda, nosaltres creiem, i ho volem fer 
constar aquí, que aquesta és una qüestio que haurem de 
debatre posteriorment, en particular quan es faci I’Esta- 
tut Interior de Catalunya, i que com que I’Estatut de Ca- 
talunya és una llei de rang superior al Reglament del Par- 
lament, si alla -i se’n tornara a parlar- s’introdueixen 
aquestes qüestions, el tema que avui no surt, ni en el 94 
ni en el 1 1  1, alla seri un tema d’obligada considcracib, i 
que, pe1 que fa a nosaltres, per descomptat que ho defen- 
sarem. 

Res més, senyors, moltes gricies. 
El Sr, PRESIDENT: Be, acabades les explicacions de 

vot, podem continuar les votacions. En l’article 11 1, 
apartats 2, 3 i 4, no hi ha cap esmena. Tampoc no hi ha 
cap esmena presentada als articles I 1 2  i 113. Si els se- 
nyors Diputats hi estan d’acord podríem fer la votacih 
conjunta. (Pausa.) No hi ha oposicib. 

Per tant, els senyors Diputats que estiguin d’acord 
amb els apartats segon, tercer i quart de I’articie I 1  1 i 
amb els articles 112 i 113 del text del Dictamen, que es 
posin dempeus, 

Els senyors Diputats que hi estiguin en contra? 
Els senyors Diputats que vulguin abstenir-se? 
No havent-hi cap vot en contra ni cap abstencio, que- 

den aprovats per unanimitat dels presents els apartats se- 
gon, tercer i quart de I’article i 11 i els articles 112 i 1 13 
del text del Dictamen. 

Passem ara a un altre apartat de la Seccio Tercera, a 
I’article 114. A l’article 114 hi ha presentades dues esme- 
nes, una a la totalitat de l’article, l’esmena número 59, i 
una d’addició a I’apartat primer, I’esmcna número 60. 
Ambdues esmenes estan presentades pel Grup parlamcn- 
tari d’Esquerra Republicana. 

(El senyor Vicens demana per parlar.) 
El Sr. VICENS: Retirem l’esmena 59, 
EI Sr. PRESIDENT: L’esmena 59, i, senyor Vicens, 

js’ha d’entendre que es retira també I’esmena número 6 1, 
que anava lligada a aquesta, a l’article 115T (El senyor 
Vicens respon afirmalivament.) 

El Sr. PRESIDENT: Bé, aleshores, retirada l’esmena 
número 59, queda en peu l’esmena 60 a l’apartat prirncr 
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de l’article I 14, Per a la seva defensa, tk la paraula el Di- 
putat senyor Roig. 

El Sr. ROIG T MAGRINYA: Senyor President, se- 
nyores i senyors Diputats, el Grup parlamentari d’Es- 
querra Republicana hauria volgut mantenir,’ defensar i 
que naturalment s’apravés l’esmena 59 de supressio a la 
totalitat de l’article 114, per6 I’ha retirada, ja que I’Esta- 
tut  de Catalunya preveu que les Comissions legislatives 
podran elaborar ileis. No és que ens agradi, ho acceptem, 
pcro tanmateix voldriem explicar la nostra posici6 i el fet 
que mantenim i demanem que es voti, i, si s*escau, que 
s’aprovi l’esrnena 60 amb els mateixos arguments que 
hauríem addui‘t per defensar la 59. 

Creu aquest Grup parlamentari que represento que la 
frase popular en democrhcia de ((debats públics amb 
llums i taquigrafw no te plena i real vigencia si no és no- 
més en aquest hemicicle, en aquest Parlament, on assis- 
teixen totes les senyors i senyors Diputats amb preskncia 
de públic. No és pas tan nombrós, aquest Parlament, 135 
Diputats, perquk puguem crear en el seu si un minim o 
mínims Parlaments paralalels. Creiem que les Comissions 
tenen ja en el parlamentarisme modern, i en el cas d’a- 
questa Cambra tambk, ben explícita, una missi6 a 
complir i una tasca, una immensa tasca, a desenvolupar. 
No cal pas que aquest Ple dimiteixi unes funcions que li 
corresponen atorgant delegacions. 

Sabem, per endavant, que, a més a més dei text estatu- 
tari, se’ns adduira que 1’article és fet, esta pensat, per a 
una major eficicia parlamentaria, per a evitar acumula- 
cib d’assurnptes en aquest Ple. Nosaltres ens avancem a 
respondre, sense voler buscar respostes de tipus tecnic 
-que les trobariem i que probablement desmentirien que 
el trebali, molt de trebail a les Comissions, no avanqa pas 
la tasca parlamentaria-, sino simplement i rinicament 
confiar en l’esperit de laboriositat de les senyores i els se- 
nyors Diputats, de la responsabilitat que tenim tots da- 
vant del poble de Catalunya, i que en aquest Ple, ({amb 
llums i taquigrafw i en preskncia del pfiblic, podran com- 
plir en el temps volgut la tasca que tenen encomanada. 

Si, a mks a més, hi afegim, i ho esperem, que després 
de l’aaprovacio d’aquest Reglament, que sempre ks una 
tasca carregosa, totes les senyores i els senyors Diputats 
faran us també d’aquella frase tan nostra i tan catalana 
d’ctanar al gran, de wtrebailar clar i catala)), de dir tot el 
que faci falta, per6 de deixar a part tota la retorica que es 
pugui, ser breus, en concret, veurem com podrem 
complir. Mantenim aquesta esmena per evitar que, si un 
cert dia la correlació de forces ho permet, hi hagi la 
temptacio d’usar o d’abusat d’aqueixa prerrogativa. De- 
manem, doncs, que es mantingui l’esmena, demanem que 
es voti, i, per a fer honor al que he predicat, crec que he 
estat breu. 

Moltes gracies. 
EI Sr. PRESIDENT: Algun torn en contra de l’es- 

mena que acaba de defensar el Diputat senyor Roig? 
(Pausa.) No hi ha torn en contra. Aleshores tampoc no 
hi ha possibilitat de rectificaci6 i podem passar directa- 
ment a la votació. 

Els senyors Diputats que estiguin d’acord amb l’es- 
mena presentada a l’apartat primer de I’article 114, que 
es posin drets. 

Algun Diputat hi esta en contra o vol abstenir-se? 
Bé, l’apartat primer de l’article 114 ha quedat aprovat 

per unanimitat dels presents en e1 text de l’esmena pre- 
sentada pel Grup dTsquerra Republicana. Aleshores, se- 
nyors Diputats, no hi ha cap esmena als apartats segon 
d’aquest article? 

(El senyor Marfín s’aixeca per parlar.) 
El Sr. MARTIN I TOVAL: Senyor President, una pe- 

tita explicaci6 de vot des de l’esco. 
Ei Sr. PRESIDENT: Ah, amb molt de gust. El senyor 

Martiri té la paraula. 
EI Sr. MARTfN I TOVAL: Per a deixar clar que, 

malgrat la intervencio del senyor Roig, Diputat $’Esquer- 
ra, que penshvem que defensava l’esmena retirada, hem 
votskt a favor perquk el que es votava era simplement que 
el Ple ho admetia pes dos teqos. Per deixar constancia 
que aquest és un element, evidentment, de garantia del 
Ple, pero de seguretat que el tema es pot tractar en co- 
missio quan, efectivament, el Ple, amb un cert quorum, 
tingui conscikncia que és un tema que es pot tractar mi- 
llor. 

El Sr. PRESIDENT: Alguna altra explicació de vot? 
(Pausa.) Aleshores, corn deia, I’apartat segon de I’article 
1 14 no té cap esmena. Tampoc no en té, havent-se retirat 
les esmenes 6 I i 62, l’article i 15, i tampoc no en tenen 
tots els artides successius fins a l’article 121. 

(El senyor Ribo’ s’uixeca per parlar.) 
El Sr. RIB6: Senyor President, nosaltres demanariem 

que es votés en bloc fins a acabar el Capitol U, fins al 
116, i donariem l’explicació de vot de tot el Capitoi 11, 
De la Iniciativa Legislativa. 

El Sr. PRESIDENT: Re* Llavors, si no hi ha inconve- 
nient per part dels Grups que havien presentat esmenes i 
que ies han retirades en I’article E IS, votariem en bloc 
l’apartat segon de l’article 114, I’article 115 i l’article 
116, d’acord amb el que acaba de manifestar el Portaveu 
del Grup parlamentari del Partit Socialista Unificat. 
(‘Pausa.) Na havent-hi oposició, passem, doncs, a 
aquesta votació en bloc, repeteixo, de l’apartat segon de 
l’article 1; 14, de l’article 115 i de l’article 116. 

Els senyors Diputats que estiguin d’acord amb el text 
del Dictamen, que es posin drets. 

Eis senyors Diputats que hi estiguin en contra? 
Els senyors Diputats que s’abstinguin? 
No havent-hi vots en contra ni abstencions, queden 

aprovats per unanimitat dels presents I’apartat segon de 
l’atticle 1 14, i els articles i i 5 i i 16. 

Té la paraula la senyoreta Calvet per a explicació de 
vot, en nom del Grup parlamentari del Partit Socialista 
Unificat, respecte a la totalitat del Capítol 11 d’aquest 
TitoL 

La Sra. CALVET: Senyor President, senyors i senyo- 
res Diputats, d’entrada vull fer una petita observacio: dir 
al senyor President que jo sóc senyora parlamentiria, tot 
i ser soltera. Fins que als senyors parlamentaris solters 
no els diguin senyorets, jo demanaria que fos senyora. 

El Sr. PRESIDENT: Demano excuses a la senyora 
Diputada. 

La Sra. CALVET: Acceptades. Nosaltres voldriem 
fer una breu explicacio de vot, pesqui: en alguns dels 
apartats o dels articles d’aquest Capítol hem tingut unes 
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votacions relativament diferenciades en la majoria i que 
evidentment no han reeixit. Voldria explicar-vos, sobre- 
tot, els vots que hem fet en els articles 105 i 107. No- 
saltres n’hem retirat les nostres esmenes, pcro ens conti- 
nua sernbiant important et que nosaltres defcnsavem 
d’entrada, que ja ho vam defensar a Ponkncia i Comis- 
sió, que és la qüestió que en la iniciativa legislativa po- 
gués ser equiparable tant la d’aquest Parlament com la 
del Consell Executiu. Aquest, per a nosaitres, era un 
principi que procedeix ja de l’article 29 de l’Estatut, que 
procedeix del mateix article 91 d‘aquest Reglament que 
ara estem discutint i que, d’alguna manera, nosaltres cn- 
tcnem que diu que els Diputats en aquest Parlamcnt hau- 
rien de tenir ia iniciativa legislativa. I 6 s  en funcici d’aixi, 
que nosaltres haviem fet esmenes demanant que se supri- 
mís la presa en consideracib COM a primera prerrogativa 
del Consell Executiu. Amb aixb nosaltres no voliem pas 
dir que es traguessin les possibilitats del Consell Executiu 
d’aplicar, de discutir una politica, de discutir uns articles 
i utles lleis que després hauran de ser elis qui les portin a 
terme. I nosaltres pensem que el Consell Executiu conti- 
nua tenint possibilitats d’oposar-s’hi mitjanqant les esme- 
nes a la totalitat, mitjanqant els vots de la majoria que 
hem anat veient al llarg tarnbk d’aquest debat. I, per tant, 
per a nosaltres no era treure’ls una possibilitat, sini>, cn 
tot cas, intentar donar-nos a nosaltres una possibihtat 
que les proposicions de llei poguessin ser al mCs possible 
equiparables als projectes de llei. 

Ahir, ens explicaven des d’aqui que la producció legis- 
lativa de la majoria de Cambres europees, el noranta per 
cent, era deguda a projectes de ilei. A nosaltres ens en 
deixaven, al maxim, el deu per cent. Nosdtres ens temem 
molt, i més amb l’experihcia del Parlament de Madrid i 
d’altres Parlaments que rnks o menys coneixem, que no 
solament no tindrem la possibilitat d’aquest deu per cent, 
sinb que amb els articles que acabem d’aprovar es possi- 
ble que fins ens quedi una mica retallat. Massa vegades 
aquests articles, sobretot el 105, han servit per a guilloti- 
nar els projectes que vénen des dels Grups parlamentaris, 
rnitjanqant aixo que us deia abans de les preses en consi- 
deracib. Solament fer vots perque aixb no sigui aixi, i de- 
manar que una altra vegada poguéssim votar mks favo- 
r abIement . 

El Sr. PRESIDENT: El senyar Macia Alavedra tC la 
paraula per a explicació de vot en nom del Grup parla- 
mentari de Convergencia i Unib. 

El Sr. ALAVEDRA: Senyor President, el tema que ha 
plantejat la senyora Diputada Calvet @s un tema que va 
ser objecte d’un debat, al meu entendre important, en 
Comissib, i nosaltres hi vam expressar la nostra opinió 
sobre aquest tema. Per no deixar dubtes, voldríem també 
expressar-la aquí i justificar tambk el nostre vot. 

Creiem que les esmenes retirades avui aqui del Grup 
parlamentari del Partit Socialista Unificat en els articles 
105 i 107, em sembla, no consistien, en definitiva, a equi- 
parar, carn acaba de dir la senyora Diputada, el Consell 
Executiu i el Parlament quant a iniciativa legislativa, sin6 
que les seves esmenes equiparaven el Consell Executiu i 
un Grup parlamentari. I nosaltres aixo ja ho varn dir en 
Comissi6 i ho repetim aqui: el Grup parlamentari te la 
iniciativa, o un Diputat amb la signatura de quatre mes, 

per a presentar proposicions de llei, i a partir d’aaquell 
moment en que les presenta, aixo ha d’anar al Ple, per- 
q u i  el Ple, que és l’expressió de la voluntat popular cnta- 
lana digui si aquella proposicio de llei que surt d’un Grup 
o d’un Diputat més quatre la fa seva, i a partir dei mo- 
ment en q u i  e1 Ple per majoria fa seva aquella iniciativa 
s6n exactament iguals el tractament de la proposicio de 
llei i el tractament del projecte de llei. 

Per tant, creiem que hi ha una diferkncia d’interpreta- 
cio entre el Grup parlamentari del Partit Socialista Unifi- 
cat i el nostre Grup sobre aquest tema. No es tracta 
d’equipasar la iniciativa d’un Grup parlamentari amb la 
del Consell Executiu, pero si la iniciativa del Parlament 
amb el Consell Executiu, hi estern totalment d’acord, 
per6 és a partir del moment en quk el Parlament fa seva 
la iniciativa legislativa que ha sortit d’un Grup, que es 
pot parlar d’equiparar Executiu i Legislatiu 

Moltes gracies, senyor President. 
(El senyor Clotas demana la parauln.) 
El Sr. PRESIDENT: El senyor Ctotas per a explicacio 

de vot? 
El Sr. CLOTAS: Senyor President, un parentesi des 

de l’escó per a dit que ens sembla que aixo podria ser re- 
petitiu amb la discussió tinguda ahir. Considerem que la 
nostra intencionalitat de vot queda exposada ben clara- 
ment en aquests moments. 

EI Sr. PRESIDENT: No hi ha cap més explicació de 
vot? Bé. Aleshores podem entrar ja en el Capítol 111, 
Seccio Primera, per a la totalitat de la qual no hi ha cap 
esmena presentada. És a dir, eis articles I I 7, t 18, i i 9, 
i20 i 121 no han estat esmenats per cap Grup parlamen- 
tari, o almenys cap esmena no ha estat sostinguda. De 
manera que, si cap Grup no hi té inconvenient, podríem 
procedir a la seva votacirj global. 

Els senyors Diputats que estiguin d’acord amb el text 
del Dictamen per als articles I 17, 118, 119, 120 i 121, 
que es posin drets. 

Els senyors Diputats que hi estiguin en contra? 
Els senyors Diputats que s’abstinguin? 
No havent-hi vots en contra ni abstencions, queden 

aprovats per unanimitat dels presents els articles S 17, 
118, 119, 120 i 121 en el text del Dictamen. 

A l’artide 122 que segueix ja hi ha esmenes. Atesa 
l’hora que Bs, se suspkn la sessió i continuari aquesta 
tarda, a les cinc. 

(#s mig quart de tres de la tarda. La sessio’ es repria 
a dos quarts i dos minuts de set de ia tarda.) 

El Sr. PRESIDENT: Senyores i senyors Diputats, pri- 
mer de tot, en nom personal i en nom de la Mesa, 
voldríem justificar el retard amb que aquesta sessib co- 
menqa. Per diverses raons, ha calgut celebrar una reunió 
de la Mesa i de la Junta de Portaveus. Estem arribant al 
final de Ia discussió del Reglament i al final també 
d’aquest període de sessions, i aixb feia necessari forma- 
litzar diversos punts de procediment, pero realment im- 
portants, que han demanat el seu temps per tal de trobar 
una solució en la qual estigukssim tots d’acord. Aquesta 
solueio ha estat trobada, i jo crec que el temps que ens 
hem retardat aquesta tarda quedarh ampliament reeupc- 
rat precisament pel fet que ara tenim ja un procediment 
estabiert per a acabar ei període la setmana quc ve. 

javier
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D’altra banda, voldria dir tarnbk que, per una qüestib 
procedimental, ens era necessari poder estar segurs, 
aquesta mateixa tarda, que tenim en possessib de la 
Mesa, i degudament signat, el Dictamen de la Comissió 
de Seguiment i Provisional relatiu als Projectes de Llei 
d’AmpliaciÓ de Cridits i de Crkdits Suplementaris. Sense 
tenir en la nostra possessio aquest Dictamen, ens hauria 
estat impossible legalment de donar compte de l’amplia- 
cib de l’ordre del dia que, per acord de la Mesa i de la 
Junta de Portaveus, indicarem a la Cambra en el mo- 
ment oportú. Aquestes parades d’excusa són, doncs, per 
a justificar el retard i per a fer patent que no es tracta dc: 
cap manera d’una desconsideracio a les senyores 3 als se- 
nyors Diputats. 

Dit aixo, continuem la discussi6, interrompuda aquest 
matí. Comencem la Seccio Segona del Capitol 111 amb 
l’article 122, al qual hi ha presentada una sola esmena en 
l’apartat segon, esmena que tendeix a mantenir I’lnforme 
de la Ponencia i que és sostinguda pel Grup parlamentari 
del Partit Socialista Unificat. El Portaveu del Partit So- 
cialista Unificat té la paraula. 

El Sr, RXR6: Senyor President, senyores Diputades, 
senyors Diputats, nosaltres demanem retornar ai text de 
Ponencia, en el termini d’un mes, perquk tots els Diputats 
puguin formuiar objeccions a l’actuacib del Consell Exe- 
cutiu en cas de legislació delegada. El termini de quinze 
dies ens semble massa. breu, ens sembla que no k s  sufi- 
cient cautela per a I’actuacib dels Diputats. I si bé en el 
mateix Reglament hi ha terminis similars de quinze dics, 
creiem que es pot argumentar que sbn de naturalesa dife- 
rents. Per exemple, el termini de les esmenes, de quinze 
dies per a poder-les presentar, ds projectes o a les propo- 
sicions de llei, per6 que 6s un termini per a presentar es- 
menes i, per tant, iniciar l’accii, legislativa, no pas doure- 
la. Quant a la Diputació Permanent, en el cas d’haver 
exercit després d’haver estat dissolt el Par1 ament, també 
es donen quinze dies de termini per a poder posar objec- 
cions als seus acords. Per6 la Diputacib Permanent és un 
brgan legislatiu, redu’it perd Icgislatiu, nomenat per I’an- 
terior Ple del Parlament, on seran presents tots els 
Grups, on hi haura, doncs, unes garanties també de natu- 
ralesa idkntiques. En el cas de la legislacib delegada, el 
Parlament cedeix la seva facuItat consubstancial, la que 
diu 1’Estatut que tC el Parlament, a un brgaa executiu que 
fa, doncs, funcions de legislador. Sembla Iogic que nos- 
altres mateixos, corn a garantia de dur a terme una bona 
tasca, ens arribem a dotar d‘una cautela mks extensa 
-en aquest cas un mes-, per a poder analitzar si el Con- 
sell Executiu ha fet hon us d’aquesta facultat delegada. 
No és un termini en contra de l’exerciei de facultats, no 
la posa en dubte, nomes ks una cautela prudencial per al 
Parlament, d’aitra banda molt extensa en la majoria de 
Parlaments del món, com fa el mateix projecte de Regla- 
ment del Congrés de Diputats de Madrid, que estableix 
també un mes. Per tot aixb, nosaltres demanem retornar 
al text de la Ponkncia i retornar al termini d’un mes per a 
poder posar objeccions a la kgislacib delegada. 

Moltes gracies. 
El Ss. PRESIDENT: ¿Algun Diputat vol parlar en 

contra de l’esmena que ara ha estat defensada? (Pausa.) 
No hi ha torn en contra. Tampoc no hi ha, doncs, rectifi- 

cacions, i podem passar directament a les votacions. Si 
els sembla, podrkm votar primerament els apartats d’a- 
quest article als quals no hi ha esmena, és a dir, els apar- 
tats 1, 3, 4 i 5, i tot seguit es pot votar I’apartat número 
2. 

Els senyors Diputats que estiguin a favor del text del 
Dictamen per als apartats 1, 3, 4 i 5 de l’article 122, que 
es posin drets. 

Els senyors Diputats que hi estiguin en contra? 
Els senyors Diputats que s’abstinguin? 
No hi ha vots en contra ni abstencions. Eis apartats I ,  

3 ,4  i 5 de l’article 122 queden aprovats per unanimitat. 
Passem ara a la votació de l’esmena presentada a 

l’apartat segon. 
Eis senyors Diputats que estiguin d’acord amb I’es- 

mena presentada a l’apartat segon d’aquest article i de- 
fensada pel senyor Ribo, que es posin drets. 

Els senyors Diputats que hi estiguin en contra? 
Els senyors Diputats que vulguin abstenir-se? 
No havent-hi ni vots en contra ni abstencions, I’apar- 

tat 2 ha quedat aprovat segons l’esmena número 63, pre- 
sentada pel Grup parlamentari del Partit Socialista Unifi- 
cat de Catalunya. Amb aquesta votacib queda aprovada, 
doncs, la totalitat de i’article 122 i podem passar a I’arti- 
cle 123. 

A l’ariicle 123 hi havia diverses esmenes, pero amb el 
mateix text, perquk es tractava de mantenir l’hforme de 
la Ponkncia, que havien estat sostingudes i ja previament 
defensades pels Diputats senyors Benet i Portalsella, pel 
Grup Socialista i pel Grup parlamentari del Partit Socia- 
lista Unificat de Catalunya, que s’havia reservat la de- 
fensa possible encara. No obstant aixo, la Presidkncia 
considera que aquestes esmenes han perdut la seva vi- 
gkncia en virtut dels acords anteriors d’aquest Ple, de 
manera que, si els Grups esmenants hi estan d’acord, les 
considerarem decaigudes (Pausa.) En aquestes condi- 
cions, ipodríem votar ja aquest article i també, si no hi 
ha objeccib, conjuntament i’article 124, en e1 qual no hi 
ha esmenes, si es desitja votacib separada? 

El Sr. MARTÍN X TOVAL: De l’apartat cinque, se- 
nyor President. 

El Sr. PRESIDENT: A l’apartat cinque, molt bé. 
Aleshores, votaríem l’apartat cinquk, que era, en efecte, 
l’apartat esmenat, En aquestes condicions, doncs, vota- 
rem els apartats 1, 2, 3, 4 i 6 de l’article 123 i, per gun- 
nyas temps, l’article 124 en el text del Dictamen. 

Els senyors Diputats que estiguin d’acord amb el text 
del Dictamen per a tots aquests apartats de l’article 123 i 
per a l’article 124, que es posin dempeus. 

Els senyors Diputats que hi estiguin en contra? 
Els senyors Diputats que vulguin abstenir-se? 
No havent-hi vots en contra ni abstencions, queden 

aprovats per unanimitat els apartats 1, 2, 3, 4 i 6 de l’ar- 
ticle 123 i I’article I24 en el text del Dictamen. 

Passem ara a votació l’apartat cinquk de I’article 123, 
també del text del Dictamen, ja que no hi ha esmenes. 

Els senyors Diputats que hi estiguin d’acord, que vul- 
guin alqar-se. 

Els senyors Diputats que hi estiguin en contra? 
Els senyors Diputats que vulguin abstenir-se? 
L’apartat cinquh de l’articie 123 en e1 text del Dicta- 



men ha quedat aprovat per 66 vots a favor, cap en 
contra i 5 i abstencions. 

Passem ara a l’articlc 125, apartat segon. Hi ha pre- 
sentades tres cumenes. Dues, les esmenes números 65 i 
66, presentades respectivament pel Grup parlarnentari 
de1 Partit Socialista Wnificat i pel Grup Socialista, que fi- 
guren c19 cl RucZleíi Oficial miimero 4, i una en veu, que 
presenta Esquerra Republicana de Catalunya. Prego el 
senyor Secretari que vulgui donar lectura a I’esmena en 

Un Sr. SECRETARI: Segons I’eesmena d’addicib al 
punt 2 que presenta el Grup parlamentari d’Esquerra Re- 
publicana, quedaria E’lzpartat 2 de I’article 125 de la ma- 
ncra següent: &l, Grup interpcl-Eant o el Diputat signant 
de la interpcllació ha de presentar la rnoci6 l’enderna dc 
la substanciació d’aqudla davant el Ple. La mocib, un 
cop acceptada per la Mesa i considerada congruent, 
s’incloura err l’ordre del dia de la sessi6 pleniria vinent, i 
s’hi podran presentar esmenes fins a sis hores abans de 
comenGar aquesta. )) Concretament, 6,s afegir la partida 
c e l  Diputat)) després del <{Grup interpet*lant>). 

El Sr. PRESIDENT: Algun Grup parlamentari té ob- 
jeccib a la presa en tramit d’aquesta esmena? (Pazcsa.) 
%, no havent-hi cap objeccib, podem considerar-la afe- 
gida a les altres dues i passar, doncs, al debat de les es- 
menes 65 i 66 i d’aquesta esmena en veu. Per a defensar 
I’esrnena. numero 65, té la paraula el representant clcl 
Partit Socialista Unificat, el senyor Amestoy. 

EI Sr . AMESTOY : Senyor President, senyores Dipu- 
tades i senyors Diputats, el Grup parlamentari del Partit 
Socialista Unificat de Cataiunya ha decidit rnantcnir i de- 
fensar el vot particular que durant la discussib cn la Po- 
nkncia ja va presentar sobre I’article i 25, concretament, 
a1 punt 2. Shi  parla que qualsevol rnocib que tingui Hoc 
com a conseqÜ6ncia d’unn interpelmlació es presentar& 
l’endernti de la seva substmciacib en el Ple i s’inclouri 
per al debat en I’ordre del dia de la sessió plenaria 
següent. I% a dir, que des de la presentacilrj d’una 
interpel4acib fins a la discussió de la moció a la qual pu- 
gui donar lloc poden passar perfectament dos mesos. 
Dos mesos per a decidir sabre quelcom que evidentment 
hem de considerar que no sera una nimietat sinó que 
lbgicamenl es referira a un fet important. No solament 
per al Grup que la presenti, sinb que, en molis casos, per 
al país. Na creiem que sigui aquesta la prova de l’agilitat 
i l’eficacia que cl poble de Catalunya espera. de la institu- 
cib catalana més representativa que encarna la seva sabi- 
rania, el Parlament. El Grup parlamentari del Partit So- 
cialista Unificat de Catalunya proposa que aquest tipus 
de mocions es presentin en la mateixa reuni6 de la 
substanciacib de la interpelkci6 i que cs debatin en la 
reunit> segiient R la de la presentacib. Evidentment, s’hi 
podran adduir argumentacions en contra. Es pot opinar 
que no permet el temps necessari pes a la reflexib. Per0 
aixb no és així, perquk la interpel.laci6 pot haver-se pre- 
sentat fins i tot quatre setmanes abans, i tots els Grups la 
coneixeran a traves de la seva publicació en el ButZletz’ 
Oficid del Parlament i podran reflexionar sobre el terna i 
formar-se una opini6 després de la intervencib de I’Exe- 
cutiu i la ripiica del Grup interpe’l-lant. 

Aquest procés ens garanteix que tots els Grups esta- 

veu, 

rien en condicions de presentar esmenes i disposarien dei 
temps suficient, j a  que d’un moment a I’altre transcorre- 
ria des d’un mínim de dotze hores a un m k i m  de quatre 
dies en el cas que la moc% fos presentada en una reunili, 
celebrada en divendres. Entenem, per tant, que no hi ha 
cap motiu perquii hagi de retardar-se el debat, sobretot 
peryue creiem que els problemes s’han de discutir al r n k  
aviat possible del moment en el qual es produeixen, sense 
que passi com R Madrid, que poden passar mesos fins 
que no siguin tractats. Es tracta de donar-]os el tracta-. 
ment oportú desprks de solucionar-los convenientment, 
cosa que n’exigeix la discussib immediata, donant sentit 
al Parlament, sense permetre que es refredin traient-10s 
del context i les circumstancies cn qui: es produeixcn. 
Aixb representaria en molts casos voler amagar la seva 
gravetat tancant eis ulls a Ia realitat. No creiem ni volem 
creure que aquesta sigui la intenció dels Grups que es 
van oposar a la nostra proposta. Tampoc no creiem quc 
I’Executiu i els Grups que li donen suport parlamentari 
hagin de veure en la nostra proposta cap intenció diferent 
de la que ens anima, car aixb, a mts que podria donar-sc 
tant si la rnocib es discuteix I’endema com si es fes u11 
mes després, els portaria a actuar amb complexos i a la 
defensiva, tractant de cobrir-se les espatlles amb propos- 
tes que, abonades en la seva majoria nurnhica, aniricn 
orientades a dificultar la tasca de i’oposicib, estaiviant-sc 
més maldecaps. 

La moció ks una Figura important en la vida parlarnen- 
tiria i democritica que tots tenim dret a utilitzar en per- 
fectes condicions d’iigualtat en el desenvolupament dc les 
nostres tasques. Estem clahorant e1 Rcglarnent pcl qual 
s’ha de rcgir el funcionament d’aquesta Cambra, un Re- 
glament que ha de ser de tots, quc ha de ser durador, 
amb previsiu de futur, que garanteixi democraticament a 
cada Grup que pugui disposar de les matcixcs possibili- 
tats en el desenvolupament de la seva funció. Per aixo, és 
fonamental que ningú no actui‘ com si la situncicj actual 
fos irreversible pcr sempre i que s’entengui que tots, ca- 
dasch des de les seves posicions polítiques i ideolbgiques, 
venim a treballar pel nostre pais, per Catalunya, i que 
volem fer-ho eficapent, amb agilitat, l’unic sentit en el 
qual es presenta aquesta proposta del Crup parlamcntari 
del Partit Socialista Unificat de Catalunya. 

Finalment, hi ha qui pensara que, en realitat, el que 
volem es presentar mocions despres de cada inter- 
peldacio, tenint-les ja preparades. En tot cas, dependra 
del tema, de les seves caracteristiques i contingut i, so- 
bretot, de la resposta que hi doni el Consell Executiu. 
Evidentment, si la resposta no satisfa i la relievincia dcl 
tema ho requereix, seguira una mocio amb 1’3Lnim de do- 
nar una sortida al fet de yuk fou objecte la interpel4aciÓ. 
Aixb ks normat, com normal i natural &s tambk que, $a- 
vant de determinats fets, el Grup que yrescnta una 
interpel-lació es faci una reflexib. Si la resposta no ens 
convent;, presentarem una mocio amb tal o tal proposta. 
Aixb &s el que s’espera i a ningú no pot estranyar, entre 
altres coses perquk en un moment o en un altre tots en 
presentarem alguna. En aquest cas, portar la moc% pre- 
parada no ti: per qui: apareixer com a símptoma de des- 
confianqa, si& C Q ~  un símptoma d’eficicin per a re- 
soldre les coses i no entretenir-Ies. Per tot aixb, el 
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Grup parlameitari del Partit Socialista Unificat de Cata- 
lunya proposa que el segon parigraf de l’article 125 
quedi redactat de la manera segiient: “‘El Grup 
interpelhnt o el del signant de la interpeLiaci6 haurh de 
presentar la mocib en la mateixa reunió de la substancia- 
ció d’aquella davant el Ple. La moció, un cop acceptada 
per la Mesa i considerada congruent, es debatra en la 
reunio que se celebrara l’endemi de la presentacib. Po- 
dran presentar-s’hi esmenes fins a sis hores abans de co- 
menqar.” 

Res més. Moltes gracies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Algun Diputat vol parlar en 

contra de l’esmena que acaba d’ésser defensada? No hi 
ha torn en contra? El Senyor Camps. 

El Sr. CAMPS 1 ROVIRA: Ens el reservaríem per a 
desprks d’escoltar la defensa de l’esmena, 

El Sr. PRESIDENT: Rk, aleshores passem a la de- 
fensa de l’esmena 66, presentada pel Grup Socialista. El 
Diputat senyor Lluis Garcia t k  la paraula. 

El Sr. GARCÍA: Señor Presidcnte, seiíoras y señores 
Diputados, no voy a repetir 10s argumentos que ya se 
han expuesto por el sefior Diputado que ha ocupado la 
tribuna antes de mi, pero sin embarga si que creo necesa- 
rio insistir en dgunos puntos y añadir otros nuevos, que 
considero de gran importancia en relaciÓn con el tema 
que estarnos tratando: la mución, las interpelaciones, 
I‘undamentalmente. Tampoco, como se ha hecho repeti- 
das veces en esta tribuna, voy a hacer uso del derecha 
comparado, a efectos de argumentar la posición a favor 
de la enmienda que presenta el Grupo Socialista, No 
obstante, espero en este caso que tzimbikn el Portavoz del 
Grupo de Convergkncia i Unió que en la scsiÓn de ayer 
reiteradas y repetidas veces utilizb el ejemplo del Regla- 
mento de la Camara de 10s Comunes la tenga en cuenta 
esta V C I ,  a la hora de definir su posición en selacibn con 
la. enmienda que presenta el Grupa Socialista. 

La intencih de la enrnienda socialista al articulo 25, 
apartado 2, responde a la necesidad objetiva de regular 
de forma mucho más precisa y eficaz y operativa -e+ 
dentemente siempre bajo la cobertura de la racionalidad 
y la cobertura de la seguridad jurídica de 10s señores Di- 
putados y de 10s Grupos parlamentarios- el tema de la 
mocion, la eficacia de la moeión, can las interpelaciones 
que realicen 10s sefiores Diputados y 10s Grupos parla- 
mentarios. Seguramente coincidiriamos, de una manera 
objetiva, en que éste es uno de 10s temas que afectan evi- 
dentemente a 10s derechos de 10s señiores Diputados en 
relaeion con el control y la accihn política y de gobier- 
no, y la incidencia en 10s problemas que afectan a la coti- 
dianidad de la acción politica dei Consell Executiu. Es 
evidente que la regdacion del Dictamen de la Comisibn, 
tal corno está establecida en estos mornentos, va a supo- 
ner en la practica parlamentaria diaria una acumulación 
importante de mociones, producto de las interpelaciones 
que se realicen en esta Camara, y sin duda va a suponer 
una gran distorsibn en el buen funcionamiento de esta 
C imara. Por consiguiente, esta regdacion supone rom- 
per con un principio basico para el Grupo Socialista, que 
es el principio de la unidad de actos entre la interpelación 
y la rnoción parlamentarias. Wnidad de actos que eviden- 
temente, y en función de que la interpelacibn se refiere a 

un tema de actualidad politica, si no se reaiiza pierde ac- 
tualidad y entramos en un proceso de diiacion, en un 
proceso de retraso continuo que evidentemente dificulta 
el buen funcionamiento de 10s trabajos de esta Cimara. 
Es por ell0 que el Grupo Socialista presenta. una en- 
mienda cuyo sentido fundamenta! es provocar esta rela- 
cion de armonia entre la interpretación y la. mocibn, a 10s 
efectos de conseguir precisamente esc principio basico 
que es el de la unidad de actos entre la interpelación y la 
mocion. En el caso de que esto no fuera asi, estamos ante 
uno de 10s temas que evidentemente van B entorpecer 
mas la labor que 10s señores Diputados y ¡os Grupos 
parlament arios podamos ofrecer, pod amos desar rol I ar, 
en torno a ese impulso y control de la accibn política y 
de gobierno que establece el articulo 30, apartado 1, del 
Estatuto de Autonomia. Y eso será responsabilidaci, se- 
fiores Diputados, de aquellos que no den soporte a la en- 
mienda que presenta el Grupo Socidista, y en conse- 
cuencia, si ello no fuera asi, estariamos evidentemente en 
un proceso proximo de congelación, prácticamente, y ve- 
riamos, porque la práctica parlamentaria lo demuestra 
en multitud de casos, que el atraso continuo y el atrasa 
de las mociones en el Parlamento va a suponer una dic- 
cultad suplementaria al buen funcionamiento de 10s tra- 
bajos de esta Cámara. Por ello, solicitamos a todos 10s 
Grupos parlamentarios de esta Cimara y a 10s sefiores 
Diputados que acepten y voten a favor de la enmienda 
que presenta el Grupo Socidista. 

Muchas gracias. 
EE Sr. PRESIDENT: Per a. un torn en contra té la pa- 

raula el senyor Camps, que, segons he entes, fara un torn 
en contra a les dues esmenes conjuntament. 

El Sr. CAMPS I ROVIRA: Moltes gracies, senyor 
President. Senyores i senyors Diputats, aquest no és un 
tema que pugui semblar de poc ordre o simplement de 
poca irnporthcia. Aquest es un tema que s’insereix ert 
una globalitat, i si amb una bona tkcnica interpretativa 
de ies lleis la funció analbgica dintre del context és im- 
portant, ho 6s encara mts que aquesta interpretació ana- 
lbgica dintre d’aquest context es faci en cadascun dels 
cossos amb quk qualsevol text normatiu debat un tema 
concret. I aquesta qiimtio ks dintre el Capítol ((De I’im- 
puls i el control de ¡’acció politica i de govern)). Jo diria, 
sense por que les citacions de1 dret comparat em po- 
guéssin desmentir, que s’esta aconseguint, estem a. punt 
d’assolir en aquest Reglament un sistema d’impuls i 
control de l’accib política i de govern el més progressiu 
que es coneix a les democricies occidentals parlamen- 
taries. Perqu4 el que no pot ser 6s contemplar les 
interpelhcions oblidant tota aquesta qüestió de la inves- 
tidura, oblidant tot el terna de la responsabilitat politica 
de 1’Executiu. Ens trobem, per exemple, amb una mocio 
de censura i una qiiestió de confianqa sense i’cquilibri 
que comporta aquesta figura amb la dissolucio de les 
Cambres. Cal recordar, i no soc gens amic de les cita- 
cions, que aquest, seri el segon cas en el món que existirk 
espero que durant uns mesos, perque aquest és un terna 
que s’hauria d’haver discutit i s’hauria d‘haver aprovat 
en el moment dei text de 1’Estatut Interior de Catalunya 
-dic que sera aquest Reglament I’únic cas en el rnon, 
juntament amb ei noruec que existiri la moc% de cen- 



sura sense la contrabdanp de la possibilitat de dissolu- 
cib de les Cambres. Crec, doncs, que aquest tema no es 
pot desinserir del context, i nosaltres, precisament per 
aixo, donaciem molta importancia al tema, perquk el con- 
troi de l’accib política i de govern no solament es fa R tra- 
vks de la qiiestidr de confianqa i moció de censura, sin6 
tambb amb aquests temes d’interpelhlacions. 

T entrant justament en aquest terna, ens sembla que, 
per diverses raons, cal mantenir el text del Dictamen. En 
primer lloc, crec que tant cn l’esrnena socialista com en 
I’esmena del Partit Socialista Unificat de Catalunya, no 
s’ha atks l’article 56, ja aprovat, d’aquest Reglament, que 
defineix la diferencia entre sessió i reunió,. Sessib, si no ho 
recordo malament, Cs el temps per a esgotat l’ordre del 
dia al Ple d’aquesta Cambra. Reuni6 seria la part 
d’aquesta sessio dintre $’un mateix dia. Ens sembla que 
el mateix interpelhnt necessita una garantia per a la re- 
daccib de la xnocib. Podria donar-se el cas, un cas real- 
ment tragic-comic, diria, que, al final. d’una reunio, que 
pot finir a avanqades hores de la nit, hterpel4ant hagues 
de convocar els serveis, els que fossin, i mantenir reunida 
Aquesta Cambra per tal de poder presentar aquesta mo- 
ció. e s  molt evident que la presentacib de la tnsei6 l’en- 
dema no distorsiona gens ni mica -1’endema i fora de 
rcunib- la flexibilitat que volien els esmenants i d h a  
un@ garantia al redactor de la moció. Em pregunto, par- 
lant de flexibilitat, amb quina flexibilitat es pot parlar 
amb un interpclkmt que ja porta la moció preparada, que 
ja la porta escrita, se’ns ha dit. fis a dir, que amb desco- 
neixement del debat que comporta la interpelolaciÓ ja té la 
rnocib preparada. Em pregunto si aquesta flexibilitat 6s 
precisament oportuna. 

Quant a la discussio de la moció, se’ns diu que aquesta 
moci6 hauria d’estar discutida amb aquest sistema, que 
perdria vigkncia. e s  molt evident que el fet que la mocib 
sigui discutida a la sessió següent del Ple distorsiona 
gens ni mica, ni fa perdre actualitat. I es demanava una 
garantia. Sí, una garantia jurídica, i no, com es podria 
pcnsar, per al Grup intergel4at, per ai Grup del Govern, 
no tan sols pes al Govern, sinó com a garantia dels ma- 
teixos esmenants, k s  a dir, com a garantia dels altres 
Grups. Per tot aixo, perquk precisament la garantiaju- 
ridica de tots els Grups i de tots els Diputats queda molt 
miis consolidada a travks dct Dictamen de la Comissib, 
nosaltres mantindríem aquest text i ens oposaríem a les 
esmenes presentades tant pel Partit Socialista Unificat de 
Catalunya com pel Grup Socialista. 

Moltes gracies, senyar President. 
EI Sr. PRESIDENT: El senyor Amestoy desitja recti- 

El Sr. AMESTOY; Creiem que no cal, senyor President. 
Ei Sr. PRESIDENT: El senyor Lluís Garcia desitja 

rectificar? 
El Sr. GARCÍA: Seiior Presidente, seiioras y señores 

Diputados: creo observar que en la respuesta del sefior 
Diputado Jaume Camps se ha pretendido confundir, en 
este caso, intencionadamente Q no, a la C h a r a  utili- 
zando la argumentacirjn de que es uno de 10s Reglamen- 
tos, que nosotros aceptarnos, que regulan de una manera 
mas progresiva el paquete global del impulso y el control 
de la iniciativa politica y del gobierno del Consell Execu- 

ficar? 

tiu, Nosotros aceptamos este principio, pero entendemos 
que en este caso estamos discutiendo el tema estricto y 
exclusivo de la macibn, producto de una interpelacibn 
que realiza cudquier Diputado o un Grupo parlamenta- 
rio de esta Camara. En consecuencia, nosotros tenemos 
que plantear, y asi 10 hace el Grupo Socialista, que es 
evidente, y la práctica parlamentaria 10 demuestra, que si 
no se provoca una formula que permita que 10s Grupos, 
y en este caso tambitn 10s señores Diputados, puedan 
presentar la sustanciación de la mocion el mismo dia de 
la presentacih de la interpelacion, se produce inexorn- 
blemente un atasce en el desarrollo de 10s debates pro- 
ducto de las mociones. Atasco inevitablmente -y asi 10 
demuestra la larga trayectoria parlamentaria de todos 10s 
paises de la Europa Occidental, y concretamente, muy 
cerca, el Congreso de Diputados de Madrid- que viem a 
significar de alguna manera que uno de 10s temas funda 
mentaies entra en un proceso de congelacibn por parte, 
en este caso, del Gobierno, del Consell Executiu, a travk 
de 10s cuaies evidentemente pierde absoluta actualidad 
cada una de las interpelaciones y mociones producto de 
ellas que presenten 10s Grupos parlamentarios y 10s Di- 
pntados. Entendemos que es absolutamente necesario (es 
produeixen remor de veus ifvrtes protestes en un sector 
,de la Cambraperqug en aquest moment el Diputat se- 

- .hyor Casanovas abandona el sal$ plantear esta unida$ 
de actos si queremos redmente que esta Cimara se dote 
de una mayor eficacia, si queremos que esta Cimara se 
dote de una mayor operatividad y de una mayor transpa- 
rencia para ios debates producto de las mociones que se 
plantem en esta C h a r a .  

Se trata también de un problema de transparencia. Si 
de 10 que se bata es de atrasar las mociones de tal ma- 
nera que se impida reaimente este debate transparente, 
nosotros entendemos que esto seria negativo para el 
buen funcionamiento de la Camara. Y no ~ Q S  sirve en 
este caso, con todos los respetos y con toda la cortesia 
necesaria, el argumento de que la rnocih se tiene psepa- 
rada dc antemano. No nos sirve, porque nosotros consi- 
derarnos a un sefior Diputado, tambikn como se dijo 
aqui en el debate de ayer, suficientemente preparado e in- 
teligente como para plantear y traer a esta Cimara, pro- 
ducto de lina interpelacibn, la mocion que sea precisa, y 
creemos que es un problema de redaccion que no lc va a 
costar al señor Diputado grandes esfuerzos despuks, una 
vez conciuida la reunibn, y presentada, como decimos en 
nuestro texto, el mismo dia de SustanciaciÓn de la inter- 
pelacih. Creemos que esto no es un problema enorme- 
mente gsave para 10s sefiores Diputados y para 10s Gru- 
p s  parlamentarios y que realmente 10s servicios de la 
Camara han demostrada sobradarnente su eficada, y de 
10 que se trata es de datarnos de un reglamento opera- 
tivo, de un Reglamento efieaz, que permita realmente la 
accion de impulso y de control de 10s sefiores Diputator; 
y de 10s Grupos parlamentarios. 

Muchas gracias. 
(El senyor Camps i Rovira demana per parlar.) 
El Sr. PRESIDENT: Ei senyor Camps per rectifica- 

cib? (L’it~terpel~iat rnangesta que s i )  
Ei Sr. CAMPS 1 ROVIRA: Senyor President, senyors 

i senyores Diputats, jo tambe amb tota cortesia i amistat 
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en aquest cas voldria dir ai senyor Diputat Garcia que 
argumentar no és mai confondre. Jo no he volgut pas 
confondre la Cambra. També li voldria dir que si aquest 
titol del Reglament, el del control de l’acciÓ politica i de 
govern, ha resultat el més progressiu de les legislacions 
parlamentaries -i em felicito que el Diputat senyor 
Garcia coincideixi amb mi--, aixo es mkrit d’aaquesta 
Cambra. En tot cas, ens n’hem de felicitar tots. No prete- 
nia pas una apropiacib indeguda o deguda d’aquest 
merit. Per6 a mi em sembla que no ens convencen gens 
les argumentacions del Diputat senyor Garcia, perque 
em temo que els arbres li han tapat el bosc. És a dir, en 
les dues esmenes hi ha una filosofia segons la qual es 
contempla una dialketica d’i nterpel4aciÓ entre inter peblat 
i govern. I al si d’aquesta dialectica, amb les orelleres 
d’aquesta dialecka, s’oblida el respecte que mereixen, en 
primer lloc, I’interpcl-iant i sobretot els altres Grups de la 
Cambra. Deixem de banda ei terna de la reunió. D’acord 
amb l’esmena, s’obliga aquesta Cambra a restar reunida 
dintre la mateixa reunió, part de la sessió, per a poder 
presentar la moci6 d’acord amb l’artide 56, per cohe- 
rincia. És a dir, .és molt m6s flexible, evidentment, la 
formula del text de Comissi6 que permet presentada 
l’endemb, estigui o no estigui reunida aquesta Cambra 
eventualment. 

En segon lloc, desprks d’un debat sobre una jnter- 
pel.lacio, és absolutament lbgic que, contemplat en el seu 
context i amb la tranquilalitat que potser no es pot donar 
en la mateixa reunib, el Grup o e1 Diputat interpelkmt 
pugui redactar aquesta moci6 i presentada l’endema. 
No i s  un problema de vint-i-quatre hores. Sc’ns parlava 
abans d’un termini d’un mes en comptes de quinze dies 
per garantia dels Diputats. Estem parlant, no d’un mes o 
de quinze dies, que ens demanava el senyor Rib6 i que 
hem aprovat juntament amb el Grup esmenant del Partit 
Socialista Unificat de Catdunya. Estem parlant d’hores. 
Pot finir la reunib a les quatre de la matinada i a les vuit 
del mati o a les nou, que crec que els Serveis de la 
Cambra ja són aqui, es pot presentar. Pel que fa a la dis- 
cussib de la interpeEdaci6, la propera sessió és una garan- 
tia, no per al Govern interpelkt, senyor Garcia, e s  una 
garantia per als altres Grups i Diputats que puguin fer-hi 
esmenes, i aix6 és el que no ha. contemplat. 

1 finalment jo voldria dir que aquest terna ks impor- 
tant, I he dit abans que es important perque moltes vega- 
des es mitifica la qiiestib de mociú de censura, i cal recor- 
dar que dels tres-cents catorze governs eonstituits sota 
rhgim parlamentari des de I’any 45 al 76, si no m’equi- 
VOCO, nomis trenta-quatre, 6s a dir, el 10,8%, deuen la 
seva caiguda a I’accib d’una mocii, de censura, a una 
qÜesti6 de confianqa perduda. En tots els altres casos són 
l’erosió i el desgast que carnporten precisament els altres 
mecanismes annexos, com preguntes, interpel.lacions, els 
factors que obliguen a aquesta caiguda, a part de gene- 
rals Pavia. 

Moltes gracies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Senyors Diputats, acabats els 

torns a favor i en contra de les esmenes i retirada l’esme- 
na 65 en favor de l’esmena 66, ens queda ara per defen- 
sar encara I’esmena en velo presentada per Esquerra Re- 
publicana de Catalunya. En nom del Grup d’Esquerra 

Republicana, té la paraula per a la defensa el senyor Vi- 
cens. 

El Sr. VICENS: Des de l’escó, senyor President. Es 
tracta de fer que els Diputats que tenen dret a presentar 
interpel-lacions també tinguin dret a presentar-hi les mo- 
cions subsegüents. Tai com esta al text del Dictamen, no- 
més poden presentar mocions d’aquest tipus els Grups 
parlamentaris. El que intentem, doncs, és fer congruent 
aquest article 125 amb ei 123, que k s  ei que autoritza els 
Diputats a formular interpel-lacions. 

El Sr. PRESIDENT: Algun torn en contra? (PQus~J.) 
No hi ha torn en contra. Per tant, el debat sobre aquest 
article queda clos i podem passar a les votacions. Evi- 
dentment, les dues esmenes que queden en peu modifi- 
quenwpectes diferents del text del Dictamen, i, per tant, 
és dificil dir quina Cs més allunyada d’aquest text. 
Sembla, en principi, que la que el modifica més substan- 
cialment és l’esmena 66, del Grup Socialista, encara que, 
ho repeteixo, les modificacions que l’una i l’altra propo- 
sen son distintes i sobre ternes diferentes. (E2 senyor 
Martí? demana per parlar.) Senyor Marth. 

El Sr. MARTfN I TOVAL: Nosaltres entenem, se- 
nyor President, que la nostra esmena és la menys allu- 
nyada, ya que permet la possibilitat que es faci ia moció 
en una sessi6 diferent d’aquella en quk s’ha presentat la 
interpel4acib quan no hi hagi prevista una rcunió següent 
en la mateixa sessib. 

El Sr. PRESIDENT: ¿Pero el senyor Martin creu que 
realment 6s mks allunyada del text del Dictamen que 1”s- 
mena en veu que nomes canvia simplement el fet que 
també un Diputat pot presentar una rnocib? 

El Sr. MARTfN I TOVAL: Senyor President, tenint 
en compte que el tema dels Diputats 6s una cosa tan allu- 
nyada del text originai de la Comissió.,. 

El Sr. PRESIIJENT: B$ com que la qüestib no tl: 
gens d’importbcia, no hi ha cap inconvenient que sigui 
votada primerament l’esmena en veu del Grup d’Esquer- 
ra Republicana. 

(El senyor Capdevila s ’aixeca per parlar.) 
El Sr. CAPDEVILA: Senyor President, entenem que 

hi ha una Interpretacib diferent de I’aarticle i de l’esmena 
presentades per Esquerra, perquh realment el nostre 
Grup entenia i entkn que fa un aclariment, perqut dissen- 
tíem de I’cxpllicació donada pel senyor Vicens que nornks 
podien presentar mocions els Grups. Creiem nosaltres 
que no ks aixi, perquh mai un Grup no firma com el Grup; 
per tant, si no hem dit res en aquest cas, és perquk hi es- 
tem d’acord. Diriem que interpretavern que ja era possi- 
ble que un Diputat pogués presentar mocions. Aleshores, 
si interpretavern aixo, logicament interpretem que l’esme- 
na que és més allunyada del text és l’esmena socialista. 

Moltes gricies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: No en fem quest6 Bé, doncs, 

aleshores comencem per la votaci?, de I’esmena socia- 
lista. 

Els senyors Diputats que estiguin a favor de I’esmena 
socialista que vulguin alqar-se. 

Els senyors Diputats que hi estiguin en contra? 
Els senyors Diputats que vulguin abstenir-se? 
L’esmena socialista ha estat rebutjada per 54 vots a 

favor, 62 en contra i cap abstenció. 
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Passem ara a votar, en el mateix apartat, I’esmena en 

Els senyors Diputats que hi estiguin a favor, que vul- 

Els scnyors Diputats que hi estiguin en contra? 
Els senyors Diputats que vulguin abstenir-se? 
I.,’esmen;?. presentada pel Grup d’Esquerr;i Republi- 

cana ha estat aprovada per 65 vots R favor, cap en 
contra i 5 3  abstencions. Entenem que amb aixb queda 
aprovat I’apartat 2 de I’article 125. 

Anem ara a votar E’apartat numero 1 i I’apartat nú- 
mero 3 d’aqucst mateix article i, si els senyors Diputats 
hi estan d’acord, padsiem aprovar també I’article 126 i d 
127, als quals no hi ha esmenes presentades. No hi ha 
objecció? (Pausa.) 

13é, doncs, els Diputats que estiguin cl’acord amb els 
apartats primer i terccr de I’articlc 125 i amb els articles 
126 i i27 del text del Dictamen, que es pesin dempeus. 

veu presentada pel Grup d’Esquerra Republicana. 

guin alqar-se. 

Els scnyors Diputats que hi estiguin en contra? 
Els scnyors Diputats que s’abstinguin? 
No hi ha ni vots en contra ni abstencions; queda, 

doncs, aprovat amb aixb ia totalitat, la resta de l’articfc 
125, és a dir, eis apartats 1 i 3 i els articles 126 i 127. 

Per explicacib dc vot del Grup Centrista, t k  la paraula 
el senyor Capdcvila. 

El Sr. CAPDEVILA: Senyor President, senyores i se- 
nyors Diputats, en nom del Grup de Centristes us he 
d’cxplicar el vot nostre a l’apartat segon de l’article 125, 
SI qual hi ha hagut emenes per part del Grup parlamen- 
tari comunista i socialista i a I’esmena $’aclariment, u en 
veu almenys, del Grup d’Esquerrn. 

Repetiria q u i ,  senyor President, senyores i senyors 
Diputats, els arguments que el nostre Grup parlamentari 
va donar ja en la Comissió sobre la presetitacii, no de 
mocions el mateix dia, tal corn proposaven Ies esmenes 
comunistes i socialistes sobre aquest terna, i, d’altra ban- 
da, quan s’ha de debatre la rnocio presentada. Nosaltres 
havíem dit i repeteixo ara que crkicm aporlli que no es 
presentés o hi haguks necessitat de psescntar la mocio el 
mateix dia. Enteniem que era bo que es poguks presentar 
el dia segiient per tota una sbric de rams de carhctcr 
thcnic, temporal, de comodidat, etc. Que certament pot 
havcr-hi, i jo entenc i enteníem, interpretacions per part 
dels Grups esmenants pel fet que la rnocib podia veure’s 
indefinida quant al temps, que es podia veure ajornada 
({sine dic)), i que realment era bo que la mocib es veiés al 
mbs a prop possible de la interpel4aciÓ de la qual portava 
causa. 

Pero si analitzem fredament la qüestió, si analitzem 
qu6 és la sessib, qui: es la reunió, corn s’ha dit abans, i s  
possible que una reuni6 acabi a aftes hores del vespre i 
que no continui‘ a i’endema -la sessi6 de la qual dóna 
terme o fineix aquella reunió. 12s cert que potser a ia 
practica realment qui formula la interpelalacib porti la 
moció preparada, pero que no k s  Iogic quc aixb sigui aixi, 
perquk d’alguna manera cal pensar que qui formula una 
interpcMacib ha estat de resultes de la contesta que se li 
d h a  per part del Consell Executiu. Per tant, no es pot 
prcjutjar, d’cntrada, que la contesta no sera positiva i, 
per tant, porfaja preparada la moció a la butxaca. 

D’altra banda, nosaltres dhiem i vam suggerir, pero no 

es va incorporar, que consideravern valid que es digués 
que la moció hauria de ser formulada o anunciada a la 
mateixa reunib, pero presentada l’endemh. I aixb sí que 
consideravem que podia ser bo, i donava sortida al tema 
en aquest aspecte. Es a dir, escoltada la contesta a la 
seva hterpel.laciÓ formuiada per un Diputat, en el mateix 
acte o en la mateixa reunib, podia tornar a prendre la pa- 
raula i dir que no es trobava o que no es donava pcr sa- 
tisfet amb la contesta que li havia donat el Consell Exe- 
cutiu, i que, per tant, anunciava el seu propbsit, o el del 
seu Grup parlamentari, de presentar una moció. I 
aquesta, la presenta l’endema. Perquk veurem corn hi ha 
hagut o hi haura molts dies o reunions en qu& aquestes 
acabaran a dtes hores. 

Tambk estavem nosaltres d’acord, i hi estern, que la 
moció una vegada acceptada. per la Mesa i considerada 
cungruent s’incloura en l’ordre del dia de la sessio ple- 
naria vinent. I aleshores, no estavem d’acord amb l’es- 
quema socialista. Per quk? Perque deia, o diu, que <ces 
debatra en la reunib que se celebrari l’endcmi de la 
substanciació de la intcrpelmlacioi). Com que havíem 
allegat que podia ser molt bé que la interpel.laciÓ es veik 
n l’última reunio de la sessib en qwk s’estava cursant 
ordre del dia, aixb obligava a celebrar tina nova reunió 
no prevista l’endemi de la reunió en la qual s’havia 
substanciat la interpel4aciÚ. I per sortir al pas, perqui es 
va entendre aquest argument com a 1x1, cl Grup So&- 
lista hi ha afegit que si no estigues prevista aquesta reu- 
nió a l’ordre del dia de la sessió, la rnocib es debaira a la 
sessió següent del Ple. bs  aquí quc s’incorpora al text .ja 
aprovat per aquest Ple i inicialment aprovat per Comis- 
si& 1 aleshores, si tamhk analitzem fredament all0 que pot 
passar, és que sempre, sempre, quasi sempre almenys, 
seri així. Com a minirn, sera cert en un cinquanta 
per cent, que es veuria sempre a Ia sessib vinent, perqui 
si normalment cal pensar, i ara no tenim la prictica a&- 
quada o suficient o I’experiencia per a a p e l h  a aquesta 
experikncia, que una sessió es compondri normalment 
de dues reunions, &s a dir, de clos dies, sembla lbgic pen- 
sar que les interpel4acions es vegin el segon dia, amb la 
qual cosa automaticament totes les mocions cs veuran a 
la sessió de la setmana següent. Per& en hltim terme, fins 
i tot admetent que hi hagi interpel4acions tots dos dics, 
les dues reunions, corn a mínim --repeteixo-, el cin- 
quanta per cent, doncs, el segon dia es veurien sempre a 
la sessió següent, 

Pcr tant, veiem que certament aquí no hi aportava res, 
que hi havia més aviat un entrebanc de les tasques parla- 
mentaries o dels drets dels Diputats quant a la possibili- 
tat de poder presentar la moció el dia següent i que real- 
ment, analitzant fredament el tema, veiem que quasi to- 
tes, per no dir totes les mocions, es veurien o es veuran 
sempre necessariamcnt a la setmana següent, 

Moltes gracies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Alguna altra. explicacilj de vot? 

(Pausa.) No havent-hi mks explicacions de vot podem 
passar al debat i l’aprovacib de l’article 128. A l’article 
128 hi ha presentades tres esmenes: una a I’apartat 2, 
una a l’apartat 3 i una a l’apartat 5, pel Grup Socialista, 
pel Grup Socialista i pel Grup parlamentari del Partit So- 
cialista Unificat respectivament. 
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Per a defensar l’esmena relativa a l’apartat 2, tk la pa- 

(El senyor Martin i Toval s’aixecu per parlar.) 
El Sr. MARTÍN I TOVAL: Retirem l’esmena. 
EI Sr. PRESIDENT: Queda retirada. Molt bk Ales- 

hores l’esmena número 67 a l’apartat 2 queda retirada. 
L’esmena número 68 a l’apartat 3 es manté? 

El Sr. MARTfN 1 TOVAL: Retirem l’esmena. 
El Sr. PRESIDENT: Queda retirada. Llavors queda 

només, en aquest article, I’esmena número 69, presen- 
tada pel Grup parlamentari del Partit Socialista Unifikat 
a l’apartat cinquk. 

raula, en nom del Grup Socialista, el Diputat ... 

(El Sr. Ribo’ s’aixecu per parlar.) 
El Sr. RIM% Retirem l’esrnena, senyor President. 
EI Sr. PRESIDENT: Queda retirada. En aquestes 

condicions, l’article queda sense esmena i pot tsser votat. 
¿as que els Grups que havien presentat esmenes ante- 
riorment desitgen que els diferents apartats siguin votats 
separadament? (Hom mangesta que no cal,) No cal. Ré. 
Aleshores podem votar la totalitat de I’article 128 en el 
text del Dictamen? (Pausa.) 

Els senyors Diputats que estiguin d’acord amb el text 
del Dictamen per a l’article 128, que es posin dempeus. 

Els senyors Diputats que hi estiguin en contra? 
Els senyors Diputats que vulguin abstenir-se? 
No havent-hi cap vot en contra ni cap abstenci6, l’arti- 

cle 128 queda aprovat, segons el text del Dictamen, per 
unanimitat dels presents. 

A l’article 129 hi ha una esmena en veu presentada pel 
Grup parlamentari d’Esquerra Republicana, i així mateix 
hi ha una esmena en veu presentada a l’article 130, que 
est& relacionada amb l’esmena anterior. Aleshores pro- 
poso que el senyor Secretari doni lectura a les dues es- 
menes, ja que jo pregaria que, per a simplificar el debat si 
fossin admeses a tramit, fossin defensades conjunta- 
ment. 

El Sr. SECRETARI: Esmena de l’article 129. Es pro- 
posa canviar la redaccio actual del punt I per: ({Les 
proposicions no de llei per a formurar a la Cambra pro- 
postes de resolució han de ser subscrites per un Grup 
parlarnentari o per un Diputat amb la signatura de qua- 
tre membres més de la Cambra.)) 

A l’article 130, d’addicib ai punt I,  després de Grup: 
({o del Diputat autor de la mocib. L‘article 130 quedaria 
de la manera segiient: d. La proposició no de llei 
inscrita a I’ordre del dia sera objecte d’un debat en que 
podran intervenir, despres del Grup o del Diputat autor 
de ta moció, un representant de cadascun dels Grups 
parlamentaris., .)) 

El Sr. PRESIDENT: Algun Grup parlamentari S’O- 
posa que siguin admeses a tramit aquestes dues esme- 
nes? (Pausa.) No hi ha oposici6. En aquest cas, et Grup 
parlarnentari d’Esquerra Republicana vol fer-ne la de- 
fensa? 

El Sr. VICENS: Si, senyor President, des de l’escó, 
nomks. 

El Sr. PRESIDENT: D’una manera general, he rebut 
indicacib que des de la tribuna del pliblic, quan es parla 
des de l’escó, moltes vegades no es pot sentir la interven- 
ció? de manera que, encara que sigui curta i excusant-me 
per IA molistia que aix& representa per als senyors Dipu- 

tats, potser seria preferible, quan es tracta almenys de de- 
fenses o de torns en contra, parlar des d‘aqui dalt. 

EL Sr. VICENS: L’esmena en veu que presentem a 
l’article 129 tk la finalitat de fer que, igual corn els Dipu- 
tats poden presentar proposicions de llei, en puguin pre- 
sentar de no de llei en les mateixes condicions. La pso- 
posicib no de llei té un nivell jurídic legal inferior a la 
proposició de llei, i ens sembla que, si es demanen certes 
condicions perquh els Diputats puguin presentar proposi- 
cions de llei, aquestes mateixes condicions els permetin 
presentar proposicions no de llei. Quant a l’esmena de 
l’article segiient, 130, és per a permetre a aquests Dipu- 
tats, com k s  lbgic, que, a més de presentades, les puguin 
defensar. Aix.6 bs tot. Grhcies, senyor President. 

El Sr. PRESIDENT: Algun torn en contra? 
El Sr. M A R T h  I TOVAL: Un aclariment, senyor 

El Sr. PRESIDENT: Si, digui, senyor Marth. 
El Sr. MARTfN I TOVAL: M’excuso, senyor Presi- 

dent, davant de la tribuna del phblic. Nom& per dir que 
es evident que entenem que aquesta esmena en veu, igual 
que la que es va presentar ahir en el sentit d’esmena a la 
totalitat, no és el tema nomts del no adscrit, sinó de quai- 
sevol Diputat. Moltes gracies. 

(El Sr. Vicens s ‘aixeca per parlar.) 
El Sr. VICENS: Senyor Martín, no he dit aquesta 

expressió ni en presentar I’esmena ni ara en Pa meva de- 
fensa. 

El Sr. MARTIN I TOVAL: És un aclariment als efec- 
tes d’acta, senyor President. 

El Sr. PRESIDENT: Esclariment ha estat donat pel 
Portaveu del Grup esmenant. Si no hi ha, doncs, altres 
paraules, podem passar directament a la’votació de les 
dues esmenes conjuntament. Algun Grup parlamentari hi 
tindria inconvenient? (Pausa.) No. Bém Neshores, des del 
punt de vista procedimental, guanyarem temps. Votem, 
doncs, les dues esmenes en veu a I’apartat 1 de l’article 
i29 i I’apartat 1 de i’article 130, que ha presentat el Grup 
d’Esquerr a Repubiicana. 

Els senyors Diputats que hi estiguin d’acord, que es 
posin dempeus. 

Senyors Diputats, hi ha alguna dificultat a fer el re- 
compte. Si es volguessin posar al més aviat possible en el 
seu lloc ... Moltes gracies. 

President. 

Els senyors Diputats que hi estiguin en contra? 
Els senyors Diputats que vulguin abstenir-se? 
Les dues esmenes han estat aprovades per 93 vats a 

favor, cap en contra i 22 abstencions. 
Passem ara a votar els apartats 2, 3 i 4 de l’article 129 

i I’apartat segon de I’article 130. I si eis senyors Diputats 
no hi tenien inconvenient, podríem votar també tots els 
artictes successius fins a l’article 144 inclusivament, ja 
que en tots aquests articles no s’ha presentat cap esmena. 
No hi ha objeccih? (Pausa.) Fer tant, votem el text dei 
Dictamen per als apartats 2, 3 i 4 de l’article 129, per a 
l’apartat 2 de l’article I30 i per a I’aarticle 13 1 i successius 
fins a l’artielc 144 inclusivament. 

Els senyors Diputats que hi estiguin d’acord, que es 
posin dempeus. 

Els senyors Diputats que hi estiguin en contra? 
Els senyors Diputats que volguin abstenir-se? 
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N o  h m x t - h i  ni vots en contra ni abstencions, queden 
aprovats els apartats 2, 3 i 4 de l’article 129, I’apartat se- 
gon cle l’article 130 i de l’article 13 I i successius fins r?. 
I’article 144 per unanimitat dels presents, 

A l’article 145, apartat 1 ,  hi ha una esmena en veu 
d’Esyuerra Republicana -1’Últirna de les que han estat 
rebudes a la Mesa. Prego al senyor Secretari que la vul- 
gui llegir. 

11?1 Sr. SECRE?‘ART: Article 145, apartat i, esmena 
d’addicid!: (<L,’autoritzaciÓ per a no assistir d s  treballs 
parlamentaris, els Diputats pertarryents a un Grup parla- 
mentari han dc sol-licitar-la al President del Parlament a 
través del seu Grup. Els Diputats no adscrits poden fer- 
ho directament H. 

131 Sr. PRESIDENT: Algun Grup parlamentari tt? ob- 
jtxcib a la tramitació d’aqucsta esmena? ( P ~ M s u . )  No hi 
ha objecció. El Grup parlamentari d’l?squerra Republi- 
cana vol defensar-ka? El senyor Vicens i k  la paraula. 

El Sr. VICENS: Senyor President, senyores i senyors 
Diputats, per forca hc de comcnqar dient al senyor Mar- 
tiri i Tova1 que aquesta vegada haig d’utiiitzar I’expressib 

:Diputat no adscrit per c7. Ter aquesta defensa. Ei motiu e s  
que, si no s’introdui’a aquesta csrncna, tenint en compte 
com 6s el text del Dictamen, les absh ie s  dcls Diputats 
no  xiscrits fnrqosarnent haurien de ser sempre no auto- 
ritzades, El text del Dictarncn, cfcctivamcnt, exigeix 
solalicitar I’autoritzacio R I  President del Parlament a tra- 
vks del seu Grup. En no pcrtanyer B cap Grup, no 
tindrien manera de demanar aques1.a nutoritxncib 3 esta- 
rim condernn ats sempre a ahsencies n o  autoritzades. 
Ens scmbla qut: nixb seria un absurd evident i cluc cal 
evitar--ho. Es per aquesta raó que preseiitcrn E’csmena. 

Gricies, senyor President. 
El Sr, PRESIDENT: Algun torn en contra? (Puusa.) 

No hi ha torn cn contra. Per tant, podem passar directa- 

Els senyors Diputats que estiguin d’acord amb I’cs- 
mena a l’apartat 1 de i’articlc 145 presentada pel Grup 
d’lkpterra Republicana que es posin dempeus. 

7 ment ii la votncib. 

131s senyors Diputats que hi estiguin en contra? 
Els senyors Diputats que vulguin abstenir-se‘! 
L’esmena del Grup parlamentari d’Esquerra liepubli- 

cana ha estat aprovada pcr 63 vots a favar, cap en 
contra i 5 3  abstencions. 

Ens queda ara per votar el punt 2 de l’article 145, nl 
qual no s’havia prcsentat cap esmena, Si els senyors Di- 
putats 1 1 0  hi tenen cap inconvenient, podríem votar si- 
multaniameni I’article 146 i tots els articles successius 
fins a l’article 155 inclusivament. A tots aqucsts articles 
no hi ha presentada cap esmena, No havent-hi cap objec- 
ció? votem, doncs, en el text del Dictamen, l’apartat sc- 
gon de I’anrtisle 145 i l’article 146 i successius fins a I’arti- 
cle i 5 5 inclusivament. 

Els senyors Diputats que hi estiguin d’aacord, que vul- 
guin posar-sc dcmpeus, 

Els senyors Diputats que vulguin vot.ar en contra? 
Els senyors Diputats que vulguin abstenir-se? 
No havent-hi ni vots en contra ni abstcncions, queden 

aprovats per unanimitat dels presents l’apartat 2 de I’arti- 
d e  145, l’article 146 i tots els que segueixen fins a I’ar- 
ticle 1 5 5 inclusivament. 

I ens queda ara l’article 156, a I’apartat segon del qual 
hi ha presentades quatre esmenes coincidents, perquc 
mantenen el text de la Ponhcia, subscrites pcls senyors 
Benet i Partabella i pel Grup Socialista i et Grup parla-. 
mentari del Partit Socialista Unificat de Catalunya. (,Els 
signataris d’aquestcs esmenes volen defensar-les cada ui1 
personalment? (fils senyors Berzet i PortctMh manges- 
telz que no.) Els senyors Benet i Portabella diuen que no. 
Bk, doncs, tk la paraula el senyor Martin en nom del 
Grup Socialista. 

El Sr. MARTÍN 1 TOVAL: Senyor President, senyo- 
res i senyors Diputats, I’article 156 establia, cn el text de 
la Ponencia, que I’Oficial major del Parlament, sota la di- 
reccib del President i de la Mesa, exerciria determinades 
funcions i que seria {{nomenat per la Mesa de la Cambra, 
a proposta del President, d’entre cls lletrats del Parln- 
ment)). Aquest és el text al qual nosaltrcs voldríem que es 
tornés, ja que finalment cl Dictamen de la Camissib va 
decidir, per majoria, el criteri que l’Oficial major fos 110- 
inenat per la Mesa a proposa del President --criteri quc 
ningú 110 contesta- per6 no ja entre lletrats del Parla- 
ment, sinb entre el genkric, el més gentric nom de funcio- 
naris amb títol superior. 

Per qui tk imporihncia e! tema? Al nostre cntendre, tt: 
importkcia el tema perqui: lletrats del Parlament k s  un 
específic de fwicionaris, d’alts funcionaris, en ayucst cas, 
cicI Parlament, i en el quc és el programa del seu possible 
concurs-apasicitr --esperem que sigui pcr concurs--opo- 
sició---, cn el contingut del patrimoni ctiltural que s’cxi-- 
geix a aquests candidats a lletrats, s’cstahleix com a clau 
fonamental de contiixer a fons quin 6s cl funcionament 
d’un Parlament. La qual rnatkria és7 no ja jurídica, no ja  
clc ciencia política, sinb iina especificitat dintre de l ’ h b i t  
ác la ciencia juridica, de la. cikncia politica ({in genere~,. 
Creiem que l’Oficial major del Parlament, que &s, no no- 
mks el cap de serveis, no només -si ho voleu- el sots- 
secretari, si entenem el Parlament coin un Ministeri, com 
un Departament, com una Conselleria, sinó, més enlli 
d’aaixb, I’assessor fonamental del funcionament del Parla- 
ment, el qui d’alguna mancra dbna les directrius, ai nivell 
tkcnic i d’assessor pero directrius, de corn s h n  cl’iin- 

terpsetar les normes, no normes reglamentaries nom&, 
sinb en quin punt, per exemple, ei Parlament podria 
caure en un error jurídic que podria afectar fins i tot el 
quc ks I’ordenarnent juridic general de la Generalitat o 
l’ordenament jurídic general cle I’Estat i, mks enlla d’aixb, 
fins i tot I’ordenament juridic general del quc podria scr 
-sobre la base d’una incorporacib d’Espanya al Mercat 
Comú- el conjunt d’una normativa aplicable a Europa. 
Un primer assessor, que, naturaintent, desprks tenim n 
I’Estatut -1’article 42- l’organisme que pot judicar, quc 
ha de judicar sobre la possible inconstitucianalitat, abans 
dcl rccurs d’inconstitucionalitat, etcktera, per6 una per- 
sona, una funcio que comporta un assessorament jurídic 
parlamentari clau en el funcionament d’un Parlament i 
s’ha demostrat a tots els Parlaments, entenem que convé 
que tingui, prescindint de referkncies de dret comparat, 
un minim, unes condicions basiques que permetin d’assc- 
gurar que sera un expert en dret parlamentari. Un expert 
en dret parlamentari, que k s  una especificitat, ho tor-. 
no a dir, no d’una titulació, dret, no d’una titutacib, 



ciencia politicg, sinb d’una especificitat, dret parlamen- 
tari, que s’aconsegueix com a conseqüencia de guanyar 
un concurs, un concurs-oposicio, una oposici6 en la qual 
el terna clau i fonamental es aquest, e1 dret parlamentari. 
I aixo, jen quin tipus de funcionari ho exigirem.en aquest 
Parlament, corn en qualsevol Parlament? En els lletrats 
del Parlament de Catalunya. I par aix6 el problema no bs 
un problema de títol superior. Es que nosaltres no ens ne- 
guem que economistes, arquitectes, fil6,legs puguin ser 
Oficial major del Parlament de Catalunya, pero que pri- 
merament, si us plau, passin la prova de lletrats del Par- 
lament, que ia poden passar, perquk segurament, per a 
ser lletrat del Parlament, almenys nosaltres ho abona- 
riem aixi, un dels elements a exigir seria tenir un titol su- 
perior, el que sigui, per exemple doctor en medicina, el 
que sigui. Pero s’han de passar unes proves, perquk es 
tingui constancia que s’es expert, malgrat que s’ks doctor 
en medicina -a part que doctors en medicina poden fer 
de moltes C Q S ~ S ,  des de President de la Generalitat al que 
sigui-, que poden ser també lletrats dei Parlament, i una 
vegada que sbn lletrats del Parlament, k s  quan entre ells 
hem d’escollir I’Oficial major. I nomes és aixb,. Nosaltres 
no ens neguem que un arquitecte sigui Oficial major, 
pero, si us plau, que abans demostri que sap dret parla- 
mentari, perqui, si no, nom& ens podria servir per a 
!’ampliació de1 Parlament de Catalunya. 

Moltes grkies. 
El Sr. PRESIDENT: Per al torn en contra a l’esmena 

que acaba de defensar el Portaveu del Grup Socialista? 
El Sr. HORTALA: Senyor President, si Cs possible, el 

torn en contra #Esquerra Republicana, el fariem desprks 
d’haver escoltat tambe la defensa de I’esmena pdr p u t  
del. Partit Socialista Unificat de Catalunya. 

El Sr‘ PRESIDENT: D’acord amb els precedents és 
possible. Té la paraula, doncs, en nom del Partit Socia- 
lista Unificat el Diputat senyor Marcel Planellas. 

Ei Sr. PLANELLAS: Senyor President, senyores Di- 
putades, senyors Diputats, de fet, el vot particular que 
presenta el Grup Parlamentari del Partit Socialista Unifi- 
cat de Catalunya coincideix amb el que presenta el Grup 
Socialista. Per tant, intentark estalviar el m k i m  de pa- 
raules i concretar molt les raons de per qu& nosaltres de- 
fensem que es torni al text de la Ponkncia. 

Fonamentalment, nosaltres diem que !’Oficial major 
del Parlament ha de ser un lletrat i no un dels funcionaris 
amb titol superior perquk, a l’apartat que acabem d’apco- 
var de l’artkle 156, veiem que I’Oficial major, a més a 
mts de cap superior de tot el personal i de tots els serveis 
del Parlament, és alhora qui compleix les funcions tkcni- 
ques de sosteniment i d’assessorament deis hrgans rec- 
tors del ParIament. És a dir, ks el responsable d’assesso- 
rar, ni mts ni menys, brgans tan vitals d’aquest Parla- 
ment com la Mesa i carn la Junta de Portaveus. A parer 
del nostre Grup, aquesta responsabilitat de l’assessora- 
ment tkcnic d’brgans tan vitals corn la Mesa i carn la 
Junta de Portaveus és una qüestió on, a més a mks d’un 
titol superior, cal un coneixement profund de tot el pro- 
cés i de tot I’entrallat legislatiu. Jo diria que si t’activitat 
fonamental d’uun Parlament, la seva rab de ser, és l’activi- 
tat legislativa, per al nostre Grup és molt clar que la per- 
sona que s3cncarregui del sosteniment i de l’assessora- 

ment d’aquesta activitat legislativa ha d’ksser un entks en 
lleis, ha d’ésser un Iletrat. Al nostre entendre, no n’hi ha 
prou que i’Qficial major sigui assessorat per un cos de 
lletrats, sinb que, a mis a més, cal que I’Oficial major si- 
gui el primer lletrat de la Cambra, fet que no invalida 
que, a mes a més, hi hagi un equip que assisteixi aquest 
Oficial major en la seva funcib d’assist&ncia i tambI: per 
complir totes les necessitats que segurament aniran sor- 
tint d’assessorament gíobal en aquesta C ambra. 

Per&, R mks a mks d’aquest argument tkcnic, ens 
sembla que hi ha un altre argument, i k s  que creiem que 
aquest Parlament, amb totes les seves activitats, hauria 
de cercar sempre d’assolir el mixim de transparkncia de- 
mocratica. En aquest cas concret que estem veient, 
nosaltres creiem que aix6 passa per la canvocatcjria d’un 
conours-oposicib per a cobrir les places de lletrat, que és 
la forma que garanteix una major puresa i transpartncia, 
evitant qualsevol altra activitat que se’n pugui produir. 
La convocatoria d’un concurs públic, l’elaboracii, d’unes 
bases d’acmd amb les necessitats que tenim, la funcid, 
d’un tribunal escollit per la Mesa sbn per a nosaltres les 
millors garanties d’una puresa democratica, #una major 
transparencia, que ens sembla que k s  una cosa bona. Hi 
ha, per tant, resumint i essent molt breu, raons de caire 
tkcnic, raons d’eficacia, raons de tramparincia demo- 
cratica, que ens fan mantenir, al Grup parlamentari del 
PSU de Catalunya, el vot particular en aquest apartat i 
demanar que es retorni al text de la Ponencia, on que- 
dava clarament explicitat que I’OficiaI major havia de ser 
escollit d’entre els lletrats del Parlament. Creiem que sbn 
unes raons prou justes i de pes per a ser recollides en el 
Reglament, que, no ho oblidem, ha d’ksser la norma, la 
regla, no pas I’excepcib, per la qual s’haura de regir 
aquesta Cambra d’ara endavant, i demostrara que és un 
bon Reglament si tambC resulta vaid per a moltes 
d’altres legislatures. 

Gracies. 
EI Sr. PRESIDENT: Per a un torn en contra, corn ha- 

via demanat anteriorment, té la paraula el Diputat se- 
nyor Joan HortaiA. 

EI Sr. HORTALA: Senyores i senyors Diputats, 
aquest és un tema en gul: les argumentacions poden 
semblar de pes, per& jo diria que, aparentment, les que a 
partir d’ara es poden fer sbn de pes i, al nostre criteri, 
d’un pes superior. Les Cambres, amb una perspectiva 
histbrica, amb una perspectiva vuitcentista, certament 
que les tasques pr6pies de 1’Oficial major tenien un con- 
tingut plenament jurídic, un contingut de dret poIitic, un 
contingut de dret constitucional, de dret parlamentari, 
per6 el temps evoluciona i els mitjans que caracteritzen 
les Cambres avui dia, les necessitats, les feines d’admi- 
nistracio, fan que aquesta superspecialització doni lloc a 
kntrada de feines diferents que exigeixen coordinació, 
administracio, que exigeixen no tanta especialització en 
una tasca concreta, sinó que, partint d’una bona forma- 
ci6 jurídica, es tinguin tambk coneixements col-laterals, 
significatius i igualment importants. 

Un Parlament, juntament amb t’assessoria de caracter 
juridic, es troba avui amb problemes de persand, proble- 
mes en el sentit de contractaeib, descontractacib,, etc. Es 
troba amb problemes de I’administraciÓ dels recursos 



fiiiancers, es troba amb problemes d’una forta incidkncia 
tccnoIdgica, un Scrvei de Publicacions, unes Iniquines de 
fotocdpies, cs troba, en fi, amb tota una quantitat de co- 
ses que els temps moderns van imposant i quc fan que ia 
figura c k  1’8ficial major, que de fet és d Secretari, per 
dir-ho aixi, el Secretari general dc la Cambra, li coitrci- 
deixin tasques d’assessorament juridic, per& a la vegada 
també, tascpes de carkter gerencial. Per aixo, nosaltres 
creiem cluc hi ha un conjunt de raons que fan perfecta- 
ment viable i enterament sosteniblc que I’Oficial major, 
entks clins d’nquesta panoramica, tingui, pel fet. de tenir 
un fonunent jurídic important, un conjunt de coneixe- 
inexits que l i  permetin d’exercir la seva feina iiinh compe- 
tkncin en totes les manifestacions que 3i pertoquen. 

A mes 11 mcs, si el tema es concreta en el context regla- 
mcntari, es veuri, per l’acticle 23, que, a la Jtinta de Por- 
tavcus, 1’Oficial major hi pot assistir o hi pot haver per- 
sones cluc el rcprcsentin, a les quals delegui. Per tant, si el 
tema és de tanta especificitat, tan concret, tan superspe- 
cialitzat, sempre pot acudir a l’assessorament d’uns lle- 
trats, sempre pot acudir a persones més especialitzades 
cn tasques concretes, cluc facin la feina corresponent dins 
dc la Junta de Portaveus, que hs una de les facetes que li 
pertoquen a I’Oficial major, pero no l’iinica, i, possible- 
ment, en una estructura moderna, ni la més important. A 
mks, 1’Qficial major, d’acord amb la part de l’article 156 
que ara es discuteix i que ks justament la part que no es 
discukix per cap Grup parlamentari, resulta que aqucst 
Oficial major és nomenat per la Mesa a proposta del Prc- 
sident, la qual cosa vol dir que la figura, el ciirrec, per 
dir-ho d’alguna manera, t& unes certes prerrogatives de 
cirrec de conf’rant;a, la qual cosa refortp l’spinib que l’u- 
nivers 011 es pugui escollir tingui Ics caracteristiques mks 
amplies i, en principi, miis generiques possibles, 

D’altra banda, s’hn dit que no interessa, perli jo crec 
que sí, el dret comparat, i amb aix6 sense cap mena d’in- 
tcnció determinada, ans al contrari, reconeixent sempre 
Ics bolics intencions del company Diputat i, no obstant 
aixij, amic, Eduard Martin, company parlamentari. Ara 
corn ara, doncs, tenint en compte les seves manifesta- 
cions de fr-t uns dies en aquest context del dret comparat, 
haig de dir que el wnamotreto>), ks a dir, IPS Pavkmmts 
duns k rnondc, dc la Unim interparlernentaire, publicat 
per Presses Universitaires de France, i editat pel profes- 
sor Valentine Herman, de la Universitat d’Essex, i la 
francesa Francpise Mendel, de Ginebra, originiriament 
francesa, a les pagines 316 i 317 cs llegeix, en l’cstudi 
comparatiu deis Parinments $’arreu d’Europa, i en defi- 
nitiva del m h ,  que aquesta figura ve caracteritzada com 
cl’alt funcionari i res mes. 1 no em voldria allargar, només 
dir, tarnbk, al nivell liistoric, senyor President, senyores i 
senyors Diputats, que a l’anterior Parlament de Catalu- 
nya 1’Qficial mamior fou en Carles Soldevila, il-lustre 
escriptor, pero na lletrat. 

Res mks i moltes gracies, 
El Sr. PRESIDENT: EI senyor Eduard Martin vol fer 

ús del seu dret de rectificacib? 
El Sr. MARTr’N 1 TOVAL: Evidentment, senyor Prc- 

siclent 
El Sr. PRESJDENT: El senyor Martin t i  la paraula. 
~i Sr, MARTÍN I TOVAL: Senyor President, senyo- 

res i senyors Diputats, nosaltres estem absolutament 
d’acord, i aqui no fem una ratificacib, sinb, si es vol, una 
rectificació, amb la filosofia segurament subjacent en cI 
que deia el senyor Hortala, es a dir, que en la figura d’O- 
ficial major hi ha temes clau i temes marginals. En els te- 
mes marginals, amb assessors, arnb, diguem-ne, subordi- 
nats, 1’Ofkial major pot complir perfectament la seva 
funcib. Ara, en el que discrepem fonamentalmerat k s  en 
quines són les funcions clau i quines són les funcions 
marginals. Per a ell, les funcions clau podrien ser 
qualssevol, fins i tot la de reprografia, all6 de la miquina 
aquesta de fer fotocbpies. No, les funcions clau, a Ics 
Cambres vuitccntistes i en aquesta Cambra, sbn fona- 
mentalment d’assessorament i d’experikncia ric coneixe- 
ment en dret constitucional, dret parlamentari, dret po- 
litic, corn vulgui dir-ne el senyor I-lortali, encara quc jo 
en dic dret parlamentari fonamentalment. 

Aquest ks el seu coneixement clau, de base, i a partir 
d’aqui naturalment que convindria. que I’Oficial major, a 
mks, en tant que entre comctcs {(Sots-secretari)), per cn- 
tendre’ns, Cap de tots els serveis administratius i de per- 
sonal del Parlament tingui coneixement s d’organi tz ació, 
tingui coneixements d’administracib, etc., pero, si no els 
tk, tindra subordinats, immediats subordinats, que els 
portaran, i esperem que els portin bk. 

Ferqui: aqucsts sbn els temes marginals a la figura i a 
la funcici de I’Qficial major, aspectes administratius, cco- 
nbrnics, reprogrifics. E1’ que &s important, aqui, k s  I’as- 
sessorament en els temes i l’cxperiincia en els ternes que 
es plantejaran en aquest Parlament corn a contingut clau 
del Parlament, perquk el ParIarncnt no cs una empresa 
per R fer administracih, ni per a fer economia, ni per a fer 
el mateix pressupost ni per a fer beneficis, no, ni per ill fer 
fotocbpies, tampoc. El Parlarncnt ks per a fer Ileis, i, lla- 
vors, si s’han de fer lleis, convé que l’assessor fonamental 
de Ia Mesa, en el seu fnncionament, conegui el terna. I 
nosaltres no diem qut: no pugui conkixcn. el tenia un 
escriptor, no ho diem, ni un arquitecte, 110 he dit abans, 
ni qudscvol altra professi6 de cap manera relacionada 
amb la cikncia jurídica política pasiamenthria, no ho 
diem Diem simplement que abans d’arribar a la funcih 
d’Oficia1 major ha de passar un cancurs-oposicib per iz 
ser lletrat del Parlament, en el quai eoncurs-oposicii, si 
que es necessitara saber d’aquests ternes. Perqui: aixb sí 
que és clau; scr Oficial major del Partament requereix ser 
expert en aquests temes, sens dubte. 

Alts funcionaris del Parlament, diu el llibre {<mamo-- 
tretm que designa el senyor -6s el títol arnb qui: l’ano- 
meiia el senyor Hortala a Comissi6 i ja ara tambk al 
Ple-, alts funcionaris del Parlament, per6 ¿quins sbn cls 
alts funcionaris del Parlament? Els lletrats dcl Parla- 
ment. & un alt funcionari del Parlament l’interventor 
del Parlament? Quan la figura de l’interventor, per 
exemple, k s  qüestionada, hi ha qiiestors i nosaltres hem 
creat 1% figura del qüestor Diputat no interventor de fora 
que ve aqui. Quin 6s l’dt funcionari del Parlament si no  
els lletrats del Parlament? Amb aquest nom o amb un 
altre nom, pero experts, en quaisevol cas, els alts funcia- 
naris del Parlament, experts en dret parlamentari i en el 
funcionament del Parlament. 

Moltes gracies, senyor President. 
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El Sr. PRESIDENT: El senyor Marcel Planellas vol 
fer Ús del seu torn de rectificacio? (Pausa.) Té la paraula 
el senyor Planellas. 

El Sr. PLANELLAS: Senyor President, nosaltres 
tambe creiem que la funció principal, i en aix6 estem en 
desacord amb el senyor Hortali, que la funcib principal 
de I’Oficial maior k s  la d’assessorment de la Junta de 
Portaveus i que aquesta és una qiiestii, per a nosaltres 
prou important que no cal minimitzar. Perquk tambk 
som de I’opinib que les altres tasques, les altres feines, 
com aquí s’ha esmentat, les qüestions tkcniques, repas- 
sant una mica, per exemple, l’esquema d’organigrama de 
com funciona actualment aquest Parlament, veiem que hi 
ha un Cap de Serveis generals, que ks qui s’encarrega, o 
sota la responsabilitat del qual hi ha, per exemple, serveis 
corn Megafonia, corn el Servei de Publicacions, com els 
Serveis de Manteniment, com la Biblioteca, Arxiu, com 
molts d’altres. O sigui que nosaltres creiem que aquesta 
classe de feines, diguem-ne, més tecniques, de sosteni- 
ment del Parlament, son unes feines que ja estan assegu- 
rades amb un personal, i de les quals no cal que se do-  
cupi en primera persona I’OficiaI major. 

En canvi, nosaltres, el que si que creiem que és molt 
important, i que no creiem que n’hi hagi prou que estigui 
assistit pels lletrats, sinó que hauria de ser el primer tie- 
trat -tornant a insistir en aquesta idea-, el primer lletrat 
del Parlament, és en la tasca que nosaltres creiem fma- 
mental d’assessorament de la Junta de Portaveus, de la 
Mesa, per6 més enlla, d’assessorament general en les tas- 
ques legislatives del Parlament. 

I creiem -1’altra idea que donavem de la transfe- 
rhncia-, que aixi, s’ha de fer sobre la base d’un concurs- 
oposició, perquk el carrec d’Uficial major, nosaltres opi- 
nem que no hicament ha de ser de la confianca del Pre- 
sident del Parlament, que es qui el proposa, sinó que, a 
més a mks, més enlla, ha de ser de la confianqa de tut el 
Parlament, 

I nosaltres creiem que aquesta confianqa cal objec- 
tivar-la. I la millor manera d’objectivar-la, creiem que es 
de convocar un concurs public, on es poden presentar 
historiadors, per quh no?, com en el cas del senyor Solde- 
vila o qualssevol altres persones, amb un ternari que mi- 
rarem que sigui adient a tes necessitats que en aquests 
moments te el Parlament i amb un Tribuna1 que jutgi, 
amb un Tribunal que emani d’aquest Parlament. 

Nosaltres creiem que i s  clar que si volem refer I’edifici 
institucima1 de Catalunya necessitem un assessorament 
a fons per tal que, si els polítics ens podem encarregar del 
fet que siguin unes lleis justes, que tambk siguin bones 
lleis al nivell d’ordre tecnic. I aquesta, per a nosaltres, és 
una qiiestib que cal tenir molt en compte, k s  una qüestit, 
de la qual cal tenir una cura extrema, i per aix6 ens 
sembla que és una qüestib important aquesta que estem 
discutint avui i que és important que 1’8fisial major sigui 
un lletrat. 

El Sr. PRESIDENT: EI senyor Hortda vol fer us del 
seu dret de, sectificacib? 

El Sr. HORTALA: Moltes &cies, senyor President, 
ja he exposat la meva posicio i crec que no cal. Gracies. 

El Sr. PRESIDENT: En aquest cas, podem passar a 
votacib. Jo proposaria de votar primerament l’apartat 1, 

en el qual no hi ha cap esmena, i despris votar )’apartat 
2, que ks I’esmenat. 

Els senyors Diputats que estiguin d’aacord amb e1 text 
del Dictamen per a I’apartat 1 de l’artiele 156, que es po- 
sin dempeus. 

Els senyors Diputats que hi estiguin en contra? 
Els senyors Diputats que vulguin abstenir-se? 
No havent-hi ni vots en contra ni abstencions, queda 

aprovat per unanimitat I’apartat primer de l’article 1 5 6, 
Passen ara a votaei6 l’esmena nGmero 70, a l’apartat 

segon, que acaba de ser defensada pels representants de1 
Grup Socialista i del Grup parlamentari dei Partit Socia- 
lista Unificat. 

EIS senyors Diputats que estiguin d’acord amb l’es- 
mena, que es posin dempeus, 

Els senyors Diputats que hi estiguin en contra? 
Els senyors Diputats que vulguin abstenir-se? 
Per 69 vots a favor, 46 en contra i 2 abstencions ha es- 

tat aprovada I’esmena que havia estat presentada pds se- 
nyors Benet i Portabella, pel Grup parlamentari Socin- 
lista i pe1 Grup parlamentari del Partit Socialista Unificat 
de Catalunya. 

El senyor AgustÍn Luna, en nom del Grup Centrista, 
per a explicació de vot. 

El Sr. LUNA: Honorable señor Presidente, señoras 
Diputadas, señores Diputados: muy brevemente para 
expkacibn del voto afirmativa del Grupo parlamentario 
centrista al voto particular de 10s señorcs Diputados Re- 
net y Portabella y de 10s Grupos parlamentarios Socia- 
lista y Comunista para volver al texto del informe de la 
Ponencia en el apartado segundo del articulo 156 del Re- 
glamento. 

El Gcwpo parlamentario Centrista se ha clecidido por 
el voto aiirrnativo en razon de la consideración de Ins 
funciones que tiene el Oficial mayor y que se indican en 
el apartado primer0 del articulo 156: jefatura de perso- 
nal, jefatura de todos 10s servicios, funciones de sosteni- 
miento o mantenimiento i funciones de asesoramiento. 
De estas funciones del Oficiai mayor hay aigunas, la je- 
fatura de personal, la jefatura de todos 10s servicios, las 
funciones de sostenimiento y mantenimiento, que, de al- 
guna manera, tienen, aunque s e m  muy importantes, un 
carácter material. Pero la funcion de asesoramiento es la 
mas significativa, la más delicada y además la mas im- 
portante desde el punto de vista institucional porque se 
referirá al Oficial mayor de un Parlamento. La más im- 
portante, y cn esto siento discrcpar de mi compañero 
universitario y amigo, el señor Hortali, cuando decia 
que no era 10 mis  importante. A mi me parece, por el 
contrario, que es 10 más importante, aunque decia ante- 
riorrnente que tambikn 10s otros son rnuy importantes: 
las de jefatura de personal, las de jefatura de todos 10s 
servicios, las funciones de sostenimiento y manteni- 
miento. Pero es que, dentro del Reglamento que hemos 
aprobado, hay la posibilidad de que cuando la Mesa, a 
propuesta del Presidente, elija al Oficial mayor tenga en 
cuenta dentro de 10s letrados aquel que tenga una capaci- 
dad organizativa en función de 10s servicios de jefatura 
de personal, de jefatura de las servicios, mantenimiento, 
etc., para elegir dentro de 10s letrados -elegides a travks 
de concursa-oposición-, aquel que sea más ndecuado 



para esta materia. Hemos tenido, pues, sobre todo, en 
cuenta este nspecto cle relevancia, irnportancia institucio- 
nal para la Cimara que tiene la figura del Oficial rnayor, 

Es posible, a la vista del apartado psimero del articulo 
1 S 6, que se huhieran podido repartir las funciones enco- 
rnmdaclas ahora, dcspuks de aprobado el texto, al Oficial 
mayor, y se liubiera podido pensar en un desdoblamiento 
entrc la persona ciicargadn de la jefatura del personal, de 
10s servicios, etc., y la persona encargada del asesora- 
rnicnto. Es r n k  En Comisibn, riuestro Grupa avanzb la 
posibilidad de este desdoblamiento de funciorres, que de 
alguna manera. quizá hubiera sido mejor. Pero R la vista 
de cbmo ha quedado el parrafo 9 del articulo 56, me pa- 
cece que era mas cuherente, y así lo ha considerado mi 
Grupo. Precisarnente en función de la significación, el 
comctido de asesoramiento, vemos coi1 frecuencia chmo 
en 10s órganss calegiados administrsttivos y pol iticos 
siempre el Oficial mayor tkne la categoria de lelrado. 
Precisamente por esa fuiicion de un brgano al que hay 
que asesorar desde el punto de vista institucional, legisla- 
tivo, juridico en general. Yo diria que no sólo desde el 

.punto de vista de derecho pariamentario, ni de derecho 
constitucional, más en general, sino de todo el derecho. 
Porque aquí varnos a legislar en materias que tienen co- 
nexión con muchas partes del derecho, y hay que tcner 
en cuenta esa posible conexibn para que el Letrado Ofi- 
cial mayor ponga siempre de relieve, en donde est& ase- 
sorando, las cclnexiones que puede haber. Es par estas 
razones -sabemos además que tendrá esas otras de ca- 
rhcter m i s  pequeño a las que se ha hecho referencia 
aquí, con ejemplos-, por una coherencia de lbgica, de 
Iógica, nu formal, sino de lbgica material, por las que 
nuestro Grupo ha creido oportuna --siquiera en Comi- 
sion mantuvo una postura diferernte, indicando incluso 
esa posibilidad de desdoblamiento- votar a favor del 
vots particular para que, volviéndose al texto de la Po- 
nencia, el Oficial mayor fuera uno de los letrados del 
Parlamento, propuesto por 10s sefiores Benet y Portabc- 
lla y por 10s Grupos parlamentarios Socialista y comu- 
nista. 

Muchns gracias, seiior Prcsidcnte. 
El Sr. PRESIDENT: Algun altre Grup parlamentari 

vol explicar el vot:) (Pausa.) Rk. Acabades les explica- 
cions de vot, doncs, el Parlament ha aprovat tot l’articu- 
lat del Reglament i queden només pendents les disposi- 
cions transitbries i les disposicions finals. Béy disposi- 
cions finals eventualment, per tal corn ha estat presen- 
tada a la Mesa una esmena en veu que preveu una se- 
gona disposició final, 

Abans voldria, per& informar els senyors Diputats 
dels acords que han estat presos per unanimitat aquesta 
tarda a la reunio conjunta de la Mesa i de la Junta dc 
Portaveus. Aquests acords fan referencia, d’una banda, a 
una ampliacib de I’ordrc del dia de la present sessi6 i, 
d’altra banda, a unes noves normes relatives a la discus- 
si6 del Reglament en el que encara queda pendent de dis- 
cutir o d’aprovar . 

Pel que fa referencia a l’ampliació de l’urdre del dia de 
la present sessib, ates que ja shn en possessió de la Mesa 
els Dictamens de la Comissi0 de Seguiment i provisional 
d’aquest Parlament relatius als Projectes de Llei de Can- 

ccssib de Crkdit Extraordinari i de Concessi& d’un Suplc- 
ment de Credit, dictimens degudament signats i una 
copia dels quals els senyors Diputats trobaran aquest 
vespre mateix en la seva blistia, la Junta de Portaveus i la 
Mesa han acordat ampliar l’ordre del dia modificant-lo 
de la forma següent: continua, corn a punt primer de 
l’ordsc del dia d’aquesta ses&, la discussi6 i aprovacib 
final del Projecte de Regiament del Parlament. Passa a 
ser punt segon de I’ordre del dia la discussió i eventual 
aprovació dels Dictimens de la Comissió dc Seguiment i 
provisional sobre els Projectes de Llei de Concessib de 
Cskdit Extraordinari i de Concessib d’tin Suplement de 
Crhdit presentats pel Consell Executiu de la Generalitat, 
I queda, deshores, com a punt tercer la constitucib c1’una 
Comissió d’lnvestigacio sobre les Obres de la central nu- 
clear d’AscÓ, que ja estava prevista anteriorment. Per 
tant, aixb representa haver intercalat entre els punts 1 i 2 
de l’ordre det dia anterior aquest nou punt relatiu als dic- 
tarnens sobre els Projectes de Llei de Concessio de 
Crkdit Extraordinari i de Concessió d’un Suplement de 
Crkdit. 

A part d’aixo, la Mesa i la Junta de Portaveus han 
acordat que, en ampliació de les normes ja existents so- 
bre la discussió del Reglament, aquesta discussib acabi 
amb un vot final global sobre la totalitat de1 Reglament, 
que tindria lloc quan s’haguks aprovat la darrera disposi-. 
cib final, després de mitja hora de suspens% de la reunió, 
a fi que la Mesa, pel que fa referencia a les seves obliga- 
cions de comprovació de la congruencia del text, i els 
Grups parlamentaris poguessin haver sospesat si una 
aprovació final era oportuna. Desprks d’aquest vot glo- 
bal final, els Grups parlarnentaris, per decisib de la Mesa 
i la Junta de Portaveus, tindran dret cadascun d’ells a 
una explicacio de vot d’una durada maxima de deu mi-- 
nuts, amb el benentks que el Grup Mixt podrh partir 
aquesta intervenció en dues intervencions de cinc minuts, 
com hem fet ja en sessions anteriors. Les explicacions de 
vot tindran lloc per ordre de menor a major en efectius 
dels Grups parlamentaris, i no cal dir que qualsevol Grup 
pot renunciar a la seva intervencib, si així ho desitja, 

Dit aixb, i conegudes les fórmules finals de discussib, 
podem passar ja aquest mateix vespre a la discussió final 
del Projecte de Reglament. A totes les disposicions tran- 
sitbries -Disposició Transitoria Primera, Dispcssicib 
Transitbria Segona, Disposicio Transitoria Tercera, Wis- 
posició Transitoria Quarta i Disposisi6 Transitoria C in- 
quena- i a la Disposicib Final del Dictamen de la Co- 
missió, publicat en el Rutlleti Oficial número 4, no hi ha 
cap esmena. Per tant, proposo als senyors Diputats que 
votem aquestes disposicions transitdries i la Disposició 
Finai prevista, conjuntamcnt. 

Els senyors Diputats que estiguin d’acord amb el text 
del Dictarnen per a totes aquestes disposicions transi- 
tbries i la Disposici6 Final, que es posin dempeus. 

Els senyors Diputats que hi estiguin en contra? 
Els senyors Diputats que vulguin abstenir-se? 
No havent-hi cap vot en contra ni cap abstencib, quc- 

den aprovades per unanimitat dels presents les cinc dis- 
posicions transitories i la Disposicio Final. 

Ara, com ja havia anunciat, haig de comunicar als se- 
nyors Diputats que, amb el vot de tots els Portaveus de 
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tots els Grups parlamentaris d’aquesta Cambra, ha estat 
proposada una addició a la Disposieib Final. No obstant 
aixo, el senyor Lletrat ens suggereix, i els senyors Vice- 
presidents crec que hi estan d’acord, de proposar Js sig- 
nants d’aquesta esmena que, per comptes que sigui una 
addicib a la Disposicib Final, sigui una disposicib addi- 
cimal. La diferkncia és que aquesta disposicio addicio- 
nal, amb aquest nom, deixara de tenir cap valor un COP 
s’hagi ja realitzat el que s’hi preveu. ¿És que els senyors 
Portaveus tenen algun inconvenient amb el canvi de de- 
nominació, que se’n digui disposició addicional? 

El Sr. MARTÍN I TOVAL: Sense posar qÜesti6 al 
terna, nosaltres entenem, senyor President, que aixb és 
una disposicib final, diferent segurament de ia que hi ha 
actuaiment en el Reglament, ja que es refereix a la utiIit- 
zació del Reglament. Pero la disposicib que determina -i 
veus molt mks autoritzades hi podrien dir una altra 
cosa- la vigencia de la norma ha de ser una disposició fi- 
nal. 

El Sr. PRESIDENT: Nosaltres ens hem limitat a sug- 
gerir ei que ens havia estat proposat pel Lletrat. Com que 
és una qüestib absolutament sense importancia, podem 
admetre que seria la Disposició Final Segona. Aleshores, 
el senyor Secretari donara lectura a aquesta esmena que 
proposa introduir una Disposició Final Segona. 

Un Sr. SECRETARI: Disposicib Final Segona: ((El 
present Reglament entrara en vigor el dia següent de la 
seva publicació al B u t l l d  Oficial del Parlament de 
Catalunya. hk 

El Sr. PRESIDENT: Ates que tots els Grups parla- 
mentaris, a través de! seus Portaveus, han signat aquesta. 
proposta, naturalment cal suposar que no hi cap oposiciÓ 
que sigui admesa n trimit, 1, per tant, podem passar-Ia 
directament a votacio,. 

Els senyors Diputats que hi estiguin d’acord, que vul- 
guin posar-se dempeus. 

Els senyors Diputats que hi estiguin en contra? 
Els senyors Diputats que vulguin abstcnir-se? 
No havent-hi vots en contra ni abstencions, queda 

aprovada per unanimitat la intsoducci6 d’una Disposicib 
Final Segona, segons el text que ha estat llegit pel senyor 
Secretari, 

Amb aquesta votacib, queda aprovada la totalitat del 
Reglament de manera provisional, per tal com, segons el 
criteri interpretatiu de les normes per a la discussi6 que 
han estat comunicades a tots els senyors Diputats, i se- 
gons diu la Norma Cinquena, a l s  efectes d’allo que dis- 
posa la Norma Vuitena qualsevol Grup o Diputat podra 
comunicar per escrit a la Mesa provisional del Parlament 
les incongrukncies o les obscuritats que al seu judici po- 
gués contenir algun article del Reglament, Aquesta co- 
municació es pot fer abans o desprks de la discussio d’a- 
quests articles. Pero, en tot cas, sempre s’ha de fer abans 
de procedir a la votacib final del Reglament. Aleshores, 
com he anticipat, suspendrem la sessirj durant mitja hora 
a. fi que els senyors Diputats puguin eventualment exercir 
aquest dret que reconeix aquest criteri interpretatiu cin- 
que i perque també la Mesa pugui examinar si hi ha al- 
guna incongruencia o obscuritat en el text aprovat. En 
cas contrari, si no hi hagués cap observació de cap se- 
nyor Diputat ni la Mesa proposcs cap rnodificacio, pro- 

cediriem a la votació final, i el Reglament quedaria defi- 
nitivament aprovat. La seva entrada en vigor, perb, d’a- 
cord amb la Disposici6 Final Segona, no tindria lloc fins 
al dia següent de la seva publicacib en el Butlletí Oficial 
del Parlarnat de Catalunya. 

Se suspkn la sessió per mitja hora. 
(EL senyor Capdevila s ’aixeca per parlar.) 
El Sr. CAPDEVILA: Analitzada pel nostre Grup la 

Disposicib Final Segona aprovada, la nostra intervencib 
no ks de fans, no tk de contingut. Es suggeriment d’ano- 
menar Disposicib Final Primera la que figura com a Se- 
gona, i Tercera i’aprovada darrerament, DisposiciÓ Final 
Primera, Segona i Tercera. 

El Sr. PRESIDENT: Es tracta, aleshores, d’un canvi 
de titol, no de contingut, de [’antiga Disposicib Final. fis, 
en realitat, una esmena en veu que el procediment hauria 
exigit potser que hagués estat presentada abans de 
l’aprovacib d’aquesta Disposició Final. Pero creiem, al- 
menys el President ho creu, que si cap Grup parlnmen- 
tari no s’hi oposa, pot ser sotmesa a la consideracib deis 
senyors Diputats. La proposta és, simplement, que, per 
congrukncia amb la nova Disposició Final aprovada, allb 
que hauria estat Disposició Final Primera, sigui desdo- 
blat en dues, que serien la Primera i la Segona i que 
l’última Disposicib Final sigui la Tercera. 

(El senyor kfarfín i Tuval demana per parlar.) 
El Sr. MARTÍN 1 TOVAL: Senyor President, una 

qüestió d’ordre relacionada amb el tema. Nosaltres tenim 
aquí una fotocbpia (no s& de quin text) i ja diu aixb: 
ctDisposici6 Final Primera: Un cop aprovades les lleis, 
etc., etc.}) ({Disposició Final Segona: Les reformes del 
Reglament...)}, i es una fotocopia del Butlletí, d’un 
Rutlletl’. 

El Sr. PRTWDENT: No. Deu ser una fotocbpia pol- 
ser del text de la Ponencia, perb no de ... 

El Sr. MARTfN T TOVAL: Senyor President, em per- 
m e t ~  suggerir que aquest segurament seria el Dictamen 
inicial de la Comissió i que la transcripcib que tinc segu- 
rament te un error. Com que hi ha un text, distribui’t a 
tots els Grups parlamentaris, o almenys al nostre, en quk 
es deia: Disposicio Final Primera, Disposició Final Se- 
gona, i ara vindria la Tercera, si aquest es cl text original 
del Dictamen aprovat per la Comissib, ja que porta la 
signatura de Lluís Armet, President, i Lluís Valentin Fer- 
nindez, Secretari primes, prodriem entendre que hi ha 
hagut un error de transcripcib en la redacció definitiva 
del Rulllletl’. 

senyor Marth, hi ha aquesta 
fbrmula que suggereix, que significaria simplement recti- 
ficar un error de transcripcio, i hi ha tambk una altra 
fórmula, que és simplement que ei senyor Capdevila pro- 
posés aix6 per escrit i que fos considerat corn una cornu- 
nicaci6 a la Mesa d’una incongruencia que podria ser 
corregida en la votacib final. Totes dues formules sbn 
equivalents, de manera que.., (E2 senyor Capdevila de- 
maaa per parlar.) El senyor Capdevila? 

EI Sr. CAPDEVILA: Senyor President, nosaltres ens 
sumem a la proposta del senyor Martín. 

El Sr. PRESIDENT: Aleshores, doncs, considerem 
que hi ha hagut un error de transcripcib en imprimir el 
Rutlleti Oficial del Parlament número 4, i, doncs, que es 

El Sr. PRESIDENT: 



286 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA / Num. I 1  J 24 juliol 1980 
_ ._ _- . - __- - _ _  - . -  - - __ _- - 

fa la rcctificacio d’aquest error, procedint R la numeracicj 
de Ics disposicions finals de la forma indicada. 

Se s u s p h  la sessib fins R un quart de deu dei vespre, 
(Se suspth la semi6 n lm vuit i deu minuts del vespre i 

es r ~ p r & ~  dos quarts de deu del vespre.) 

El Sr. PRESlIDENT: Scnyors Diputats, els prego que 
ocupin els seus escons. (Puusa.) 

Senyorcs i senyors Diputats, no hi ha hagut cap se- 
nyor Diputat que, fent i i s  del criteri interpretatiu cinquk, 
hagi comunicat a la Mesa cap incongrukncia Q) obscuri- 
tat. No obstant aixb, la Mesa ha constatat en tres articles 
el que puciern anomenar mks aviat errors materials i que 
ha estat qualificat també així mateix pel President de Ia 
Comissilj de Reglament, el qual acabem de consultar. De 
manera que, si poguéssim comptar, naturalment, amb 
I’assentiment unanime ct’aqucsta Cambra, proposariem 
la correccii, &aquests errors materials en cl context del 
conjunt del Reglament. Proposaríem la correcció 
d’nquests errors materials i padriem procedir a la votacib 
final immediatament. 
I Naturalment, si algú considerks que no ix exactament 

un error material, haririem de seguir el procediment pre- 
vist a la Norma Vuitena, i s  a dir, assenyalar aquests 
errors a la Carnissib, la qual hauria de reunir-se i hauria 
d’aprovar una nova redaccio. Aixd, naturalment, faria 
necessari que el Reglament fos aprovat la setmana que 
ve, amb tots els inconvenients materials que aixb podria 
tenir. 

De manera que jo cornunicari als senyors i senyores 
Diputats el que considerem nosaltres que aquests 
errors materials i indicarem --el senyor Secretari en farB 
kctura- les redaccions que nosaltres entenem que signi- 
ficarien corregir aquests errors. Si aleshores hi ha l’assen- 
timcrrt uninime de la Cambra, doncs, p o d r i m  con- 
sidcrar-los corregits fent-hi les modificacions que p r o p -  
sem, i podrim procedir a la votació final i explicacib de 
vol. 

Aquests errors fan rcferkncia a l’article 15, a l’apartat 
primer de l’articlc 50 i tl. la Disposicib Final Primera. 

El senyor Secretari farb lectura de les correccions, Cs a 
dir, dc les redaccions yuc nosaltres creiem que perme- 
trien corregir aquests errors. D’uun en un, que scra més 
ciar. 

Un Sr. SECRETARI: Article 15: ((Pel que fa a irnmu- 
nitat, s’estara al que regularan les lleis de desenvolupa- 
ment de l’aapartai 2 de l’articlc 3 1 de 1’Estatut de Catalu- 
nya, d’acord amb I’apartat 2 de I’article 29 del mateix 
Estatut. )) 

FA Sr. PRESIDENT: Potser que es repetis la lectura, 
lentament, de manera que tots els senyors Diputats po- 
guessin adonar-se exactament del que la correcció signi- 
fica. Si el senyor Secretari vol Ilegir l’article. 

(Un senyor Dljlutat demanu que es llegeixi primer 
Lhrtick sense esmenar.) 

El Sr. PRESIDENT: Molt be! 
Un Sr. SECRETARI: L’article 15 aprovat diu ei 

següent: {(Pel que fa, a la immunitat prevista en l’article 
31 de 1’Estatut de Catalunya, s’estara al que reguiaran 
ics lleis referides en l’apartat 2 de l’artide 29 de I’Rstatut 
de Catalunya. H 

L’article 15 proposat diu: ((Pel que PI a la immunitat, 
s’estara al que regularan les lleis de desenvolupament de 
l’apartat 2 de I’articlc 31 de 1’Estatut dc Catalunya, d’a- 
cord amb l’apartat 2 de I’articEe 29 del mateix Estatut.)) 

El Sr. PRESIDENT: Voldria fer remarcar als senyors 
Diputats que les referhies a I’Estatut de Catalunya sbn 
exactament les mateixes i que es tracta tambk de la qiles- 
tib de la immunitat en totes dues redaccions. ¿No hi hau- 
ria cap inconvenient que aquesta nova redaccib fos con- 
siderada la definitiva? (Pausa.) D’acord, moltes gricies. 
Passem, doncs, a l’article següent. 

Un Sr. SECRETARI: Article 50, apartat primer. El 
text actual de I’apartat primer de I’articlc 59 ks el 
segiÍent: <{Els Diputats seuen al saló de sessions d’acord 
amb la seva adscripcib als Grups parlamentaris i sempre 
hi ocuparan el mateix lloc.)) 13s proposa suprimir (rels 
Grups parlamentaris,. Per tant, quedaria: ({Els Diputats 
seuen al saló de sessions d’acord amb la seva adscripcib i 
scmpre hi ocuparan el mateix 1loc.s (Pausa.) 

El Sr. PRESIDENT; Veig que no hi ha cap objeccib 
per part de cap dels senyors Diputats, es així? (I’uusa.) 
(El senyor Capdevila demana per parlar.) El senyor 
Capdevila vol fer una observacib. 

El Sc.  CAPDEVILA: Senyor President, la seva 
adscripcio a que? 

El Sr. PRESIDENT; ks evident que ja  s’ha definit an- 
teriorment en aquest Reglament l’adscripcib a un Grup i 
que, evidentment i dit d’una forma genksica, tant pot ser 
adscripció a un Grup com no adscripcib a un Grup. 
Sempre es una adscripcib. (Remor de veus.) 

(El setzyor M w t h  i Tuval s’aixeca per purlar.) 
El Sr. MARTiN 1 TOVAL: Senyor President, com 

que tinc la impressió que aixo no és una correccib 
tecnica sinb de congrukncia, amb la qual el nostre Grup 
podria estar d’acord, senyor President, jo proposaria que 
trobkssim una fbrmula més directa, perquk encara que cl 
senyor President segurament pot tenir raó quc quan es 
diu ((adscripció)) tarnbk es pot dir crno adscripció)), cs po- 
dria pensar que nom& cs diu ccadscripcib. 

El Sr. PRESIDENT: Molt bk3 si el senyor Martin te 
iina fbrrnula millor, la Mesa cstari msEt satisfctn. 

E! Sr. MARTfW 1 TOVAL: ((Els Diputats seueii al 
saló de sessions d’acord amb la seva adscripcib als 
Grups parlamentaris i els no adscrits en els llocs que es 
determinin i sempre ocuparan el mateix I10c.b) (Remor de 
veus.) 

El Sr. PRESTDENT: Hi hauria tambk ... Digui’m, se- 
nyor M artin. 

El Sr. MARTÍN I TOVAL: Una Última proposta, sc- 
nyor President, senzilla: ({Els Diputats seuran sempre al 
mateix lloc en el salci de scssions~), punt. 

EI Sr. PRESIDENT: Bé, jo potser afegiria a aixb ~ d ’ a -  
cord amb el que determini la Mesa i la Junta de Porta- 
v e u s ~ .  (Ei senyor Portahella demana per parlar.) El se- 
nyor Portabella vol fer aiguna observacih? 

El Sr. PORTABELLA: No, perdoni, crec que dcsprks 
de la intervencib del senyor Eduard Martin, podríem 
seure i, per tant, a més d’aciarir aquest tema, com que 
em sembla que el suggeriment del Portaveu dcls socialis- 
tes ens permet que puguem seure, ja ens donem per satis- 
fets. 
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El Sr. PRESIDENT: Aleshores, quedaria redactat: 
<{Els Diputats seuen d salo de sessions, sempre al mateix 
lloc, d’acord amb el que decideixi la Mesa i la Junta de 
Portaveus.)) (Remor de veus.) (Pausa.) 
(Ei senyor Ifurtak6 demana per padur.) 
Senyors Diputats, el senyor Hortala ..., per6 jo propo- 

saria --el senyor Hortala tt la paraula-, per6 potser, per- 
qui: ies redaccions sbn infinites ... senyor Hortalh. 

EI Sr. HORTALA: Senyor President, jo proposaria: 
&I Diputat seu a1 saló de sessions, d’acord amb et que es 
diu en I’article 24 punt quart,)) que diu: ({Assignar els es- 
cons, al saló de sessions, als diferents Grups parlamenta- 
ris.)) (Remor de veus.) 

EI Sr. PRESIDENT: No. No, home, no! És evident 
que la proposta no ks vilida. Aqui, el senyor Vice- 
president ha escrit i tenim ja escrita, doncs, la fbrmula 
que sembla que podria tenir la unanimitat d’aquesta 
Cambra, que es la següent: ({Els Diputats seuen al saló 
de sessions sempre al mateix lloc, d’acord amb el que de- 
cideixin la Mesa i la Junta de Portaveus.)) D’acard? 
(fiemor de veus.) (Pausa.) 

I ara, senyors Diputats, l’bltima correccii, que, 
aquesta sí, és evidentíssim que es tracta simplement de 
corregir un error. 

Un Sr. SECRETARI: a s  a la Disposicib Final Pri- 
mera, a i’última linia, que es tractaria de substituir K.. el 
procediment previst en I’apartat següent)), per {L.. el pro- 
cediment previst en la Disposició Final Segona)). 

El Sr. PRESIDENT: I?s que l’apartat dos ha estat 
anomenat ara Disposició Finat Segona. (Pausa.) Bé9 
aleshores, ja acceptades aquestes correccions i no veient- 
ne c2”altres -és evident que en qualsevol moment la 
Cambra es sobirana i pot modificar el Reglament si real- 
ment veiem que alguna cosa, se’ns ha escapat-, per6, ac- 
ceptades aquestes correccions creiem que es dificjl que 
se’ns hagi escapat res d’important. Podem, doncs, passar 
a la votacib final del conjunt del Reglament del Parla- 
ment de Catalunya. 

Els senyors Diputats que estiguin d’acord amb el text 
aprovat durant aquestes reunions, que es posin dempeus. 

Els senyors Diputats que hi estiguin en contra? 
Els senyors Diputats que vulguin abstenir-se? 
No havent-hi cap vot en contra ni cap abstencib, el 

Reglament del Parlament queda aprovat per unanimitat 
dels Diputats presents. 

Ja tenim Reglament, senyors Diputats, i, com hem dit 
anteriorment, aquest Reglament entrara en vigkncia el 
dia següent de la seva publicacib en el Diari Oficial del 
Parlament. Creiem que aquest Diari OficiaC podra ésser 
publicat dimarts que ve, dia 29, de manera que el Regla- 
ment entrara en vigkncia el dia 30 de juliol d’aquest any, 
de 1980. 

Ara, per a explicacib de vot, d’acord amb el que hem 
indicat anteriorment, podran prendre la paraula els dife- 
rents Grups parlamentaris per ordre de menor a major 
nombre de Diputats adscrits als Grups. Tenen la pa- 
raula, primerament, i poden dividir-la en dues interven- 
cions, els representants del Grup Mixt. 

Queda ent6s que el temps maxim per a cada Grup és 
de deu minuts. Per tant, si el Grup Mixt divideix la seva 
intervencib, cada un dels Diputats que intervinguin en 

nom d’aquest Grup ho podcii fes per un mkim de cinc 
minuts. 

El Sr. RENET: Que es divideixi. 
El Sr. PRESIDENT: Que es divideixi, doncs, la inter- 

vencio,. Aleshores, el senyor Renet intervk per un m k i m  
de cinc minuts. 

El Sr. BENET: Senyor President, senyores i senyors 
Diputats, els dos Diputats independents del Grup Mixt, 
que ara va a desaparhixer, hem votat globalment el Re- 
glament. Ho hem fet com un signe d’acatament. Nas- 
altres complirem aquest Reglament, malgrat que consi- 
derem la part més fonamental dei seu text, la d’organitza- 
cib del Grups parlamentaris i altres mathies que s’hi 
refereixen, defectuosa, tkcnicament i políticament nefasta 
per al poble de Catalunya. Aquest, ai nostre parcr, no Es 
el Reglament que necessitava el primer Parlament de Ca- 
talunya en aquest període de la seva autonomia recupe- 
rada. Aquest Parlament necessitava un Reglament obra 
unitisia, obra de consens, tai com ho va ser el Reglament 
del 1932. No un Reglament, en bona part i en la part mes 
fonamental, imposat per una part de la Cambra contra 
l’altra part de la Cambra. Tanmatcix, el text d’aquest Re- 
glament unitari que podiem haver aprovat existia, el text 
era el que va aprovar la Ponencia. Per aixo, aquest text 
unitari k s  el que nosaitres, aquests dos Diputats, hem de- 
fensat al llarg d’aquest debat en les parts m& fona- 
mentals. 
No vaig a repetir aqui, senyors i senyores Diputats, no 

cal ni tinc el temps necessari, l’explicació dels nostres 
vots. Pero sí que voldria tornar a fer una pregunta: per 
quk el Grup parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya va canviar tan radicalment aquell text unitari 
que teniem a la nostra ma i va acceptar, i els altres 
Grups, Convergkncia i Unid, 3 Centristes van acceptar, 
aquest text radicalment canviat? Per que, durant aquests 
debats, senyores i senyors Diputats, no ens ha estat do- 
nada una resposta seriosa a aixo? I aquest és el motiu 
per que nosaltres no hem pogut canviar el nostre vot en 
aquestes materies tan importants com son les que fan re- 
ferkncia a i’organitzaci6 fonamental del Parlament. Per- 
que no ha estat una resposta seriosa la que ens ha estat 
donada per Esquerra Republicana, Convergkncia i Unió 
i Centristes en els debats d’aquest Ple, quan han aportat 
doctrines, citacions de dret comparat i arguments que ja 
coneixien el dia 10 de juny quan van aprovar el text de la 
Ponkncia. No podem considerar que tota aquesta cikncia 
que aqui ens han demostrat tenir, l’hagin aconseguida en 
aquests deu dies que van del 10 de juny al dia 20 de juny,  
en quk es van presentar les esmenes que van provocar 
aquest canvi radical. Tampoc no hi ha donat resposta el 
Secretari General de Convergkncia Democratica de Ca- 
talunya en la seva intervenció de caire merament doctri- 
nal i hist6ric. 

Senyores i senyors Diputats, hem constatat durant el 
curs d’aquests debats la profunda crisi en quk viu Ia coa- 
lició de Convergencia i Unió, que té la responsabilitat de 
govern de la Generalitat. Sotmesa a la pressi6 dels Grups 
parlamentaris que li donen suport a una banda i altra, 
pressio talment farta que ha fet que un partit que s’enor- 
gulleix del seu nacionalisme s’hagi vist obligat a acceptar 
al10 que mai no hauria d’haver acceptat un partit 
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nacionalista. ¿Quantes concessions més es wurA obligat 
a acceptar aquest partit? ¿Amb quina Foqa moral el 
nostre Govern pot desprks d’aquests debats ncgociar 
amb el Govern central qüestions molt importants que 
afecten Ia identitat nacional del nostre poble? EI Parla- 
ment catali ha pres un camí equivocat en aquest periode 
constituent de la nova Catalunya autonoma. Aix6 és 
fruit, al nostre parer, de l’existkncia d’un Govern minori- 
tari, dehil, que, tot just nascut, j a  lluita per sobreviure 
pressionat pels seus aliats; d’un Govern que, &aquest de- 
bat, no ens enganyem, en surt amb l’autoritat moral debi- 
litada. Nosaltres no valem en aquest morneiit debilitar 
encara mks aquest Govern. Aquesta és una rab mks que 
higim votat aquest Reglament. Acatarem aquest Regta- 
ment, pcri, esperem que un dia no gaire llunyi, aquesta 
Cambra podrit aprovar un nou Reglament que sigui au- 
tttnticament obra unitaria. i de consens, el Reglament que 
ncccssita el llostre Parlament. I tot acatant aquest Regla- 
ment, aqucsts Diputats continuaran trebalfant corn a Di- 
putats independents -per tant, amb fa mateixa condició 
en ‘qui foren eicgits pels seus eiectors- ai servei del pro- 
grama que proposaren i que reitcradament han exposat 
al poble de Catalunya, al servei del poble dc Catalunya i 
molt especialment de les seves clmses populars i de la 
unitat d’aqucstes classes populars. 

Gsiicies, senyor President. 
Et Sr. PRESIDENT: Per al segon torn del Grup Mixt, 

tk la paraula el senyor Acosta. 
El Sr. ACOSTA: Senyor Psesidentc, sehoras y sefia- 

res Diputados, ~ Q S  alegramos, como Diputados de esta 
institucibn histbrica del pueblo catalin y corno ciudada- 
nos de Catahfia, de que este Parlamento haya culmi- 
nacto su primera gran tarea, la de darse soberana y de- 
mocrátieamente un Reglarnento, haciendo USO de la fa- 
cultad suprema que le reconoce la doctrina y que le reco- 
noce la practica democrática, la de cjercer pharnente su 
wtoorganizacion. Ahora bien, nosotros hemos remar- 
cado un primer punto y hcmos dicho que ha realixado 
este Parlamento una gran larea. Y hemos querido signifi- 
car con el10 que no se trata exchsivarnente de una taren. 
técnica, de una pura tarea tecnica. Porque E ~ O S  sabe- 
mos que 10s grandes ternas técnicos son siempre expre- 
sibn de problemas políticos importantes, y a nadie le 
cabe duda en esta hora que el terna polítics por mtono- 
masia c importantc en e1 debate de este Reglamento ha 
sido la desatparición del Grupo Mixto, la reduccibn del 
niimera de Diputados de grupo a dos, la aparicibn, Ia 
emesgcncia de esa figura que acaba de dramatizar legiti- 
mamcnte el Diputado señor Benet, del Diputado no 
adscrito, y, en definitiva, la mayor expresibn o sealidad 
de nuestro partido en este Parlamento. 

U ~ Q S  Grupos Iran considerado este resultado nega- 
tivo, otros Grupos 10 consideran racional y positivo. Los 
primeros fundan su presunción en el hecho, para eltos 
cierto, de que la presencia del PSA en Catahfia es in- 
compatible con la reconstruccih nacional del pueblo de 
Catahfia, de que todo desarrolio de esta presencia, en 
este caso a nivel pnrlamcntario, divide a Catahfia, con- 
solida comunidades diversas y en consecuencia favorece 
futuros enfrentamientos. Nosotros, desdc otra perspec- 
tiva, tan legítima cumo la que acabo de cxpomc, decimos 

radicaErnente no. Primero, ¡a presencia del PSA en Cata- 
luña es inequivocamente democrhtica, y3 segundo, es una 
expresion de la realidad de la Cataluiia de hoy, se quiera 
o no admitir. Y cuando lo politico expesa la realidad, es 
ritil siempre, y en este caso creernos que esta expresión 
sera Útil a Cataiuña, Por el10 discrepamos radicalmente 
de esta presuncibn de que toda presencia, cuaiquiera que 
sca, en cualquier ambito, y concretamente en el pacla- 
mentario, de nuestro partido, es negativa, nociva y ca- 
tastrofista, puditramos decir, para C ataluña. Otros gru- 
pos políticos de esta Camara, por el contrario, han consi- 
derado positivo y raciona1 el paso que se ha dado, fun- 
dando su posiciÓn en tres ramaes hásicas. 

La primera, la distincibn, que nadie puede negar en su 
racionalidad, entre democracia y nacionalismo. Es decir, 
el nacionalismo no puede, no debe contradecir nunca la 
democracia. ESQ creemos que es un presupuesto carte- 
siano. Y, en ese caso, el principio democrhtico conse- 
cuenternente desplegado llevaba al reconocimiento más 
plcno posible en esla Chmara de 10s selenta mil votos 
que han traido a nuestro partido a ella, setenta mil voios 
que son demasiado específicos, demasiado singulares 
para que puedtln ser disrninuidos en un grupo mixto. 
Otra razon basica de 10s grupos que nos han apayado, 
expuesta durante el debate, ha sido la idea de que el PSA 
representa un desafio a la problernática catalana que 
debe ser afrontado con el espiritu de tolerancia y con el 
espiritu de diálogo inherente a la propia historia de Cata- 
lunya, r a z h  que cualquiera que sea el sombrero político 
yuc se utilice es tambikn vrilida. Y ia tercera razbn ex- 
puesta por 10s grupos politicos que nas han apoyado en 
este caso concreto es la evidencia de que el PSA no tiene 
nada que ver con el lerrouxismo. Y eso está ya tan cx- 
puesto y es tan obvio para nosotros que no no5 vamos a 
detener nuevamente en el caso. Frcnte a estas dos posi- 
ciones, de grupos políticos que en este caso han conside- 
rada positivo el hecho descrit0 y de grupos que 10 
han considerads negativa, nosotros no vamos a rccurrk 
al faci1 expediente, a la c6moda salida de dar la razbn a 
10s segundos y quitársela totalmente a 10s primeros, no- 
sotras decimos que iegitimamente ei sefior 13enet y cí se-- 
ñor Postabella drarnatizan su situacibn. Y nosotros deci 
mos que legítimarnente socialistas y comunistas de esta 
Cimara exponen sus razones y las creemos. Nosotros 
cceemos que 10s socialistas y 10s comunistas estim sin- 
ceramente preocupados por el Futuro dc Catahfia. Lo 
creemos. Y como 10 creemos, consideramos legitimas sus 
mones,  sus recelos y sus ataques incluso. Y en esta 
cucstirjn de ios ataques aprovecho e1 pacéntesis, la oca- 
sibn, para pedir disculpas a 10s señores Diputados que en 
el anterior dehate pude haber, de alguna forma, ofendido 
con un tratamiento hadecuado dc la cuestibn. Es decir, 
nosotros creernos en Ec2 sinceridad de 10s grupos que han 
montado la ofensiva contra la posibilidad de que el PSA 
tenga Grupo parlamentari0 en esta Camara, pero por 
otra parte, objetivament, no puede dejar de reconocerse 
la racionaíidad de las raones que han llevado a 10s otros 
grupos. 

El Sr. PRESIDENT: Senyor Acosta, en aquesta oca- 
sió desitjariem que fos el més estricte possible amb el 
temps. Si volgues acabar ... 
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EI Ss. ACOSTA: Si, sefior President, vamos a ser 
estrictisimos en el tiempo, y voy a decir que yo aprove- 
cho 10s Últimos segundos para tratar de iluminar un poc0 
m6s en la medida de 10 posible, en la medida de 10s se- 
gundos, cua es la presencia, el sentido de la presencia del 
PSA aqui, cua  es el sentido de su tatea parlamentaria, y 
arranco para ell0 de unas palabras del President, del 
Molt Honorable President de la Generahtat, señor Pujol, 
anteayer, en esta Cámara, cuando dijo en tona cautelar 
que nadie piense o deje entender que la Cataluña de hoy 
es el resultado de 10s ultimos cuarenta &os. 

Efectivamente, nosotros somos 10s primeros que no 
admitimos que in Cataluña, evidentemente, no es el resul- 
tado de 10s filtimos cuarenta abs, como no es la historia 
de ningún pueblo de la penimula ibtrica el resultado de 
ios úítimos cuarenta años, pero si es cierto que 10s últi- 
mos cuarenta años marcan de una manera especial, con 
una impronta muy fuerte, la realidad actual; en este caso, 
marca a Catnluña de forma muy especial y en esa situa- 
ciÓn esta el problema de la inmigracion, y en esta situa- 
ción estamos nosotros, y nosotros, ya en esta dificií dia- 
léctica que estamos manteniendo en esta Cárnara, ya en 
el momento de la investidura, nos opusimos al programa 
precisamente del partido gobernante porque no contenia 
10 que nosotros considerabarnos indispensable para 
avanzar en el dialogo y en el problema: el reconoci- 
miento de 10 que han aportado las masas inmigrantes 
aquí, 10s trabajadores de otras tierras, un reconocimiento 
explicito de las culturas, de 10s hornbres y mujeres que 
han liegado de otras’tierras y un plan de solidaridad con 
10s pueblos de España. Todo ello, institucionalmente, 
todo ello a través de leyes que dimanen de este Parla- 
mento. Si nosatros, en este Parlamento, conseguimos sa- 
car adelante algunas de estas leyes, habremos no sola- 
mente cumplido con la responsabilidad que nos incumbe 
la defensa de 10s intereses del pueblo andaluz en la emi- 
gración sino que habremos realizado tambih una tarea 
liti1 a la reconstruccibn nacional de Catduña, y eso es 
para nosotros una conviccibn. Y jcómo vamos a utilizar 
este Grupo que tan polemicamente hemos obtenido? 
Desde la mas inequivoca ledtad y solidaridad para con 
el pueblo catalan y en la esperanza de que la construc- 
cibn de esa hnica consolidada y grogresista comunidad 
catalana sea una redidad 10 más pronto posible, y en 
este sentido trabajaremos con la plena responsabiiidad 
con que 10 hemos hecho el dia de hoy y por la solidari- 
dad de nuestros dos pueblos y de todos 10s pueblos de 
España. 

Nada mas, señor President, y dispense el exceso. 
EI Sr. PRESIDENT: En nom del Grup parlarnentari 

d’Esquerra Republicana, te la paraula el Diputat senyor 
Vicens. 
E1 Sr. VICENS: Senyor President, senyores i senyors 

Diputats, en primer lloc voldria dir que el nostre Grup 
parlamentari hauria volgut un Reghment senzill i clar. 
Ens sembla que senzillesa i claredat són qualitats impor- 
tants sempre, i creiem que són especialment importants 
quan es tracta de textos legals; sbn les qualitats que 
voldríem que presidissin la futura tasca legislativa d’a- 
quest Parlament, i per comenqwr són les qualitats que 
voldríem que tingués I’Estatut interior de C ataiunya 

-que és tal vegada el text més important que li escaura 
fer a aquest Parlament-, la nostra Constitució, la Cons- 
titucii, del poble de Catalunya. Per6 aquestes qualitats 
creiem que no sbn sempre les que tC el text que hem 
aprovat. Ces nostres esmenes en el debat que s’ha desen- 
volupat en aquesta sessib plenaria han anat en aquest 
sentit, en el sentit d’aconseguir senzillesa i claredat. 

T malgrat Ia crítica general que acabo de fer al text, vo- 
lem mostrar la nostra satisfacció perquk l’objectiu que 
ens proposavern creiem que en gran part ha estat nconse- 
guit. Tot aixo en primer lloc. 

En segon lloc, voldríem explicar quins han estat els ei- 
xos que han vertebrat la nostra activitat en el debat que 
acabem ara, perquk el que acabem de fer i s  construir 
l’eina que permetri trebaiIas en el poder legislatiu de Ca- 
tdunya, i el poble de Catalunya per a la seva reconstcuc- 
cii, nacional té necessitat d’una eina eficient, el poble de 
Catalunya ara es donara Ileis a si mateix. Els eixos que 
han vertebrat la nostra activitat en aquest debat han es- 
tat eis d’obtenir per a aquesta eina del poder legislatiu, 
primer, racionalitat i transparencia política; racionalitat 
en I’estructura del Parlament i transparencia política en 
13 seva forma de funcionar. El nostre Grup parlamentari 
vol que el poble de Catalunya entengui el millor possible 
qui: és el que passa dintre del Parlament. 

Segon, la defensa dels drets dels Diputats. Cs, creiem, 
el reflex en el detall del que representa aquesta Cambra 
dels principis essencials d’Esquerra Republicana: la de- 
fensa de les llibertats de l’individu. 

En tercer lloc, ha estat l’eix, la defensa, de la sobirania 
del Ple. Ha dit, des d‘aquesta mateixa tribuna, el meu 
company senyor Roig, en el debat, que fa temps es va dir 
que la democricia al nivell parlamentari era dllum i ta- 
quigrafsn. Creiem que avui aixo caldria traduir-ho per 
wsobirania del Ple)}, que voE dir: presa de totes les deci- 
sions importants davant de tots els Diputats que ha elegit 
el poble de Catalunya, i preskncia de la premsa, de la 
ridio, de la televisió, que permeti que els nostres electors 
controlin de quina manera complim el mandat que hem 
rebut d’ells. Aquests han estat eis eixos que ens han guiat 
en el debat i volíem aprofitar aquesta ocasib per a 
exposar -10s. 

Res més, senyor President. Moltes gracies. 
El Sr. PRESIDENT: En nom del Grup Centrista te la 

paraula, per a l’explicacib de vot, el Diputat senyor Cap- 
devil a. 

El Sr. CAPDEVILA: Senyor President, senyares i se- 
nyors Diputats, en primer terme siguin les meves parau- 
les de suport total i absolut al text reglamentari que hem 
aprovat fa breus minuts. Al llarg de les nombroses jorna- 
des dedicades a l’estudi i a la confeccio, estudi, elabora- 
ció i aprovacib d’aquest Reglament, al nivell de Po- 
nkncia, al nivell de Comissi6 i al nivell d’aquest mateix 
Ple, hem intentat aportar tot el nostre esforq en pro d’un 
Reglament que permetés a aquesta Cambra de dur a 
terme la seva tasca. 

Certament, ens hem deixat criteris, punts de vista, que 
potser no han estat incorporats definitivament al text re- 
glamentari, pero cal dir tambk que rnoits dels nostres 
punts de vista i criteris han estat incorporats i formen 
part ja de la carn viva d’aquest Reglament. 
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Nosaltres voldríem, senyores i senyors Diputats, s3- 
tuar aquest Reglament en el seu autimtic context, és a 
dir, 6s un Reglament, és all0 que jurídicament se’n diu un 
text ritual, un text procedimental, No ks, certament, un 
text  substantiu, i aquí potscr hi ha hagut moltes vegades, 
rio per equivocaciú del senyors i senyores Diputats, sinb 
per la maiica encara de molts textos positius, hi ha hagut, 
repeteixo, un cert, si no error, sí almenys un intent de 
forqar la naturalesa ritual d’nquest text, i un intcnt 
d’incarporar-hi norrncs substantives yuc no tcnen acolli- 
ment en aquest text, sinó que la tindran al llarg, de la 
nostra tasc:a legislativa, amb les lleis que m i r a  produint 
aquesta Cambra, 

li així, l’ahskncin de tcxt, d’aquests textos, ens ha por- 
tat a regular, doncs, qüestions com la investidura, mo- 
cions dc contllanqa, qiiestions de censura, etc. 1 ha portat 
t;imh& a aquesta Cainbra L I ~ I  terna, un gran terna, quan 
nornks hem incorporat les conseqiikncies reglamenthies 
cl’ascliresi gran tema, quan la causa, Ics causes autentiques 
d’ilyucsi fcnuincn, clyiaquest í’et, nu sóri en aquesta Carn- 
bra, 110 són cn aqucst Reglament, no són qüestions regla- 
rncrrtarics. ‘hmpoc no s i m  causcs que puguin cstar en 
aItrcs nients tic lleis positives. No. Creiem que sbn cau- 
ses extraparlamcnthries, pero que les circumstiincies han 
fet cluc cs convertissin en fenbmens parlamentaris i s’in- 
corporessili als debats reglamentaris. Per& repetim i cn- 
tenem, i sostenim, absolutament, clarament i rotunda- 
ment, que les causes no sbn parlamentaries substantives, 
sinb mcs aviat extraparlnmentaries. 

Creiem, senyor President, senyares i senyors Diputats, 
que aquest &s un text bo, 6s un text ticnisament bo, que 
des clcE Títol d k l s  Diputats)), r(De I’organitzacih del 
I) arl ament )>, {( Del funcionament cl’ aq ues t Parlament M re- 
gula amb les tkcniques juridiques constitucionals mis 
avanqades totes aquestes qüestions i que li han donat 
sortida, com algutrcs vegades s’ha dit, a travks de fOrmu- 
Ics certament progressistes encara de no gaire aplicacib 
en altrcs reglaments. Potser tambi, cn ser cl darrerament 
rcalitaat, tenim i hem iingut la possibilitat d’incorparar el 
millor de cada una dels reglaments tan profusarncrit ci- 
tats i tan profusament referits, respecte a un text del qual 
jo no rcfcrirk quina 6 s  la naturalesa i carn es diu, 

Aquest 6s un text operatiu, clonara sortida a les itiyuie- 
tuds legislatives, a les activitats prhpics d’ayucst Paria- 
mcnt, Parlament aquest que, COM diu cl mateix Estatut 
cn cí seu article 30, representa el poble dc: Catalunya, i 
possibilitari que es pugui exercitar des d’aqui la patestat 
kgislaiiva, que ks puguin aprovar els pressupostos, que 
es pugui impulsar i controlar l’acció politica i de govern. 
Aquestes tres grans tasques s h  possibles d’una manera 
bona a travks d’aquest text reglamentari. Si aixu e s  possi- 
ble, creiem que ks suficient, creiem que aixb sol mereix el 
qualificatiu o dbna el qualificatiu de bo a aquest Rcgla- 
ment. 1, d’allra banda, també cs podran ext:rcitar, com 
diu el mateix article dc I’Estatut, les altres cornpctkncies 
quc l i  siguin atribuidcs per la Constitució i, d’acord amb 
cllcs i Wstatut, per la llei que aprovi el mateix Parlament, 
que és aquest. 

Pcr últim, senyores i senyors Diputats, ens permet 
posar-nos en marxa perquk tots donem definitivament a 
Catalunya les lleis que Catalunya es mereix i demana de 

tots nosaltres, Ara, la responsabilitat, senyores i senyors 
Diputats, és nostra, solament nostra. 

Gracies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: En nom del Grup parlainentari 

de Partit Socialista Unificat de Catalunya, tk la paraula 
el Diputat senyor Wibb. 

El Sr. RIR6: Senyar President, senyores Diputades, 
senyors Diputats, el nostre Grup ha votat sí a aquest Re- 
glament, sense cap reserva pel quc fa al SEU compliment, 
amb tota la significacio quc té I’instrument que ha de re- 
gular la institucio m& important de Catalunya, el seu 
Parlament. Perb aixb no ens pot fer oblidar que nosaltres 
tenim insatisfaccions, insatisfaccions greus sobre punts 
concrets d’ayuest Reglament, una insatisfaccio genkrica. 
al tractament conjunturalista que tres Grups d’aquesla 
Cambra han donat a algun dels temes fonamentals del 
text. Actuacions que han anat en altres punts a infravalo- 
rar la capacitat d’aaqucsta institucio. I ho clicm sense drn- 
matismes i transcendcntalisrnes, no apel.larern a mils 
d’anys d’histbrin, no ho hem fet en cap de Ics argumenta- 
cions, perb si que apel-larcrn a Ia itnportincia del Parla- 
ment que fou elegit el 20 de mnrq de 1980. 

Per a nosaltres, la qiiestib Fonamental, i ho varn desta- 
car en els debats, que demostra las afirmacions politi- 
qucs anteriors, ks la de la comunitat de Catalunya. La 
disfressa, en aquest cas, ha estat el Reglament, cl Grup 
Mixt, el nombre minim per a formar un Grup, tema trac- 
tat arrib progressius ajornaments, amb riegociacions, sc - 
nyor Vicens, sense <{llums ni taquigraf’s), d’esyucna als 
altres Grups que estaven elaborant cl Reglament, amb 
una dirnensi6 politica cojunturalista, que, en aquest cas, 
es pot identificar amb l’oportunisme. Per a garantir una 
majoria al preu que sigui, per a assegurar un seient a Itt 
Plaqa de Sant Jaume, s’ha corn& un greu error, fins i tot 
pet partit de la minoria majjoritiria relativa, d’un c o n g b  
merat de majoria contradicth-ia dintre la qual trobem 
obstacles clars del centralisme ---entre parhesis, cspe- 
rem a YCUE que  passari amb els traspnssos per a la 
nostra Generalitat-, i, confós amb aixb, un rnclicalisrnc 
verbal de caire nacionalista. A aquesta heteregencitat 
contradictbria, s’hi ha afegit en darrercs votacions els 
vots del Grup Andalusista, complicant encara més el pa- 
norma, I’entesa d’aquesta majoria que de moment dóna 
suport al Govern, una majoria feble que demostra la fe- 
blesa del mateix Consell Executiu. Nosaltres encara ens 
demanem pel motiu del canvi de Convergkncia i Unib 
respecte al tema del Grup Mixt i del nombre de dos per SI 

formar Grup parlamentari, que no 4% aquest el tema, sinb 
el tema de la comunitat de Catalunya. Encara busquem 
la solucib constitucional Q ticnica que s9ha triat. Pcr 
qui? 1,Atnb quines argumentacions dernscrhtiques? Per 
que fent cas ornis de la. histAria de Catalunya? Perque 
hem arribat a un resultat que, entre molts altres, fa que 
avui el Diputat Josep Benet hagi parlat per darrera vc- 
gada amb igualtat de condicions i que avui hagi parlat, 
encara amb inferioritat de condicions, el represcntatit dcl 
Grup Andalusista. 

Senyor Acosta, ningii no posa en qüestii, la preskrrcia 
del PSA cn aquesta Cambra. I qui ho faci, sera un Dipu- 
tat mtidernocratic, perque posara en qüestio, no el PSA, 
la legitimitat dels vats dels ciutadans de Catalunya que 
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votaren el PSA, per6 sí que és cert que en aquesta 
Cambra no podem dividir els Grups entre els que creuen 
que el PSA fa lerrouxisme a Catalunya i els que no ho 
creuen. Perguk hi ha aquí un Grup molt concret, Conver- 
gkncia i Unió, que fora d’aquesta Cambra -i nosaltres 
varem citar textos fins a la sacietat, textos tan represen- 
tatius corn eis que ha escrit l’actual President de la Gene- 
ralitat-, fora d’aquesta Cambra creu que hi ha una divi- 
sib, creu que hi ha un lerrouxisme, i en aquesta Cambra, 
amb la decisib que ha pres, sembla que no ho creu. I el 
dramatisme que utilitzem en aquest tema no és nostre, 
l’ha posat tambi: en aquests textos el mateix autor o 
aquest Grup amb les seves declaracions programitiques. 
És un contrasentit amb tota la ideologia de Convergkncia 
i Unió fins avui -que nosaltres encara no ens expli- 
quem-, que el President de la Generalitat va intentar 
explicar, al nostre entendre, fent volar coloms, per6 que 
prova, mentre no es demostri el contrari, la desnaciona- 
litzacio de Convergkncia Democratica. Ei Partit Socia- 
lista Unificat de Catalunya esta per la reconstruccio na- 
cional de Catalunya, per fer particip la classe obrera en 
aquesta reconstruccio i per fer particip la classe obrera, 
no en funció de la llengua o del lloc de naixement de la 
classe obrera, sinó en funció de la seva posició social, 
perquk la classe obrera fara la reconstruccib en fumi6 
d’una carnunitat integrada. Que quedi clar que el Grup 
Andalusista, que basa la seva actuacio en la divisi6, té 
Grup en aquesta Cambra gracies a una majoria on no hi 
ha ni un sol vot dels socialistes ni dels comunistes, no hi 
ha ni un sol vot dels partits que tenen més arrelament 
entre la clase obrera autoctona o immigrada. Que quedi 
clar qui ha donat Grup al partit Andalusista. 

Hi ha la qiiestib residual dels no adscrits, de les desi- 
gualtats que es palesaren en I’esmena a l’artide 82, i en- 
cara en faltaven proves, quan nosaltres varem proposar 
igualtat i Esquerra Republicana es va oposar a la seva 
tramitació. Iguaitat en I’explicacio de. vot. No sabrem 
gaire sovint per que s’ha votat d’una determinada forma. 
Esquerra Republicana fou qui porta la iniciativa en 
aquesta majoria fragil fins a l’absurd, fins a un absurd 
que hem vist, ahir i avui, com la serietat política i jurídica 
del Grup de Centristes de Catalunya !’ha portat a 
despenjar-se d’aquesta majoria en temes com la interpre- 
tacib del Reglament o com 1’0ficial major. 

Nosaltres creiem tambe que el Parlament pot haver es- 
tat infravalorat. El Parlament no es una Cambra de 
control a posteriori, per més estadístiques i per mes tradi- 
cions constitucionals que s’hi posin al damunt. El Parla- 
ment dc Catalunya, si ens cenyim al text de l’Estatut, té 
la funcib legisiativa pressupostaria i d’accib de govern. 
t e s  proposicions haurien d’haver estat tractades igual 
que els projectes. S’hauria d’haver dit no a la guillotina 
pressupostaria. S’hauria d’estar en contra de limitacions 
de caracter pretesament tkcnic o d’aaugments pressupos- 
taris quan amaguen irnpotkncies davant de Madrid per a 
demanar els diners que ens corresponen. I s’hauria d’ha- 
ver facilitat la major agilitat i transparencia a la tasca de 
control de govern. El Parlament no són seixanta-vuit Di- 
putats O els que hi ha d’escreix per a fer majoria. El Par- 
lament és la instituci6 central que rep un mandat directe 
del poble i que 1’Estatut ho reconeix com a tal. 

Per últim, dues qüestions molt concretes. Nosaltres, 
serenament, volem expressar el nostre absolut desacord 
amb l’actuacio d’un Diputat del Grup parlamentari d’Es- 
quema Republicana de Catalunya que reiterades vegades 
ha abandonat aquest hemicicle quan aigun Diputat utilit- 
zava legítimament la llengua castellana. Una actuacio 
que infringia els articles 6 i 136 d’aquest Reglament que 
hem aprovat pel que fa a correcció i cortesia parlamen- 
taria, que infringia el que diuen la Constitucib i I’Estatut 
sobre cooficiaiitat de les llengües, actuacib i actitud 
completament intolerants. El Grup del Partit Socialista 
Unificat de Catalunya, representant d’un partit concret 
que s’ha esforqat de fa molts anys, s’esforqa i es conti- 
nuar& esforgant i Iluitara per la normalitzacib plena de la 
nostra llengua, que ha demostrat amb Diputats de divers 
origen de naixement en aquesta Cambra, i n’ha donat fe, 
I’esforq politico-pedagbgic que fa per la integració d’una 
sola comunitat, val cridar l’atenció perqui, ei ierrou- 
xisme, se’l pot impulsar, i potser se’l vol impulsar, perillo- 
sament amb actituds xovinistes i d’incomprensio,. l?s una 
contradicció d’un Diputat d’un Grup concret defensar el 
dret de les minories, donar Grup al BSA, que basa la 
seva actuació en la divisio, i adoptar aquestes actituds 
quan en aquesta Cambra es parla en castella. I en segon 
iloc, nosaltres, ara que ja hem aprovat el Regiament, de- 
manaríem un esforq a tota la Cambra per arribar a un ni- 
vell molt diferent pel que fa a un tema no pas menor, que 
és el de la puntualitat parlamentaria. Ja que hem aprovat 
el Reglament, que tinguéssim mes responsabilitat perque 
totes les sessions fossin realment d’acord amb un horari 
establert. Seria un gran respecte pels Diputats i una gran 
responsabilitat davant del poble de Catalunya. 

Moltes gricics, senyors Diputats, 
Et Sr. PRESIDENT: Per al Grup parlamentari Socia- 

Iista, té la paraula el Diputat senyor Martin. 
El Sr. MARTfN I TOVAL: Senyor President, senyo- 

res i senyors Diputats, hem votat afirmativament en la 
votscib conjunta al Reglament del Parlament de Catalu- 
nya. Ho hem fet perquk, en el seu conjunt, creiem que es 
un bon Reglament. Hem, d’aquesta manera, iniciat la 
tasca de construccib institucional de Catalunya, peque a 
partir d’ara no només farem funcionar el Parlament, sinó 
perquk a partir Cara sera possible en aquest Parlament 
produir l’autkntica construccio institucional de C atalu- 
nya. Hem votar afirmativament en conjunt et text del Re- 
glament -i vull posar kmfasi en aixo- perquk ei que hem 
discutit en aquesta Cambra, en aquest saló de sessions, 
ha estat una part del Reglament, la part del Regiament 
que era contradita per esmenes, vots particulars de la 
Comissio. Per6 el Reglament s’ha fet tambk a Ponkncia i 
a Comissib. I a Ponkncia i a Comissib s’ha fet gairebé el 
setanta-cinc, si ni, el vuitanta per cent, del Reglament, 
que avui hem votat finalment en e1 seu conjunt. Es porta- 
ven practicament acabats la regulació del funcionament 
dels brgans del Parlament, amb aigun petit detall que ha 
estat canviat, creiem que en forma progressiva, els drets i 
deures dels Diputats, e1 procediment legislatiu, el fun- 
cionament dels serveis del Parlament i una qüestió 
importantissima: prhcticament tot cl paquet del que 
podríem dir !’impuls i control de l’acció de govern, 
preguntes i interpellacions, debats generals amb una 
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previs% oberta a quatre debats generals per any legisla- 
tiu, a proposta de l’oposiciÓ, amb possibilitat de mocions 
d’obligat compliment per part de I’Executiu -element 
progressiu que evidentment no es troba corn a fhrmula 
gencrica ai dret parlamentari comparat-, una mocio de 
censura no constructiva, sense necessitat de presentar al- 
ternativzk a la Presidincia dc la Generalitat -element 
clau i important d’nquest Reglament, al nostre en- 
tcndrc--, una regulacib, en definitiva, del conjunt del que 
sbn el control i I’impuls de l’accilci de govern d i d a ,  pro- 
gressiva i que creiem que permetra un funcionament AgiE, 
lluid i d’iniprrls efectiu, a la vegada que de controt de I’ac- 
cii, dcl Govern per aquest Parlament. 

Quins temes s’han tractat aqui al Plenari? Quins te- 
mes no venien rcsolts? Al nostre entendre, i fonamental- 
ment, tres paquets de ternes, des de la nostra perspectiva: 
Grups parlamentaris; un altre, el que podríem dir-nc pa- 
quet pressupostari, i un altre, el terna dc millora d’alguns 
aspectes d’impuls i control de i’acciÓ de govern. Aquest 
tercer, pricticament sense relleu, una vegada que el pa- 
quct important de qüestions, en relació amb el control i 
l’irnpuis de l’acciú de Govern, havia qucdat prou resolt, 
al nostre entendre, al nivell de P~nkt~c ia  i al tiiveli de Co- 
missió. El tema pressupostari, que era el centre de les 
nostres esmenes al Reglament, és a dir, les esmenes a 
projectes i proposicions de llei que suposessin augment 
de credits o disminueio d’ingrcssos i el seu possible 
control o veto, parlem amb claredat, per part del Consell 
Executiu, no ha estat resolt. Per6 s’ha introdwlt un ele- 
ment important que convi: aclararir, perqub l’haurem 
d’utilitxar cada dia en aquest Padarnent. ks el tema del 
pressupost de t’any en curs. Perquk esmenes a projectes 
de llei que proposin una despesa concreta nova prefigu- 
raran ai pressupost de l’any vinent, si ks que s6n aprova- 
des. I al pressupost de l’any vinent, 1’Executiu haura de 
portar ja aquest paquet perqui: el Parlament haurli obli- 
gat, impulsant l’accib de govern, a portar en el pressu- 
post aquesta partida. I hi ha tarnbk, tema important, el de 
E’article 1 E i, apartat primer, tractat n la sessi6 d’avui, a 
partir del qual, efectivament, el Parlament, per6 a 
iniciativa de l’oposició i no nomix de I’Executiu, podsa 
entrar a fons en el pressupost intentant remodelar una 
política en un sentit o en un altre. Nosaltres, evi- 
dentment, hem treballat per fer mks progressiva la po- 
lítica que es plasma en el pressupost, a través del reparti- 
ment de partides, en un cabas o en un altre, en el calaix, 
podríem dir-ne, del que nosaltres entenem corn a salari 
social preferentment, al servei dels ciutadans de Catalu- 
nya. i aquest també es un element important. No han 
sortit les nostres esmenes, per6 en surt un conjunt en el 
paquet pressupostari que evidentment permet, més enllA 
d’altres Parlaments europeus, de la majoria de Parla- 
ments europeus, una acci6 important de la iniciativa par- 
lamentitria, de la iniciativa, per tant, dels Diputats de 1’0- 
posició, en el remodelatge del Parlament. I, malgrat que 
venien moltes coses fetes des de Comissi6 i Ponincia, 
tambk aqui s’han fet coses, han passat coses. Fonamen- 
talment, entorn del tema dels Grups. Jo voldria fer un in- 
cis, molt curt, molt descrispat. Lamentem, lamentem 
profundament que algun Grup que ha tingut prou cura 
per a disciplinar els seus parlamentaris a I’hora de votar 

Grup de dos i no adscrits, no l’ha tinguda, o no l’ha sa- 
buda tenir, perqui: respectessin 1’6s de la llengua previst a 
l’article 3 d’aquesta Cambra. 1 ho lamentem profunda- 
ment, sense crispacions, per6 ho lamentem. 

I el tema dels Grups. Seguim creient que, efectiva- 
ment, aquí s’ha produ’it una disfuncionalitat important. 
Ara ja no hem de parlar de dret comparat, senyor 
Acosta, perb podríem fer una esmena i segurament cns 
posariem d’acord en el fet que alla on no existeix el Grup 
Mixt, tampoc no existeix aquesta figura del no adscrit 
amb aquesta regulació d’aqui. Tots esperem guc nixb pu- 
gui funcionar, pero aixi, no esta experimentat i ja veurem 
que passarg Perquk, de fet, la línia de treball parlamen- 
tari per Grups, I’hem trencada. No existeix el Grup Mixt 
per als independents, hem creat la figura de i’indepcndent 
reforGat en la seva individualitat, i aixo pot trastornar 
aquesta realitat. Tal tema, Grup Mixt si, Grup Mixt no, 
queda en funcio, en definitiva, de quin nombre de Dipu- 
tats es posava corn a mínim per a formar Grup. 1 aquí el 
terna no és el reconeixement o no del Partit Andalusista 
com a partit legitimat per a estar en aquesta Cambra i 
per a estar a Catalunya. De cap manera, Pot estar-hi, en 
aquesta Cambra, perque per R aixd li han donat els vots 
d’uns ciutadans de Catalunya. Aixo e s  absolutament le- 
gitim, i nosaltres no Iiem entrat en I’anecdatari politic 
que s’ha produ’it en aquesta Cambra respecte a aquest 
tema. Per6 la realitat ks que sempre hem dit, i tambk se 
sap, que a través del Grup Mixt tarnbh es tenia aquesta 
capacitat de veu i de preskncia en tots els ternes, que se- 
gurament ja ei senyor Acosta ens ha avanqat que els in- 
teressen fonamentaiment. El tema no és aquest, legirnitat 
parlamentiria o no, del Partit Andalusista. El tema és de 
diferent concepci6 política. Perque el Partit Andalusista 
és un partit nacionalista andalus, i nosaltres volem cons- 
truir la comunitat nacional de Catalunya, amb catalans 
d’origen i catalans de destí, i el Partit Andalusista per als 
catalans de destí el que procura es que no s’integrin 
a la comunitat nacional de Catalunya. Que no es 
lerrouxisme? Tant se val si ei tema no ks aquest. Ei tema 
és que el Partit Andalusista procura fer amb els andalu- 
ses a Catalunya nacionalisme andalus, i Catalunya, 
I’hem de construir, perque no esta construiida, senyor 
Acosta, igual que s’ha de construir Andalusia, i ho reco- 
nec, per6 haig de reconeixer, i vostk segurament també 
amb mi, que mks aviat que construir Andalusia des dc 
Catalunya hem de fer Catalunya des de Catalunya. I 
aquesta k s  I’obligacib primordial dels partits catalans, i 
creiem que, aqui, aquest tema no s’ha comprks a fons. 

I quin seri el nostre combat polític, senyor Acosta? 
Cap combat polític procedimental, de cap manera, de 
fons. Hi ha a Catalunya una immigració que, per 
construir Catalunya, no la volem com a immigracib mar- 
ginal o aliena, com a Alemanya. No. La volcm poble dc 
Catalunya, i aquest 6,s e1 tema clau i aquest ser$ ei nostre 
combat. Per6 no aqui, arreu. I ha ha estat sempre, se- 
nyor Acosta. Ho hem fet arreu, naturalment que sí. Per- 
qui: hem de construir -com s’ha de construir Andalusia, 
i hi ha companys socialistes que construeixen Andalusia 
a Andalusia-, hem de construir a Catalunya, Catalunya, 
amb tot el poble de Catalunya. I és molt legítim, perquii 
encara hi ha ciutadans de Catalunya, no catalans nas- 
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cuts a Catalunya que no tenen conscikncia que han de 
construir Catalunya. I per aixo, 16gicament i Iagitima- 
ment, prenen una altra opcib. Nosaltres combatrem per- 
q u i  prenguin I’opció de votar per la canstruccib de Cata- 
lunya des de la seva posició de classe, eh?, ull viu, des de 
la seva posició de classe, que mai no abandonarem, i des 
de la seva posició de defensa deIs seus interessos aqui, a 
Catalunya. 

Moltes gracies. 
EI Sr. PRESIDENT: En nom del Grup parlamentari 

de Convergkncia i Unio té la paraula, per a explicacib de 
vot, el Diputat senyor Alavedra. 

(El senyor Acosta s’aixeca per parlar.) 
El Sr. ACOSTA: Sefior President, una cuest ih  de or- 

den. ¿Es posible respondes a las alusiotles tan reiteradas 
y tan graves que me han hecho aqui? Brevemente, un 
par de minutos. 

EI Sr. PRESIDENT: Jo crec, senyor Acosta, que les 
almiusions han estat no solament per a vsst6 i per al seu 
Grup, sinó també per a altres Grups, i si realment ha- 
gukssirn de recollir-les, aquest debat no s’acabaria mai. 
Jo pregaria el senyor Acosta que reservi potser per a una 
altra intervencib, un dtre dia, en un debat polític, recollir 
alguns d’aquests conceptes, perquk no són qiiestions que 
es refereixin a avui, precisament, sinó que són qüestions 
que poden tenir una validesa encara durant bastant 
temps, malauradament. 

El Sr. ACOSTA: Discrepamos de la interpretacibn 
que se hace en cuanto que... (remor de veus que impedeix 
de sentir les paraules de hrador). Nosotros queremos 
apuntar que se es ineonsecuente cuando se reconoce el 
caracter democratico de la presencia del PSA y despues 
se ponc en duda las cansecuencias de esta presencia en el 
Parlament, Nada mas. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies. Té la paraula el 
senyor hlavedra. 

El Sr. ALAVEDRA: Senyor President, nosaltres 
agrdim sincerament al Diputat que ens ha precedit en 
1’Ús de la paraula, el senyor Martin i Toval, que s’hagi re- 
ferit en la part almenys important de la seva intervencio 
a una explicacio de vot del Regiament, que es del que es 
tractava, i no hagi reiterat un debat d’investidura, senyor 
Benet, que va tenir lloc fa uns mesos, o reproduir el debat 
dels articles 18 i i 9, certament molt importants dins d’a- 
quest Reglament, per6 un Reglament que s’ha de valorar 
en el seu conjunt. Nosaltres creiem, i em sembla que ho 
ha dit tambk el senyor Vicens, que en aquest Reglament 
probablement hem caigut en un defecte i en un error, de 
fer-lo massa liarg, massa complet. Tracta de molts temes 
que, en definitiva, han de ser definits en 1’Estatut Interior 
de CataIunya, i en aquest cas jo crec que aquest Regla- 
ment haura de tenir moltes modificacions després de 
I’Estatut Interior de Catalunya. 

Jo voldria destacar una cosa que només ha destacat el 
senyor Martin Toval dels oradors que m’han precedit en 
1% de la paraula i que bs molt important, un tema im- 
portantissim Caquest Reglament que afecta d’una ma- 
nera fonamental el Grup que dóna suport aI Govern: i és 
tot el tema d’impuls i control de l’acció politica i de go- 
vern. Com que quasi no hi ha hagut esmenes aqui en 
aquest Ple, ningú no en parla. I aquest és un element es- 

s e n d  del Reglament. N%a parlat en MartÍn i Toval, si 
d’acord. I aixb demostra que el partit del Govern, aquest 
partit del Govern tan d5bil i tan trontollant, senyor Be- 
net, ha fet un gran esforq unitari i de consens, que és el 
que vosti: recomana en cada una de ies seves interven- 
cions. L’hem fet, i la prova n’és que en el control de legis- 
lació delegada, en les interpel4acions i preguntes -en les 
preguntes no hi ha hagut absolutament cap esmena--, en 
els debats generals sobre acció politica i (fe govern, que 
n’hi pot haver cinc cada any i amb intervencib del Presi- 
dent de la Generalitat, no hi ha hagut aqui absolutament 
cap esmena, cap referkncia, cap explicació de vot. I 
aquest és un tema fonamental. La mocio de censura i la 
qiiestii, de confianqa, que afecten les relacions entre el 
Legislatiu i ¡‘Executiu, que afecten l’estabilitat de I’Exc- 
cutiu, les mocions d’obligat compliment, tots aquests sbn 
temes fonamentals. E aquí no hi ha hagut sobre aquests 
temes absolutament cap intervenció, per un motiu moit 
senzill: pecquk no hi havia cap emena mantinguda, X 
aixo vol dir que el partit del Govern, en ternes tan fona- 
mentals, ha fet un esforq de diiieg, un esforg d’obertura, 
que és el que ja va anunciar, els dies 22 i 24 d’abril en les 
sessions d’investidura, que faria en aquest Parlament i 
que continuara fent. 

Aquest Reglament, senyor RibÓ, ha estat aprovat amb 
ple respecte de les regles dernocratiques, en cada un dels 
seus articles i en el vot de totalitat que acaben de fer. I en 
el vot de totalitat, hi ha hagut unanimitat, encara que les 
explicacions de vot hagin estat explicacions per a expli- 
car un no. Pero resulta que han donat un si. I, a mes a 
MBS, aquí s’ha tractat article per article, democratica- 
ment, i no podem tolerar que aixo ningu ho posi en 
dubte. El 22 i el 24 d’abril, en el debat d’investidura -i Ii 
recomano que reculli les actes d’aqueil debat-, se’ns deia 
que &em un Govern debil -aixb se’ns repetiri molt so- 
vint--, minoritari, monocolor, que no podria mai consti- 
tuir majoria en aquest Parlament. Quan fem una majo- 
ria, tan inestabEe com es vulgui, aleshores es una majoria 
contra natura, és una majoria fragil, k s  una majoria ines- 
table, és una majoria incongruent. En fi, hi ha tots els ad- 
jectius per a desqualificar aquesta majoria. Per6 aquesta 
majoria, senyor RibÓ, moltes grhcics perque voste ajuda 
a crear-la, pensant que fer oposició és estar sempre en 
contra de tot en tot moment i sempre. I fer oposició és 
quasi tan dificil com ser partit del Govern. 

Hi ha el terna, evidentment conflictiu, dels Grups i el 
tema dels Diputats no adscrits. Nosaltres vam fer aquella 
explicacib de vot que no ha satisfet ningú, per6 ens man- 
tindrem en aquella línia. Les sis llistes que en Ics elec- 
cions de1 20 de marq van treure Diputats tenen Grup en 
aquest Parhment, i aixo es bo per a la transparkncia de- 
mocrjtica. i per ai funcionament del Parlament. Si es bo o 
no per al futur de Catalunya dependra de la política que 
fem, i no d’aquest Reglament. Es una injusticia, d’altra 
banda, no dir aqui que els drets dels no adscrits en el 
curs d’aquest debat en el Ple, gracies a les esmelies en 
veu presentades per Esquerra Republicana de C ataluny a 
aprovades, han estat millorats d’una manera important 
en tots eEs temes que s’havien criticat en el debat dels 
articles 18 i 19, sobre proposicions no de llei, inter- 
peldlacions seguides de rnociii i totes les aitres possibilitats 
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parlamentaries que els Diputats no adscrits no tenien, 
que era un defecte del Dictamen de la Comissio, per6 
que el Ple, complint la seva missid, parlamentitria, ha co- 
rregit. 

En els pressupostos, nosaltres continuem mantenint la 
nostra posicii, que durant I’aany el Consell Executiu és 
responsable de la seva aplicacio i que les esmenes que 
s’introdueixin podran entrar en el pressupost de l’aany 
segiicnt, i aquesta és una ticnica que dificilment pot ser 
discutible i en I’article E 1 1 ,  en X’afectació de recursos que 
fara aquest Parlament -i em sap greu tornar a esmentar 
el dret compiuat: aixh ks un aspecte que nomis existeix a 
Suecia i en e1 Reglament d’aquest ParIament; per tant, es 
tracta d’un punt progressiu-, el Parlament designari 
I’assignació dels recursos als diferents Departaments i 
fara realment politica des d’aquest Parlament, i aixb liiga 
amb l’impuls del Govern que te aquest Parlament segons 
I’Estatut. A aixQ, senyor Martiri i ’Soval, hi ha contribu’it 
molt l’oposició, les seves esmenes en el debat en Po- 
nkncia, en el debat en Comissió -per aixo cs fan de- 
bats-, peru, en definitiva, í’aprovacib &aquest matí, 
aquí, en el Ple, ha estat amb una esmena en veu del Grup 
de Convergkncia i Unio. 

En el tractament igual entre projectes i proposicions, 
nosaltres creiem sincerament que hi ha un error de coo- 

cepte del Grup parlamentari del Partit Socialista Unificat 
quan cl demana. EI tractament és igual a partir del mo- 
ment en quii la proposicio esdevk de tot el Parlament per 
una votaeid, majoritaria d’aquest Parlament. Mentres- 
tant, la proposicib és una iniciativa d’un Grup, que pot 
ser dc dos, o d’un Diputat mis  quatre. Pero a partir del 
morneni en quk el Parlament ei fa seu, la proposicib té 
exactament el mateix tractament del projecte. I en aixb, 
nosaltres ens hi mantenim, i el Partit Socialista Unificat 
ha retirat aquest mati en el Ple les seves esmenes als arti- 
cles 105 i 107, i després, en una explicacib de vot, ha rei- 
terat la seva posicíb després d’haver retirat les esmenes i 
en I’explicacii, de vot global reitera la seva posició. Nos- 
altres mantenim la nostra. Creiem que el tractament 
entre projectes i proposicions ks exactament igual en 
aquest Reglament. 

Tots aquests punts fan que nosaltres haguem votat 
aquest Reglament, no corn una obra perfecta, sino com 
una eina que ens perrnetra treballar, que ens perrnetra 
iniciar la nostra feina legislativa, i, per tant, estem, en 
conjunt, satisfets de la feina feta. 

Moltes gracies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Se suspen la sessi6 fins dimarts 

(Sdn tre,T quarts d’unze i cinc minuts del vespre.) 
vinent, a les deu del matí. 
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