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La sessih s ’ohre a un quart i cinc minuts d’unze del mutí. 
Ei primer punt de lbrdre &l diu 6s el Projecte de Llei de creació de 1 ’ens priblic Corparacití Catalana de Rhdic, i Tebisió i de relpa- 

El M. H. Sr. President recorda que a Ibpartat 4 de 1”aVtich 4 calin froduir-hi unu rcctrficacih -tlrl com consta a Iaje dkrradcs del Butlle- 

Es pussu a la votació dels articles I ,  2, 3 i 4, is hpruva per unanimitat dels presents (I. 41 64). 
A I’artick 5 hi hu diverses esmenes. El Diputat no adscrit I .  Sr. Corral defensa primer /es esmenes nÚms. 20, 27, 59, 75 i 78 ~. 41 64) i 

després dqfensu les esmenes nihr:  35 i 82 (p. 4165). El M. fi, SK Presil.ent anuncia una esmena tkcnicu p’esentuch p ~ r  tots els 
Grups parlamenturis, que és ucceptadu per assentiment (,,. 4Jh.5). 

Espassa a la votmi6 i les esmenes 20 i 27sQn rebutjades per 2 vots a fbvot; 92 en contia i cap ubstencii, (p. 4J65). L’mmenít 35 és rebut- 
jadu per 2 vots a juvot; 92 en contru i cop abstenció fil. 41 6.5). ihrticle 5, tmi  del Dictamen, llevat dels apartats 6) i c), s hprova 
per unanimituf dels pwsmts  (p. 4166). Els apartats b) i e) de I’ariiclc 5 sbn ujirovutsper 94 vots a,fnvnr, 2 en contra i cup ahstencih 
Gia 4166). 

laci6 dels serveis de radiodifmiid i televisiu de la Generalitat. Ei presenta 1”: Sr. Cansellm A&mt a la I+esidi.nciu (p, 41 631. 

tí nlim. 135 6.4164). 

E h  ur tdm 6 i 7, amb el títol de In Seccih @urtuP s’uproven per unanimitat dels presents GI. 4166). 
A Ibrlicle 8 hi ha una esmenu del Diputat no adscrit T. Sr. CQUUI yue,ja ha estut defensada. Es posa a vofaoiíí i ks i-ebid$udu pw 2 vots a 

@or, 94 en contra i cap abstenció (p. 4166). L’apcartaf I d’uquest article, text d d  Dictamen, s’uprova p r  9.5 vots a favor, 2 en 
contra i cap absíenciú (p. 4iMd0 La resta B’aJlartats, text del Dictamen, s’upruven per unanimitat dels presents (,. 416t9. 

L’article 9 s hprova per unanimitat dels presents 61. 4 I66). 
E/ DMutut no adscrit 1. SK Corral intervé en relaciri amb I’article I O (p, 41 66). 





SESSId PLENhltiA Núm. 68 

Sbbre la sessib a MH quart i cinc minuts dbnzc del mati. Ptosi- 
,deix el M. Sí. SE Prwident dei Pdameni, acompanyat de tots els 
membres & la Mesa, la qual és assistida per4 SUficial Major i p d s  
Llettats SK Ferret i Sin. Folchi. 

AI liaric del Gowni souen els Honorables Srs. Consellers Adjunt 
a la Prmiú&ncia, d~ Governacib, clXconomia i k*inances, de 
Cul/um, de Sunitaf i Sexuretat Social, de Poliíicu Territoriu1 i 
Ubrm Públiques, dYgricultura, Ramaderia i PPSLU, úe Febull, i 
d Ymlúsrria i Enwgiu. 

Ordre del dia 

Jbrmuoili institidcional. 
i 2. Mmi6 suhwgüent a Iu ititt.rjwl.lacib al Consell rxeccutiu 

sobre Iu política d’uquest en relucib amb les retribucions dels PX- 

juncionaris de la Generditut repnu hiicanu, 
Mucii, suiwgüent a la i/ztc.rpdluuici al Consell Exeuuiiu 

sobre com pensa actuar per tol denfer pmsible la continui”tat de la 
Rissi6 d’Oíesa. 

13. 

J 4. Preguntes amb respustu orai 

Prfijeecte de ,!ei 
de crcacih de I’ens públic CorpracE6 Catalana de Riulici i 

Televisi 6 
i de regulacih dels serveis de radiodifusi6 i televisi6 

de la Generalitat 

El Sr. PltESIDIZNT : Comenq:i 121 sessib. El primer punt de 
l’ordre del dia és el debat i votació del Dictamen de Ic? 
Comissih de Política Cultural sobre el Prqjecte de Llei de 
creació de l’ens públic Corporacih Catalana de Khdio i Tcle- 
visió i de regulació dels serveis cic radioclifusib i televisió de la 
Generalitat. 

IJn rncnibrc del Consell Executiu desitja fer li) presentacih 
de la iniciativa? (l’uusa,) EI senyor Conseller Adjunt a la Pre- 
sidhcia té la paraula. 

EI Sr. CONSELLER ADJUNT A LA PRBSIDF:NCTA : 
Molt tionorablc senyor President, 11-lustres senyores i senyors 
membres d’aquesta Cambra, ha estat un  desig nostre de molts 
anys cluc Calalunya pogués disposar de mitjans propis de ridio 
i televisió; i l ixo  va tenir acolliment a 1’Estatut d’Autonomia, 
que en I’article 16.3 estableix : 4% els termes establerts als 
apartats anteriors d’aquest article, la Generalitat poclrr‘i 
regular, crear i mantenir In seva propia televisió, rAdio i 
premsa i ,  en general, tats els mitjans de cornunicaci6 social 
per a l’acomplimcnt dels seus f ins,~ 

Alguns obstacles han retardai la realització de I’esmentat 
desig. El principal ha cstal la Disposició Addicional Quarta de 
la Llei del 1 O de gencr de 1980, coneguda anib el nom d’iEsta- 
tut de la rdciia i la televisió)), quc condicionava el funciona- 
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de calidad y de profesionalidaci. Y para que ejemplos de este 
tip0 no se repitan, no hemos de copiar el tipo de designacibn 
del Director General que lo permitc. En este sentido, mante- 
nemos mestra propuesta de que sea el Parlament quien elija ai 
Director General de la Corporación Catalana de Radiotelevi- 
sión. Y coherentes con estas argumentaciones y con la en- 
rnienda que acabamos de def’ender, hay que rectificar el artícu- 
10 10, apartados 1 y 2, y de ahi las enmicndas números 75 y 78, 
en que plantearnos que el Director General sea separado por el 
Parlament de Catalunya, que es quien debe de nombrarlo. Se 
trata, pues, de adecuar el articulado a las cnrniendas del articu- 
10 8. Y en cste mismo sentido de adecuacibn del articulado se 
sitúan las enmiendas números 27 y 28 en el articulo 5, pues el 
consejo de administracibn ya no tenclrA que recibir notificacio- 
nes previas ni emitir su parecer sobre la separacibn y nombra- 
miento del Director General, pues el Parlament de Catalunya, 
como primera inslitucibn democriitica y representativa de Ca- 
lalunya, debe de asumir la responsabilidad dc dicho 
nombrarnien to. 

En definitiva, estas cinco enmienclas pretenden modificar el 
brgano que nombra al Director General y adecuar el conjunt0 
del Proyecto de Ley a em modificación. 

Muchils gracias, señor Presidente. 
El Sr. PRESIDENT : Senyor Corral, aleshores I’esmena 

que no ha quedat defensada és la 3 5 .  
El Sr. CORRAL : Habla dei Consejo de Administracihn y 

entrari en cl segundo turno de defensa. 
El Sr. PRESIDENT : Si, perb en I’articlc aquest 4 hi ha 

tarnbk el dc nomemnar I’Administrador Únic. 
El Sr. COKKAL : Sí, es0 vil despuks, en el bloque dcl Con- 

scjo de Administración. 
E1 Sr. PRESIDENT : Després. Molt be. Algun torn en 

contra respecte a les esmenes que acaba dc defensar el senyor 
Corral? (pausa) No hi ha torn en contra, B6, alcshores, haig 
de tornar a donar la paraula al senyor Corral, pcl que fa rcfcrh- 
cia a I’esmena número 35, addició d’una nova lletra en l’apar- 
tat 1 d’aquest article 5 .  

El senyor Corral ti: la paraula. 
El Sr. CORRAL : Bien, defendcré ahora, si IIQ hay ningbn 

problema por partc del señor Prcsidcntc, las enrniendas núme- 
ros 35 y 82. 

El Sr. PRESIDENT : No, no hi ha cap problema. 
El Sr. CORRAL : Bien, ambas cnmiendas tienen rclacibn 

con el Consejo de Adrninistración, y el Proyecto de Ley con- 
templa que 10s administradores únicos de las empresas filiales 
de la Corporacih Catalana de Radiotelevisión sean nombra- 
dos por el Director General. A nosotros nos parece que dichos 
administradores Únicos deben de ser nombrados por el Conse- 
jo de Adrninistración, por el Consejo de Administración del 
ente públicu. De ahí las enmiendas 35 y 82 a 10s artículos 5 y 
1 3. Con esta propuesta pretendemos i nlroducir criterios de ra- 
cionalidad y dc democratización. 

Criterios de raciondidad en la medida que las funciones de 
10s administradores hicos son administrativas, s e g h  define 
el articulo 13, npartado 1 --autorización de gastos, adecuacibn 
de pagus y contratación--, y, por 10 tanto, consideramos que 
10 miis correcto es que sea el propio consejo cle administración 
el que 10 designe. Y criterios de democratización, es clecir, 
para que el Director General no ostente todo el poder dcl cntc 

y el consejo de administración queclc un poc0 relegd <i o a ser 
una figura decorativa y, en segunda instancia, para evitar que 
se instaure una red que vaya desde el partido del Gobierno, pa- 
sando por el Consell Executiu de la Generalitatl siguiendo por 
el Director General y siguiendo por ios administradores 
Únicos, de un mismo color y con un mismo interés. Precisa- 
mente, introdueir criterios de racionalidad y de dernocratiza- 
ción que permitan conseguir una mayor profesionalidaci y cali- 
dad dentco de 10s medias de comunicacibn de masas, dcntro 
de i0 que es la Corporación Catdiana de Radiotelevisión. 

Gracias, señor Presidente. 
El Sr. PRESIDENT : Algun torn en contra respecte R I’cs- 

mena defensada pel senyor Corral‘? (Pausa.) No hi ha torn en 
contrit. 

Be, aleshores, en aquest article 5 hi ha també, encara, una 
esmena tkcnica, que ha estat presentada amb la signatura de 
tots els Grups parlamentaris i que es refereix a aquest article 5 ,  
apartat 1, Ilctrsi c) i tambk a l’artide 13, apartat primer, que és 
simplement la supressib de la paraula <<gener&> quan fa refc- 
rencia als directors de les empreses filials. ks, evidentment, 
una esmena tkcnica pcrquk seria incoherent que hi hagués un 
Director General de la Corporació i que, a mks a mBs, hi 
hagués Directors Generals de les cmprescs filials d’aquestu 
Corporació. Suposo, doncs, que aquesta esmena tkcnica csth 
acceptada amb el consens de tothom. (Pui~sa.) Evidentment, 
si en aquest moment no s’ha vist que hi ha algun altre article 
en el qual tarnbk hi ha el mateix adjectiu de <cgeneral>> referit 
als Directors de les empreses filials de la Corporació, caldria, 
per cohcrkncia, suprimir-lo. 

Bé, passem, doncs, a votació les esmenes del senyor Corral. 
Primerament, penso que es poden votar conjuntament Ics es- 
menes 20 i 27 ... (Puusa.) El senyor Corral prefereix que es 
voli separaclarnen t cada esmena, ho? (E/ senyor Corral demana 
perpar/at:) Sí? 

EI Sr. CORRAL : Senyor President, com voste vulgui, 
sense cap problema. 

El Sr. PRESIDENT : Grkies. En rcalitat hi ha unes esme- 
nes que, com la dcfcnsa del senyor Corral ha demostrat, estan 
absolu tamcnt relacionades, de mimera que podríem votar con- 
juntament les esmenes 20 i 27, les esmenes a la lletra h) i c). 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 
amb l’esrnena del senyor Corral per a aquesta esmena, que es 
posin drets. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estiguin en 
contra? 

Les senyorcs i els senyors Diputats que s’abstenen? 
Les esmenes 20 i 27 han estat rebutjadcs per 2 vots a fwor, 

Passem ara ii votar l’esrnena número 35, l’esmcna que pro- 

Les senyores i els senyors üiputats que estiguin d’acord 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abslenen? 
Ccsmena ha estat rebutjada per 2 vots a favor, 92 en contra 

i cap abstenció. 
Bé, I’esmcna tbcnica que he indicat ha quedat aprovada per 

assentiment i passem, doncs, a votar ara el text del Dictamen 
per a aquest article. Jo voldria demanar al senyor Corral si des- 

92 en contra i cap ubstencib. 

posava afegir utia nova lletra a I’apartat 1 d’aqucst articlc. 

amb l’esmena nhmero 35, que es posin drets, 



ilja volacih separatla de I’apartat primer i dc I’tuprirtat scgon? 
El Sr. CORRAL : Sí, seííor Prcsjdcntc, el apartacio b) y c) 

pedi riamos quc se votascn separadamente. 
El Sr. PRESIDENT : Molt bk, aleshorcs, votem primera- 

ment lot l’articlc exceptuats cls apartais b) i c), tot l’article 5 
nienys els aliartats 13) i c ) .  

Les senyores i cls senyors Dipulats qtrc hi estiguin d ’ i i ~ ~ r d ,  
cluc es posin drets. 
1.m senyores i els scnyors Diputats que hi estan cn conira? 
Els yuc s’ahstenen? 
Lhrticlc cinquk, text del Dictarnen, ha queclat aprovat per 

unanimitat dels presents, amb i’excepció dcIs apartats 11) i c) 
de I’articlc cinquk, que anem a votlir ara. 

votem, doncs, les lletres b) i c) de i’apartal 1 de i’arlicie 
cinquk. 

Ecs senyores i els senyors Diputats que hi estiguin d’acord, 
que es posin drets. 

LCS senyores i els senyors Diputats cluc hi estan en contra‘? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
Les lletres b) i c)  de l’apartat primer de I’articlc cinqui: han 

quedat nprovades per 94 vots a favor, 2 en contra i cap 
abstenció. 

Tenim ara els articles 6 i 7, que no tenen cap esmena. Tkpo- 
so, doncs, de volar aquests articles, entenent que a mesura 
que anem votant els articics, i no havent-hi cap esmena, en 
votar cl Dictamen votem tambk els títols corrcsponcnts deis 
capi tols i de Ics seccions. 

Bé, passem, doncs, it votacib, I’article 6 i l’article 7 amb el 
títol de la Scmi6 Quarta. 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 
amb el Dictamcn, articles 6 i 7, que es posin drets. 

Les senyorcs i els scnyors Dipulats que hi cshn en contra? 
Els que s’abstenen? 
Els articles 6 i 7 han qucdlit aprovats per unanimitat dels 

presents. 
Fcni ara la Secció cinquena i a l’artide 8 hi ha I’esmena 

niimcro 59, que el senyor Corral ja ha defcnsat. i 6s que es vol 
fer algun torn en contra d’aquesta esmena del senyor Corral? 
En qucst cas, podem passar, doncs, r2 la votrlcib de I’csmena, 
pero abans voldria indicar també R I S  senyors Diputats que hi 
havia una errada quc ha estat corregida en el Bidtlleti 135; ii I’a- 
partat 4 d’aqucst article hi ral‘altwa la coqiuncib <<i)> entre clucs 
paraules. El tcxt vilid és ei corregit d’acord amb el BlMetí 135, 
Passem, doncs, ;i votxib I’esrnena número 59, a I’apartat 
primer de I’articlc 8, que havia defensat, anteriorment, cl 
scnyor Corral. 

Les senyares i els senyors Diputats quc estiguin ci’acord 
arn b i’esmena, que es posin drets. 

Les senyores i els senyors jliputiits que hi estan en contra? 
Les scnyores i els senyors Diputats que s’:ibstcnen? 
Cesmena ha estat rebutjada pes 2 vots a favar, 94 en contra 

i cap abstenció. 
1 podem passar ara a volacih el text d d  Dictamen. LI& que 

el senyor Corral desitja que es voti separadament I’ilpiirtat 
primcr? 

151 Sr. COR ]<A I, (de l i x h  exfatilt) : Efeclivamen t, senyor 
President. Desitjo quc es voti a part l’apartat primer dc I’articlc 
vuitb. 

El Sr. PRESIDIINT : Molt bk, gricics. Doncs, com qiic en 

aquest cas seguim l’oi+circ de I’article, votcm, primer, l’apartat 
~i de I’article vuit&. 

Les sciiyorcs i cls senyors Diputats que estiguin d’iicord 
amb el text del Dictamcu, cluc cs posin drets. 

1.m senyorcs i cls scnyot’s 13iputLits que hi cstan cn contra‘? 
Les senyores i els senyors Uiputals cluc s’abstcncn? 
L’aapartat primcr de !’article vuitc ha queclat aprovat per 95 

I passein ara a votació cls apartats dos, tres i quatre, ct’aquest 

IAS scnyorcs i els senyors iliputals que hi estiguin rl’acord, 

Les senyores i cls scnyors I l iputats  quc hi estiui cn contra? 
Els que s’abstenen? 
Els apartats dos, tres i qualre de l’ariiclc vuite Ixin quedat 

A l’article 9 no hi ha tampoc cap csmcna. IMem passar, 

Les senyorcs i els senyors Diputats que hi cstiguin d’acord, 

Les senyores i els senyors 1)iputats que hi estan en contra? 
Els quc s’abstenen? 
íhticle 9 ha queclat aprovat per unanimitat dels presents. 
A l’article 10 hi havia dues esmenes, que em scmbla quc el 

senyor Corral estarh d’acord que podem considerar de- 
caigudes, per@ seria incongruent que el Parlarncnt pogubs 
revocar, pogués separar cl Comissari general si no pot 
nomenar- 10. 

Molt bé. U’acord. Aleshores, considcrcm decaigudes Ics 
dues esmenes a l’article FO i l~odem passar, doncs, a votacib 
aqucst article. Si el senyor Corral no hi tingués inconvenient, 
podríem passar conjuntament a votació q u e s t  article amb els 
SLiccessius, o bé el senyor Corral prefereix votar-lo 
separadament? 

El Sr. COI<KAL (de iksub e.sm.d : Senyor President, sim- 
plerncnt, de I’articlc 1 O, en la mcsura que hil quedat decaigut, 
no hi ha cap problema. 

1 1  Sr. PRESIDENT : Moltes gracies. Aleshores, votarem 
conjuntament l’article 20, l’nrticle 11 i l’article 12, cl’acorcl 
amb el Dictamen. 

Les senyores i els scnyors Diputats que estiguin d ’ m r d  
amb aquests articles, que es posin drcts. 

Les senyores i els scnyors Diputats que hi estan cn contra? 
Les senyores i cls senyors Diputats que s’iilistcncn? 
EIS articles 10, I1 i 12 han qucdat aprovats pcr unanimitat 

dels presents. 
A l’mticle 13 hi ha I’csmena número 82, dei senyor Josep 

Maria Corral, qcic ha estat ja defensada. Ningú no vol fer un 
torn cn contra d’aqucsta esmena. 

Podem passar, doncs, directament, a la votació dc I’esmcna 
quc 6s rdativa a I’apatat primer cle l’article 13. 

Les senyores i eis senyors Diputats que cstigirin d’acord 
amb I’esmena del senyor Corral, I’csmena número 82, quc es 
posin drets. 

Les senyores i els senyors Diputals que hi estan en contra? 
Les senyores i els scnyors Diputats qiic s’aahstencn? 
L’esmena ha estat rcbutjada per 2 vots a favor, 98 en contra 

Podem, doncs, passar a votació ara cl text dcl Dictamen. EI 

vots a f’iwor, 2 en contra i cap ahstencib. 

mateix articlc. 

que es posin drets. 

aprovats per unanimittit dels piments. 

doncs, directament ii vntacib el text del Dictamcn. 

quc es posin drets. 

i cap abstcncib. 
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senyor Corral desitja votaci6 separada? 

primcr E’apartat primer i desprbs l’apatat segon. 

dei Dictnmen per a l’articlc 13, apartat primer. 

que es posin drcts. 

El Sc. CORRAL (de I’escd estualzt) : Sí, senyor President; 

Ei Sr. PRESIDENT : Aleshores, passem a votació el text 

Les senyores i els senyors 13ipuiats que hi estiguin ci’acord, 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstcnen? 
L’apartat primer de I’article 13 ha quedat aprovat per 98 

vots a favor, 2 en contra i cap abstencih. 
Ara, no havent-hi cap esmena, si ningú no hi té inconve- 

nient, podríem votar conjuntament I’apartat 2 de I’article I3  i 
els articles 14, 15, 16, 17, 18 i 19, amb el benentes que volem 
també els Títols i que a I’asticle 13, doncs, haurem introdu’it, 
com ja haviem dit abans, I’esmena tkcnica que havíem indicat, 
de supressib de la paraula <cgencral~. 

Les scnyorcs i cls senyors Diputats que cstiguin d’acord 
amb el text del Dictamen, per a tots els articles enumerats, des 
del 13, apartat dos, fins al 19, que es posin clrcts. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstcnen? 
Queden, doncs, aprovats els articles 13, apartat dos, 14, 15, 

16, 17, 18 i 19, d’acord amb el text del Dictamen i tenint en 
compte l’esmena tkcnica indicada. 

A l’arlicle 20 hi ha I’esmena número 112, del Diputat 
senyor Corral. El senyor Corral tk la paaula per a defensar-la, 
&s una esmena d’addici6, que proposa afegir un nou parhgraf. 

El Sr. CORRAL (de k c b  estant) Sefior Presidcnte, scño- 
ras y señores Diputados, brevernente y solamente para anun- 
ciar desde aquí la retirada de la enmienda nimero 112, clecir 
que es una cnmienda presentada con un espiritu determinado 
que refle-ja s ~ i  propio texto y que quizhs no sea en el marco de 
la Ley el sitio idbneo donde dcba de contemplarse, y es en este 
terreno que nosotros la retiranios para darle -junta ccin otros 
Diputados de csta CAmara-, otro curso dc acción parlamenta- 
ria que permita que su espiritu pueda concretarse de una 
forma o de otra, porque nosotros pensamos que la radio- 
televisión, como un medio público, necesita hmbién de la opi- 
nión del conjunto de la sociedad catalana, la opinibn de cómo 
funciona, de qué calidad existe, de icleas para mejorarla, en de- 
finitiva, de ir, poc0 a poco, creando unit consciencia participati- 
va entorno a 10s temas cornunicacionales y al funcionamiento 
del cnte piiblico y de todo 10 que significli ridiotclevisibn y 
es desde esta idea participativa del conhiunto del kjicio asociati- 
vo, y clcl conjunto de la población catalana, entorno a sus opi- 
nioncs y al funcionarnienlo de la radioielwisi6n y, por otra 
parte, a las propuestas de mejora que ese espiritu es 10 que 
hemos intcntado plasmar en esta enrnicnda I 12, al decir que, 
al objeto de que la sociedad cíilaliina en su diversidacl sociuh, 
cultural y organizativa disponga de un foro donde expresar sus 
opiniones ante la labor de radiodifusibn y tclcvisión, la Comi- 
sibn del I%rlament de Catalunya organizari, al menos una ver 
al afio, unas jornadas de radiadil‘usibn y televisión con la parli- 
cipación de 10s representantes de las más diversas entidades ca- 
talanas. El espíritu es uno, posiblemente, y yuiziís en el posi- 
blementc no sea en el texto de la Ley el lugar adecuaclo donde 
plantearlo, y, por 10 tanta, es a partir de alií, sin renunciar al es- 
píritu y a las posibilidades de acción conjuntaniente con otros 

Diputados de podcr conseguir que esta idea se plasmc cn la re- 
alidatl, que nosotros ya retiranios la enrnicnda porqui: quizc’ls 
no sea el lugar adecundo en una iey, sinó en otro terrcno y en 
este otro terreno trabajaremos para que sea posible quc el con- 
junto cie las cntidadcs catnianas puedan cxprcsar su opinión y 
sus ideas y propucstas en torno al funcionamiento de 
radioklevisiOn . 

Gracias, seíior Presidente. 
EI Sr. PRESIDENT : El senyor Corral ha retirat la seva es- 

mena. Per tant, evidentment, no hi ha torn en contra. I ara ja 
no ens queda cap esmena a la resta del Projecte de Llei; per 
tant, ~ X Q ~ O S O  a les senyores i iils senyors Diputats de votar con- 
juntament els articles 20,21,22,23,24,25, 26 i 27, la Disposi- 
ci6 Transilbria, les Disposicions fi’inals Primcra i Segona i el 
Títol de la Llei; si no hi ha objcccib procedim, doncs, a aqLicstA 
votnci6 (inica, per tot ei que he indicat. 

Les senyores i els senyors Dipututs que estiguin d’xorcl 
amb el Dictamen, des de l’article 20 fins al final i amb el Títol 
dc la Llei, quc es posin drets. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi cstan en contra? 
Els que s’abstenen? 
Els articles 20, 21, 22, 23, 24, 25,  26 i 27, la Disposicih 

Transitbria, les dues Disposicions Finals i ei Tilol de la Llei 
lm quedat aprovats per unanimitat dcls presents. I, havent 
quedat ja aprovat aquest Projecte de Llei, passem ara a l’expli- 
caci6 de vot. 

E-Ia demanat explicar el vot el Diputat no adscrit senyor 
Ramon Viñals. 

Té la paraula el senyor Viííals per a explicació de vat. 
El Sr. VIÑALS : Senyor President, senyores i senyors Dipu- 

tats, aquesta explicaci6 de vot, naturalment, com de costum, 
és una explicacih de vot dels Diputats del Centre Democrhtic i 
S Q C ~ ~  i també, com és ja una m’ica cle costum, l’explicacib de 
vot és unti mica, jo diria, l’examen de conscikncia del que ha 
fet cadascú i el que ha aportat cadascii dins de la Llei, a part les 
consideracions que es puguin fer quant a la utilitat i I’oporluni- 
lat del text legislatiu que acabem d’aprovar. 

Jo, en aquest sentit, diria quc les aportacions dels Diputats 
del CIX en aquesta Llei han cstat de tres menes difcrcnts : 
unes aportaciones merament tkcniqucs, unes aportacions que 
donen a la Llei un carhcter moralitzador i  mes aportacions pro- 
fundarnen t polítiques. 

Quant als temes tkcnics, bé, doncs, sbn petits pero impor- 
tants; li donen una configuració una mica diferent de tal com 
va venir el tex1 i passen, des d’aquelles coses, corn són simple- 
meni, per exemple, la nomenclatura dels organs que ha de ges- 
t ionar la Corporació Catalana CIC Rhclio-lelevisib, corn, per 
exempie, el nom de Director Gencral, el nom de Comissari 
General; teníem tambi: el tema de l’assisthcia dc I’ara ja dit 
Director general a les reunions del Consell d’Adrninislraci6; 
tcnirn també el tema que es diguin Uircctors els Directors dels 
mitjans corrcsponents o de les empreses filials; tenim també cl 
tema que les crnpreses filials se sotmeten al Consell Executiu, 
quant al tema del pressupost, en lloc d’ésser aprovades pel 
Consell Executiu. 

Era un tema merament tecnic. I dintrc d’aqucsta ullada, cal 
cilr una com tarnbk, senyores i senyors Diputats: que cn 
nioltcs de les esmenes hi ha coincidencies amb les csmcncs, 
tolalment o parcialment, d’altres Grups sobretot, a part d’algu- 

. 



iics esmcncs del senyor Corral, que e n c m  n’ha cIr:I‘Gnsikl rilgti- 
nes aquí pero que també han estat accepiídes. Hsmcnex de 
t ’iNust rc J l i  pu I al scuyor 1 iidalgo, csinencs del I’arlil Soci;il ista 
de Calalunya i del Grup dcl Partit Socialista h i l i c a t  dc Cala- 
lutiya. Ln aclLicst sctilit, Iri  ha una  cerla coinciclhcia entre utia 
seric de forccs, com es dbna, d’al tra banda, cn al trcs lleis. 

Perb, dit aixb, cm permctrm que Lici cxplíciia inencii, ci’n- 
qucllcs csincncs disnhtament prbpies, en la pari que esth in- 
trodiiida Iiteriilment, dels ilipuials del Ccní rc I-kmocciitic i 
Socid, i cluc tenen aquest caricter que hc clil iiioraliizaclor del 
ccmtcxt de la Llei, i que fan rcferencia, sobretot, a Ics incom- 
patibilitais dels rnetnbrcs del consell d’administracib, u les in- 
compatibilitats del director gcncral i a les incornpatibiliiats cluc 
cs puguin donar tambh per als directors dels Ili rerents cns. 
Així, nosaltres hcm pogut introduir el fet que sigui incompati- 
ble per als merribrcs dcl consell d’administració -qw, com re- 
cordaran pcr l’articuiat, són votats per aquest ~+~r~;irnen t -, i’c- 
xcrcici dc chrrees clins dc I’Aclrnitiislracib, perquk no es tractii 
tan sols de buscar aquelki iiicompatibilitat quant als SOLIS que 
es perceben, sini> que potser encara 6s m k s  important la in- 
compatibilitat de les reines que es realitzen, perque nosaltres 
creiem que no és bo, cncm que es renuncii als SOLIS, cluc hi 
hagi liersoncs que acumulin cii si mateixes ducs o tres reines 
difcrenls dins de I’hdministració, que sembla que 110 les po- 
drien realitzrzr amb la capacitat total i la dedicacih que s’cscau 
en una Rdministracih moderna. 

En aquest sentit, doncs, t m b b  hem introdLiit, cn el cas del 
director general, cluc sigui incornpaii hlc amb la condicIÓ de 
parlamentari o amb qualsevol altra condicib cl’cleccib popular. 
Aixb és una esmena intcgramenl del noslrc -i em pcrmelroti 
la llicencia ctc dir-ho- grup dc E9iputais. 

Fi n;ilmen t, quant als chrrccs clel di t‘ect or de cada m itjii, en 
lloc dc fcr la tirallonga de totes Ics incornpniibilitats, ens rcfc- 
rim --erb, de ret, és una csrncr~a tambb gumyada- i1 Ics in- 
compalihililats que són prcvistes per al director gcrieral. 

I, per acabar, em Iicrnictran quc els Laci avinent els ternes 
-fent unit ullada ~inii mica per sobre a 111 Llei- polítics qirc 
ienen impor th in .  Pct. cxcmple, tc importin& que en I’arti- 
cle I O, on  s’esmenta yiic <<el Consell Executiti pot separar el 
director genmil mitjanpit-lt resoIuciri molivacla per ~ i n  iiornbre 
detcrrninnt de CUUSCSH, n’hi havia uiia cluc es rcfcria ii I’article 
14 d’aqucsta Llci, article 14 que esmentava el scu arrclatiient a 
la reuli tat de Crihlunya, terme veriti-lhlcmcnt (li fiis, terme, jo 
diria, una mica inquisidor, cluc no cra adient a una imcntalitat 
clarzz que ha de tenir scrnpre un tcxt legislatiu, malgrat que en 
aquest texl continuem cncarii parlant dc <<persones cle relle- 
vants mkr i tw ,  tcrme que tambk moltes vcgadcs scnibla de di- 
ficil tnanipulació o mesurnrnent. 

tkrb, cn de17nitiva, l’nt~icle 14, que crx on s’csmcntava 
aquest tcma CIC I’wrelamcnt H la realitat de Caiidiinya, ha 
quedst cn aquest trebaII que s’ha fct CII ponkncia --que ha 
estat un treball veritablement colalecliu i important, i pec aixb 
la Llei hu vingut aquí veritableincrit x~tbacla-, i s’hi han 
posat, aclequant-ho a la rcditat dc CaialuIiya, en principi Ics 
rnateixcs prescripcions que hi ha ii l’i’statut de I~~itlio-telcvisi6. 

Un altre lema inalt important, i jo crec que de certu trans- 
ccnclknci;i, és havcr introchiit a I’articlc 18, alli on cs paria del 
pluralisme democritic i l’acc6s iils serveis de la C‘orporacib Ca- 
talana de lihdio i Tclevisi6, u n  cixaniplarnent dels criteris oh- 

jecIitis PCIN quals tia CI’&XLV oidcnut I’acccs ui rnit$t i la parlici- 
pacih, .ja ytic cn el i cx i  original es p n i h a  tan sols, per als 
grqis socials i polítics, de la 1-cprcscntacih parlmeritl~ria o la 
irriplan tacib sindical, Nosuli1*cs hi hctn fet aícgiI <<la irnp1ani;~- 
ci6 politica i la imphntacii) socinl i ciiEtur;ii>>. 

I-:] SI-. P R  ESIDEN‘T : Scnyot- I)iputai, ha passat ja dcl scu 
temps. Li prego q LEC x i i  Ili. 

El Sr. VIfi ALS : Chkies, senyor P.resident. Iin definitiva, 
itcabo iiornks client cluc lamento no  havcr pogut tirar cnd;wvant 
una esmeiia a I’urticlc 7.2, als vocals del Consdl Asscssor de la 
Corporacib Catalana de Ridio-tetevisih Nosíiltrcs dcrnanivern 
quc hi haguks uns rcprcscnlanis de les associlicions dc la 
prcmsa CIC Catalunya, perque cns scrnblwi cluc aqucsls prol’cs- 
sionalx hnvien CIC ser dir1 trc d’aquest Consell Assessor junta- 
menl amh altres mcmbrcs. 

Un dcfinitiva, cstcm molt satisf‘cts quc s’hagi tirat cndwant  
aquesta Llci, que creiem q i ~ e  6s important per dues coses : 
una, per ii la realiizxii) de les aspirocions nacionals de Catu- 
lunya, que necessita els seus mitjans dc cotnunicaci0 propis 
institucionals, i, segona, pcrqul: creiem qtie la deniocrkia es 
vil fent cada dia, es fa moh 11 travks dels mitjans clc comunica- 
cib, i amb aqucsts mitjans cluc ara es poctrm crcar amb la Cor- 
poracib, ii la deinocrlicia se l i  dóna I’etitorn de Hibertat que m- 
ccssita, llibertat quc i10 existcix si no existeix un ampli 
plur tl I’ 1smc. 

Moltes grkies, senyores i scnyors Diputats; gricies, senyor 
Pres i de11 t. 

El Sr. I”3IDEN‘T : 111 senyor Corral té la paraula tambb 
per R explicacib de vot. 

EI Sr. COKI3A1. : Señor President, scñoras y señores Dipu- 
tarios, tcncinos que emperas la expliucibn de voto, cl Partit 
dels Coinunistes de Catalunya, cl PCC, cliciendo qrie, ii excep- 
ciOn clc cstos clos grandes temas qiie hemos rtefendido con 
nucslras cnniienilas, es clecir, lm ibrmas ck dcsignwibn del di- 
rector geiieral y de clesignucibn de 10s administradorcs iinicns 
CIC las crnl-lresas Ciliales, a excepcihn de cstos dos granclcs 
ternas, c jniporianles temas, nosotros consisleraims que esta 
cs una i ~ e n a  Ley, una Ley que ha siilido completa, una Lcy 
quc ha saliclo trahiijxla, ~ i i i a  Lcy cluc sirvc, y que puede servir- 
paril tirar uclelanle t ~ c l a s  eslas tareas del terccr canal, todas 
cstas tareas del ente públic0 Corporacibn Catalana de Radio- 
televisih. Una blaena L,ey en yuc se Ira rccogido, efcctivarnen- 
tc, corno ya se liahía dicho aquí, dcsclc estli tribuna, algunas dc 
las opiniones cxpresaclas cn otras cnmiendas, en la cua1 cahe 
dccir que ha sido una discusiOn, tunto cn ponencia conio cn 
Comisión, en i111 clima intcresante cle discusibn, clc profundi- 
mcihi, de llegar a conseguir la rnejor Icy posible, y eso -esc 
climii- cs una cuestihn cluc hay que resallar tt-irnbikn q u i  eii 
el I’leno y la explicación de voto, y quc nos parece muy 
liosit ivo. 

E n  toclo C I I S O ,  nosotros hemos votado en  cnntra en acl~vAlos 
aparlatlos de la Ley cluc hacian rcfet‘encia directamcntc a IM 
enmiericlas que nosotros hahiamos presen txlo, y que consicle- 
rAbamos cluc cran f’iindatnentdes en  esta Lcy. Y cs c luc:  iioso- 
tros crecmos que para corisegu ir un21 Rad io-tclcvisilin cluc se 
base en la profcsionalidad y en la calidad, es ncccs;iri;i una  in- 
clcpcudencirt, y que csil indcpcndcncia dc los profesionales so- 
Imentc pucclc estar garantizada --en la iiicdkla CIC quc cs tin 

servicio púhlico- por u n  aniplio respaldo político, fundarnen- 
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talmente de esc director general. V esc amplio respaldo politi- 
co se consigue, según nuestra opinión, con 10s dos tercios de 
esta Camnra; no se consiguc con la designación directa del 
Consell Executiu, y, en todo caso, ese director gcncral csth 
sujeto ii 10s avatares de 10s intereses políticos del Consell Exe- 
cutiu o, en tudo caso, del partido que gobicrna la Gener;ditat. 

Por 10 tanto, es en Cuncidrn de cste mzonamiento, de pensar 
que es neccsaria una Radio-telcvisión con calidad y con profe- 
sionalidad, y eso exige independencia, y para que haya inde- 
pcndencia hacc falta el máximo respaldo politico, y el miximo 
respaldo polític0 se da descle una miiyyoría importante y halgada 
del Parlament de Cataluña, que son csos clos tercios. 

Lo olro --esperemos que vaya bicn en Cataluña-, pero en 
10 otro las cxpericncias que lenemos del Estado son 10 sufi- 
cientemcnte significati vas corno para poder pensar que esc 
procedimiento -que es el mismo, el que se ha aprobado aqui, 
que el que existe en Madrid- no l l c v ~  hacia una caliclrid en 
esos mcdios de comunicación ni a una profesionalidaci ni ii 
~ i i i a  independencia. Poc 10 tanto, es en funcibn de esc razona- 
miento que hemos mantenido esas cnrniendas en el Pleno, de 
que las henios votado y de que seguimos considerando, it 
pesar de estar cn minoria, que era 10 mejor pitra la Generalital 
y pari1 el ente púhlico. En todo caso, nuestra postura de res- 
ponsabilidad, inclependienternente de que quedanios mas en 
minoria o menm minoria --se puede estar cn minoria, pcro 
defenctcr unas posiciones que consideramos que son justas y 
que son correetas-, CS~Q,  en definitiva, es también un elc- 
mento de rcsponsabilidad y también de tcner altemativas y ca- 
pacidad dc gobierno. 

Gracia, señor Presidenle. 
El Sr. PRESIDENT : Alguna alira explicació de vot? 
El senyor Luna tk la paraula per a explicacib de vot, en nom 

del Grup de Centristes. 
El Sr. LUNA : Muchas gracias, Msuy Honorable señor Presi- 

dente. Sefioras iliputadas, scíiorcs Diputacios, si todas las ex- 
pliwiones de voto suelcn y dcbcn ser normalmenle breves CII 

función dei cometido especifico tlc este trhmite parlamentario, 
parlicularmente clebe ser breve la explicacih dcl voto en este 
debate en el que el texto quc se ha someticio a la aprobaeibn de 
la Cimara habia sido en el trhrnitc de informe de ponencia y 
cn el Dictamen de la Comisión ampliaincntc consensuado 
como, a mi enlender, convenia a una Ley del cunleniclo de las 
características de lla que acabamos dc votar, que es una Ley 
que por su alcance licne cl caráclcr de casi institucional, por su 
tri-iscemiencia polí tim, por su trasccndcncia civica, por su tras- 
cendencicl cultural y por su trascendencia social. 

El consenso dcanzado en scno de ponencia y cn seno de Co- 
misión, y que se ha reflejado Iioy aqui, en primer lugar, 
porque prhcticamente no han sido mnntenidas enmiendas de 
Grupos para sostener en el Pleno, y, en segundo lugar, por el 
voto prhcticamcntc unánime del Dictamen presentado por la 
Comisión, ha sido el h i 0  de una gcncrosu disposicibn de 
todos 10s Grupos parlamentarios, de la que todos nos debemos 
felicitar, cn este caso, por la propia significacibn CIC esta Ley, 
cuya trascendencia supera la de las postura paliticas concretas. 

Por mestra parte, ~ L I C - S ~ ~ Q  voto ha sido favorable A todo el 
texto del Dictamen, en el que habinmos trabajado con ilusibn, 
y que respecto de nueslra post lira 10s Grupos parlainentarios 
habian acogido con gran favor nuestras posiciones. En efecto, 

de nuestrus orice enmiendas, salvo una que fue retirada en el 
trcirnite parlamentario anterior, todas ellas han sido asumidas 
o, en SLI caso, transaccionadas, a 10 largo del iter parlamentario 
dc la Ley. Incluso una de ellas, en fase de Comisih, no ha- 
bienclo prosperado en fase de ponencili, prosperb dentro del 
sena de Irl Comisión, después de una votacibn en la que resol- 
vi6, corno recorciariin rnuclios señores Diputados, una curiosa 
contradiccibn entre dos textos votados. 

En definitiva, señor Prcsidcntc, señoras Diputadas, señiores 
Diputados, esta Ley es una pieza mis del ilcsarrollo de nuestra 
autonomia, y, en ese sentido, el Grupo Centrista le dih desde 
un principio su apoyo y ahora se congratula de la aprobación, 
cn 10s tésminos en que esta aprobaciim ha tenido lugar, dc esta 
irnportantc Lcy. Eey que ha sido pricticamente votada por la 
unanimidaci y de la que sblo hny que esperar ahora cluc sirva 
cfectivarnenie para aquel cornelido de ser una pieza mis  dc 
nuestro desarrollo autonhmicu, de ser un vchkulo cultural en 
Catalu fia, y en donde todos tendrenios que esforzarnos desde 
el punto de vista del soporte económico quc ha de dotar la efe- 
ctividad de esla L,cy en uiios mornentos posteriores, 

Muchas gracias, M~zy Honorable seiíor Presidente; muchas 
gracia, señoras Diputadas; muchas gracias, señores 
Diputados. 

Ei Sr. PRESIDENT : Per a explicació de vot, en nom del 
t i r u p  parlamentari d’Esquerra Republicmi, te la paraula el Di- 
putat senyor Porter. 

El Sr, PORTER : Honorable scnyor President, senyorcs i 
senyors Diputats, pcr ii nosaltres és realment uiia satisfacció la 
manera d’acord, al qual ja s’ha dluclit -la manera d’acord en 
Ponknciii i en Comissi&, perb, sobretot, la manera com han 
anat Ics votacions. Nosaltres hwícm presentat una skric d’es- 
menes -esmenes que, en elles rnatcixes, venien amb volun- 
tat de millorar el text-, pero el fet és que I’acord ha anat has- 
tant mks enElh del que podíem imaginar en principi, i em 
sembla que aixb és significatiu; 6s significatiu perquk aquest 
acord venia de la consciencia que tenien tots els Grups paria- 
mentaris de la urgencia de l’cxistencia de i’ens. 

Cal lamcntar, pero, que, malgrat aixb, hi ha hagut molt 
retard, i que nixb ens hauria CIC fer pensar una mica sobre els 
sistemes de treball qiie se scgucixeii. Efectivament, cal cecor- 
dar que es va comenpr a tractar d’aquesta Llei i que es va co- 
menqar a treballar en aqucsta Llei I’octubre de I’my 1981, i 
que haurem necessitat, per tant, sis mesos -més liviat 
llargs- per a arribar a aquesta conclusih, si no uninime, quasi 
unh n i mc. 

Penso que, una vegada aprovada la Llei, ei que sí que s’hu 
de veure 6s la responsabilitat que, a partir d’ayucst moment, 
hem de contreure tots, tant el Parlament com I’Exccutiu, 
perquk siguin molt ríipidamcnt creats tots aquells tipus dc con- 
sells cl’adrninistració, consell ;issessoc i comissió de control 
quc estan previstos en I’slrticulat. Perque, efectivament, nosal- 
tres hem fet ja la Llei, aquesta Llei ha estat votada amb un 
gran consens, corn s’ha dit, pcro aquesta Llei no scria mes que 
lletra morta si no se la posa en marxa rhpidament i si no se la 
posa cn marxa precisiment amb els canals de quk ella mateixa 
s’ha dotat. 

Una ridio i una televisi6 pluralistes i en cataIB sbn necessi- 
tais urgents, i cal lamentar que no hagin nascut amb la ~~rirnera 
Generalitat i amb el primer Parlament. 



seves ~ ‘ C L ~ ~ I C C ~ O ~ S ,  ks L I I I U  ii~acluccii) clc 1’t:si;itut CIC Rhdio i Z’clc- 
visi6, com vostcs cr>neixeii-- cn dos sentiis : per m i  part, 
heni si tnplii?ciit In Lici, sol~rclol cI1 I’itpartat dcl scu conudl as- 
sessor; de dos consclls iit.4scs~ors (ILiC: portwi el tcxt inicial, ho 
Iicm redu‘it a L ~ I I  sol conscll :~SSI:SS~C Entenem cluc aixi) 6s sim- 
plificiu la Llei, qiic seml~t‘c 6s itnportmt, perb que ii ixí es cor- 
respon més II la mesura i al IrctmII que es pot (lesenvolupur. I 
Iictn f c ~  un consell assessor més rcpresentaiiu, pcrquk tb LHIU 

rcl:,r.cscntació rnks impt in dels tt-cbnllaclors i ~lcls seus sinclicais, 
perh, al niatcix ~emps, tS: tarnhk ~ i i i a  rcpi+cscntaciO mhs iimplia 
de la cultura i de les !Xga~lit;l,xiQIlS cullurals, que han eslat trc- 
ballant fins aquí pcr’ ;tl redrey;ament dc la cullura nacion~il cle 
Cnialunya. I Jn aqucst sentit, petnsein que aquesta simplIfiaici0 
no íh res més qiic repercirlir en benefici de la rBdio i televisi0 ii 
Calal 11 nya. 

I, en segon lloc, pcnso que liem contrihiiit al scii miIlora- 
ment en cl inoment que hem canviat --com ja ha explicat 
abatis 1’1 ionorable senyor Vifials-, hcm coiitribu’it ii millorar 
li) redaccih cle l’articlc 14, cluc és l’article qcre explica els prj tic¡-- 
p is  inspi riidors cle la programaci 6 dc li1 Corporacih Catalma cle 
Khdio i ‘~elcvisib. Aquests pl-iliciliis inspiraclors -quc tencn 
una sbric cl’apariais dcls quds voldrh ressal~nc, per la seva irn- 
portimcia, l’apartat c, on cs parla de la promocib de Iu Ilcnguii i 
la cultura cotalanes, i I’apartat I;, on es pwla del respwtc uls 
principis d’igualtat i no discrirninuci6 pcI ra0 CIC naixcmcnt, dc 
ra~a,  de sexe, de quulsevol eircumstinci~i personal o social - 
shn 11 tis principis c l ~ e  ja ei1 I’untiga Poncnciu, cn citi& v m  estnr 
trchallant sobre la Llei c l d  crmell assessor, van cstar aprovats 
per unaniinitat, i qcic després, clcsgll~~ciadat~iexlt, cl ‘lribunnl 
Constitucional 110 vii trobar pertinent, cti aqiiclls morncnts, i 
vii rctirar. 1 nosaltres farícm vots perquk, en aquests tiiomcnts, 
d’aqucsta Llei no fossin sclirais, i cluc realment la rklio i la te- 
lcvisih cluc f‘kssim a CatuFunya i des de Catalunya poguessin 
ser inspirades en [ois aqucsts principis que, com deia iibiitis, 

van scr acorclats per iiinaiiimiiat en toles cl~ics ocasions. 
Ara s d s  cns clucdn, a partir d ’ m ,  trebalhr pcrqub aquesta 

Llei es pugui portar a la priictlca, pccquc aquestu Llei contri- 
bueixi II la norinalitzacii> lingüística cle Catalcrnya, i 6s per i i i xh 
quc fem vots pcrclue cl’xiuí a molt poc temps pugriem tenixija 
cl conscll cl’administracici, en els termes que acabein tlc  vot^ 
fii pocs momenis, i, evidcn~men~ lambé, que hi hagi la conces- 
s i0  cl’nqucst tercer canal. Cani vostes subcn, xiuest Pai.lamcn t 

un projeck prcscntat i 1 1  Congrés de 1)iputats dc Maclrid, i 
espcrcni, C I ’ L I ~  moment ;i I’altrc, tenir I’opnrtunitat cl’iiniir :i 

(lcfcnsttr yuc aixb sigui així. 
Nosaltres cspewrícm (ruc la rkciio i la tclcvisib que acabcm 

dc voh-, rni\janc;unt la Chrpowci6 Catalana CIC IWio i ‘I‘elcvi- 
si6, poguessin ser rculment vchiclcs de cukura, de compren- 
siri, de so1iclarit;it i d’integracih, i cluc reulmcnt contribLiissin ii 
la reconstruccii) nxional de Cai aliiny~~, i vofdrícm que nqiiesta 
novii telcvisio cluc pogukssiin crcar ens ajudks a sentir-nos 
idcniiricats m b  el que, (les cl’ella, cs digui, cosa cluc no ens ha 
llassat fins m i ,  i no cns t:stA passant encara, amb la televisiii 
quc continua funcionant en aquests morncnts. 1 volrlríem dir 
una  vegutla mks qllc, cncara que la concessió del tct’ccr canal 
ptrgui scr realitat, no d’aquí ;i pocs mcsos, com es diu, segiirn- 
nient d’aquí ii una mica més, encara que sigui realitat kiqwst 
icrccr canal, el nosire C h p  parlamentari tio reiiLmciari en cap 
moment a la preshcir l  CIC Catalunya i cic la Ilcnguu i la cultura 

~ . . .. - . - . .. ........ . - .... ~ . - - 
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catalanes en el primer i en el segon canals de televisió. 
Nosaltres no volem un tercer canal marginal; volem un 

tercer canal perque hi tenim dret, perque aixi ens ho reconeix 
la Constitucib i així ens ho reconeix 1’Estatut. Perb no renun- 
ciem a li\ nostra preskncia en el primer i en el segon canals, i la 
Moció que va votar aquest Parlament fii pocs dies aniiviz en 
aquest sentit, i nosaltres pensem que haur8 de ser un acord 
unanime d’aquest Parlament continuar treballant per aquesta 
preskncia que políticament i culturalment ens sembla 
indispensable. 

Mol tes grficies, senyor Presidcnt; rnoites grhcies, senyors 
Diputats, senyores Diputades. 

El Sr. PRESIDENT : Per il explicació de vot, en nom del 
Grup Socialista, té la paraula el Diputat scnyor Clotas. 

El Sr. CLOTAS : Gricies, senyor President. Senyores i 
senyors Diputats, en primer lioc, pcr fer nostres moltes dc les 
pararaules que els Diputats que m’han precedit cn l’ús cle la pa- 
ruula ens han comentat, sobre la importancia brisica, fonamen- 
tal, cl’aquesta Llei, almenys per al nostre Grup, con1 a mitjii 
basic també dc reivindicació cultural i nacional pcr a Cala- 
lunya. Una llei -recordem-ho tols- que facilita tcnir uns ins- 
truments i uns mitjans dc comunicació durant llarg iemps rei- 
vindicats per tot el poblc de Ctttalunya. 

Aquesta 6s la llei més important que, en ridio i televisió, 
podem fer des d’aqucst Parlament; és la que facilita i conce- 
deix eis niecailismes per a inaugurar una ridio nacional de ca -  
talunya ¡ una tclevisió, amb un tercer canal autonbmic, gestio- 
nat, dirigit des d’aquí Catalunya. 

La  imporhcia  cultural i de normalitzacib i de reconstruccii, 
nacional que tindrh aquesta I h i  que acabem d’aprovar, l’han 
esmentat abans els ilelustres senyors Diputats; no cal recordar- 
ho, es a I’abast de tothom. 

i voldria explicar, molt breument, alguns aspectes yue 
potser no s’han mencionat, no s’han esmentat des d’aqucsta 
tribuna. 

Fem aquesta Llei com un organisme autbnom cl’ens piiblic 
de Corporació Catalana de Radio i Tclcvisió amb u11 senlit 
molt ciar i molt dctermitat, i és que, com it organisme auto- 
nom, estigui deslligat, tant com sigui possible, del que són les 
directrius d’un control polític determinat. Com a organisme 
autbnom, cs fa alio que vol tenir Ics mhximcs possibilitats de 
despolititzar-se, de desvincular-se d’un poder executiu, sigui 
cl que sigui, de control, de direcci6, de dirigismc, d’intcrvcn- 
cionisme, etcktera. Nosaltres volem que tant la ridio nacional 
de Catalunya corn el tercer canal siguin, nat uralment, profes- 
sionalitzades i competitives, siguin plenament i absolutament 
autonomiques, amb un contingut de programació elaborat 
segons preveu la mateixa Llei, amb un contingut cl’horari en 
funcih de les possibilitats que la mateixa Generalitat de Cata- 
lunya pugui autodonar-se; es a dir, d’una tclevisió i d’una 
radio nacional de Catalunya plenament i absolutament 
autonbmiques. 

I,  per aixb, creem aquest organisme autbnorn. Per& en ei 
moment de crear aquest organisme autbnom, considerem que 
s’ha de ser i s’hauri de ser tremendament escrupolós per a 
mantenir aquesta separacih que hi ha entre els ens directrius 
d’aquest organisme autonom i el que és la direcció política en 
un moment determinat del país. 

Per aixo mateix donem, al si dels organismes de direcció 

d’aquesta Corpomcio Catalana de Kadio i Televisió, unes com- 
pctkncies gairebé plenes de desenvolupament, de control, dc 
direccib, de financameni, eicetcra, i creem un consell d’admi- 
nistració, un consell assessor i, finalment, un director general; 
director general nomenat per I’Executiu, naturalment, perque 
6s Wxecutiu, dins de la representativitat popular que ostenta, 
qui ha de dirigir el projecte politic dins d’aquest mitjh de comii- 
nicacib, amb un control, naturalment, parlamentari, i sota la 
dependencia de control i dc direcció del consell d’adrninistra- 
ció, nomenat per aquest Parlament de forma plural, de forma 
professional. I dotem aquest consell d’administracib d’uncs 
competencies suficicnts i ben explicitades quant a programa- 
ci6, quant a finanqament, quant a aprovaci6 de Ics plantilles, 
quant a aprovacib dels pressupostos, quant a aprovació del pla 
d’activitais, etcetera, i, paral+letament, una Comissió d’aquest 
Pariament de Catalunya de control parlamentari sobre aquesta 
gestió. 1 diem aixb i repetim l’escrupolositat que creiem que 
s’ha de tenir amb aquesta filosofia bisica -sense la qual, per 
molt que es vulgui aplicar la Llei, s’estari desvirtuant aquesta 
Llei- que l’organismc autbnorn esti separat, deslligat, quant 
a direccionisme, dels controls polítics. 

Volcm una radio i una televisió clcspolititzacles, que scrvci- 
xin per ¿i informar, que serveixin per a distreure --no m’atre- 
viré a dir també per il formar, ates que aixb causa molt divcrsi- 
ficades posicions sobre e1 que s~iposa la formació des dels mit- 
jans de comunicació-, pcrb, si, hu repcteixo, deslligades d’a- 
quest control polític. 

J csscnt així, ens sorprbn que -fa rclativament poc, des d’a- 
questa mateixa tribumi amb motiu d’unti moció presentada a 
aquest Parlament sobre la pRrticjpaciÓ de I’Executiu en la pro- 
gmmacih del que seria i el que seri cl tercer canal i en el 
primer i el segon canals de Televisió Espanyola- es diguks 
que I’Exccutiu partjcipks en celta manera en el disseny d’a- 
questa programacib. 

12s per aixb que nosaitrcs veiem recaicar de nou aqucsta filo- 
sofia bhsica, sense la qual no aconseguirem una telcvisib auto- 
nbmica : la separacib d’aquest organisme públic, con1 a servei 
pijblic $aquest organisme autbnom, del que és el control polí- 
tic de 1’Execu tiu. 

I en dir --ho repeteixo- aquesta escrupolositat, ens sorprbn 
iarnbb que després d’aquesta Moci6, desprbs que aquest debat 
s’hagi plantejat ja aqui en el I’arliiment, avui mateix surtin 
encara unes declaracions sobre de quina inanerii contindri la 
programació la Kadio Nacional de Catalunya, quan just avui 
acabem cl’aprovar aquesta Llci i encara no és censtitu’it el seu 
consell cl’aclministraci6. 

Nosaltres demanariem que tant el Parlament -que, natural- 
ment, ja ho ha demostrat- corn I’Executiu, com totes Ics 
forces socials i polítiques que intervenen en la vida política i 
social de Catalunya, consideressin aqLresta separacib dels dos 
organismes, i ens permetríem de suggerir cordidment, perb 
suggerir, al Consell Executl~i de la Generalitat que amb l’apro- 
vació avui LinAnimc - irnportincia bhsica-, aprovaciri unini- 
me, llevat d’atgunes esmenes presentades pcr un Diputat no 
adscrit, d’aquesta Llei, retirés un Projecte dc Llci avui presen- 
tat, que ens scnihla a nosaltres dins la lectura que fem cle la 
Llei avui aprovada absolutamcn t obsolet, d’aprovacih d’uns 
credits cxtraordinaris pcr al funcionament dels serveis gestors 
del Tercer Canal i cle la Ridio Nacional de Catalunya. X dic ob- 



N O I ~ ~ ,  perqui: si acabcm ct’tiprovilr cn un ;uticle quc cl comell 
d’;lclniinis‘lracib 6s qui aprova cls prcssupostos, (gui rcguia ics 
plimtilles, qui aprova 61 pla d’activitats, etckicra, ens scrnhla 
~ ~ n a  atiticipxi0 gaircbk itiexplicablc el fet que rommgui avui 
un projecte de lici que envaeix aquestcs competkncies cici con- 
s d  1 d ’acl mi n i s t racib. 

Nosalircs -ho repeteixo- suggeriríem cordialmeni quc cl 
Consell Executiu, escrupolhs corn ha de ser anih totes les lleis 
d’aquest Parlament i arn13 aquesta en particdar, retirés aqucst 
prqjcctc dc llei prcsentiit a aquesta Camhrcz. 

Kes m k  tiricies, senyor Prcsidcn t; grkies, senyores i 
senyors Diputats. 

El Sr. PRES1 DENT : Per II I’explicació de vot, en nom del 
Grup de Convwgkncia i Unib, té la parada el Diputiit senyor. 
Ferran Cnmps. 

El Sr. CAMPS I VALLEJO : Moltes gricics, senyor Presi- 
dent. Senyorcs i senyors Diputats, algun Diputat ha dit que 
I’explicaciO de vol 6s una mica corn un examen de conscihcia. 
A tni nies aviat m’lha recorditt avui, com allres vegades, una 
part dels cxercicis &oposicions, dels quals cl vocabulari papu- 
lar a Madrid n’ha dit : <que bonito que soy.)) Em sembla molt 
bb que estiguem satisfels, perclub el nostre Grup i jo ti’estern 
molt, de satisfets, i esiern satisfets quc cl ccntcnar de Diputats 
que hcm aprovat aquesta Llei estiguem contents del contingut 
d’aqucsta 1 dc la seva qualitat. I’crb jo cm pcnso que sobretot 
hem cl’estar contents i salisfets pcrquh aquesla Llei és una fita 
que complementa unii Lici cluc no fa tnassa vain aprovar, la 
Llei yuc va entrar en vigor cl dia de Sani Jordi passat, la Llei 
de NormalitzaciO del Catali. 

Em fa l’ef’ecte que nosaltres MO pudcni conlinilar pensant, 
pel que V i  als mitjans de cornunicaci6 simplcmml, en els irn- 
presos, corn si estiguéssim cn cl segle X V l i l  o en el scglc X I X .  A 
les acitballes del segle XX, els mitjans de coniunicncib quc pro- 
porcionen la riidio i la televisi6 s h  ronarnentals. I sbn fona- 
mentals sobretot pcr ;i una cultura CQIY~ la noslnb, yLic ha sofert 
una durissima i gravíssima persecució repetides vcgaclcs, perb, 
sobretot, en el moment en quk aquests mitjans dc comunica- 
cib existien. 

Aleshores, dit  aixb i vist amb salisfaccib com aquest Parla- 
ment ha estat capa$ dc transrormar cn llci una aspiracih papu- 
lar, iina aspiracili dc tots cls caialans, ens hem dc plantejar que 
en la Lici hcm aconseguit coses importants, algunes cle Ics 
quals ja no cal que destaquem pcrquc tots els qiic m’han prece- 
dit en I’iís de la paraula les han anades analitrani, pero jo en 
voldria dcstacar alguna. 

Per cxernplc, cl Ici dc vincular les nostres universitats al 
Conscll Assessor i ,  sobretot, el fet d’hiiver vinculal la mhxima 
instilticici aciiclhica dels Riisos Catalans -cim refereixo a 
I ’insti t.u t d ’I Est u LZ is Catalw s - al consell a s s e m  r cl ’aq 11 esta 
Corpomib. Lrn fi la impressió que també és irnportant hwer 
aconseguit -corn ha dit, i n’ha esmentat alguns punis, la I l i -  
putada senyora Calvct, que m’ha preccdit cn l’ús dc la 
paraula-, em sembla que també és important litiver incorpo- 
rat R I’article 14 tots eis principis inspiradors dc la programacib, 
i jo voldria completar alguns dcls que ella ha dit, qiic em scm- 
blcn importants. h i  scnihla que 6s imporlant el puiil c), 
també, cl quc parla clel respecte a la llibertat d’exprcssib, i em 
scmbla que tamb& 6s imporiant el punt r), que pttrlii del respe- 
cte i I’especial ittencib a la joventut i a la iní‘iincia. 

13111 fil l’cfcctc, a ni&, y i ~ c  heln millorat tina colla dc coscs. 
Iicm introdu’it algunes Ina,mIJatihilitats, fins i tot cn vam i t i -  
iroduir n i k ,  quc 1-1 darrera IIOM en Comissi6 i ;imb l’abstcnció 
del iiostrc Grup, cs van reduir, per0 nosaltres creiem q ~ i e  6s 
bo, 6s bo intentar ci’aconscgi rir (11 IC aquesí organisme que prin- 
cipal tncnt ha de governar la Corporació C;ttalana de liiidio i 
‘Mevisih estigui ai inks cicsviiiculat possiblc dc, qualsevulga 
possibilitat de control cl’influencia política. 

D’nltra banda, hem de rccordar també quc avui aquesla 
Camhrii, cn aprowr la Llei, ha aprovat -amb I’article 20- la 
creació cl’una comissió CII ques t  Parlametit quc s’ocupi clci 
control CIC ~’actuacib cle la Corporacib catalana. fis n riir, que 
hem donat una sixic cle girantics de vigilincia i control d’a- 
questa Corporació que awi i liem creat. 

1, dcsprhs, em Ca I’efcctc yuc iamhk és bo que haguem rccol- 
lit en aquesta Llei un altrc punt importani,, qiie és rccorclur la 
previsih dc la Disposicii, ‘I’ransiti>ria Vuitena dcl ~ Q S ~ R  Esta- 
tut ,  cluc prevcu les sLibvencions wordadcs pcr I’Estal, pcrquk, 
110 ho oblidem, la rhdio i la lelcvisió, cspecialmcnt la televisih, 
són costoses, i nosaltres tenim uns pressupostos rnbs aviat re- 
rtu‘its, pendcnts encara seriiprc cle negociacih dcls traspasses, i ,  
per tant, amb unes possibilitats cconbrniqucs rcciu’idcs. 

A mi em fii la imprcssió que tiquesla satisFdcci0 que avui 
tenim es veura transí‘ormada cn rculitat iimb la posada en 
marxa, com mhs aviat millor, primerament de la rhdio, yuc 
sembla que en poqucs setmimes poclrcm comenpir a escoliar 
la riidia de la Gcncralilat, primer potser amb un espai relativa- 
ment rcdu’it, perb molt poques sctrnanes mBs tard ii tota 121 geo- 
gmfii-r del principal de Catalunya, i després cspcretn -si no hi 
ha traves, traves que s6n en funció dc la conccssib del lerccr 
canal, con1 també -ja s’ha csinentat-, que en molt pocs mesos 
puguem tenir la televisió de la Generalitat. Jo fins i tot em per- 
metria pensar que caldria que nossltres ens poséssim, ens des- 
itgéssim uria fita per al funcionanient d’aqucsta telcvisih. Jo 
penso que, corn es va informar al  seu dia en aquesta Canibru, 
el Nadal rl’enguany s’escaurii el cinquantenari dc la mort del 
restaurador de la G‘reneralilat, ei President Macii. A mi em fa 
I’efcctc que nquclls catalans que no poguessin ser a la plaqa tlc 
Catrilunya el dia que es posi la primera pedra, ho hauricn dc 
poder vcure per la televisi6 de Iu Generalitat. 

Moltes grkies, senyor Presidcnt; moltes grkics, scnyores i 
senyors Diputais. 

Prqiectc de Llei 
que aiitoritza la constitucii, del Ccntrc Infclrmhttic 

de Xa Generalitat de Catalunya 

Et Sr. PRESIDENT : Acabades les cxplicacions de vot, 
passem ara al segon punt de l’ordrc del dia : Dchnt i votacib 
del Dictarncn de la Comissih d’Organitzaci6 i Administració 
de la Generalitat i Govern [,ocal sobre el Projecte de lJei que 
autorilm la ccinstitució dcl Centre Informhic de 121 Generalitat 
de ~ a t a ~ u i i y a .  (is qiie ei Consell Iixecuiiu desitja presentar la 
iniciativa? (Pausa.) No. Algun mcmbrc de la Comissió ha 
cstat dcsignat pcr a presentar el Ilictamen? (Pausu.) No. E, 
aleshores, passcni Emmccliatanieni a I’esmena a 121 totalitat que 
ha estat reservada respecte a nqucst Dictamen i que va ser prc- 
scntada pel Grup Socialistii. 
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Per al torn a favor d’aquesta esmena, té la paraula el Diputai 
senyor Comas. 

El Sr. COMAS : Honorable senyor President, Ilhstres 
senyores i sciiyors Diputats, el Grup Socialista, en reservar la 
seva esmena a la totalitat al Projecte de Llei que autoritza la 
conslitucib del Centre Informatic de la Generalital de Cata- 
lunya, CIGESA, en forma de societat anbnima, per a la seva 
defensa al Ple, ho va fer rimb el convenciment que l’cvidkncia 
que aquest Projectc és totalment injustificat hauria de fer refle- 
xionar els IElustres senyores i senyors Diputats abans de prcn- 
dre posicib definitiva sobre aquest Projecte de Llei. 

Coincidim amb alguna de les consideracions fetes a I’cxposi- 
ciÓ de motius del Projcctc, perque és cert que Ics responsabili- 
tats de planificació, de supervisió, d’assessorament i de coordi- 
nacib de les solucions inf’orrniitiqucs dcstinadcs a la Cienerali- 
tal de Catalunya corresponen a la Dircccib General de Serveis 
d’Informhtica, adscrita ai Deparlament dc Presidkncia. Perb, 
diem nosaltres, tarnbb pot correspondre a aquesta L)it.eccjb 
General la prestació directa de serveis especialitzats del Centre 
de Cilcul als diversos Departaments i ens autonoms de la Ge- 
neralitat en aquells casos en quk no es considerin convenients 
les solucions externes o estrictamcnt dcpartamcnlals, 

ks clar que I’Adrninistraci6 necessita disposar del seu propi 
conjunt de recursos tecnics, tant pel que fa il persones corn a 
miquines. Pes aixb no cntcnem que es vulgui crear un servei 
extern, una companyia mercmtil, per tal d’escamotejar a la 
mateixa Administració cl seu propi conjunt de recursos 
informht ics. 

Perb resulta que el Consell Exccutiu estima que Ics crlracle- 
ristiques i el grau d’cespecial ització tkcnica d’aquests recu rsos, 
la rApida evolució lecnologica i la urgencia de les previsibles 
dcmiindcs dels Departaments exigeixen una gest ió carnctcrit- 
zacla per la rnhxima agilitat i apcrativitat possibles, considcra- 
cims que trobem encertades, perb quc ens porten a conclu- 
sions totalment difcrcnts d’aquellcs a qui: arriba l’actud Con- 
sell Executiu. 

AI nostre entendre, és greu afirmar que iiqucsla cflokia 
sigui negada u prbri ii 1’AdministraciÓ piiblica catalana, i que 
aquesta Administracib no sigui idbnia per a organitzar un 
scrvei ci’i nformhtica, idoeneitat reservada, en I’cspcrit de I’a- 
ctual Consell Executiu, ii les socictats mercantils. 

Deixant de banda si es pot dir yuc pel sol fet ctc constituir-se 
en socictat anonima la prctcm societat ClGESh ja seri un 
model d’eficicia, -perque tenim prou exemples d’cmpreses 
mercantils amb gestib més que lamentable, i en algun cas la in- 
cornpethil i  ha estat fins i tot escmdalosa-, el que el meu 
Grup no pot admetre, per dignitat de les prbpies institucions 
de la Generalitat, 6s que el seu Consell Executiu es declari cx- 
plícitament incapaq de bastir una Administració pública catala- 
na prou rnodcrna i eficiq, suficientnient operativa i &I, que 
pugui ser comparada també en el camp de la inforrnitica amb 
els centres que funcionen moli bk a altres Administracions eu- 
ropees, de les quals, almenys verbalment i pel que tira compro- 
vem potser sensc cap convenciment, tan devot admirador s’hha 
mostrat ben sovint el Molt Honorable President senyor Pujol. 

Els scnyors Diputats de Convergkncia i Unih potser no hau- 
rien d’oblidar aquesta modelica tradició europca d’una Admi- 
nistracib pública que no cs reconcix incompetent, corn ho 
p re th  el nostre Consell Executiu per a la catalana, ni s’ha d’in- 

ventar la manera d’escscapolir-se del control del Parlament a 
base de renunciar a funcions que li s6n propics cn bcnefici de 
societats mercíintils anonimes. 

Per aquest carni es podria arribar a pensar que el nostre 
actual Consell Executiu podria haver decidit de transformar 
en societat anbnima les residkncies de la Seguretat Social, per 
exemple, i ,  aixi, I’Honorahle Conselles de Sanitat i Seguretat 
Social no hauria d’haver-se enfrontat a interpelhcions parla- 
menthies, demanant-li explicacions sobre uns sous milionaris 
per a uns gerents, contractats o runcionaris, cosa que no va 
quedar gaire aclarida, i així, ad igfhitum, poclriern trobar-nos 
que amb I’invent dc les anonimcs la Generalitat de Catalunya 
acabés no essent altra cosa que un <<holding>b pbblic, aixb sí, 
d’un reguitzell de cornpanyics mercantils, en lloc de scr el 
Govern de Catalunya, responsable cl’una exemplar Adrninis- 
tració pirhlica catalana. 

I guc no sc’ns digui que cxperikncics passades i presents 
d’altres Administracions públiques confirmen I’enccrt CIC la 
proposta, ja que en tot cas aquesta socictat ClGESA no solu- 
cionari el problcma de la infonnitica prbpia de la Gcner’alital, 
i si es constitueix només com a societat de serveis a disposició 
d’al tres Administracions p~bl iyucs cntrarh innccesskriarnent 
en cornpchcia dins del lliure joc del mercat amb 1111 sector 
privat prou capa$ i ampli, cosa que tampoc no es justificuria, H I -  
menys dcs de la posició lliberal-conscrvadora dc la coalició 
que dóna suport a I’actuai Consell Exccutiu. 

Es podria arribar a pensar que, en el fons, el que es pretén 
no sigui sinh de fer surar alguna empresa d’dgun grup deler- 
minat clel sector privat, H basc de comprar-ii, al preu yiic el 
Gcrcnt de la nuva pretesa. societat CIGESA estimi oportii, el 
seu patrimoni, 6s a dir, el seli equip tbcnic, i conlracti, al nivell 
de sous quc vulgui --al dc mercat, deia 1’IHustre senyor Dipu- 
tat en Comissih-, els professionals que potser podrien tenir 
problemes de regulació d’ocupacib en alguna clet crmiiiada em- 
presa privada. Aixo sí : amb I’opemiO estar‘ícm inflant cl 
sector públic catalh. Esperem que aquesta possibilitat no cor- 
respongui gens a Ics raons profundes i reals del Projecte yuc 
iwui es prcsenta. 

D’altra banda, es impensable, en la prhctica, que els Depar- 
taments utilitzin massa aquests scrvcis cxterns oferts per 
CIGESA. S’iniaginen tota unli Consellerin d’Enscnyamcnt 
bloquejnda perquk I’emprcsa ClGESA no Iliut’a un treball? 
Tots pendents de veure qui t6 les prefcrbncies dc CTGESA i 
qui es qiieda a la cua. No tindria, lot plegat, iin pel de ridícul? 
El representnnt a la Ponbncia de pari de Convcrgkncia i Uni6 
insistia cn la lcgaljtat de l’ooperació i etis citava l’article 54 de 
I’Estaiut, la Llei 11/1981, del Patrimoni dc la Gencriditat, et- 
cktera. Pcrb el fet que s’eviti la ilkgalitiit no its garantia sulJ- 
cient pcr a evitar també cle fer el ridicul, i, al meu cntendrc, és 
ridícul que un Govern de Catalunya no tingui una altra sortida 
aparent, pcr ii funcionar bé, que la de crear societats niercan- 
tils. I v~ill fer observar aqui, corn una mostrii més de precipita- 
ció i de no saber ben bk yue pretcncn amb aquesta anonirna, 
que en el Projecte clel Consell cs dcia quc I’objeck social seria 
la prcstaci6 de scrvcis informitics als Serveis centrals, periíe- 
rics o institucionals de la Generalitat de Catalunya; cs it dir, 
que aquesta anbnima prestarili servcis exclusius a la mateixa 
Generalitat. 1 ara cl seu articlc 3 diu que prestara serveis infor- 
mhtics a I’Administracib; suposem que il I’uutonhim, o 



polser tatnbb R I’Adrnitiistraci6 central i it I’Acirninistracib 
locul --en tot cas, no Ro aclareix cl Projcctc, cn aquest 
r-lrticle-, i a Ics empreses pirbliclues. 

Si sobrc la inarxa cs van buscant sortidcs per ii I’animima, 
cal pcnsar qiic la scva cotistitucici és del tot in,just ificada. I iin 

altre exemplc de precipitucih, de dubtes i d’hi~vcr perdut una 
mica la carta de navegar --o cle donar lii sensxi0 qiic s’1iil 
pcrdut una mica la cíirta de navegar-, cs posa de nianifeest si 
coniliarein els dos textos presentats pel Conseil ExecuiiLI : el 
primer, que vil ser retirat, i el segon, quc és totalment dcscone- 
gut dcsprés del trirnit cle Ponencia. Rcalnieni, 6s pmÓs de 
constutar ei baix nivell tkcnic-juridic dcls texlos primitius pre- 
sentats 1x1 Conscl I I’xccutiu, i cluc mostraven prou clarrmen t 
que no es tcnia cap idca prccisa de quk es Iirctenia amti lir COIIS- 

titixcib d’acluesta anbnima. L‘iinicn m6 aparent, si no n’hi ha 
ct’amagades i menys confessables, ks, doncs, la CIC renici inifil- 

cul6s pcr a sortir clel cul-de-sx d’una Aclministracih catalana a 
q ~ i k  cs nega la capacitat de ser n-lodcrna, eiicliq, iigil i operativa. 

Cal encara remarcar uti altre motiu, que justifica per ell sol 
I’esmena a la totalitat, que bs la necessitat bbvia d’un tracta- 
ment curbs i reservat del volum cl’informacih gencrat pel- l’hct- 
ministrxcih pii biica de lu ticneralilat, aspecte que no queda del 
tot garantit en  el tractament cl’aqucsta informacii), si cs contra- 
cta iina empresa mercantil, cncara que sigui constitiiida amb 
capikil públic i clicara quc iirii, cn cl Dictamen, s’inclogii  LI^ 

urficlc 5, qiie no csliiva previst en el text dcl Consell Executiu, 
on cs diu que : (<el fons int’orniiBtic no scrh objecte de submi- 
nistrament o de consulta de rlfidcs ii cirrec d’cntitats o de per- 
sones privades.>> h i x o  vol dir  que les altrcs administracions 
públiq~ics, i cls orgmismes authnoms, i Ics ernprcses piibli- 
qucs, li i tcnen INI tomhticament accks, sense cap ~ o n t r o l  pol i tic: 
del Govcm dc Catalunya sobre I’oportiinitat o inoporlunilal 
de rxiiitar nqucsta informacii)‘? 6s L I ~ I  aspeclc que la Lici deixa 
toialmcnt sense moldre. 

Aquest, per tant, és un risc inacceptable, i quc rlesqiialiíica 
per ell sol I’objcctc rl’ayuesta iiiibnima, la nccessiiat CIC la qual 
continuem sensc veure enlloc, 

Seria una Ilktima cluc Ics senyores i els senyors Iliputats, 
sotmesos a la disciplina partidriria -UIIS- i a cornfminisos po- 
litics --cl’altres de no adscrits- no poguessin fer seu1; aqucsts 
argurncnts i no cs decidissin a votar il favor dc I’esmcna c? la to- 
ialitat qrrc els proposa el C;rup Socidista. Si, a pesar CIC tot, el 
Projecte s’aprova cl’acord amb el Dictamen de la Comissib -i 
acabo, senyor President-, m’atrevcixo a demaner a !’actual 
Consell Executiu cluc tingui ben present que esta a les iicabal- 
les del seu manclat i que, per una cIemcntd inesusa CIC prudi=n- 
cia política, valdria tnbs no corncnpir a muntar ara massa 4 n -  
glaclos>>, 6s a dir, massa cmpostismts, fets amb prcsxes i poca 
solidesa, i ,  per tant, seriu bo que la pretesa Companyia Mer- 
cantil CJGESA arribi ii embrancar-sc gaire, ja que molt pro- 
bablcmcnl el nou Conscll Executiu que Ior*inari el Govern de 
Catalunya la propera primavcra, tan bon punt criiri en firn- 
cions, I’haurA dc desmuntar, aquest <<tinglado>>. 

Moltes ghcies, 1 Ionorable senyor I’resident, senyores i 
sc nyors I l i  putats. 

El SI.. PE<ESJJ~I-iNT : Algtiii tom en contra? E1 Ilipulal  
senyor Pla, del Gmp de Convcrg6ncia i Unió, té la paraula pcI 
al tncn en contra. 

El Sr. P I A  : Senyor I’resictcnt, scnyores i senyors Diputats, 

cn ;\quest torn cn contra clc l’csmcnil a la totalil;it prcscnliicla 
l iel  <;rup Socialista intentaré 110 reiterar els clements ytrc jii 

v h m i  donar en Cornissib, i si -ja que hi ha al-ludit cl Porta- 
vcii sociidista- cluc tornar6 ii f‘cr un incís cspccial que aquesta 
I k i  té tot cl suport legal, i no solatncnt pcr allb que diuen l’w- 
ticle 54 cle I’rSstatzlt d’hutmomiit, la Llei del Patrimoni i la 
Llci 1 O de 1982, de Finances Phbliyucs, sini> lanib6 perque 
troba el seu suport una tlasc legal en la 1,lei vigent d’Enlilats 
Estritals Alitonomes, del 26 del X I I  del 58. I qucdo sobtat 
-pcrquk ja ho virem cxplicar cn Comissió- que el Portaveu 
socialista dubti i no tingui clar el concepte d’Administn~ci0 
que queda consolidr-it en 1 ’articulat d’aquesta Llei, concepte ge- 
neric, ates que .ja vhcm explicar, al més pedagogicament c l w  
viircm saber, que tan1 pot fer rcfcrkncia als brgans, als cns CIC 
1’A cl m i n is t r aci O per i f e r i u  de I’Esia1, de i ’Acimi n i slraci b au to- 
nomica, de 1’AdrministraciO local i de l’Rdministraci6 institu- 
cional --siguin empreses de I’listnt, com he assenyaht abans, 
aquí a Catalunya, siguin itltres organismes autbnoms, serveis 
sense personalitat juridicri, empreses nacionals catdancs, 
ctcetcra. 

ks a clir, i no vull continuar insistint CII la situacib cic sosíen- 
nient legal cn qiik es troba aquesta Llei, i all0 ii quk em voldrk 
rcícrir molt hrnpliament scri, 1mcisaincnt, al rcbuig de les ini- 
putacions que s ’ l i~ i  ret al Cotisell Executiu, en portar ciquesta 
Llei a l’aprovacih del I’arhnent. A nosal tres ens sembla cluc 
cercar aqucsta figura jurídica és més raonable, perque ens 
permel de buscar la rcalitzacib directa d’aqvesta izctivital, i ens 
dota -i aquí recullo uní! l’rmc, en un estucli sohi*c socictats 
mercantils en I’AdministraciÓ, d’acord amb la Llei que csmen- 
t RW a h  n s d’ En t i t ai s Ijsla t LI 1 s A u tbnornes, cl’ un personat ge, 
ildustre jurista poc sospit6s de les sevcs afinitats envcrs cl 
Grup que aqtii jo represento, corn 6s el scnyor Eduardo Garcia 
de I+itcrria, quan troba la justificaci0 a l’aplicacib d’aquestes 
Iigurcs ii buscar una més hiplia IIihcrtat de movirnenis, dificil- 
ment conciliablcs amb les normes més formalistes del dret ad- 
ministratiu cpic ens regeix. I 6s aquí, scnyorcs i scnyors Dipu- 
tats, on nosaltrcs creiem yuc el Coriscll t3xccuti~1, actuant de 
forma legítima, cn cxcrcici de les seves competbncies, husca 
que, en el moment cn quk ha de crear aquesta informatitnició 
-i assenyalant, també, que avui hi ha unii aparició cn els mit- 
jans cfc cotnunicacib del l lirector General cl’lniorrniilica rlcl 
Govern de l’iktat, en quk,  prccisamcnt, asscnyala que aquesta 
ks una ckncia a apiicar a I’,khiiliStrdCii>, per ;-i arribar a assolir 
aquestcs famoses reformes a les aclrninistracions cluc tots hcrn 
proclamat, per cercar aquests processos dc reforma, i uyucst 
objcctiu principal de l’ariiornatitm% no s’lin d’enlcnilre tant, 
com cs clcspren de les paraules dcl Portavcu quc m’ha prcceclit 
en I’Ús cle la pal-aula, que autoniaiilzacirj sigui concebuda corn 
a suport de gestih, sin6 cluc és, per ii nosaltres - i  :iyui iina de  
Ics riions qiie infbrrncn el comportament del Consell Executiu 
cn remetre a aquesta Cambra aquest l’rojccle de Llei, I’instru- 
ment més vr‘llid de progrumació. 

D’dira banda, la falta de coortiinncih dc les programacions 
CIIS pot portar R iina infrautilització dcls mitjalis materials i 
humans de quk etis dotcrn pcr buscar les finalitats de rnoder- 
ni tzacici i d’agilital. I recordo -reprenc les mevcs pairaulcs 
anteriors- cluc quan hem parlat d’agilitat i de modcrnitzici6 
no es tl-acta tant --i aqucsta és una  grictica que s’li;~ d’aniil- 
clariiicnnt - de reformcs de plantilles orginiqizes, sinó que la 
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trativa de I’aparell de la Comunitat. 
Nosaltres, per tant, senyores i senyors Diputats, dcmitnem 

el rebuig d’aquesta esmena a la totalitat, tot entcnent que les 
ícsjs que Enformen aquesh esmena no tenen en considemi6 
-ia qual cosa avala el fet que nosaltres procedim, abonant 
aquest Projccte de Llei, a donar suport al Consell Executiu-, 
primer; l’estudi dc les dificultats de forrnacih i enquadrament 
dei personal a assignar al sector; segon, la inddequació de les 
actuals estructures administratives, i no parlem més aquí que 
cns trobem davant d’una Administracib totalment nova. 6s 
nova la creaci6 de I’Adminislracib autonbmica, pero I’Adrni- 
nistraci6 autonomica té el seu principal suport en el traspis de 
competencies i els equiparats -partides pressupostivies i els 
funcionaris que Ics executen- d’una Administracib secular, 
amb totes les seves connotacions i amb totes les seves qualitats 
i experiencies. 

I, finalment -i heus aquí un dels altres punts que els dema- 
nem que tinguin en compte a I’hora d’ernetre el vot sabre el 
Dictamen de la Comissi&, bs la possible f’ragmeniacib, diipli- 
caci6 i dispersió que hi podria haver en aquesta nova cxperih- 
cia, atks que nosaltres, en aquest morneni, ens trobem que, si 
hem de fer funcionar --d’acord amb la manera com interpre- 
tem la voluntat de qui ha portat I’csmena a la totalitat- els 
Dcpartaments de la Generalitat, cada un ci’ells corn a autb- 
noms dintre de tot aquest funcionament -i recullo el que ha 
dit el senyor Comas, sobre quh passaria si el Departament 
d’Ensenyament hagués de parrir perquk no té una informacii, 
d’aqucst centre de dades ... Bé, q u c  fariem si els Departaments 
no tinguessin un organisme, en aquest cas una entitat mercan- 
til, per a tot el que .jo acabo cl’alkgar en el seu favor, pcr a 
poder coordinar no solament ei suport de la gestió, sinó també 
per a poder coordinar la prograniacih, que creiem que és L m  
deis factors més importants que porten avui altres Administra- 
cions, clins el marc de I’Estat; no soni els primers que proce- 
dim d’aquesta manera : jo vull fer referencia que ja a Euskadi, 
a travbs de la via decretal, el Govern basc ha emprat aquesta 
figura, i tambi: que la, avui, Cornunitat Autbnorna dc Madrid, 
amb la voluntat de socialistes i comunistes, també s’ha dotat 
d’aquesta experienciii. I faig aquesta al-lwió concreta, pcrqui: 
en I’Administracib de I’Estat, fins avui, a partir cl’avui, i del 
que .¡o i molles senyores i senyors Diputats han pogut llegir als 
mitjans de comunicació -potser portaran Ics coses d’Lina altra 
manera-, perb fins w u i  han subsumit, com indica I’esmena a 
la totalitat, els serveis informitics dins de la mateixa 
Ad mi n i strncib. 

Quk passari(, amb aquesta praxi, quan els seus mateixos rc- 
presentants a Madrid voten en lii seva Comunitat Autonoma 
la creació d’una empresa com la que aquí proposem nosaltres? 
ks molt curihs que hi pugui haver aquesta contradiccib. 1 dins 
d’una analisi de dret comparat, jo voldria acabar assenyalant 
quc les regiuns italianes han marcat una fita en I’experirnenta- 
cih d’aqucst tipus de figura per la flexibilitat, no perqui= I’Acl- 
ministracib italiana o I’Adminisiracib catalana, senyor Comas, 
siguin poc agiis o ineficaces, sinb per& el marc *iuridic en el 
qual s’ha de moure l’aparell administratiu i els polítics que 
avui comandcn el Govern de Catalunya 6s un marc amb el 
qual tots hem cstat d’acord en altres hrnbi ts -i jo aqui recorda- 

ria les paraules que tinguk I’Jl~lustre Diputat Joan Prats, en 
ocasió d’un debaí d’una moc% presentada pel Grup del PSUC, 
cl febrer del 198 I ,  rnoci@ que va portar clesprks a l’estudi per 
Ponkncia conjunta de la Llei de Mesures Urgents sobre la 
Funció Pbblica. ks aquesta normativa envellida, ancestral, la 
que ralenteix tot el procés i, d’altra banda, en aquesi moment 
tenim la possibilitat d’anar al dret privat cn el qual ens podem 
moure amb molta més flexibilitat i amb molta mks agilitat -i 
aixb no ho diuen eminents juristes corn el que jo l i  he assenya- 
lat abans, sinb que la prhctica, I’experiencia italiana avala 
tambl: aquesta. qüestió. 

I en el marc de les contradiccions que avalen sovint afirma- 
cions critiques del Grup Socialista al Consell Executiu jo en- 
senyaré al senyor Cornas, i ,  en tot cas, tindrh moment i forma 
de respondre’m, com pot ser que avui sigui precisament ]’A- 
juntament de Barcelona qui proposi crear una societat mercan- 
til, unli societat anonima, de cartografia, quan nosaltres també 
ens hem iicollit, en ei momenl de fer-ho, a una figura com és 
un Institut. 

Vostks, aqui, potser prefcriiien que aquesta empresa mer- 
cantiJ fos un Institut -també emmarcat dins la Llei d’Entitats 
Estatals Autbnomes-, pero subjecte a tota la normativa juri- 
dica que ralentiria la seva accih. 

Res més; moltes gracies, senyores i senyors Diputats. 
El Sr. PRESIDENT : Poden m i  fixar la posició els Grups 

que no han intervingut CII el debat, i ha demanat tambb per 
f’cr-ha el Diputat no adscrit senyor Viííals. El senyor Viñials i@ 
la paraula. 

El Sr. VIRALS : Senyor President, senyorcs i senyors Dipu- 
tats, el fet que aquest Diputat, cn nom dels Diputats, com 
scrnpre, del CDS, intervingui té un sentit. Corn ha dit 1’IHus- 
tre Diputat senyor Comas, ei tcxt que segurament, segura- 
ment -ho intueixo--, es posi d&qm% a debat i aprovació, de 
la creacib cl’íiyuest centrc informiitic, aquest Prqjecte dc Llei j a  
no és el mateix del que era quan va entrar cn aquesta Cambra, 
i aixb és pcrque nosaltres, amb Ja firma de I’Il.lusire Diputat 
senyor Margalef i la meva mateixa, vam prcscntar una serie 
d’csmenes que han estat, totes elles, incorporades al tcxt, i li 
han donut veritablement ~ i n  nou sentit. 

Jo haig dc dir que quan vaig llegir les esmenes a la totalitat 
del Parlit Sociulista Unificat de Catalunya i del Partit Socidista 
de Cutalunya, en certa manera jo Ics hauria pogut fer inevcs. 
El sentit del qiie es deia allk, quant als perills de la privatització 
que hi podia haver en aquesta entitat, que es veien -no 
potscr en cl text, sinó una mica entre mtlles-, i clcsprks es 
van confirmar en cls debats en Comissi6 i en algunes esmenes 
que van ser rebutiadcs -ccl’altrcs Grups-, i el que deia el 
Grup Socialista quant al mateix sentit dc la possibilitat d’una 
desviaci6 cali al sector privat, no tim sols del capital i dc les 
actuacions, sini> també del fons inf‘ormhtic, i, a mis rz més, el 
que deia quant a la necessitat d’un tractament curós i reservat 
d’iiquesta informació, doncs certiimenl nosaltres ho vam rcfle- 
ctir en unes esmencs que ara estan a la Llei. I, per qub, aixo? 
Perquk amb una visi6 dct que ha d’ésser una adminislracib 
moderna, jo crec fermament que Iu informatica no és un petit 
suport, no és un ajut, no ks I’antiga miquina mccanitzada de 
fer factures. !,a infmmhtica és ja en aquest moment i en el 
futur tota una entitat dintre dhna  gestió integrada de govern, 
i és absolutament necessari que aquest nucli, que aquest brgan 



cstigiii en un lloc per si mateix separal dcl cotijuni de Ics activi- 
tats normals de I’AdministraciÓ. Aixh t m b k  lrrcsenia proble- 
mes i al íinal m’hi reí‘crirc. Pcrb, en principi, assentada aquesta 
base, crec quc era important que aqiicst ccnlre cs rcaliixés i 
crec cluc, ii tnk a mbs, és urgcrit que es hci ja ara; no esperar 
una alka Icgislalur’u, no csperar un ídtre govern. 1 cspero cluc 
ningii el desmunti, pcryuk crec que seri profunrlnimcnt Ú t i l .  I 
ho dic anih tota cordialitat, pcrquk aixb aril no  es un  dchat polí- 
tic, estcm parlant ci’una visi0 tkcnica de com fer les CQSCS. 

Quant :i la resta, que aquest cciitrt: 6s nccessari i que aquest 
centre ha dc tenir una agilitat, em pcnso que ha quedat jit una 
mica clar amb la iiitcrvcnció cpic m’hii precedit, pecb cl fci qiic 
també s’ha discutit iiyuf, de la forma de donar-li, com ii societat 
anbnima o Corn a organisme autbnom de l’hlministracib, per 
II mi 110 ks tan greu. Les societats d n i m e s  funcionen perfe- 
ctament 116, I’Ajuntument dc Harcelonn en té ~ . i I i a  colla que 
funcioncn perfectament bb, i ,  a mbs a més, l i  donen unli agili- 
tal que, per a aqucsia fcina cspecilica, els és iibsolutamcnt 
reccimanahlc. 

Jo -i ho dic tambk amb aquest sentit de corclialital- no 
puc estar cl’acclrd que pel fet cle la forma especific;i yuc agafi 
pugui ser, aquesta entitat, una competkncia, com s’ha dit, 1.1 

l’cmpcesu privada. Fer&, cn deiin itiva, si s’hagués posat 
l’entitat informitica dintre de la Direccib General, dintre cl’un 
Departament dc la Generdital, tarnbi: l’hagiks fel, i si I’ha- 
gués fet la compctbncia també hi seria. Que hi ha cl perill quc 
es fiici una compra X a tal t-1 tal en cornbinacih amb I’empre- 
sa...? Indiscutiblcrnent, si aixo es fa dintre d’un Departamcrit 
i cs fa dintrc clc la Dirccci6 General d’lnformiitica, t m b b  es 
pot fer exactanient Ia niateixa compra. En cfcí‘initiva, .jo diria 
cluc no hi ha motius seriosos, amb bona tecnica administraliva, 
per a oposar-sc a l’existencia cl’aquesta cntitat. 

I ara, pcrmetin-me fer-los rcferkncia qire nosaltres, i m b  
aquesta intervenci6, tiinlrc d’aquest torn d’aqucst clebat B la 
totrilitat, quc representa ui1 rlcbat d’esmcna a la totalitat, .jo 
voldria dir-los quc ja no intervindré, en cl que puguin ser, si es 
cluc s’escau, Ics cxpficlicions de vot, i dic ja ara que a nosaltrcs 
ens satjsFA que I’article 2 hagi qucclai arreglat, que CI capital 
d’aquesta entitat seri sempre exclusivatnen t clc la Generalitat, 
cosa qrrc sí que hauria estal perillós -com ja es obvi per ii les 
senyores i els senyors Dip~itats- que s’haguh desviat cap u 
l’em presa privada. 

Ilcsprés, que a I’aríicle 3 es digui quc cls serveis inforrnhtics 
siguin per a I’hdministracih en general, aixb 6s una millora 
tbcnica a Ia iiostra esmena, que parlava de serveis centrals, pe- 
riErics, institticionals i cns loc;ils, perque cn dir <<administra- 
cio i empreses públiques)> s’engloba tot el que &s 
Aci rn ini sl rac ib. 

í cl~iant :i l’articlc 4, ha quedat millorat quant tt la C Q ~ S ~ C I C W  
cib d’empresri dc la Genesalitai, lii quat com rebla una niica 
mks la scva característica d’emprem iristitucional, i ,  finalment, 
I’article 5 és veriiablement, com ha dií ~’IIIustre Diputat 
senyor Comas, un ariicle nou, és un article ínicgrc de les nos- 
tres esmenes, cn el qual es diu yiie el rons iníbrmiitk dc l’em- 
pwsa cs sempre d’iis exclusiu de l’Administríici6 i no pot 6sscr 
objcctc dc subministrament o de consulta de dades ii cirrec 
cl’cnlituts o de persones privades. A ini cni semihi que aiiih 
aixo s’acota perfeciament el camp de treball cl’ayucsta entitat, 
i ho dcixa absolutament net quant it I’acch de les dadcs, i ,  cer- 

. __ ._ - -  -- 

tamcnt, aquí ~ ’ h a  di l  Liix1 ~ c i s a  yuc  jo he d’acccptar, s’ha dit : i 
quitiri 6s la normativa, pcrq~i&Ja queda clar que no an i r i  a 17cm- 
presa privuda, ja quecla clw q ~ i e  nr, hi hau14 el que en cliricin 
fugucs de dades. I W )  s’ha ciii : 1 per que es clanarati dadcs ii 
iiiia emgi~csa pública qiie pot clcmnnar i no s6n dades que li 
puguin correspondre? Ccrtament, aquest és un petit forat qirc 
jo recullo de la Llei, i cspcro que el CwwI1 Executiu, CII cl 
scu reglamcnt, sabri fcr, perb cluc iiixb apunta uila gran neces- 
si tat : la gran necessitat que la inlbrmhtica, que cacla dia tindrh 
més pcs, que cada dia 6s mks important, quc, en certa manera, 
csth quasi quasi en utguns Iiocs incidint sabre la llibertat ctcls 
individus, que s’cslh LI tiljizlint corn ii material cle csacci6, de 
veg;idcs, sobre els individus. .. , doncs jo cspcro que, al final, hi 
t la ur B d ’ haver - cl i n t sc d ’I u na k l  m i i1 i s t raci b democrli t ica, i 
I’haurem de fer- iina llci que digui que es pot i CILI& no es pot 
fer amb la informhtiea. 

Gricies, senyores i senyor’s Dipulats; gricies, senyor 
IIresiclent . 

El Sr. PRESIDENT : FI Grup de Ccntristes desitja inlerve- 
nit.? (/%HsQ.) b!l Grup d’&luerra 1iepuhiicuna? ( r u u d  131 
Grup dcl Partit Socialista Unificat? 111 Diputat senyor Lucchc- 
tti li: la paraula. 

El Sr. LUCCl 1 L T H  : Senyor President, scnyors Diputats, 
senyores Diputndcs, jo dubtava si intervenir en aqkiest torn o 
esperar al torn ci’cxplicacih dc vot, que pntscr m’hagués sem- 
blat mks liigic, pero mec cluc així abreugctn el debat i cns 
podcni estalviar cl torn d’explicacib de vot. 

Nosaltres pensivern, i ho hivicrn dit cada vcgada que cliscu- 
ticm els pressupmios -i gLiirebé semhIava una m m h  ~iersonal 
d’algú-, que calia introduir racionaliht en I’Administracib ca- 
talana cn el tcrnii dels scrvcis infocmitics, i pcr a ixo  nosaltres 
vam saludar corclialmení la crcació de la i3irccci6 Genccal 
cl’lnf’ormitiai, tidscrita ii I3rcsidencia. T ens agrada encara mQ 
quan uvui se’ns diu yuc aixb scrh per a coordinar la programa- 
ci6. .FO pccguntaria : quina programació fa el Consell 1Jxccu- 
tiu? Peri, b15, ens agrada molt tot aixb. 

Aleshorcs, tarnb6 ens seinbla correcla la iiitroduccih de la 
idea que aqucsts serveis informitics seran scrvejs exclusius ii 
1’Adrninisti.acib i a tes cmprcscs piibliques, aquí a Catalunya. 
El que nosaltrcs no voldricin fcr cle la qüestib socictat anhninia 
tncscuntil o institucih, institut O ens dintre de líi imatcixa Ad- 
ministraci6 una yiiesti6 de principis. Nosaltres pcnserii que 
aquest ks un tenia que cs discutible, que hi ha. legitimitat a 
uhicar-lo en un iloc o en 1113 altrc, pero nosaltres, des del co- 
rncnCument, hem mostrat la nostra preferencia pcrquk aquest 
cent rc inrorniiitic de la <;encralitat estiguks ubicoí dintre de 
I’Administracib. J oferícm una solizci6 : com it en t i h t  autbno- 
nia clc carkter administi*atiu, que no és una entitat autbnorna 
de carkter comerciat, corn indt bé la Llci dc Finances T’iibli- 
ques cle Calalunya sepiira quan I‘a el tractament pressupostari 
C I ’ L I ~ C S  i de Ics altres, posant-les en seccions diferents : Seccib 
li ,  quan tracta rlc Ics autbnomes cic carkter aclminisíratiu, i la 
Seccib 1V, tot dintre dcl Capítol V, CIC les de curlictcr coniercial. 
NosiilEres pensivern que aixb hagucs cstikt el lcigic, i nosaltres 
hauríem volgut quc hagués cstitt tiquí, entre a l l m  coscs 
perqtih la sistcrnlitica pressupostiria d’ayucst servei hauria 
estat el mateix que en eis Pressupostas generals de la Gcnerali- 
tal, i aixh ens haguks donat a tols, a tols, senyors Diputats --si 
votem cn contra d’aqucsla esmena il In totalitat sitpiguem que 



renunciem il. uila part del nosire control sobre aquesi organis- 
mc, i sapiguem-ho molt clarament-, i per aixi) nosaltres vota- 
rem B favor d’nquesta esmena a la lotalitat, perquk pcnscm 
que els pressupostos de la Generalitat tenen la seva importin- 
cia corn a document comptable econbmic que expressa una po- 
lilica i que la nostra obligació -lla qual ara sembla. que dcixa- 
reni de banda- és que aquesta enlilat Ixigués estat, com a 
mínim, com a entitat aiitbnoma de carictes administratiu i ,  
pcr tant, sotmcsa a la mateixa sistemitim pressupostiria clels 
prcssupostos de la Generalitat. 

D’altm banda, també, la veritat és que --i el senyor Comas 
ha [et esment d’aixb en l’exposicih dc motius- hi ha un tuf 
de privatitzi-lcib, que, si més no, amaga un atac al sector 
públic, al qual ja estem acostLimats, i estem acosturnais que 
des de la dreta s’ataqui cl sector piiblic, perque forma par1 de la 
política general liberal conscrvadorti, que es deia abans, d’atac 
al sector públic. Pcrb, és clar, que aixb cs faci dcs del Govern, 
ens sembla tristameni perillosissitn. I nosdlres volclriern dir 
que aquests atiics, més o menys dissimulats, com quan es diu 
quc la gestio caracteritzada per la inixima agilitnt i operaiiviiat 
possibles només poden estar en una societat anonima mercan- 
til, ens sembla yue és -com deia abans algú- recotieixer la 
pro pia inca puci ta t. 

Nosaltrcs pcnscm que el text inicial, cfectivnment, era un 
text irnprcsentable i ,  en Ponkncia, ii partir de Ses emenes que 
liavien presentat altres Diputats, virem intentar millorar 
aquest text. Pensem cluc s’tia aconscguit. El text final &s un 
text que introdueix una serie de millores que s’hm introclu‘it 
cn 130n&ncia i en Comissib; la veritat és que s’lian introdu’it 
altres coses que, ai nostre entendre, empitjoren el tcxt, com 
iinii rererencia -per posar un exemple- que aquesta societat 
anonima es regiri per les lleis mercantils laborals i civils. Es 
clar, és que 6s d’una redundincia gairebé obscena posar aqucs- 
ta cosa en una llei que aprovem en el I’arlamcnt tlc Catalunya. 
LA vcritat &s que un sent una certa vergonya cn veure que 
posem aquestes qüestions juntament amb llacunes, indefini- 
c i m s  que hi ha en aquest Prqjecte. 

ks pcr lot aixb que nosaltres volarem en contra de la Lici 
-i ho aviso, pcrquk el text tal com ha queclat finalment és un 
text que s’lia imillorat. Malgrat tot, ens ahstindrcm en la 
votaciG concreta de l’articulat, perque en els articles concrets 
pensem que és la posició més concreta. 

El Sr. PRESIDENT : Bé, amb aixo heni acabat el debat dc 
totalitat i passem doncs a la votacib de l’esmena de retorn del 
lmjccte, preseniada pel Grup Socialista. 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 
amb aquesta esmcna, que es posin drcts. 

Les senyores i els senyors Diputats que estan en contra de 
l’esmena? 

Les senyores i els senyors Iliputats que s’abstenen? 
L’esrnena ha estat rebutjada per 52 vots ii favor, S7 en 

contra i cap abstenció. 
i podem passar wa jii a la votacib de I’ariiculat, ai qual no hi 

ha cap esmena. De manera que, si les senyores i els senyors 
Diputats no hi tenen cap inconvenient, proposo de volar con- 
juniament Títol rle la Llei, cxposició de molius, ariicles 2, 3, 4 
i 5 i Disposicions Finals Primera i Segona; 15s a dir, amb una 
sola votacib, ja yuc no hi ha cap csmena, volar la totalital dcl 
Projecte. No hi ha objecció? (ilausn.) 

Passem doncs a votació la totalitat dcl Projecte. 
Les senyorcs i els senyors Diputats que hi estiguin d’acord, 

Les senyores i els senyors Diputats que h i  estan en contra? 
Les senyorcs i els senyors Diputats que s’abstenen? 
El Projecte de Llei ha quedat aprovat per 59 vots a favor, 33 

en contra i I 9  abstencions. 
Passem ara al torn d’cxplicacib dc vot entenent, no obstant 

aixh, que hi ha algunes intervencions al debat de la totalitat 
yuc ja reprcsentavcn una veritable cxpliaici6 de vot. 

EI Diputat senyor Rimbau, en nom dcl Grup de Centristes, 
té la paraula. 

El Sr. M A N  UEL-KTMBAU : Senyor Presiclent, senyores i 
senyors Diputats, molt breument, perqui: és cert que, donat el 
cairc del debat d’aquest Projcctc de Llei, podien les interven- 
cions tenir lloc en ei debat sobre l’esrnenii a ILI totalitat o, cn 
aqucsta oczisib, en l’explicació de vot. E1 nosire Grup ha esti- 
imat preferible fcr-ho cn iiqucst moment. 

Creiem que la qiiestib ha quedat moll clarament reclu’ida, cn 
el debat, a societat mercantil o bé servei propi de la Generali- 
tat. El nostre Grup, tal corn ha dit abans u n  11-lustrc senyor Lli- 
putat, e n t h  que hi ha raons a favor de qualscvol de les dues 
opcions i, pcr tant, que rams de fons no es poden alkgar :i 

favor d’una o en contra dc l’altru. que sí que voldriem dir 6s 
que al nostre entendre cap dels inconvenients que s’han fet pa- 
lesos respecte a una societat tncrcantil no queden eliminiits al 
nostre cntcndrc si cl servei fos inclhs dintre cte l’orgmitmkj 
propia de l’Adminisiraci6; fins i tot, com també s’ha dit, Ics 
circumstSiucies essencials de control no desapareixen pel fet 
de traclar-se cl’uuna societat mercantil. 

Creiem, en canvi, q ~ i c  no s’ha posat el suficieni emfasi en el 
ret dels indubtables wantatges d’agiiiiat que la societat mer- 
cantil presenta, respecte a3 servei prestat licr la mateixa Adrni- 
nistracib. 1 tractant-se com es tracta d’un camp sotnies iz una 
evolucib t ecnolbgica rapidissima i en el quul cal que l’klminis- 
traci6 disposi dels millors elements liirmans i materials en 
cada moment, nosaltres creiem que afrontar aquesta necessitat 
es fa molt millor rnitjanqant una socictat mercantil que no ii 
través de la mateixa Aciministració. Per aquest motiu, senyor 
President, senyores i senyors Diputats, cl nostre Grup ha 
votat R favor clcl Projcjcctc dc Llei, Moltcs &cies, senyor 
President. 

El Sr, PKESlDENT : En nom del Grup d’Esquerri1 Repribli- 
cana i@ la paraula, per a cxplicació CIC vot, cl Diputat senyor 
Miquel Portcr. 

El SI: PORTER : Honorable senyor J’rcsidcnt, senyores i 
senyors Diputats, exactament igual com el que passava cn el 
primer dels Projeclcs de quk avui s’hha tractat, en iiqucst cas hi 
havia uila autentica urgkncia, real urgkncia. Potser aquest Pro- 
j cck  que s’hn ayrovat eiis hauria de deixar clar quc la comple- 
xitat de govern ci’un pis,  encara que sigui un país pctit com el 
nostrc, no es pot resoldre avui sense clotar-lo d’uns mitjaris in- 
forrnhtics, perb és qtic aquests tnitjans hauricn hagut d’cxistir 
ja fa temps, i potser ja és hora que existeixin. De toia manera, 
si ens hem oposat a l’esmena a la totalitat, no ha estat pas pcr 
aquesta pressa, sinb per raons concrctcs. 

Efectivament, jo voldria recordiu aquí que, precisament, va 
ser Esquerra Republicana la que va dcmaniir el rctorn al 
Govern dcl Projecte la primera vegacla que es va parlar d’a- 

cluc es posin drets. 



qucsta clkstib; que C ~ C S ~ I ’ ~ N  va venir un nou Prqjecic qirc vii 
ser acccptut; que aquest Projjcctc acccptat ha estat [nocli ficat i 
ha estut cn bona part coiisensuat en el si de hi I’oiibncia i dc I u  
Comissió, i y w ,  pcr tant, el Projecte, tal com quecla, ks WCC- 

ptahle. Eviclcnttnent, hi ha llacunes i aquestes Ilacunes, com j;, 
ha dit Lin Diputat que m’ha precedit, hauran potser’ d’rirreglnr- 
se c n  cl moment CIC fcr lli rcglamentacih. 

k r b  jo el que no acabo d’entendrc cs pcrquk els socialistes 
S’OIIOSCII ii la figura cl’uiiit entitat mercantil monimn --en 
aquest cas concret- quan clls, a nivcll d’Estat, de diputxions 
i d’ajtinlaments, ho tim fet mks d’una vegda. 

LI’a1 tra banda, vil ser precisament pel caricter reservat qire 
ha CIC tenir la informacib que, cn part, virem prcscntar la pri- 
mera csmenii de retorn. Perb pcr aixb i pel rel qrie hswiu de 
qucdar clar que tot el capital havia de sec subscrit per la matei- 
xii Generditrit cns hi v m  oposar. Per8 dcsprés, ~ n ; i  vegada 1-1s- 
segurat tant I’un corn I’alire concepte, no vcicni inconvenient 
que la GcncrAitnt l’l~xcctitiu de la Generalitat, catisiitueixi el 
scu Scrvei InforrnAk de lli manera que cregui nibs operat iva. 
Una cosa és, efectivament, el  control parlamentari, pe16 l’altra 
6s posar hastons a les rodes. 

Voldria dir tatnbe cluc, pel yuc fa a I’explicacib comunista, 
no hi ha tal privatització; es pot parlar de tuf, es pot parlar de 
tuf, pcrb no hi ha iinii tal privalitzacib quan la totalitat clc1 capi- 
tal i la gestii, són piiblics; per tant, no és privatitzacih. 

l3m sembla cluc amb aixb yuedti d u r  el perqui: nosaltres 
hem doniit suport a la Llei, i voldria remarcar iiyui cluc, a més 
R més, aquest suport ha estat molt actiu, en aqucst cas, pcrquk 
el que ens interessavii 15s quc la redaccili del text qucdks moll 
millorada respectc a la manera corn vit scr prcsental. 

Res mks, senyors Diputats, gricies, senyor Prcsiclcnt, gra- 
cies, senyors Diputats. 

El Sr. PRI?3IDEN?’ : Per una altra exylicacib de vot, el IX- 
putdt senyor Cornas, en nom del Grup Socialista. 

Ei Sr. COMAS : 1-Ionoraklc senyor President, senyores i 
senyors Diputats, molt curt, la nostra explicació és bbviamcnt 
pcr -hem volat en contr+ refermar la nostra posici0 cl’ahaiis 
del debat. Perb he de dir que després ci’haver es col^ alguns 
dels 11-lustres col-lcgucs crec quc cncara hcm quedat més 
plcns de raó en votar en contra tl’aquesta Llei. Nosallrcs no 
volcnn posar, dc cap manera, bastons ii la roda de I’Administra- 
ció pbbiica, al contrari. Potscr in’he sabut explicar, pcrh jo 
entenc quc ho he dit suficientment clar : volem, precisarncnt, 
que aquesta Aclministracih piiblica fiincioni millor, i nosaltres 
continuem molt convencuts que almenys un tuf dd: privntitza- 
ció continua cn 1’itii.c dc tot fiquest Projecte aru aprovat, sobre- 
tot després de les explicacions dcE represenlant de Convergen- 
cia i Uni6, cn que justifica la crcació d’acyucxtn socictat conicr- 
cia1 o mercantil per obtenir més flexibilitat. Jo diria : per CILI& 
aquesta flexibilitat? Pcr obviar al dret al intirb: jurídic, pcryuk, 
diu cli, que <<així tindrem més possi bilitals ci’encaminar-nos 
-td com ha  dil- cap al dret privab. No entencm tlc cap 
inunera quc la Gencralitat, lier a tirar endwmt tot un progra- 
m i l  d’informhtica, s’hagi d’encaminar cap al drct privat, sobre- 
tot si, com també s’ha dit, 110 6s només la gcstib d’uns ordina- 
dors d’inf‘ormitica, sin6 que aixb comporin tota una programa- 
ci6 cl’informl’ttica que crcicm que s’ha de clonar clins de la I X  
i*eccib Gciic ral d’l nfmnhtica dependent de Presi dbncia, i si, ii 

rnh il mks, es diu que :questa hclministracib és iiiadcyuacia i 

s’admct a continuiicii) qcic és totalmenl IIOW, 6s 8 dir, biisticla 
pel mateix Conseli Executiu de ]¿I C;eiicraiitat, itqucsta Aclmi- 
nistraci6 aitalana que trobcn iniidcquada. Doncs, si CIS qimia 
temps, íins a. la primavera propera reToI.n~eu-l:l, fer-la adequa- 
da, estimats col.legucs del Consell 1:xccutiu. 

il’dtru hnda, ens afalaga molt que es faci ref’erbncia a mim- 
ctisnie dei que fm aitrcs kiministmcions púhiiqucs dknt que 
uquestes cstan sota la cesponsahililat de companys socialistes. 
No obstant aixh, no s’hati clc confondre els lermcs. Jo crec 
prinicr que cl Govern de Catalunya hauria dc tcnir suficient 
capacitat per a prcndrc Ics scvcs prbpics decisions sensc riiimc- 
tismcs; crec quc 6s tolalment diíerent un autogovern catdii i 
una diputació; que ma Iliputacii> corn la dc Madrid, a la q~ii i l  
s’ha fet esment, Iia crcnt un servci per als ajuntaments, és 21 

dir, espccialrnent muntai pcr a altres administracions piibli- 
ques externes, n o  pcr iil scu mntcix servci, d’informhtica, i, 
per tant, barrejar aquests lemes bs nomk crear mks confusih, 
és dissimular la falta d’arguments amb que s’ha portat el tema 
al PIC. 

Acabo dient que nosaltres creiem qric és la informitica, ara 
ja i en el hm, un tema nuclear, i que justament per tiixi), im- 
port;mtÍssim, i s  mks necessari que sigui la matcixa Adminis- 
traci6 que tingui els seus instrumcnts a través d’aqiiesla Direc- 
cici C;encral i mai -justament per aixi), per aquesta irnportBn- 
cia que té i que tindri cada dia. més la informBtica- no passi n 
mim de societats comercials. 

De tota manera, si contra el cluc preveiem, senyor Viñds, 
aquesta socictat fos iitil, estigui tranquil que la prbxima prima- 
vera no la desrnunlxiem. 

Moltes gricies. 
i3 Sr. PRESIDENT : Alguna altra cxplimi0 dc vot? 

(Puldsu.) 

Desigiiacib pel Parlament de tres mmhrcs 
del Coiisel 1 Consir 1 t i 11 

tZk, no hwcnt-hi més explicacions dc vol passcrii al punt sc- 
gücnt cle I’orclre del dia, quc és l a  ISesignaci6 pel 1”hrnent de 
tres membres del Conscll Consultiu. Recordarb a Ics scnyorcs 
i senyors r)iputttts quc i’articic 3, apartat dos, dc la Llei clcl 
Conscl i Consult  LI prescriu la renovacih pcr meitat cada clos 
anys dcEs rnembres del Conscll Consulliu, i que la Disposicib 
Transitbria Scgona indica que aquesta renovació, pcr primera 
vegada, iit’ccctarrj trcs dels Cansellers designats pel Parlarnenl. 
Recorclitre turnbk que I’iirticlc 3, apartat primer, Ilctra A, 
indica qtic cls Consellers designats pel Pariament han d’ésser 
elegits per una  miljoria de tres cinquenes purts dclts Diputiits. 

Passcm, doncs, a la votació, i als senyors Diputats els seran 
distribuides les paperetes per al vot. 

LI senyor Secretari donarh lectura de la llista dels í 9ipulals, 
i ,  r?. mesura que aquests siguin nornenrits, s’adrec;acan aquí per 
dipositar cl seu vot a l’iirnii. 

(KIs senyors S~~cwtmis Primer i Stxon uiden un j w  un r?lS Dipu- 
tuts, urlrnen~mlt Ixi smyrlt‘ A inuud, petqidiJ diptlsitin rí seu vot fi 
í’urna.) 

1x1 SI-. PRi3SlDENT : ‘Fots els senyors X)ipuhls han estat 
cridats? (.’ausa.) Procedirem, CIOLICS, ii l’cscrutini. 

(LI smyvr Pre-sii/eni jir l’mcrritbii de Iu vntucib IIcXint ei nom 
cotitinwl u tuda ~ ~ u p r d  

. . . .... - .... . ..... ., . . . ‘. . - - -- , . . .. . . . - . -. 
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El Sr. PRESIDENT : Senyores i senyors Diputats, el resul- 
tat de la votació ha. estat el següent : el senyor Eduard Vivan- 
cos, 99 vots; e1 senyor Francisco Fernández de Villavicencio, 
97 vots, i el senyor Joan-Antoni Gonzlilez Casanova, 93 vots. 
ITi ha hagut una papereta en blanc. 

Per tant, queden elegits membres del Consell Consultiu, 
designats pel Parlament de Catalunya, els senyors Vivancos, 
Fernández de Viilaviccncio y Gonzáiez Cabsanova. En aquest 
cas, el quorum de les trcs cinquenes parts era de setanta-nou 
Diputats. Per tant, ha estat superat Ampliament per toies tres 
persones designades. 

InterpeHacih al Consell Executiu 
sobre 3’6s del cwtala en les estacions 
de transports phblics de Catalunya 

Passem ara al punt seguent de i’ordre del dia, que 6s la inter- 
pel-lacib al Consell Exccutiu sobrc ]’Ús del catnlh en les esta- 
cions dc transports públics de Catalunya, quc formulari el [Si- 
putnt senyor Joan Colomines, 

Per a presentar la seva interpetlacib, tk la paraula el Diputat 
senyar Colomines. 

El Sr. COLOMINES : Senyor I’rcsident, senyorcs i senyors 
Diputats, voldria dir, primer de tot, que em sé de membria lot 
el que el Departament de Cultura i la Dircccib General de Polí- 
tica Lingiiistica han dut a terme sobre la necesshria tasca de ca- 
tnlanitzacii). Les senyores i els senyors Diputats també ho 
saben, i en tenen consthncia per l’acci6 política que es veu 
m e u  de Catalunya, i una consihncia documental en el llibre 
blanc de la Ijirecció General de Política Lingüislica que, en 
aquests moments, ja no ks un llibre clandestí, i ,  especialmcnt, 
el Servei de Normalitzacib de 1’I.h Oficial de la Llengua Catala- 
na, en dues vessants, cn la vessant de Vimpuls de la norrnalit- 
zmió i en ei de la informació i de la sensibilitzacib popular. 

L‘acci6 ha estat duta it terme -centrant-ho només en el 
nivell púbiic naturalment- a I’AclministraciÓ de la Generali- 
tat, als ajiintaments i als serveis públics. També saben vostks 
que, a trdvés dc ¡‘Institut de Sbciolingiiística de Catalunya s’hha 
dut unii bona acció i ,  sobretot, per les comissions niixics 
Generalitat-enti tals pÚbliques parastatals, que, en aquesl cas, 
s6n la RENFE, la Compaiíía Tclcfhnica Nacioniil de Espafia i 
els aeroports, per tal d’est udix la progressiva catalan ivzació 
dels serveis que presten. 

Jo els voldria llegir, per si cic cas no ho h m  fet encara, Ics 
conclusions a que, en el llibre blanc, s’arriba sobre aquest aspe- 
cte; es una cosa molt breu, i em permetran que els ho llegeixi 
: <<Per dificultats diverses la tasca d’aquestes comissions ha 
donat fins ara poc fruit. A l’aeroport, s’han inlroduit alguns 
&ois en catali, perb no s’ha aconseguit que el calali sigui 
emprat en els serveis de megdfonia per unes dificultats laborals 
que, incomprensiblement, resulten insuperables, en contrast 
amb la situacib de Mallorca, on, malgrat trobar-se encara en si- 
tuacib de pre-autonomim -deien, quan s’escivia aquest 
llibre, ja fa clos anys- <<els volts s’anuncien en catali i en 
castei l i .  

HA la Telefonica s’han obtingut progressos notaliles en les 
guies)) -tols vostks ho saben-, {(i en la possibilitat dc comu- 
nicar en catali amb les telefonislcs, i, a la informacib de les ca- 
bines, s’ha incorporat també el eatalh. Perb, en canvi, !a seva 

retolacib exterior 6s encara exclusivament en castclk 
)>RENFE ha senyalitzat en castella i catillh I’estaclÓ de Sants 

i ,  en general, i’ús del catali parlat i escrit es va introduint en 
els seu3 scrveis, encara que molt lentament. 

Aquesta era la situacib en que ens trobivern el mes de marc;, 
O sigui, fa un mes i escaig, que és la data de publicacih d’aquest 
llibre. 

Aquest Diputat té coneixement cert d’aquestes dificultats; 
és a dir, aquestes dificultats s6n reals. El que passa es que en 
copsar algunes informacions contradictories sortides a la 
premsa, sobre la megafonia i els scrveis de la RENFE, aixb 
acompanyat d’unes constatacions personals sobre el funciona- 
ment d’aquests serveis de la RENFE, i sobretot dels aeroports 
de Catalunya, han motivat aquesta interpel-lació. 

Vostks sabcn que la companyia Iberia, per exemple, que 6,s 
una altra cosa, que no és l’aerapost, sinó que és una companyia 
que hi ha allí, no dóna absoltilament cap informació en catali, 
ni públicament ni privadament. Donat que el catah, segons 
I’Estatut cf’Aulonomia i ara segons la Llei de Normalització 
Lingiiistica, és oficial dins tot el territori catali, cal gestionar 
quc en aquells camps on no sigui competkncia de la Generali- 
tat pero produint-se i eradicant aquestes entitats phbliques a 
Catalunya, posin en marxa una acfequricla narmalit mcib, 

La interpetlació, doncs, té aquest sentit, i és amb aquest es- 
perit que nosaltres hem presentat la interpel-laci6 en aquests 
termes : 

Quins són els proposits dcl capteniment del Consdl Execu- 
tiu en relació amb l’ús de la llengua catalana en els centres i/o 
cslacions de transports pciblics 21 Catalunya, estenent-ho a tot 
allb que sigui d’bs piiblic a Catalunya en aquestes qiiestions. 

Mal tes gricies, senyor President; mol tes gracics, senyores i 
senyors Diputats. 

El Sr. PRESIDENT : En nom clel Consell Executiu, per a la 
resposta tk la paraula E’HonorabIe senyor Conseller de Cultura. 

El Sr. CONSELLER DE CULTURA : Molt Honorable 
senyor President, senyores i senyors Diputats, amb molt dc 
gust conteslaré la interpcl-lacid, del Diputat senyor Colomincs, 
Evidentment, la publicació del Llibre Blanc de la Direcció Ge- 
neral dc Política Lingiiístiea d6na ja  moltes de les informa- 
cions, dels arguments que ell inaicix va sol.Iicitar, i que ell 
mateix rivui, ara, ha recollit. 6s possible que en molls dels ar- 
guments, sigui confirmat el que el mateix Diputat ha recollit 
d’aquest llibre; malgrat tot, jo dono l’explicació que se’m 
de ni a n a. 

El Consell Executiu tb el ferm propbsit de promoure i im- 
pulsar ai mhxim l’hs del catalh en tois eis aspectes dc la vida 
phblica, i, concretament, en el camp imliortantíssim del trans- 
port. Pcrquk érem conscients d’aquesia importincia, a iniciati- 
va del Molt Ilonorable senyor Presidcnt de la Generalitat, es 
crearen ja l’any I98 1 unes comissions mixlcs Generalitat- 
RENFE, C;eneralitat-Aeroports, a més a més ct’una altri1 amb 
la Companyia Telefbnica Nacional d’Espanya, per a l’estudi i 
planificaci6 de Ic? catalanitmi6 d’aquestes entitats. 

La problemiilica 6s molt complexa i s’hd r-lvanqat lentament, 
perb hem trobat semprc, en la RENFT: especlaiment, una 
hana ciisposicib i un gran esperit de colhboració, ratificat dar- 
rerament de manera pública pel President, nou President de 
RENFE, el senyor Roixadbs. 

Tenim coristincia des del primer dia de les dificultats d’atcn- 



rlrc cn cnlali el servei clt: mcgafuniil, pcrcp~i: ki gr;m Inii,jol.ia clei 
persotxt I és cast el liinoparlant, sensc coneixcri~cnts dc catali. 
I’crii hnibk coiieixcm els esforqos qiie ha i’et la conipariyiu pcr 
donar-hi mi soliicii,. 

No ens ccinsta, cn canvi, qiic hi hagi hagut oposició del per- 
soiial clc i<i<NFIA, i Ics tiotícies de prcmsa 21 C J L I ~  ha al.Iiidit et 
senyor Diputat, que era una  noticin cluc sortia c ~ n i  ii unn  rocIu 
de prcrnsa que VI-I ibr ei senyor 13oixactbs, cluc semblavri 
atribuir-li Liiiii oposicii) per culpi de Ics centrals sindicals, i es- 
pecialmcnl la IJI iT, jo he dc dir qiic f m n  rlcsrncntidcs, i per- 
soiialincnt també hc de dir que hc relmt clcsnietitimcnt de t’es- 
incntacla sindical. 

l’cr tant, jo crcc qtic no hi ha u111-1 oposicih qiie vingui 
donada dcs cl’uns fets aprioristics o polítics. Simplement les (li- 
ficultais hi shn, cn principi, pcr la rnuncra com cl persoiir-11 ac- 
cedeix als llocs de treball il nivell d’l!,stat, i no hi ha una passi- 
bilitat de permm&ncia suficient per a ;lccedir al critalii tat com 
cs fa m. 1 iiquesla rlilicul tal sembla quc se14 csiudiid~i lier 
RENFE per a fer possiblc, dmenys, d’assegurar la megafonia 
en catali ti tots els llocs on aixb ks necessari. 

En canvi, on si cluc consta ~ i i i i i  oposicih absolm clcl pcrso- 
nal cluc  treball:^ a nicgrif‘oniii d’cmprar cl ciitali, si no l i  és con- 
cedit un suplement com pcr a les llengiies cslrangeres, 6s a I ’a- 
croporl dc 13arcelona, opasicib qcrc vc donada mol tes veg;dcs 
per’ personal cluc sí cluc és catalarropaclant. 

13 Director dc l ’kropor t ,  que ks mcmbre de la Comissi6 
Mixla Cienemlit;it-AePopol-l, lili asscgural cn diverses ocasions 
que la solucib ccii imminent, pcrb cti clos anys no s’ha obtingut 
cl mínim progrcs, almenys un progrés I~crmanent. I )e vcp,acies 
--jo crec quc per ricliluds personals moll pcjsilives dc Ircrsmes 
cuncrctes-, ciurart t un, clos dies, o clurant litics qiranles 
hores, la rncgaIbnia a I’neroporl ha I’uncional h n b h  en cat;ilA, 
pcri, immediatarncni aixb ha desaparegui, i sempr*c n’hem 
protestat. Aixh scrnpre se’ns hi dit qire es resoldril i ,  dc fet, iic) 
es resol. 

Pcr tml,  aquí sí que el  progrés bs petltissirn, per no dir nd; 
jo diria que fhs  i lot el contrnri, pcrcluk s’lran cnclarrerit petits 
progrcssos yuc scm blnveii ;tprcciar-sc. 1 la tctolacii), cluc cn la 
I<i+iFli cametip ;i ser, espeeialment cn Ics noves cstacions, 
molt notablc, en I’aeroport 6s purament sjmbiilica i amb moli 
pocs rbtols. 

El Conscll Executiu t6 cl prophsit dc reciarnar la represa de 
les tasques d’aclucstcs comissions mixtes, actualmcnt pmlit- 
zades pcrquk la majoria dels seus membres, els cluc hi havia. 
des de í :~  dos II iiys, han ccssat cn cls c8rrecs CII vi r t  11 t dcls quals 
hwien estaí noii~eiiilts, per tal que la scva catalmitxiicib s’accc- 
leri paral~lelainenlt ii I R  dcls sei*veis cluc deperien dircctanient o 
i ndirect arnen t dc la General i tat, on lum hc cs lopii --cal cli i*- 
ho- amb dificultats considcrables cn la ctitalanitmcib, a con- 
sccliiknc i ill amb& de 1 ’ex is t i: nci ti de persati ii 1 cast el lan o par ktn t .  

Ik manera quc la L le i  de Normalitzxib Lingiiistica ha clc 
ser aplicada per mitji de disposicions del Govcrn de I <  <I mieta-  ‘ 
litat o la ncgociacib m b  el Govern central o amh les entitais 
parastiitals, segons 01s casos, I Ic CIC dir  ir-ltnhk yuc hem tinj:itl i 
continuarem tenint converses m b  cl delegnt clcl (I;OVCI’~, en 
aqucsi cas amh el scnyur Martí Jusmei, cl qual es mostra m o l t  
Livotable quc aqucstcs cumissions reprcnguin l u  scva tasca i a 
~nii*;lr cluc aquellcs coses on hi puguin Iiavcr clubles siguirr re- 
gui:dcs ii nivcll d’btrtt, si aquestes lasques s6n coiq~ctcncia 

_. _ _  - .- 

excltisiva dc I ’Fmi.  
O sigui, quc a mi ct-n sc~iihl;~ qtic cl carni hi cs; que uq~icsies 

Chiissions M ixtcs tot’na:’art ;I h - s c  iunb molt poc ienips, I 

qiie aixb podri, jo CI’CC qirc a i ~ h  Iu bona clisposici6 cluc hi ha, 
amb I ’cxcepci6 dc I’hcroport , progressar tiolahlcimcnt, aixb 
q ~ i c  demana el senyor IXp~i tn i .  

Quant ii I’Acroport, jo crcc que  vat la pcnn coiitjnuar rent 
prcssib, i en aq~icsi cas sí CILIC ha dc ser a travds cfcl 1 Iclegat Gc- 
neral del Govern pcrqui: aixi) tlclkm de la üireccii) Gcnerai 
cl’Aviaci6 Civil. 

RCS mbs. Suposo cluc amb irixh el senyor. Diputat hauri 
tingut la rcsposta qi.ic desitjava. 

131 SL PRESIDENI : l i1  Dipuiat interlwlhit  tlesitjzi repli- 
car? ( ~ ~ u s u . )  EI scnyor Colomines té la paraula. 

tll Sr. C:Ol,OMINF~S (úc Iks& mtunl.) : 13es dc !’esc0 
mateix, senyor Prcsiclcnt. 136, jo agraeixo riioll tes pciraules del 
C~onscllcr cle Cultura. Penso, cviclcntment, que s ’ h  fet unii 

bona íeina, solmiol en el q ~ i c  IB ref‘crkncia II les nostrcs com- 
petbncics, pet?), con1 hem cscoltui tots, hi h i l  uncs dificultais 
i.cals, algulies dc Ics quals potser cscapen ii Ics possibilitats 
cl’im 1 kpactamcnt de Culmra. i’cr cxemple, cm rcfcreixo al 
que I r a  parial d’ayuest p lus  dc cobmment per alsqui volen con- 
siclerat‘, d’una mancra cslrictament econbmica, qiie el catali 
sigui consiclerat corn una I Icngua cstrangeru, i Ilavors els rcprc- 
senti un plus de cobrmeni;  b@, aquestcs sOn unes cliiestions 
que cim tii I’eíecte cluc s’liiiii de resoldcc i que s’ha de trolxir 
iina solució política i laboral i el cluc sigui. 

.lo pcnscl, doncs, cluc és en aclucsl sciiiit cluc LIII suport p ~ l a -  
mentari fiwa moll bo, pcrcluk en aquestes qüestions i en aqiies- 
tes dificultats es pogubs :ivanvar en aqucst tcrreny. I és cn 
iiqiiesl scntil que, jo miteix, com it Iliputat i en consiilla amb 
cl IIICCI Grup parlameniari, i sense quc aixii pugui significar 
una d l r a  cosii que el qiic .jo en :icluesl rnomcnt he dit, de 
suport parlamcniari, pensem cluc la prescnlíicii) d’una moci6 
en  aquest scnlit seria bona, i cn aquest aspcclejo I’iinLincio c1-I 
aq  ics t tno me 11 t. 

M OI tes g r k h .  
171 Sr. 1’KIiSI DENT : E1 scnyor Conseller clesilja replicar? 

O’ausa.). 

1 ntcrpel-l acib al Corisel 1 ICxociit iu 
sobre el relorn del piitrinioni cooperatixi 

Passcm, cioncs, al següent punt de I’cmlre del &:i, cluc c s  la. 
íntcrpcHaci6 al Consel I Executiu SE) bre el retorn del patrimoni 
cooperatiu, que formuIrirIi el Diputat senyor fkrc I’urcra, del 
Grup CIC Convergencia i Unib. 1t1 senyor PIITCI’R t6 la paraula 
per al torn d’expnsició. 

151 SI: PARlJR A : Senyor I~residcnl, senyores i senyors IX- 
putais, en fer aquestn inlcrpcl+laciO sobre el i*ctorti dcl patri- 
tnoni sitidical i cooperatiu, crec qiic és un lema qiicja ha cstat 
hmpliament clcb;itul et1 wlitcsla Cambra. 

El qtic R nosaltres, 11 mi i als companys dcl iiicii Grup, ens 
preocupa 6s y ~ r c  tiavcnt passut tants anys cnciu‘a cs irobi en la 
mateixa situacib. Veiem cluc a Ics Corts Generals, I’any 78, es 
pren el compronis i I’obligacih rlc presen~nc iin pro-icclc de llei 
sobre el retorn cl’aquesi Iirttrirnorii, 

I)esprks, d i k r c m  inlerl)cl.lacions, prcgunIcs, aprovacions 
dc mocions cl’aquesta Cambra Iini i  anat t’ecorcliint i Iian anat in- 



DIARI DE SESSIONS J P-Nhm. 134 I SESSIÚ PLENARIA Núm. 68 / 18 maig I983 4181 
~ ~ -~ .___ _... ~- ____. . 

sistint cn aquest tenia. Un terna que potser pel seu volum so- 
cialment a Catalunya té una relativa importhcia, perb crec, 
senyores i senyors Diputats, que la irnportincia la t6 diwant cie 
fer *justicia a un sector popular, un scctor del m0n cooperiitiu, i 
que vcu que molts d’aqucsts homes que esperen aquest retorn 
es van morint de vells, i la realitat del seu retorn no es ki 
efecti vit. 

í que passa mentrestant amb aqucst retorn del patrimoni co- 
operatiu? Doncs bé, veiem que la majoria d’ayuests b h s  es 
troben administrats per I’AISS, i com els tenen? Doncs, gene- 
ralment els tenen llogats a uns preus ridiculs, baixos, de vega- 
des cedits, amb abandó, i mentrcstant els seus antics propicla- 
ris s’ho Iian d’anar mirant. 

En altres ocasions veiem que actualment cedeixen, es 
donen, i no pas als seus antics propietaris, sinó a mans d’alguns 
dels actuals sindicats. 

Nosaltres creiem que tot aixb s’hauria d’arreglar, i s’hauria 
d’arrcglar fent justícia i retornant-los als seus antics propietri- 
ris, que són els que per rad, de justícia s’ho mereixen. 

I 6s pcr tot aixb que, ates el temps transcorregut des de l’a- 
provacib de tot aquest conjunt de resolucions i sense que 
cncaru no s’hagi produit unti soluci6 t’avorahle en  la linia que 
manifesta aquest Parlament, és per tot aixb que formulem 
aquesta interpeElaciÓ, i, en nom meu i en nom del nieu Grup 
parlamentari, demanem quins propbsi ts i quines mesures 
pensa prcndrc el Consell Executiu per a aconscguir aquest cic- 
finitili retorn dcl patrimoni cooperatiu. 

Mentrestant veicm -i aixo ens prcocupil tarnbk- que a 
I’Estat espanyol hi ha hagut un canvi de Govern, i amb aquest 
canvi cle tiovern en aquest aspecte -i jo s& que hi ha molts 
dels carnpanys socialistes aquí a la Cambra que durant anys 
han Ituitat també per aquest retorn-, tira veiem que ells, que 
quan eren oposició feien fins i tot proposicions no de llei, a les 
quals nosaltres donkvern suport, i que Ics pxdicn davant el 
Govern central, ara precisament, cluc estan en el Govern cen- 
tral, veiem que ells barren el pas a aquestes proposicions no de 
llei. I per aixb jo els dcrnanaria nioh sincerament quc facin el 
quc puguin, aquests companys, que crec que corn jo reclamem 
cies de fa molts anys, des d’abans de la dcrnocckia ja, aquesta 
reivindicacih del patrimoni sindical, quc cns lijudin, i més 
vcient aquesta expressi6 d’aqucsta pre-potkncia, cluc cns 
ajudin tambb ii podcr arribar a aquesta justícia que reprcscnta 
el retorn del patrimoni cooperatiu. 

Mol tes gckies, senyor President; gricies, senyores i 
senyors Diputat s. 

El Sr. PRESIDENT : En nom del Conscll Executiu, respon 
a la intcrpetlacih I’IJonorabIe senyor Conseller de Trcbal I. 

El Sr. CONSELLER DE TREBALL : Moltes gracies, 
senyor President. Senyores i senyurs Diputats, el scnyor Ferc 
Parera fa saber R I  Parlament cle Catalunya que la sessi0 del dia 
25 va aprovar una Resolució sobrc el retorn del patrimoni coo- 
peratiu. En aquesta Moció es rnanifcstava clarameni la volun- 
tat dc la institució parlamentiria que s’aeonseguis ei retorn d’a- 
quest patrimoni, acordanl-se, d’una part, que el Consell Exc- 
cutiu continu& fent les gestions oportuncs davmt el Govern 
de I’Estat per tal de solucioniir aquesta qüestib, aixi com 
tambk sol4citar al Consell de Ministres el compliment de la 
Moci6 aprovada per les Corts Gcnerals l’any 78, en rclacib 
amb l’obligació de presentar un projecte de llei sobre cl retorn 

d’aqucst patrimoni cooperatiu. 
Corn que ha transcorregut molt de temps des de I’aprovaciÓ 

d’aquesles Kesolucions sense que encara no s’hagi produ’il 
una solució i‘avorablc a la línia rnanifeslada pel Parlament de 
Catalunya, cs pregunta quins propbsits té i quines mesures 
pensa prendre el Consell Execuliu per a aconscgu i r definiliva- 
ment cl retorn del patrimoni cooperatiu. 

Vull refermar, amb tota la contundbncia que calgui, que el 
Consell Executiu de la Gcneralitat té el proposi1 de no parar 
de fer gestions i de promoure solucions fhs  a aconseguir quc 
les cooperatives de Catalunya que varen ser espoliades l’any 
39 recuperin el seu patrimoni. 

Al Departament de Treball es va crear fa quatre anys ci re- 
gistre de cooperativcs espoliades, i posteriorment s’ha elaborat 
un cstudi, que seri objecte d’uiic? publicació dintre de poc, de 
tot el procks CIC confiscació del patrimoni de més d’un centenar 
dc coopcratives, amb el detall dc la situacib actual de cuda una 
d’clles. I vull aclarir que des del principi de la Generalitat res- 
taurada fins ara -ja des del tenips del meu antecessor- no 
s’ha parat de fer accions i gestions prop del Govern central 
perquk es retornessin aquesls patrimonis confiscats en cir- 
cumshcies  d’abús CIC poder. 

Les gestions fetes pel meu Departanzcnt s’hati encaminat a 
lilantcjar el problema al Ministeri de Treball, a Mídrici, tenint 
en compte cluc s’hi han aiint succeint, fins ara, sis titiilars dcs 
que jo formo part clcl Deparlament de Treball. 

Vidtirna gestib la vaig fer el gener passut, prop del Ministre 
senyor hlrnunic?, i jo pcnso que el Minislrc va ser especialment 
sensible quan em vil prometre que el Govern traniitmia avial 
cl Projecte de Llei corresponent. Així mateix, puc dir que, 
cl’una ninncra indirecta, se’m va fer aquesta proposta el 23 dc 
febrer passat, rclativa que el Congrés de Diputats nprovaria 
una llei clc rctorn dels patrimonis confiscats a cooperatives i a 
centres culturals a l’acabament de la guerra civil, i ,  alhora, tk- 
cultant el Parlament de cada Comunitat Aiilbtioma perquc fos- 
nialitzés cl retorn dins d’aqucst mRrc normatiu de ia Llei. A 
mi em semblava una iniciativa especialment encertada de qui 
em feia aquesta proposta, alt executiu del Ministeri clc Treball, 
fent jugar tant el Parlarnen1 de Madrid com el nostre Parla- 
ment et7 aquest seniil. 

Perb, paral-lcZarncnt a Ics gestions retes directament per In 
Cieneralilat, jo vull fer esment -si no, sembla que seria injust 
cn aquest sentit - al que s’ha fet pcr diverses vies parlarnentb 
ries. Per exemple, una intcrpel-lació, molt enbrgica al Govern 
central, f’cta pcl qui aleshores era membre del Congrés dc Di- 
putats de Madrid, et scnyor Joan lteventbs, el 27 d’abril del 
7 8 ;  també, i paral-lelament, una proposició dc llci sobre retorn 
cl‘ayucsts patrimonis, presenbada per Senadors de diversos 
Grups parlamentaris, el 23 de gener dcl 7 8 ,  i encara un prec al 
Govern, en aquesta rnatkria, lkrmuladíi pel Senador senyor 
Francesc Ferrcr i Girones i pcl senyor Joan Codina i Torres, cl 
juny del 81. 

I iarnbé, el I8 de novembre del 8 I ,  l’aleshores Diputat so- 
cialista, el senyor Ernest Lluch, vit prcscritar una proposicib 
de llei CIC retorn del patrimoni confiscat a cooperatives i centres 
culturi-lls en scabar la guerra civil. I el 16 de novembre del 82, 
el relrresentant del Grup pariarnen tari de la Minoria Catalana 
va presentar també una propasicib de llei gairebé idkntica a la 
presentada.. ,, Ja que he esmentat abans, d d  senyor Lluch. 

.~ . . , . .- ~ 



N o  vull entrar aqui en un judici rl’intcncions, pcrquk no cor- 
I-cspon a u n  c h e c  de Govern Ibrmular-ho, per0 no puc 
amagar a aqriest I)arlamcnt cluc cl Govcm de Macirid niai 110 

ha manifestat un interks del tot cn aquest rctorn cuoperaticr, 
cntre allres cc)scs peryue tk iincs complicacions jurídiques 
considcrablcs. 

I ;\ix¿) tambk ho puc reiterar, I I  partir del Govern iictlliil, inal- 
g a l  que estil compost pcr tnctiihrcs d’uun piirtit q w  ha tnanifcs- 
lat rcileraclament intcrks en aixo, i penso que, en part, condi- 
cionat per la complexitat jurídicn, pcl que ha donat de resposta 
íi aipiestes últimes iniciatives en aqucst sentit. Suposo que les 
senyorcs Diputades i els senyors Dilriitats cstan assabentats de 
la carta que, en noni de la J’residBncia del Govern, cl Secretari 
(!’Estat per B Ics relacions amb les Corts i coordinacih legislati- 
va V R  aclreqar ii un Grup ricterminat dcl Congrks clcls Lliputats, 
dient q w  no podia assumir aqucstu Psopo~icib no ctc Liei 
~ c I - ~ ~ L I C  implica augment dels crkditx i una disminucib dels in- 
gressos pressupostaris. En dcfinitiva, era no accedir a aqwstti 
Proposici6 de Llei que prcsentava un delernzinitt Grup parla- 
mentari a la Ganibra de Macirid. 

Cal dir que aquest procés CIC retorn del piitrimoni cooperatiu 
és prou complex, ks prou -des del punt de vista tkcnic, des 
del punt de vista j urkiic- 1 Inrg, malauradament, perquk ~ I Q  

hagi cl’implicar uns suplements de crkl i ts ni de cfcspcsa en cls 
pressupostos antcriors als de I’rzprovíicib, als que s’cstan fcn t 
ara, aquests dies. Pes tant, amb v o h t a t  política aixb es podia 
comenqar R endegar, i penso yuc  h i g  d’infoimar riqucsta 
Cumbra que aquesta volunlat -i arran de la interpeElacirj que 
se m’ha fet- en aquest moment queda una mica dilu’icla, 
Quecla ~ini i  mica dilU’ida p e r y d  aquesta Proposicib de Llei que 
un determinat Grup VR fer no ha estat iicccptacla, posant con] a 
CXCUS~Z --al mcu eniencirc- cl fct que augmentavn el cskdit i 
la despesit, Penso q ~ i e  110 6s aixi; 6s a dir, el tractament jurídic 
6 s  llarg, i penso que cal endegar-ho cmn mbs aviut millor, 
peryub, si no, ancni retardant ~ i n a  cosa que, de justícia, corscs- 
pon B les cooperativcs dc Catalunya i que va scr espoliat per la 
dictadurli d’iiiia niancra injusta, i aquesta democrhcia encara 
csli en deute amb tola aquesta gent, i que, si no ho fa, tcnini 
un deute, clcs del punt de vistli democrhtic, amb tota aquesta 
colla de persones, ciutadans cooperadors de Ciitat uriya d’abans 
dcl 39, quc anil:, el seu esfbrc; havien bastit aqucsts edificis, 
havien Iet aqucstes cooperatives. Per tant, i també, des cl’aqui, 
tot i que no 6s la tribuna adequada, jo haig dc f‘cr ~ i i i c l  crida al 
Govern de Madrid Iwrquk cndcgui, corn mes w i a t  niillos 
-com i-i reparaci6 fonrirnenitllmcnt dernocrhliea ii totes aques- 
tes cooperatives de Catalunya--, aqtlcsi retorn cooperatiu. 

Moltes gricies, senyor President, senyores i scnyors 
U i putsts. 

T7,i SI-. I)RESIDENT : El I l ipulat interpel-lant desitja repli- 

El SI-. I’AREIM (‘P l’mó rstmt.) : Senyor President, eslie 
plcnamcnt d’acord amb la contesta que ha donat I’ Honorable 
Conseller. 

car? (Iffusfi.) 

IntcrpeHacih $11 Consell Executin 
sobre la política espclrtiva a Catalunya 

El Sr. PRBSIUEWI : Griicics. Piissem, cloncs, al punt sc- 
gücnt, que és la interpellaci6 H I  Consell Executiu sobre la polí- 

tica esportiva a Catalunya, quc foocinulari et Diputat scnyor 
llaniel Tcrritdellas, del Grrul> Socialista. FI senyor Terradellas 
té la paraula per al torn cl’cxposició. 

El SI.. ‘I‘ERRADELI ,AS : Senyor President, senyorcs i 
senyors I li putats, ks eviclvri 1 lici ii tothom la imporil‘incia qiie 
Ics societikts modernes i els pohlcs més avanCats cluncrz, cnda 
dia més, ii ln prktjca de I’csport i a la compelici0 esportiva, 
‘Chnt 6s així quc el desenvoliipament yuc hi ha hagut en Ics 
cla~~cres dkcadcs no ens dbna un model seriós de planteia- 
ment, i jo afegiria quc cl h iu r  encara és pcr ctibuixrtr. 

Potser a Catalunya aixb ho vivim d’una llimera mCs intensa 
: la prlictica esportiva bai*rejada amb t ’csport cspectíiclc, educa- 
ci6 fisica atnb el lleure, cls traspassos i compctkncies reconegu- 
des per I’Estatut, i iot aixi, enmig cl’un procés de constituci0 
de I’Estat de Ics Autonomies, 

6s ~bgic, cíoncs, reconeixet. que el moment actual cle Catu- 
lunya, pel cluc respecta c? la política esportiva, és singularment 
dificil. I’eesh pcr a fer-hi c m  tenim un avantatge, que és ~ i n a  
Ilasg:~ histbria com a poble, un antic esperit i patrimoni cle pri- 
ctica csportiva i, sobretot, lcnim una gran quantitat d’entitats 
públiques i privades que consolida un marc envejablc per a 1;t 
prkíica i I’organitzacib de I’esport cn les difercnts modalitats. 

Vull insisiir en aquest patrimoni h u m i  i organitzatiu que 
tcnim, que amb rnks voluntarismc quc mitjans ha constdiclat ii 
Catalunya centenars cf’en titats, CILI bs i iissociacions, la gran 
miljoria extremaciament modestos, que no vol d i r  menys prc- 
parats, i que, en justícia, hem de recoi-kixcr I’esperit altruista 
de la majoria d’clls, 

No es pot entendre avui l’esport sense distingir que 6s l’cs- 
pcctiiclc -i tamb6 negoci, en alguns casos-, del que s6n cls 
valors cie la prkcicc? esportiva : u n  mitji de dcsenvolupamcnt 
integral de 1;i persona, cornpleinent fnnamental de la cultura, 
forma bisica de sal i i l  i mitji idoni per a la relaci6 cntre Ics 
persones. 

En una societat com Ia nostra, en quk l’snibient, el treball, 
les presscs, l’srr~s.~, l’indiviclualismc i la competencia t‘an poc 
atractiva la situacib, és I’esport, 121 prictica dc l’esport, un rnitjA 
positiu per a combatre-ho. i ~ s  per aixo cluc CIS estments pú- 
blics, les cii ferents administracions, CI’LIII tcmps cap aquí, han 
vis1 la necessitat d’inipirlsar I’esport, i no pas cotti un factor de 
distraccib, sinh per a trobar-hi els valors positius que hem 
esment al, 

Amb aixb no vull dir cluc cstiguein en contra dc I’ccsport- 
espectacle, sinb a favor de I’esport participatiu. Per aixb cntc- 
ncm l’csport corn un servei piiblic. Per aixh, cn els dif‘ercnis 
hrgans de 1’Administracib on els socialistes tcnim responsahili- 
tats, impdscm I’esport amli aquesta íilosofiii dc servei piiblic, 
tasca en club en la immcnsíi majoria dels casos trobem cn cls 
csportistcs, tkcnics, organitmdar-s i c11 titats ei millor vehicle 
dc cdlaboraci6. L’expcrihwia de govern en aq ucsts darrcrs 
anys en els ajuniaiiients cns confirma, amb kxits de participa- 
ci6 i de col-labornció que hem rcbut, que estern cn cl bon 
camí, malgrat els escassos recursos que hi hagi hagut. 

A Catalunya, scnyores i senyors Diputats, tenim, com hc 
dit, ~ z n  important capital humk; tenim, perb, UIIA ninnca de 
mitjans i d’cquipaments, que no estan n I’altura de les ncccssi- 
tuts. ks per aixb que els socialistes, kmbk els lkcnics, els es- 
portistes, Ics cniitats, cls escolars, tots cls ciutadans esperctn 
dc qui en dep&n --en aquest cas la Gcner;ilitat- la política 
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adequada per a corregir les deíicikncies, garantir la prktica es- 
portiva i I’educació fisica, i engrescar el mhxim de potencial 
hurnh, organitzatiu i administratiu, cali al disseny d’una políti- 
ca de l’esport a Catalunya per al futur a curt i a mitjii termini. 

La sol4citud dc In ciutat de Barcelona per a seu olímpica el 
1992 pot ésser -crec que ha d’ksser- la plataforma, no 
només per a un gran espectacle o per r? canvis estructurals ne- 
cessaris per ii l’lirca metropolitana, ni tampoc no ha de quedar 
en la construccib d’equipaments esportius, ni encara -com 
als; ha dit- per a aconseguir que un catali s’emporti una me- 
dalla d’or. No ha de ser aixh. L‘experiencia -per cert, hen 
a ra -  dels Mundials-82 ens ho ha demostrat. Fomentem la 
lirAclica de l’esport, posem- hi els mitjans nccessaris, engres- 
quem infants, joves i no tan joves a la prictica de I’esport, que 
és la mi llor medalla que ens podrem posar. 

Jo crec cluc en el procés de la reconstrucció autonomica de 
Catalunya, el benentks r n h  cle I’esport catalh hi tenia una 
gran confianGa; uns hi veien un mitji per a deslliurar-se de l’a- 
ctuació antidemocrhtica, caciquil, de vegadcs, cenlcalista i di-- 
rtgistc?; altres hi veien I’oportunitat d’ksscr partícips de I’cstru- 
cturxció uutonbmica de l’esport, i uns altres hi cndevinaven la 
possibilitat de poder aconseguir les aspiracions de la gencralit- 
zaci0 de I’edLicaciÓ física a I’escola, d’acabar amb les disbauxes 
dc les subvencions, de reduir el deficit d’equipamcnts sota 
unes directrius parlades i discutides. 

Finalment, també s’esperava Lin niarc legnl per a trcballar-hi 
de valent. No vull pas dir que la Direcció Gencral d’Esports no 
hagi fct res del que necessitiveni; el que sí que afirmo és que 
en alguns casos s’ha fet poc i en cl’altres s’ha fet mnlamcnt. 
S’ha produ’it, sens dubte, un fort desencís dels qui esperaven 
una dinlitmica autbclona, progressista, planejada, i que acabes 
els vclls i forts defectes de l’kpoca franquista en rnatkria 
d’esports. 

Del que ens diu que rara el Director General d’P3ports, 
senyor Josep Lluís Vilaseca, en  la sessi6 d’informució de la Co- 
missió de Cultura d’aquest Parlament, a la prhcticn dc la Direc- 
ci6 tieneral d’Esports, eviclentment hi ha un gran tros. 131s re- 
sul tats són una poli tim d’aparador, d’apamclor d’inauguracions 
i de declaracions, una distribució de subvencions que a ningfi 
no ha de sorprcndrc yuc  qualifiqui de w-epartidora)>, hhbll que 
pot clonar perfectament un benetki a curt termini al partit que 
dóna suport a I’actual Govern de la Generalilai, peri, nosaltres 
crciem que no ajuda gens una política global, amb uns fona- 
ments, que Catalunya necessita en 1’Ambit esportiu, 

L,‘esforC economic és realment important, i ja vkrem dir-ho 
en el debat de pressupostos. Pcrb, en canvi, queden desaprofi- 
tats aquests diners, aquesta inversib pbblica que Fd la Generali- 
tat, per la manera de distribuir-ho. Els criteris que donen per a 
sol-licitar subvencions lhcnicarnent poden ser correctes, perb 
vknen mutilhts per la manca de bases de plantejament, i a la 
prhctica iiixh permet una actuació que moltes vegades no té ni 
cap ni peus. 

El mateix Director General ens deia, en aquest Parlament, 
ja fa dos anys, que en un lermini d’un -o sigui, ja ha passat un 
any- el Consell Executiu presentaria la líei de l’esporl catula, 
eina bisica per a1 desenvoíupament autonbmic en I’hmbit es- 
portiu. No ha entrat i ,  el que cs més greu, ens I‘a ralla cnciira 
un marc de normativa. 

En el Diari Qficcial de Iu Generalitat hem vist tres tipus d’ini- 

ciatives : estructuració de la Direcció General com a conse- 
q ü h c i a  dels lraspassos, el Decret de creaci6 de les 1;cderacions 
Catalanes i les Normes pes a soldicitar les subvencions,.. 

El Sr. PRESIDENT : Senyor Diputat, ha passat ja del seu 
temps. Li prego que abreugi. 

El Sr. TERRADELLAS : Si, moltes grhcies, senyor Presi- 
dent. Jo crec que és ben poc, després de tres anys de govern i 
amb tots cls lraspassos fets des del sctcmbrc de l’any 80 i amb 
la necessitat que té Catalunya per a consolidar I’hmbit csportiu. 
Creu molta gent -i jo estic d’acord amb ells- que del centra- 
lisrnc de Madrid, a través de Ics Delegacions provincials, hem 
passat al centralisme d’Esplugues, seu de la Direcció General 
d’Esports. 

Tot aixo -i per abreujar, seguint les instruccions del senyor 
President- cns va portar a presentar aquesta inlerpelhib,  la 
pregunta concreta de iu qual diu el segiient : {(Quins són els 
mileris i els propbsits del capteniment del Consell Executiu de 
121 Generalitat en makria cie politica esportiva a Catalunya?>> 

Mol tes gricies, senyor President; senyores i senyors 
Diputais. 

El Sr. PRESIDENT : Per 8 la resposta, en nom del Consell 
Executiu, té la paraula 1’Honorable scnyor Conscl ler Adjunt a 
I a P resi clenci a I 

El Sr. CONSELLER ADJUNT A LA PiiESlUeNCFh : 
Molt I-Ionorablc senyor Presidcnt, Ilhslres senyores i senyors 
membres cl’aquesta Cambra, per a porlar a terme unes accions 
determinades, corn la plasmaci0 d’una polit ica, en aquest cas 
l’csportiva, s’ha cle tenir cn compte la situaci0 csportiva. del 
moment, quc si d’un cantó 6s la resultant dcl nivell esportiu, 
d’un altre és la base sobre la qual la politica hauri cle recolzar- 
se per R inillorar-la. ks, doncs, important de definir I’estrwctura 
esportiva quc cal desenvolupar, sense oblidar que, en el nostre 
país, aquella ha estat fruit d’un procés en  LI& la iniciativa del 
poble com R tal, amb els seus clubs, associacions, entitats cul- 
turals, etcetera, cles de les comarques més petites a les grans 
ciutats, ha estat determinant, marcant un camí que va ser el 
punt  de particla. La politica esportiva del Consell Executiu dc 
la Generalitat és, doncs, u n  conjunt d’actuacions a lots els 
plans i de tot tipus adreqades a millorar el nivcll esportiu a 
Catalunya. 

En el desenvolupamen1 primari cal contemplar dues eslru- 
ctirres bisiques : I’cscolii i el club, associacib o entitat esporti- 
VIL D’iicí en sortiran d’al tres, cluc podríem ariornenar estructu- 
res pont, les escoles esportives i iot un  seguit d’elemcnts que 
Ecs envolten, donant-lm suport : els cnscnyants, els tccnics, 
les instai.iacions i equil;arnents csportius, la investigacih, les 
federacions, Fa matcixa aclminisiracih. Per a desenvolupar el 
model d’aquestes estructures, la politica esportiva es planteja 
com un conjunt de programes que han d’obcir l’objectiu final 
cl’elevar el nostre nivell esporliu, entenent que aquest depkn, 
en principi, del nombre de practicants, qualsscvol que siguin 
llurs possibilitats -6s il dir, oferir a lothom la possibilitat de 
fer esport-, i ,  en segon lloc, de í’bíite, que és la dimensió qua- 
litativa dei nivell esportiu. 

Per assolir clqucst objectiu, el Govern de la Generalitat ha 
plantejat la seva actuació cn difercnts camps i ,  cn priincr 
terme, cn cls que tendeixen it actuar en la via del simple practi- 
cant, provocmt el seu increment. Són els programes anome- 
nats de promoció. Els proposits cal que siguin simultanis cn 



els aspecles scgiicnls : i ncorporxib de noiis p r x t i c m  ts, per- 
mnnkncia dcls clucja en són, reincorporaci6 CIC tota mena d’cs- 
Iieciiilistcs i increment del notnbre d’liorcs cle prhctica. I?ls u i -  
ieris CII aquest upartat, cal dcfinir-los en el sentit de reí‘orpir 
tot cl quc s’cstii rent, analitzar totes Ics iniciatives d’cntitats, 
clubs, ajuntaments, ctcetcra, quc es puguin plantejar, i cunalit- 
xar esforqos cluc permetin d’aconseguir els pt’opbsits previstos. 
Al mateix temps, pianiejar programes cnncrets, un aspecte CIC 
I’csport cn I’edat escolar, esports especials, escoles de psomo-. 
cio, etcelera, Un clement primordial per al clcsenvolupamcnt i 
realitzacib d’un gran nonibre d’quesles actuacions s6n cls 
consclis comarcals de l’esport, estructuta que rcprcsent;~ els 
clcmenis implicats en aqucst camp : ajuntaments, entitats es- 
portives, escoles, parcs, tccnics, yuc actuen con1 a vccil.iible 
eina clescentralilzac30ra~~~~r~ i de gcsti0. 

Els programes de tecniticació contctnplcti la via qualiiativa 
clcl nivell esportiu, actucn cn la viu practicant d’alt nivell en 
que els propbsits a l l  quc siguin simultanis en els aspectes se- 
gücnts : millorar el nivell tkcnic, atnpliar la vida mit,jana del 
practicant cl’alt nivell. Us critcris d’acyuesl apartat passcn per 
la consideració qiic els esportistes mbs capacitats trobin les 
condicions i els ajuts més aclequats per a aconsegiiir cl nivell 
més alt possj ble. Ets ccntres de perfeccionamcnt, les hcques i 
ajuts per :i I’cstudi, de rcsidencia, per a prhctica, etcktcra, són 
les accions que es porten a tcrrne per ii desenvolupar aquest 
camp. En aquests plantejaments que wtuen directament per 
millorar ei nivell esportiu, tant en la promoció corn en la temi- 
ficació, s’ha de comentar cl rol dcls clubs i les I‘cúei+acions, cal 
conkixer el paper dcls clubs i associacions esportives com a 
celdules primiries que aglutinen els esportistes, i que en el 
nostre país han estat els q ~ i c  fonamenlalment han impulsat el 
nostre nivell i model d’estructtini esportiva, i quc poclcrn con- 
sfciecar com iin patrimoni que cns aporia molls aspecles posi- 
tius. Ara, doncs, cal potenciar I’associacionisme csportiu com 
a via principal i prioritkria de participacib majoritiria, afavorint 
la creacib de clubs polisportius i associacions polisportives que 
compleixin la triple missi6 : ensenyar -escola esportiva-, 
competir i pracliear. 

Les federacions, com a conseyiikncia lbgica dels clubs i asso- 
ciacions esportives, han d’ésser potenciades a1 mixirn i sc’ls 
ha de donar tot el suport possible. Aquest propbsit ha estat 
prioritari en abordar la constitucih de Ics federacions ~talancs 
com a entitats amb personalitat juridica prbpia i en l’imhit de 
i’esport de cadascunii per a tot Catalunya. En els dos apartats, 
tant amb referkncia als clubs corn a les federacions, el GQVC~I-I 
de la Gelieralitat ha pimtejat qjuts per a llur desenvoluparncnt 
i llurs activitats. 

Ja comentat el paper de la promoci6 i 1:) tecnificacili corn a 
vies directes vcrs els practicants, cal comentar ara els propbsits 
respecte ii un conjunt d’elcments que donen suport per a llur 
correcte desenvolupament : els ensenyants, cls tkcnics, les 
instai-li-icions, (is evirlent quc tani en els apartats cle la prorno- 
cib corn en els de la tccnificacib, un dcls principals protagonis- 
tes és cl  personal tkcnic, els ensenyants de l’csport. En aqucst 
camp, cl prophsit del Ciovcrn de la Generalitat esth adreqat a 
aconseguir un nombre de tkcnics i cnscnyanls suficicnt per al 
ciesenvolupament esportiu cluc es p r e t h  i del grau de qualitat 
Liclient per it cucla nivell. Dues linics vitals cal utilitzar : cls Ili- 
cenciats cl’cducacib fisica, formats a I’INIP, com a elcnient 

ywioritari per iil nostre desenvolupament en ;icytlcsí camp, i 
1’Excola Catalana de I’l3port, cluc, cn colhboraci6 amb Ics fe- 
dcracions catalanes, ha dc provocar la formació de tkcn ics a 
tots els nivells i en tots cls camps liropis cle l’cspori, de gcstiri 
d’ccl u i parncn~s, d “a n i I I I ~ ~ C E  I’S, c t ck t e ra. Els criteris t i  an esttit dc 
procurar el rnixim clesenvolupanicnt cn aquest camp, i n’ks 
u m  prova la crcaci6 ~l’i ina delegació dc 1’1 N EF a Llcich. 

L‘objectiu de tot programa d’ccluipamcnts i instal.lacions es- 
portives ks cl’aconscguir iin nombre i tipus d’instal-laci0 qiie 
satisfaci, d’un cantb, Ics ncccssitats cxistcnts, i, dc F’altrc, que 
en generi de novcs. Aquest objectiu parteix clcl fet dc consta- 
tar, d’una banda, la irnportincia quc cn cl descnvoluparnenl 
de l’esporl tcnen les i nslal-lacions, els eq uipumen IS esporti us 
i ,  per tant, l lur construccih, i, de l’allra banda, la necessitat 
que ayucslcs insl;il.lacions obeeixin i siguin realitzaclcs H partir 
cl’unes premisses ben diferenciades d’allo que fins fa poc era 
vigeni. Amb el pliznte.j;imenl rictual la participacii, activa 
-csp:iis dedicats als cspwiistcs- hu d’cxcel4ir sobrc Iu purti- 
cipacib Imsiva --esp;iis dedicats als espectadors. AixÍ, doncs, 
els propbsits mi que siguin simuttanis cn els aspcctcs segiicnts 
: la construcció de ~ O V C S  jnstal-lacions, la realilz;icih d’obres 
de millora de les ja existents, el manteniment racional i corre- 
cte de les instalhcions i I’iiicrcmen t del grau ci’utilitmcib. 
Davant d’aqucst propbsit, és evident que cal impulsar la cons- 
trucci6 d’instalhcions racionals quant a lltir conccpcib i d’un 
griiu tl’utilitmció molt alt i divcrsificat, que afavoscixin un 
manteniment econbmic, que puguin ésser ii I’ahast del més 
eleva1 nombre de gcnt possible i qiie tinguin una gestib 
cor recla. 

Els criteris emprats van ser, d’un costat, de l~osar en marxa 
una normativa en aquest aspecte, tant tecnicanient com admi- 
nistrativarnent, que rcguli i cncarrili toles aquestes qiicstions, 
normiiva que puntualitzi Ics instatlacions i els programes li- 
pificats per la nmna  i determini qui pot sol-licitar I’ajut : cnti- 
tats públiques, entitats esportives sensc li lucratiu i ccntres 
d’cnsenyament. De I’altre costat, i*ealitzar un estudi quan tifi- 
catiu dc les instal-lacions cxislcnts a nlvcll de municipi i co- 
marca, cstimant les necessitats a cada nivell, per a les quals 
s’ha determinat una primesa aproximacib al dkficit existcnt, 
base pcr a planificar els ajuk 

Al mateix lcrnps, s’ha clekrminat un pla cspecial que 
obeeix a una pianificaci6 concreta de les necessitats dc la zona, 
i ,  d’acord amb el qual, hom prctén de gcncrar grups pilot dc 
promoció csporliva i recreativa, mitjanqant una gcstió molt 
estudiada. 

Fins a aqui hem expresvat els criteris i proposits del Consell 
Executiu de la Generalitat en matkria de política esporliva ii 
Catalunya, motiu d’aqucsta interpel-hció. En cl seu preimhul 
es fa unes consideraciolis que el Consell Executiu vol puntua- 
I itzar. La política esportiva au tonhica  ha estat posndu cn 
miurxa i actualmcnt és una  realitat inqiicstionable en  el nostre 
pais, perqub en tots els camps de l’esport s’han encetat progrii- 
mcs i rcalitmt actuacions : csport cn I’cclat cscolar, clockncin, 
equipaments, lleure, federacions, clubs, etcktcra. Caccib Ic- 
gislativa quc  es rcciama ha cstilt portada a terme rnitjanqant CIC- 
crcts, ordrcs i dii‘crcnts normatives, tant en el camp clds equi- 
paments com en el dc Ics federacions, clubs i associacions es- 
portivcs, subvencions de tol tipus, equipaments, niateriiil es- 
portiu, cscolcfs de prornocib, activitats, ctcetcra. L’acció legis- 
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laliva no ha estat portada fins al clarrcr tcrrne pcrquc li-1 Ley 
Bisica clc la Cultura Física y del Dcportc no liti estat dcscnvo- 
lupacla plenament, i actualment és motiu de revisíi, pels res- 
ponsables de l’esport a nivell de I’Esti\t espanyol, 

Lcs xluacions cn tots els camps han estat i‘etcs amb plante- 
jaments globals i rcalitzables, acluacions que han arri bat ii tot 
Catalunya, com a conseqiikncia dels diferents programes plani- 
ficats, que són els segiients. Tnstal-lacions esportives: 426 sub- 
vencions, que corcesponcn il 297 qjjuntarncnts, 62 centres 
d’ensenyamcnt i 67 cntituts esportives. Quant a federacions i 
clubs: 32 1 subvencions ii clubs i iissociacions esportives, 43 
subvcncions 2-1 federacions, posada en inarxa de cinc ccnlres CIC 
perfeccionament. Activitats dc llcure : corresponen 195 sub- 
vencions, cle Ics quals 69 sOn per ii itjirntanienls, patronats mu- 
nicipals i consells comarcals. Cursets d’irbitres: 49 cursets, 
dels quals 35 han estat organitzats per aiuntaments, patronats 
municipals i consells comarcals. Escoles clc promoció: 496 es- 
coles subvencionadcs, dc les quals I50 corresponen ii ajunta- 
ments, patronats municipals i consells comarcals i quasi la to- 
talilat de la resta a escoles públiques i associacions de pares d’a- 
lurnnes, Esports especials: I 8 ccntrcs subvcncionals, clels 
quals 4 sbn d’iljuntaments, patronats niunicipals cl’esports i 
consells comarcals. Quant a material esportiu: 285 cent res su b- 
vencionals, dels quals 24 corresponen ii ajuntaments, patro- 
nats municipals d’esports i consells comarcals, i quasi la totali- 
lat de la resta i.t escoles piibliqucs i associncions de pares d’a- 
luinnes. Arnplinció del nombre d’estudianls d’INEF amb 1’0- 
bertura d’una delegació a Lleida. 

Aqucsta llista rcsurneix alguns programes de la nostra políti- 
ca esportiva, amb la qual arribem a tots els indrets de Cata- 
lunya : ajuda als kijuntaments, entitats esportives, federacions 
catalanes, centres d’enscnyarncnt, i amb la creació dels con- 
sclls comarcals de l’esport, amb la participiició dc tots els ajjun- 
tamcnts de la comarca, es gestionen recmos i actuacions. 

Moltes griicics, Molt Honorable senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : El Diputat interpelkint, senyor Tcrra- 

dellas, tb la paraula per al torn de rcplicu. 
El Sr. ?’ERRADELLAS : Mol tes grkies, senyor Presicient. 

Intentaré puntualitzar algunes de les qiicstians que ens ha tret 
1’1-ionorable Conscllcr Adjunt a la Presideiiciii. 

Esport federatiu. Certament, ho he dit, el Consell Executiu 
ha tret un Decret de conslitucib jurídica de Ics federacions ca- 
talanes, perb: l> aixo en la priictiai només serveix per a rebrc 
subvencions; 2) molles federacions espanyoles -mol tes, no 
totes- ignoren completament la creuci6 de Ics federacions ca- 
tahncs; 3) encara hi ha algunes federacions per constituir-se, 
som l’any 1983 -parlo de ciclisme, parlo de motorisme. 

Un altre punt. En ulguns estatuts de íedcracions catalanes 
s’han perrnes actituds de bells records caciquils que nosaltres 
pensivern poder ja oblidar, tot i que els interessats ho han fet 
saber a la mateixa Direcci6 General, 

Monitors i tbcnics. Peqa clau per al descnvolupamcnt cEc l’c- 
ducacib fisica i l’esport a Catalunya. Persisteix la disbauxa dc 
les titulacjons; tothom d6na títols, tothom ha donat títols, des 
del Frente dc Juventudes.. .; persisteix encara tota una disbau- 
xa de titulacions que .jo penso que en aqucstes altures s’hauria 
d’hiivcr intentat rcsoldrc. 

Bs cert que la Dirccció General ci’Esports iia ret aiguns cur- 
sets per a monitors. Un3 d’ells fa dos anys que es varen fer i 

cncara sc’ls ha de cloixir la titulació; concretament, al Baix Llo- 
bregat, Es demana, no obstunl aixb, que per a rebre U K I ~  sub- 
vcncib per a una escola esportiva els ajuntaments han de tenir 
tccnics preparats, i ,  no obstant iiixi), ho repeteixo, alguns 
d’ells encara han de rcbrc la tilulacib. 

EducaciO iisica a I’escola, realment, tema ioiiamcntal, jo 
diria prioritari, La Llei cl’Eciiicacii3 Fisica cliii que s’ha dc garan- 
tir I’cnscnyamcnl d’ayucsta assignatura i1 totcs les cscoles CIC 
Calaliinyc?, tant a EGB com u DUI’, com a Formació Professio- 
MI. Sitbcn perfcctainent les senyores i els sciiyors Dipuiats 
que aixb no cs fa. No es fa peryiie no hi ha una  voluntal que cs 
pugui fer i t1o hi ha tampoc cis mitjans, que moltes vegades 
han de posar cls ajuntamenis de les seves arques per ii poclcr- 
ho tirar cndavant. S6n els ajiiiitanients, en molts de C~-~SOS, qiii 
han de suplir la manca de mitjans que hi posa In Conselleria 
tl’ Ensenymcnt. 

Punt final : suhvencions. I-Ionorablc senyor Conseller, aqui 
sí que eni sembla que la clisbaux a... Jo ho he intentat mirur 
tant per sictivitats, com per clubs, com per inslalkions dc 
totes mancres i ,  realmeni, he trobat que era molt dificil de 
poder aconseguir esbr i nar-ho, Els cl u hs se subvencionen per 
diferents critcris i un dels quals -.;a se n’ha parlat en aquest 
Parlament - s6n aquests duhs --diu, textudnicnt- {(clubs 
modestos>>, entre els quals es liosii el RACC, Real Automobil 
Club dc Catalunya, el Club de Tennis Barcino, el  Club de 
‘Tennis Thrcelona. Jo penso que ni ells es volen sentir clubs 
modestos, i pensa que aquest i i o  és el carni per a subvencionar 
aquesta mena de clubs. Jo penso que dificilment d’nquestn 
manera el Consell Bxccutiu de Ic? Gencraliiat pot tenir al seu 
ctistat, com a mitji de poder arribar al conjunt cle l’esport, tots 
cls clubs de Catalunya mentre ells veuen aquesta, realment, 
disbauxa a I’hora de donar les subvencions. 

M’ha cridat una mica I’atcnció la desproporció de les sub- 
vencions cluc es donen a clubs i entitats de I’eesporl niulic. Jo, 
en un to irbnic -pcro em sembla cluc no hi veig altra 
explicació- dir& que és que el Consell Executiu té una prefe- 
rkncia per a la niwegstcih, perquk és que no hi veig altres 
explicacions. 

Pcro els equipaments és la part més grossa: 2 300 milions de 
pessetes que dóna la Generiilitat per a aquest any 1982. Es diu 
que s’agafa el criteri comarcal, no és cert, Als Consells Comar- 
cals, peqa fonaincntat i expcriencia que hauria de ser fonamen- 
tal per al dcscnvolupamcnt dc I’csport u Catalunya, no se’ls es- 
colta, no es té en compte el seu criteri a l’hora de distribuir les 
subvencions. No nomks als Consells Comarcals, sinó tampoc 
als matcixos qjuntamerits; ahir mateix m’explicava I’Alcalde 
de Castelldefels que ells han demanat una subvcncib per a u n  
equipament que no se’ls ha donal i, en canvi, s’ha donat extra- 
oficialment a una entitat privada, lluny del poble, que no tb 
cap etichcia pÚMicd. Aixb si, a la campanya electoral Conver- 
gencin i Uni6 predicwa que es donaria aquesta subvencib. 

A mi m’espatita, de veritat -i ha dic amb un  to cordial-, 
quan llegeixo a la premsa que la Direcciii General cl’l’sparts 
pensa ampliar ei pressupost fins a 5 O00 milions cle pessetes 
sobrc la base &aquesta disbauxa qire nosaltres hem vist. ks 
cert que s’ha arribat a tot arreu, aixo es cert; el quc passa és 
que s’ha fet mal fet pcrqub no es parteix cl’un plantejaimni de 
cap on cs vol mar, uns criteris comarcals; és que ni els ajunta- 
mcn ts tenen coneixement CIC quan In GeneraIitat subvcnci ona 
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una cnlitul piihlica o privada del mateix ajuiitmcnt; COIII w 
i~iíiiim, cl vist-i-plau del Clotiscllel- cl’l~sports cle clltalscvol 
aj LI 11 t II ITIC I1 t. 

lin deliniliva, senyores i scnyors Diputais, nosaltres entc- 
nern que la política csportiva CIC la 1 )irecciO Gcnc1+al, q~ic IIO 

clicni que no ha fet I’CS, sinb cluc clicix cluc= el que s’lia íkt 110 
s’hu fct prou bh i que, en alguris CRYOS, s’ha fci dientelime 
perquk els criteris dc subvencib, que ks la part m6s irnporiant, 
s¿jn simplement normcs per a dir com ho has CIC fcr pcr a CIC- 
tnmu iijudíi, pcrb no diuen corn la DirecciO Gcncrd cl’J3sports 
donarli l’ajuda, perqu& perrnct u118 flexibilitat enorme, i, cn 
alguns casos, senyorcs i senyors Diputats, hcni vis1 ciisos 
en ormes. 

La meva mateixa coiziarcd arriba a un conveni entsc la 1)ipu- 
tació de tiirona i la 1)irccciO ticncral d’iispor’ls per 8 ícr t i i i  

programa per dos anys. I<n aquest conveni es diu que durant 
iqucsts dos anys, de 33 milions, se’n donaran 4 pcr a I’Aqjunla- 
ment de Sant Joan les I:onts, per a  LI^ camp de fuibol, senyores 
i scnyms Diputats, i 29 miliiiris per a mi piscina coberta, pcr 
ii l’ampliacih d’una piscina coberta ci’un cluh privat, que, ii 

rn6s a més yuc no hi pot arribar tothom, el sol f’et de poder scr 
soci val mcs de 15 O00 pcssetcs. Per;) 6s que no, rcsulta que 
aixb no 6 s  trjt, pcrqub, 1-1 part Ics subvcncions cluc ens passa kt 
Ilirecció General d’Esports, Icsulta que sc’n dotien d’altrcs de 
suhvcncions; Elavars, qiim parlcm en convenis CIC la Diputncib 
atnh la DirecciO General d’Esports, 21 qui cns hem CIC creure? 
El pactat, í’acordat o cl quc dhna 121 rnatcixa Direccib Generat 
d ’Es por IS, 

I, yoanl als Consells Comarcals, hi ha un cas hasiant fhlgrunt 
: al Mwcsmc, ;-I Matar6, un Consell Cotnarcal ~ ’ E S ~ Q I I  CIC que 
1’Ajuntamcnt no en sabia pricticament res, Domicili clel Con- 
sell Comnrad d’Lsports del Marcsiiic - el rcprcscntanl, el PE- 
sicleni del qual CS encara en Josep Masriera-; carrer Riera, 
nljmero 54, de Malari), domicili pcrsonal d’aquest senyor que 
era, certament, el Regidor cl’Esports de I’Ajuntatnent dc Mala- 
rb. Es va trencar ei pactc t~ I’Ajunlamcnt i deixa dc tenir la regi- 
duria d’Esports. Qu& passa? JA Generalitat no sc n’assabenta? 
Si y ~ i c  se n’ha d’iissabcn tar, pcrque aqucst scnyor 6s funcionari 
de la ilircccib Gcneral d’Esports. De coses com acluesles, a mi 
em sembla yuc cti trobaríem bastants, i ii ini em sembla qiic 
estem ícnt tiii t’iac favor al quc ha de ser el conjunt dc l’esport, 
perquh, tot i que 6s un mbn it part, hi htt gent que té una certa 
scnsibilitat, que vol scr a part dcl m6n de la política, jo Q‘CC 

que csthvcin en una oportunitat, en una situaci0 privilegiada 
per $1 comenrar a tirar endívant una política engrescadora, en 
cluk participés tothom en matkria de politica csportiva, i jo 
penso que actituds, jo dirili, no personals del mateix Ilirector 
Ckneral d’Esports, que a mi em mereix tot el mpccte, perb sí 
de la polílica quc fan alguns Departamenis de la Dircccih Ge- 
nend d’Esporls, retallen tola possibilitat Cobert lira, i jo -ja 
ho hc dit dc vegades en algun c a  en aquest Parlament de 
Catalunya- entenc quc són actituds, si no de capelleta, en 
alguns casos fa la i mprcssici que s6n cl’i nleressos personals. 
Il’aquesta riiancw, senyorcs i senyors 13ipcrtuts, el cluc 6s bo 
és asseure’ns, prirlar-ne i intentar rectificar-ho pcrquc cl 
volum de prcssuposl es deval i perquk la responsabilitwt que 
tenim davant del liohlc CIC Catalunya ds enorme. 

Moltes grkics, scnyorrx i senyors Di puhts. 
W Sr. PIIESIUIJNT : 121 senyor Conseller desitja exercir cl 

tom tlc rcplica? Tb la p:iraitlri t’I íonorablc senyor Conscllcr 
Adju 111 a lu  Presidencia. 

tll Sr. CONSIiI,I,HJt AI lJUN‘ I  A L A  PRUSIilkNCIIA : 1-10- 
norable senyor Iksiclcnt, I 1.1 Listres senyores i senyors meni- 
lires d’aqucstl-i Chnbrn , hi ikpl ica que acaba tic formular 
1’II-lustre scnyor Diputat intcrpcl~lant CI’CC jo cluc 6s absoluta- 
mcnt rnmxdn CIC Iogica ¡, fins i tot, gosariu dir d’una intcncih 
cxclusivmcnt crítica, i no CIC crjtica constructivii. 

Com 1-1 iiiostrii d’aixh voldria parlar precisiimcnt d’nqucsta 
al-liisii) que ha lct als clubs modestos, sciisc tenir en comptc 
que cl Conseller que estil en l’hs dc la paraula va fer. una com- 
parcixcnqa a la Comissió corrcsponent d’aqucsta Cambra pcr 
parlar, precisainen t, cl’alguna cosa reliicionada amb aixh, i el 
senyor Iliputat, 1’11-lustre senyor Diputat, tio ha tingui gens 
cn cornlite les resposter; cluc jo vaig clonar CII aqucsta comparci- 
xcnqa, on resultwa scr cluc els clubs no modestos, cluc cstwcn 
clins d’una Ilarguíssiima llista, no  arribaven al 7?h del total, i, 
encara, CS tractava d’actuacioiis cl’afworir o suhvcncimar 
actuacions d’aquests clubs, quc posaven I’esport no per als 
seus afiliats, que podien ser CIC c a r k k r  clitista, sinó pcr ii 
pocicr-hi dorm una participació ii  pcrsones que no tenien accés 
ii aquest nivell lirererent i que aporbaven per íer aquesta políti- 
ca iina quantitat molt superior, enormernen1 siipcrior, a la quc 
representava la subvenci6 de la Generalitat. Aixb sol demostra 
cluc la rcplica dc 1’11-lustcc Diputat ha estat í‘eta amb m i l  inten- 
ci0 no pas totdment objectiva. En quest scntit, doncs, voldria 
dir que moltes de les altres coses que ens ha dit es podcn cali- 
brar de la rnatcixa tnanera i ,  sobretot, iiqucsta xusacih que 
hcrn sentit tantes vcgaclcs dcl clicnklisrne, qire jo liaig de re- 
butjar amb la mqior encrgia. Jo podria dir que hc estat eons- 
tantment -jo mukix, p m o n d r n ~ i i t -  atenent peticions qire 
no eren precisament meves, perqu& no em pertocaven directa- 
ment, pcrqub la nicva intervcncib en Ics qiicstions cic la üircc- 
ci6 Gcneral d’Esports es refcrcixcn, exclusivnmcnt, ii la tasca 
pwlarnen tiiriu, pel%, malgrat tot, he acollit rnoltcs vcgartcs 
suggeriments i peticions rl’ajuntarnents que no  sim, precisa- 
ment, dcls pertanyenls als partits cluc cloticn suport al Govern 
i cluc han estat ateses, tan h6 com hem sabut fins i lot., amb 
intcrvcncions pcrsnnals i amb presencia meva a les poblacions 
on cstwcn radicadcs aqucstcs installacions que havien ric scr 
ampliades, o que havien dc scr inauguriicles o potenciades. 

Per tant, en aqucsl scntit, jo vull, una vcgada m k ,  rebutjar 
aqucsla acusaci6 de dientelisine, que no cxisteix més que en 
el terreny de la propaganda política I 

Moltes grkics, I-~onorable senyor President. 

Intwlrpel4acin al Consell Exeerrtiii 
S Q ~ ~ C  I’Estsltrit de la Fiincib htcrvcntora 

El Sr. PRESiDI-CN‘i‘ : Passem ara, per iicíhar aqucsta reunih 
dei mati, ai punt sete de I’ortlre del dia, que és la interpcl-tacib 
al Consell Exccutiu sobre 1’Estatut de la Funci6 Interventora, 
quc va ser prcscntada ric1 Diputat senyor Rihb, cn noni del 
C;r.up parlamentari del Partit Socialisin Unificat, i quc formula- 
r i  el 13iputrit senyor Lucchetti. 

Ei SI: LUCCI IETH : Senyor I1rcsiclcrit, scnyors Iliputats, 
senyores Ilipuladcs, molt breument, quesia és wia altra his- 
thria d’incomplirnc~its flagrants i manifestos, IIO de qiialscvol 
cosa, sinb d’una clisposici6 addicional d’una I ,lei del l’ariamen t 
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de Catalunya, una Llei tan important com la Llei de Finances 
I’izbiiques de Catalunya. do seré molt breu, i anuncia que 
retiro la interpcl-laci6 i sesi: molt brcu. Aquesta Llei va entrar 
cn vigencia 1’1 1 d’agost del 82, per tant, 1’1 1 de febrer acabdva 
un tcrmini en el qual es deia que en sis mesos de l’entrada en 
vigor d’aquesta Llei s’aprovarh, a proposta del Conseller d’E- 
conomia i Finances, i es presentari al Parlament un Projecte 
de Llei referit a 1’Estatut de la Funció Interventora. Nosaltres, 
cl 23 de marc; vítm presentar aquesta interpelhció perque no 
s’havia presentat, i, per una &aquelles casualitats del desti, se- 
gurament, ahir o abans-d’ahir va entrar en aquest Parlament 
aquest Projecte d’Estatut de la Funció interventora. Jo no far@. 
cap més comentari, ja he dit que retirem la nostra interpelh- 
cib. LÚnic que nosaltres, aixo de l’impuls de l’acció de govern 
que diu I’article 30 de 1’Estatut d’Autonomia dc Catalunya, 
que es concedeix corn a competkncia del Parlament, no I’ente- 
nern d’aquesta manera; ens temem que el Consell Exwuliu si 
que interpreti que aixo es un impuls de govern que ha de fer el 
Parlament. 

Res més, senyor President. Mol tes grkics. 
El Sr. PRESIDENT : Moltes grhcies. I-lavent estat retirada 

la interpcElació no procedeix continuar sobrc aquest punt i 
suspendrem, doncs, la sessió fins ii les cinc de la tarda. 

Se susph la sessió. 
(La sessib se SMS@FI quan manquen tres minuts per a les dues de 

la turdu i es t e p h  u un quart i sis minuts de sis.) 

Interpel*laciÓ al Consell Executiu sobre 
l’aplicaciri de 153 Llei sabre Declaració 

corn a Paratge Natural d’lnterks Nacional 
del Massís del Pedraforca 

El Sr. PRESIDENT : Es reprkn la sessib. Continuem amb 
el vuite punt de l’ordre del dia, que és la interpeHació al Con- 
sell Executiu sobre l’aplicaci6 de la Llei sobrc Declaració com 
a Paratge Natural d’Interks Nacional del Massis del Pedraforca, 
que Cbrmularh el Diputat senyor Francesc Pndullks, del Grup 
parlamentari del Partit Socialista Unificat. 

El senyor Padullés té la paraula per al torn d’exposició. 
EI Sr. PADULLkS ; Senyor President, retirem questa 

in terpcllació. 

Interpel-lació al Consell Executiu sobre 
la cornpethcia exclusiva en mathria estadi sticsl 

d’inter&s de la Generalitat 

El Sr. PRESIDENT : La interpellació queda retirada. 
Passem, doncs, a la segijent, que és una altra interpeWacib 
que ha de formular hmbk el mateix Diputat, senyor Padullés, 
sobre la competkncia exclusiva en matkria estadistica d’interks 
de la Generalitat. 

EI senyor Padullhs té la paraula. 
El Sr. PADULtfis : Senyor President, senyores Diputades, 

senyors Diputats, la intcrpelhib tk tres aspectes : el que fa 
referencia a la coinpeth~cia exclusiva que té el Consell Execu- 
tiu de la Gcncralitat, d’acord amb I’artfde 9 33 de I’Estatut, en 
relació amb estadística d’interks de la Generalitat; I’acord 
signat entre el Director General de I’Institut Nacional d’Esta- 
dística i el Secretari General del Departament de Presiciencia 

de la Generalitat d’un conveni de colhboració en rnalkria 
cl’estadistiques cstatals, i, I’altrc aspecte, que és el cle la utilit- 
ix i6  d’aquesta facultat exclusiva que confereix 1’Estatut a la 
Generalitat en relació amb cl món del treball, amb els problc- 
mes de I’atur i amb el frau de I’atur. 

Voldria d i r  que aquest Diputat que cls paria no te coneixe- 
ment d’un dcsenvolupament d’aquesta competencia exclusiva 
que dóna. ]’Estatut per part, no ja del Departament de Treball, 
sinb per part del con,junt del Consell Executiu. 1 a nosaltres 
aquest 6s un aspecte que ens preocupa molt, i que per no 
entrar en grans consideracions jo portaré a un terreny molt 
concret, perquk vcgin Ics possibilitats que hi ha des del Consell 
Executiu d’intervenir en el món laboral i en el terna del conei- 
xement de I’atur i de lluita contra el frau. 

A Catalunyit avui tenim 400000 parats; molts pocs d’ells 
estan subsidiats, i ha estat una bandera del Consell Executiu 
quc s’havia de tirar endavant una politica de lluita contra l’a- 
tur. De toles Ics dades estadistiques facilitades especialment 
pel ful t mensual d’ocupació, que publica el Dcpartament dc 
Treball, s’observa que les emses per les quals es perden molts 
liocs de treball no procedeixen de les rescissions en els cxpe- 
clients de regulació de treball, sinó d’altrcs causes, entre les 
quals I’IMAC juga un paper fonamental. Així, d’acord amb les 
dades facilitades pel mateix Conseller de Treball, Honorable 
senyor Rigol, en la sessib informrttiva sobre cls acords de 
I’ANE del dia 30 de mar$ de 1982, la mitjana d’aacomiadaments 
diaris que pusscn per I’IMAC ks d’unes 328 persones, segons 
les dades facilitades per la Generalitat el mes de novembre de 
1981. Des de gener fins a l’octubrc cle 1981 hi hagué un des- 
cens de I’ERA i alhora un fort increment dcls aconiiaclaments 
via conciliació d’lMAC que, en el tercer trimestre, ii Cata- 
lunya, van ascendir a 16 895 rescissions, mentre que les extin- 
cions per E U  durant el mateix trimestre foren de 1 306. El 
compliment dels compromisos adquirits en les diferents reso- 
lucions dcl Ple del Parlament dcl 29 cle juny de 1981, sobre el 
programa de política cl’ocupaci6 a Catalunya, comporta una 
més gran informació, valoració i contra] de les rescissions que 
diiriament es produeixen via I M K .  h ixb  6s el que varn apro- 
var en aquest Parlament, i cada cop estA apareixent amb mBs 
forp una economia de tipus submergit, per la qual opten de- 
terminats empresaris corn a forma d’aharatir els costos 
productius. 

Tenint en compte que la Gencrditat te plena competencia 
respecte a I’exccució de tots eis serveis d’aquest orgmisme pel 
Decret de transferbncia. 2343/3 980, del 3 d’octubre, més la 
competkncia exclusiva en estaclíst ica d’interks per la Generali- 
tat, nosaltres entenem que aixb permet una tasca d’intervencib 
del Departament de Trebtril en relació amb aquest tema. Per 
aconseguir qu8? En primer lloc, per aconseguir un clement 
que 6s informació. En relacib amb aquest punt, fins mira, la Ge- 
neralitat ha anat facilitant una informacib estadística per tri- 
mestre del nombre de casos presentats, i ,  d’aqucsts, quants 
corresponen a acomiadaments, sancions, reclamacions de 
quantitats i a diversos. AixÍ mateix, es faciliten les dades dcls 
casos conciliats i dels que no ho sbn. Malgrat tot, aquesta infor- 
m a c 5  és insuficient si tenim en compte la quantitat de dades 
que cs podrien facilitar LI través ci’aquest organisme pel qual es 
crea atur rcalrncnt a Catalunya, per la via de milers d’crnpreses 
i treballadors. Per exemple, la informació clcls acomiadaments 



pec municipis i coIiiiirqLics per a tenir CJ resultat CIC la cornpara- 
cib ; ~ m b  cls índexs d’at ur, que avui no tenim. Informxi6 clcls 
acomiaclatiicrits per sectors d’activitut, no noinés pcr sectors 
ric piwhuih, yr ie avui no tcnim. Informacih dcls ncomiada- 
i t i w  ts pci. scctrlrs laborals; ks ii dir, ~icr edats, oaiegorh, sexe, 
cluc no tcniin. IníimnilciO del proccdirneiii tri trrestral cl’¿~co- 
tniadatiienits pcr cada empreu mitj;inqm1 pactes indivicluafs, 
que 6s iina p r k h x  molt cstcsi, i de la c l u d  cosu no tenim in- 
fbrmacii). I nformaci6 del tipus d’enipmil quc m i d e i x  ;I 

1’1 MAC cti relncib amh cl nombre de tI-ebatladors h-I,:rutis, n i t -  
jaries i pctitcs-, que tziinpoc no tcnim. 

Aquestes sbn aEguncs CIC Ics nio1 tes possibilihts que cntc- 
ncm n o s a l ~ s  cluc la Generalitat avui esti fxult;ida per H obte- 
nir; bs ii dit; inlhrrnacib. Aixb pcrmctria un segon clerncrrl, 
qiic scrh uiiii valonicib. LJna de les valarxions cluc intcressnriii 
sr-lbcr és quin tant per’ cent cs concilia CII relaci6 m h  c;da un 
clcls difcrcnls motius pels quals sc sol-licita la coiiciliaci6 : :ICO- 

iiiiadamcnis, sancions, cluatititats, mtcgories Iwofessionals, 
conflictes col.lcclius, etcklcrii. Aixb servir-iu en un futur, quan 
es positi ei? funcionniiicni els tri Iw~als arbitrals, per it poder fil- 
ciliiai. una  bona i objectiva informucih dcls casos possibles quc 
podricn enleliclrc: aqucsts lri hunals i clirc m, de forma absur- 
da, passcn u la rmgistratunz de treball. AtnZ:, nixh tatnbé cs 
podria fcr un cstiicii de quiris s6n cls casos quc mai 110 es conci- 
lien, fet que significa un  trirnit absurd -per cxernple, ds  
ctmflictcs col-lcclius, clonat quc tarnbb hi ha un triimi t concilia- 
dor postcrior en la mateixa Generizlit:it- ~ i aixi poclci- proposar 
al Parlament de Madrid una  modilicacih del procediment 
actual. 1 aixb permelria, findmcnt, ~ i n  control del frau cluc es 
produeix. 

Així, una de les resoluciom aprovaclcs cn el Ple dcl l%rlii- 
ment de 1’1 1 de novembre dcl 80, en relacih arn13 un major 
control de les hores cxtriiordinAries cluc cs f iui  a les empreses, 
cs vcurki mbs bcri complerta si través dc I’! MAC cs facilites- 
sin mensualment R I’INSS cls niinieros i les dacles tic totcs 
;iquclles crnprescs que haguessin coiicil int acoiiiiaclarnents, ii 
cíectc ~ L I C  aclucst hn ciirsds, a través cle la iiispcccib citada, a 
totes les enipr-eses, o a L i n  mostrari d’aquestes ii clegir, per ;I 
conhixer la seva situnci6 quant a Segurelal Social i hores cxlra- 
ordiniirics. Fli I‘ct de tenir ~ i i i  control per trimcslres I) scrncsLrcs 
del nom brc rl’acomiatlarnen ts conciliats, de íorma i ndiviclual, 
per iina sola crnpresa pertnctria cicleciar irregularitats i Iraus 
quc cs cometcn senx  cap tipus CIC control -i aquí cddrirl re- 
corclar fique! l a fan t asmagbr ica em presa de construccions 
Acin, SA, cf’Olesa dc Montserrat, que va arribar ii conciliar 
per iinii quantitat dc I O0 O00 pcssctes iina quantitat cnorme de 
casos. Un control del noziibre de vcgadcs que m i  empresa 
acudeix ii 1’1 M A C  per conciliar acrrrniadamcnts semhlr-1 una ne- 
cessitat ineltidi blc, al nostrc cntendrc, corn a mecanisme per a 
pzdliiir el frau existent en mol tes octisions. EN poclriii, CIC)HCS, 
orientar I’acci6 contra el frau facilitani B 1’INSS les ciades d’ii- 

clucrsks empreses, perqu&, I\ Iravks dcls controladors dc trc- 
Ixili, s’orientks ia sevzi fiincih de control cap a acprcsts tipus 
~I’ei~i~~rcscs CLI lloc d’actuur iitiicainerrt CH t’uticjó de les deniin- 
cies reditziidcs a iniciativa prbpia o deis cxpcdicnts CIC regula- 
cih dc trchatl. 

Uila altni via cle control cluc podria íkr-se pcr ii contribuir al 
control del frilu en el wcguro tic dese~mpleou seria la d’cslablir 
LIIY inecanismc pel qual 1’1MAC facilites cl nom dc tots cls x o -  

. .  

miacluls coiicil i;its pcr acoiiiiaclarnen t irnproccden t i, pcr tant, 
~iin h cl clrct a1 < < S C ~ L I  ro dc dcse nipleo>>. 

Nosal trcs cn krie t 11 ~ L I C  16 compctcncia el Coiisel I I ~ ~ L I  t iu 
pcr a utilitzar la competcncia excl irsiva cluc prevcu I’l<statut i 
per a utilitzar el  truspk dc l’IMAC1, i cnleriem que aixh 6s 
iirgcnt qsrc es faci i entcncm guc: n o  tenim, ulmcnys, dacles 
qiie s’hugi ret, per itna rah  moll seiizilla : cl nomhre d’at~irals 
creix cnosmomcnt i w u  i 1.1 Ciitaluny;i; molts tl’ells proverren 
d’empreses cluc pi+esentcn rcscissib de mtitri\ctcs, per0 niells 
cl’ells provcncn pcr LII’ICS vics dc conciliaci6, arnh qumtilal..; 
Ixiciades, que intcrcssa les mateixes empreses pcr a anur, pcr 
iiqucsia via, 21 l’ccimomiii submergida o, fins i tol --ccoim deia 
abans, en  et f i i s  dc Li wtwtriicciO---, per li tornar a ccmtrrwtar 
com a :iutbnoms molls deis hebulladors quc dcspr*bs íiin la 
íein;) qiie feien a11an.b; cslant en plmtilla. 

Ilnienem C~LIC iiqucsia es uiia cotnpclbncia que té el Consell 
I k x u t i u ,  i que ks ~ i n a  conipetkncia qtic ha d’assumir, i, per 
aixb, I‘oi*imulem ;iqucsl;i interpcl.lnci6. 

Molles gskics. Moltes grkcics, scnyor l’resiclenl. 
El SE: PIlESIüI~NT : Per ;-i la I’CSIJOS~B, en tiom del ConsdI 

Elxccutiu té la pacau la I’kionorable scnyor Conseller de ‘I’I-ehal I 

l-:l SI: (30NS1ILLt;,K 13E ‘~RERALT, : Moltes grkics, 
senyor Prcsident. Scnyores i senyors Iliputats, cn moltes cfc 
Ics cosw cluc ha dit el Diputat scnyor Padullés, ui1 scrvidor hi 
coincitlcix, cn cl sentit cluc cal m a r  avnnc;ant molt cn cl qizc 
estil pi~ssant a I’institut CIC Mediacih, Arhilriitgc i ConciliaciO, 
perb jo voldria fer -dxins cte fer  LI^ eslat de ln qiicstib- iina 
et;irificaciii dels tcrmcs, que em petiso cluc 6s importaiil. 
t’rimcr ric tot -perqub, vnstk fa esrncnt d’aixb cii la 
intcrpel-liicib-, qu15 és I’lnstitut Nizcionul d’Estaciística, riiiih 
el qual la Gcncralitnt li1 iiri conccrt, t’a un acord. Penso quc 
acluesl punt 6s important perqLik 6s el cluc originii la interpctla- 
ci6 de vosth, i jo el voldria precisar. 

1,’Iristitut Nacional d’l’st:idistica, tal corn surt de I’ariiclc 1 1 
de la scva L k i ,  del 31 de descmbrc del 45, ytre el crea, on hi 
ha la composició i es defincixcri les seves liincioiis, és un insli- 
i ut qiie 110 pot niai ai+legiIr coscs concretes; simplement, sc’n 
vit a la globalitat dels lemes, cls estudia des del punt dc vista 
tbcnic, cies del punt ric vista estadístic, pcrb d’aquí no podcii 
gcncrar responsabilitats cl’irn bií personal. Així ho clefincix la 
mateixa constitucib del mitteix Institut. Per aixb, quan I n  Gc- 
neralitnl, d’iinii maneni o iiltríi, arriha a una entesa amb aqucst 
Institut, d’aquí IIO cs poden generar conclusions de lluita 
contra el [rau drivant l’atur, per exemple, pcrquc ja ix una cosa 
estricttimcnt clc E’iimbit de la pcrsonii, i no es pot gericrar a 
trlivks de I’activilat de I’lnstitut Nacional d’T-istadístiea. Aques- 
ta és ~ i n a  primera clariricaci6, 

Evitlentmcnt, hi ha un organisme de 1’Esiat que es cledica a 
vigilar i a controlm tot el que és el frau en les prestwioris dc la 
tlcsoeupaci6, i acprcst, Ibgicamcnt, és I’INF,M. Dc tal ~iil-incm 
és I ’ W ”  que, el cluc pot fer I’IMAC --i aquí ks on wstk ha 
fct especial referencia, i penso cliie la seva exliosicih híi estat 
fmamcntalmcnt un aprolundimen~ en les i‘uncions i en les 
possibilitats cle I’ lMAC-.~. ,  doncs, I’IMAC no pot pass;~ i l i -  

I‘ormucO il I’INEM, si tm és ii pclicib del mateix INi<M, com :i 
a(lministraci0 quc i 6  la titularitat del control del frau. Aqtiest 
ks un punt que tc?mbé volclria deixar precisat cn aquesta prinie- 
rii clarificaci0 dels termes. 
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A partir d’aqui, aleshores si que, a través de I’IMAC, nosal- 
tres podem Ter una especie d’aprofundirnent en el que s’estri 
esclcvenint alli dintre per a poder arriba a fer una certa tipolo- 
giii de com cs gcncra l’alur a partir de I’womiadarnent a les mi- 
preses per conciliacib indivicltial. Aixo és verital; des de 
I’IMAC es pot fer. El que sf que l i  voldria dir -i pcnso que 
aquest hil estat un assentiment dc la mateixa Cambra, i que 
s’ha anat fent en diverses Resolucions- és que la línia en que 
s’ha d’aprofundir en 1’IMAC és a partir de la participació de Ics 
mateixes forces socials i empresarials del pais. Tots nosaltres 
hem insistit moltes vegades que aquest Institut, que a Madrid 
t6, diguem-nc, el seu consell superior, i aquí, corn a tal consel! 
superior, no ha estat possible, curiosament, perque ens han 
impugnat el nom de I’IMAC -i ens el va impugnar I’antiga 
Administració--, fruit de no poder fer aqucst canvi dc nom, 
ha quedat en I’hrnbit dels acords particulars amb les mateixes 
forces sindicals i patronals, en aquest rimbit, car és el lloc ade- 
quat on rcalment s’ha d’aprofundir en totes ayucstes qües- 
lions. I ,  és niés, anant aprofundint les qiiestions dc I’lMAC, 
nosaltres no podrem generar mai un tipus, diguem-ne, de per- 
secució individual que no sigui fruit de Ics mateixes funcions 
de 1’IMAC. fis a dir, tota la resta que es genera via de I’INEM 
ha de venir per alla mateix. 

Jo estic d’acord amb el senyor Diputat quc, realment, el que 
esth pissant i el grau d’infobrmaciÓ que, en aquests moments, 
tenim i que gcnera el mateix IMAC són insuficients, i que per- 
metrien arribar molt més enllii, Jo li haig de dir que una dc les 
prioritats que, en aquest sentit, té I’IMAC -i em sembla que, 
en aquest scntit, funciona correctament- és que, en tot el 
procés administratiu, IIQ hi hagi retards especials, que les 
vistes es vegin cl’una manera adequada i que d s  terminis fun- 
cionin corrcctarnent. En aquest sentit, penso que ho hem asso- 
lit. Ara, en i ’hb i t  institucional : cn l’imbit institucional, de 
participació de les mateixes centrals sindiczils i de la patronal, 
en aquest cas, juntamcnt amb l’hdrninistracib, i en la perspe- 
ctiva que aquest conjunt ha d’analitzdr els fets que estan passat 
a I’IMAC, penso que hi tenim encara un gran camp a cbrrer, 
en aquest sentit. 

Aleshores, haig d’assurnir aquesta interpelhcib quc fa 
voste i canalitzar-la fonamentaiment, al meu entenclre, a 
través de les juntes provincials que en  aquest moment hi ha 
constitiides, de Ics quals ha de sorgir all0 que en aquest 
mateix Parlament s’ha reclamat, que giri al voltant del Consell 
de Treball, el que en diríem -mal dit, en aquests moments- 
el consell general de I’IMAC de Catalunya. Penso que tot 
aquest programa que, d’una mimem o altra, ja va ser una Inicia- 
tiva que vostks varen portar a aquest Parlament, i quc va 
quedar dcsviada, ha d’anac i ha de trobar el seu recte carni a 
través, precisament, de corn aquest mateix Parlament ha 
instat el meu Departament que I’IMAC vagi funcionant. 

Penso que, amb aquesta claririficacid, dels termes dcl quc 6s 
funcib específica de Z’Institut Nacional d’EstxiÍstica, de quin 
és l’objcctiu fonamenal de I’INEM quant al control i I’rtcció 
parcial de I’IMAC, des del punt de vista del control del mateix 
frau de les prestacions que vénen de I’INEM, no quan es 
genera o no es genera una conciliacib adequada o no adequada, 
quc aixb sí quc forma part del mateix IMAC, i, en l’estil amb 
quk s’ha de tractar aquest tema, que és, al meu entendre, 
partir de la participacib institucional de les centrals sinciiciils i 

de la patronal, és on jo donaria ei marc d’aquestes inquictuds 
que voste presenta i que un servidor comparteix. 

Moltes grkies, senyor President, senyores i senyors 
Diputats. 

El Sr. PRESlDENT : El scnyor Padulles te la paraula per a1 
torn de repllczi. 

EI Sr. PADULLhS : Senyor President, scnyorcs Diputades, 
senyors Diputats, senyor Conseller, jo estaria d’acord amb la 
seva intervenció perque s’ha centrat :i explicar quc  6s l’lnstitut 
Nacional ci’Estadistica, el tema de I’INEM i el terna de 
i’IMAC, i dic que hi estaria d’acord, i segurament aquesta es 
una via d’actuaci6, El que passa és que no m’ha contestat un 
altre tema, que jo penso que seria cornplcmentari i cluc podria 
ajudar que la Generalitat entrés en aquell terreny en el qual, 
de moment, per les causes que siguin, no ha pogut entrar, que 
6s el que l’estadistica d’inlerks per a la Generalitat ks una com- 
petencia exclusiva, E aixb pot generar una clinimica dc tenir 
aquesta estadística, i no se n’ha parlat ni hi ha cap mecanisme 
que s’hagi posat en marxa ni sembla per la seva inlervencib 
que hi hagi cap idea de fer-ha. 

Jo no dubto que la via de les juntes de I’IMAC és una bona 
via; a m6s, és una via que nosaltres defensem : significa la par- 
ticipació de les centrals sindicals, etcktera, perh hi ha una com- 
pethcia exclusiva que nosaltres entenem quc, malgrat les difi- 
cultats que hi hagi hagut fins avui, s’hauria pogut utilitar. fis 
una mica aquella altra p e p  que encaixa amb tot un procés de 
possibilitats que hi havia des del mateix Estatut i que, a un any 
de les elcccions, no s’han desenvolupat. 

I és en aquest scntit que li dic que, estant d’acord amb la in- 
formació que vostb ha fet - l l a  replica a la mcva 
interpel~lxiO-, entenc que hi ha aquest apartat que no s’ha 
locat, i en aquesta direcció iinirh la mocib que nosaltrcs 
presentarem. 

Molles gricies, senyor President. 
El Sr. PliESZDENT : El senyor Conseller té la parada pcr 

al torn de replica. 
El Sr. CONSELLER DE TREBALL : Moltes @cies, 

senyor Prcsident. Senyores i senyors Diputats, evidentment, 
aqui hi ha una qiiestib fonamenta1 d’cstadistiea, i d’estadistica 
global per a tota la Generalitat. En aqucst sentit, des de diver- 
sos Departaments, es van generant necessitats de tipus estadis- 
tic que han de donm, diguem-ne, i han de configurar allb que 
Catalunya ha de tenir, diguem-ne, des dels seus rnliteixas dos- 
siers, des de les sews  mateixes comptabilitats socials i de tot 
ordrc. 

Aixb, en aquests moments, no existeix; vosti: sap que és un 
terna molt complex, en aquest scntit; és a dir, hi ha Estats en 
quk s’estan dedicant sumes i sumes de diners per a retrobar, 
diguem-ne, aquest esquema estadístic bisic d’un mateix 
Estat. En aquest sentit, aquest acord que hi ha aquí, que ha 
sortit al Diari Qfcial de la Gencrulifat, i del qual vostk ha gene- 
rat la seva interpelkicih, indica ja un camí de complementarie- 
tat amb I’Estat, en el sentit que nosaltres puguem afegir-nos a 
tota aquesta mhquina que representa 1’Instit ut Nacional #Es- 
tadística clel mateix Estat per a poder ja anar fent aquest esque- 
ma, juntament amb I’orgmisme pertinent de la mateixa Gcnc- 
ralitat, i ,  en aquest sentit, penso que s’eslk avanqunt, pcrb no- 
saltres no podrem dir que tenim ja u n  quadre marc global d’cs- 
tadktica per a la Generalitat fins d’aqui a un quant tcmps, i 
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petiso quc hcm de tcnir tots la siiíicicnt moclestia, cti ;quest 
scntit, pcr a cntciicirc que aquest gran problema que signitica 
el tractamenl estadístic ric les qiicstions importants ci’iin país 
no es té d’uvu i per ctcmi 

Lhllre tema 6s el de en quina mesurtl el nieu Jkpartiiment, 
ja en concret, pot arribar a tcnir un hmbit cstadisiic propi pel 
que es rcfercix u la qiicstii) cle M u r .  Jo voldria dir ii Ics senyo- 
ces i als senyors Diputats que, nosaltres, em pcnso que si que 
hem fet  utia bona labor (i’aniir divulgant iines estadístiques 
que cns arriben via INEM, fonamentalment, i via ciiquesta de 
població activa, a traves d’anar prescnhnt a les scnyores i als 
senyors Diputats, dhna  manera regular, i a la societat catdanc? 
en general, les cladcs sobrc la desocupaci6. 

Eviclentmcnl que sobre aixb cs podrien Tet. rnoltcs mes 
coses, pero vostcs saben yuc fins I tot cn cl conjunt dc I’Estat 
espanyol, quant a la regutaritat, quant I’aprofundi ment tic 
totcs les qüestions quc sobrc I’alur hi ha, doncs, nosaltres eiis 
hi liem anat Ilanqant, i hem estat, en ccrt sentit, uns liticrs 
dins del conjunt dc I’Estal, i ,  en aquests momenis, ja cl’una 
rnanerii reg~dar, és el mateix Ministeri cic Treball que ho vit 
fent per a I’imbit de tot I’Estat, i nosaltrcs continuem oferint 
no solament aquestcs rliidcs cstadistiques, sin6 qtic procurem 
també donar un aprofundiment qualitatiu, i vostks estant 
veient que, a travbs d’aquest full que nosaltrcs mem donant 
mensualment, la lletra, diguem-ne, del mateix fi111 significa ja 
un aprofundiment, cn aquest sentit, dcl lema de I’atur. 

Penso quc, cti aiquest seniii, anem wanc;ant. Eviclenirnent, 
el quc és eompetkncia exclusivii de la tieneralitat, pel que sig- 
nifica de compctkncia cxclwiva, no 6s uiiii qiiestib que es 
pugui fer d’una manera irnprvisada, sin6 que significa molt, 
en aquest sentit, i ,  per tant, des d’questa pcrspectiva, no 
poctcni donar-ho ja d’una miinera fcla cl’avui per’ clernii. En 
canvi, cn el lema de la clesocupacib, jo diria que el Ilcpartii- 
ment dc Treball ha fet utla tasca important cti aquest senlit. 

Moltes gricics, senyor Iksitlcn t, scnyores i senyors 
Iliputats. 

Modificació de I’ordrc dcl dia 

E1 Sr. PRESIDENl- : Scriyorcs i senyors ili putats, voldria 
proposar-los u1111 petita modi ficaci0 CIC I’ordre del dia en ei 
scntit que, en aquesl moment, no  hi ha el Conseller cncarregat 
de contestar la intcrpelhció quc ks el punt 10 de I’tsrdre dcl 
clia, dcl Diputat senyor Xavier Folch, i proposaria passar aixh 
al punt 13 i fer passar 1’1 I al 10, cl 12 A 1’1 1 ctcktera; ks a dir, 
fcr-ho passar dcsprbs dc les mocions. 

Si no hi laa inconvenient, doncs, fariem questa rnoclificacib 
per donar temps, que es veu que cl scnyor Conseller ha tingut 
algun problema, peryuk slibeni que hwia sortit CIC la Conse- 
lleria, pero, potser ha tingut algun problema de trhnsit. 

InterpeHacJh al Consell Executiu sobre 
la pnblicacii, d’fnformwcii, institucional 

Bé, alesliores, cotilinuem, doncs, amb el punt segiicnt, que 
ks la IntcrpcHacib al Consell Exceutiu sobre publicació cl’in- 
formaciú institucional, que formulari el Diputat senyor Ribó, 
clcl Grup parlamentari del Partit Socialista Unif‘icat, Et senyor 
Ribb té la paraula per al torn d’cxposicib. 

El Sr. R1136 : S C ~ I Y Q ~  President, senyorcs IXpularles, 
scnyors Iliptitats, tots vostbs concixen unes publicacions que 
hem anat rebent, o bk per dislribucib a les bitstics particulars, 
corn a ciutadans, o bk en comprar algun exemplar d’algun diari 
de lk-celona, en delermi nades (lates, que sc’n diuen trhsscrn 
comptes>> i que volen scr uns fulls informatius divulgadors de 
la tasca del Consell Executiu de la ticneralit;tt, 

Nosaltres considerem q ~ i c  aquesta és una acció molt legitima 
del Consell Executiu, que, com a brgan de govern de la nostra 
institucih, doni el mixini d’inforrn:icib als ciutadans, amb u n  
criteri de transpasencia, perb creiem quc, malauradamenl, el 
contingut, la periodicitat i I’oportunitat d’ayuestes publica- 
cions, fins ara --ti’aquí qiic fi>rrnuiem la intcrpcl.lacib-, no 
compleixen tant uns criteris de transparkncia i de divu Igació 
per als ciutadans, com d’cfcctcs propagandístics, partidistes, 
clel Consell Executiu, o, millor dir, dcls t i rups  potitics que li  
clonen suport. 

Nosaltrcs interpel4ern sohre cl cost, quc crciem elevat, d’a- 
qucsts liillels, que desconeixem, sobrc cls critcris que servei- 
xen per a elaborar aquestes informacions, sobre el que consi- 
derem que és Ltna distnrsiii unilaieral a l’airibiicib partidista de 
rcalitzacions concretes, sobre l’engany q ~ i e  significa pec al ciu- 
tadA Ter creure yuc s’han reajitmt determinades obres o cletcr- 
mi rials progri-mics, que cstaiz purament i simplemcnt aprovats, 
i sobre, en concret, encilca que sigui, iiparcntmcnt, unfi qiiestió 
sencundiria, I’ahsoluta ignorknci;i que fan fiyuests fullets de la 
tasca del Parlamcnl. 

Ens hem queixat sovint quc el l’arlameni CIC Catalunya és 
LIII estrany ii 12-1 mjoria rlels ciutadans; lamcntcni que el Con- 
sell Executiu no utiliixi els fbns públics també per a divulgar 
quina 6s la tasca parlarnen liria que scrvcix CIC niarc d’actuacih 
dcl Consell Executiu. 

12s per aixo que riosaEtrcs forrnuicm la interpci.iaciii cic 
quins són els pcoposits del Consell Executiu sobrc la publica- 
ci0 i la inf’ormxib institLiciona1. 

h4 oltes gricies, senyor Prcsiclcn t ,  
El Sr. PRESIDENT : En nom del Conscll Executiu té 121 pa- 

raula, per a la resposta, I’Slonorablc sciiyor Conseller Acl,jmt a 
la Presiclbncia. 

El Sr. CONSET,I,EX< AIJJUNT A LA PRi<SIDl?NClA : 
Molt Honorable senyor President, 1l.lustces scnyores i senyors 
membres d’aqucsta Cambra; en contestaci6 a la irilerpelkici6 
de I’Il4ustre senyor Diputat, haig de dir el segbcnt : 

La publicacih Passem cmmptes té, com a finalitat -tal com el 
seu títol expressa-, cl’inf‘ormar el ciutadii dc iorma peribclica 
clc Ics rcditzacions concrcies del tiovcrn CIC Catalunya en els 
tcmes formulats cn ei número primer de l’esmenlada publica- 
ció, concrctamcnt, a la primcru pigina i corn a prcscnlacih, es 
deia : cdquesta pLiblicaci0, quc avui apareix a tots els diaris 
cle Catalunya, tc per objecte oferir als seus lectors u n  resum de 
la tasca del Govern de la Generalitat durant I’any 1981. Per 
aixb, el scu títol és I’asxw comptes, perquk respon R la necessi- 
tat sentidit en toics les societats dernocriitiques de conkixer 
amb claredat qub Ik I’Administracib piiblica, i a fi de donar sa- 
lisfaccib a aquesta necessilat d’iiif’ormaci6 sobre la feina del 
Govern de Catalunya, hem resumit d’una forma directa amb 
Ilenguatgc clar moltes xifres i pocs adjectius les realitzacions 
més significalives dc I’any passat. AquÍ tenen, doncs, el quc 
ha fet el Govern de la Generr-llitat : Pussem comptes. 
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En el número 2 s’insistia que aquest csf‘org informatiu perse- 
gueix una finalitat fonamental : facilitar als ciutadans un 
recull sistemdtic dc les realitzacions del Govern de Catalunya. 

En conseqiihcia, com es despren dels textos ressenyats, és 
palbs que el Pussem comp/es ks una publicació peribdica, que té 
corn ii objecte informar de les accions del ConsclI Executiu de 
la Generalitat. Corn a Consell Executiu, pcr tant, no ha d’inci- 
dir a informar sobre el funcionament dc la Cambra legislativa 
perque aixb constituiria una intromissió inadmissible en I’au- 
tonomia del Parlament. Tampoc no ks procedent de referir-se 
a la fdta dc particjpacii, d’altres forces parlamenthrics cn la 
seva elaboraciÓ, puix que I’Única forma cn que aquest desig 
podria produir-se seria a través de I’accih de Govern, que 6s 
exclusivamcnt aquella de la qual informa e1 Pussem compies. 

NQ hi ha cap secret sobre el calendari i els ternes a divulgar, 
sinó quc, com a pubíicació peribdica, s’esforp a informar cie 
les realitzacions del Govern amb la major diligkncia possible, a 
partir de Ics dades disponibles, i arriba a l’cxtrem d’informar 
de les actuacions trimestrals. Aquest aspecle inedit de capacitat 
de I’Administraci6 de la Generalitat no hauria d’ésser negligit, 
perqui: constitueix un avenq sense precedents, respecte a les 
al tres Administracions, de presentar i nforrnació cl’interks per 
al ciuiadh amb aquest carkter immediat. 

Els medis d’opinió així ho han conslatal, i, en aquest sentit, 
poi objectiviu la qiiestió, per exemple, et comentari de la revis- 
ta Cambio 16, del 2 del V I I E  del 82, quc diu : <<Este boletin edi- 
tado por In Gcncralidad de Cataluña, 10 han repartido 10s peri6- 
dicos catalanes en un esfiierzo de facilitar a 10s ciudadanos las 
cuentas de sus clineros, que son 10s del Gobierne de Pujol,>> 

lnformar en termes concrets i amb promptitud el ciutadli ks 
per al Conscll Executiu noj;, un dret, sinh un deure, corn ho 
es, i ho ha d’ésser, de tota Adminislracib dcrnocritica. 

En aquest sentit, la nostra voluntat bs la de mantenir els sis- 
temes d’iinformació, cercant totes les millores que garanteixin 
un major cmcixernenl del poblc de Catalunya del quc fa el seu 
Govern. Per aixo, en alguns casos hem publicat algun número 
extraordinari del Pussem comptes, i tamb6 per aixb s’ha cregut 
con ven ien t de substituir recent ment la publicació per ibdi ca 
d’infocmacib general per fullets desplegables corrcsponents a 
I’acci6 de la Generalitat en municipis concrets, huvcnt arribat 
fins al moment present ii I’edicib de sis fullets. 

Moltes gricies, Molt Honorable senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : EI senyor Rib6 té la paraula per al 

torn de rkplica. 
EI Sr, rm0 : Senyor Conseller, moltes gricies per 121 seva 

resposta, o, més ben dit, moltes gricies per la seva interven- 
ció, perquk, la resposta, no I’hem escoltada. 

Nosaltres mantenim, i ho voldríem, que, per una vegada, 
senyor ConsclIcl; amb molt de respecte, en comptes de fer les 
funcions d’intervencions programades, sovint tenint molt poc 
a veure amb el que se li planteja en aquesta tribuna, per corn- 
plir I’expedient de contestar des del ConscIl Executiu, establis- 
sim un dihleg parlamentari entre el que diem i el que pot dir el 
Govern, que per aixo estem aqui, per aixb seiem a l’hemicicle. 

Nosaltres diem que en aqucsts fullezs hi ha una djstorsib 
propagandística de la informació. 

Senyor Conseller : Pla d’Obres i Scrvcis. En van plens, 
aquests fullets. Quant al Pla d’obres i Serveis, vostks confonen 
el pressupost aprovats amb I’obra feta. Pressupost aprovat on 

sovint la Gcneralitat, o ei Consell Executiu, previ pressupost 
del Parlamenl, contrihucix en u n  10% amb tot el pressupost, 
on hi ha iarnbé els ajunlarnens, el Flanc de Crkdit lAwal i les 
diputacions. 

Vostes confonen aprovaci6 de projectes arn b realitzacions 
concretes en aquest Pla d’Obres i Serveis, i confonen -o 
rncnyspreen, perquk no ho diu en els fullets- que cn un 90% 
hi ha altres contribucions. 

Tema ensenyament : vostbs aporten escoles real itrades, i 
no diuen enltoc que moltes d’aquestes escoles, per no dir pr& 
cticamcnt totes, s6n sobre terrenys cedits pels ajuntamenis de 
Catalunya. i continuen barrejant en aquest terna projcctcs arn b 
rca 1 i t mc i o n s. 

Tema sanitat : Per exemple, Altcbri-it, que vostk sap qLze 6s 
un projecte. íis un projecte: 700 milions, que ciiu ei Pmem 
comptes, fets; 700 milions per invertir; un hospital i cinc (lis- 
pensaris que c n c m ,  i molt endarrerits respccte al calendari, 
shn per complir. I, en general, larnbk en tema assisteiicial i 
hospitalari podríem dir que confoncn projectes amb 
real ilzacions. 

El Pla d’OcupiciÓ Coniunitaria : Quant a la piirt dels ajunta- 
ments, silenci absolul. 

Indústria : s’han m a t  milers clc llocs dc treball, diuen els 
fullets; el que no diuen és que hi ha un Registre a la Generali- 
tat que constata el que la iniciativa privada ha creat com a llocs 
de treball, no el Consell Executiu de la Generalitat. 

Escola d’AdrninistraciÓ Pbblica dc Catalunya -hi hu molta 
literatura sobre aquest terna. No hi ha ni una realiizació con- 
creta foru d’uns cursos de catula -tema respecte al qual conti- 
nuen essent paleses les seves mancances per la Gcncraiitat de 
Catalunya. 

Podria continuar, scnyor Conseller, pero uvorriria la 
Cambra, perqui: seria repelir totsxluests fullets. Aixo és dis- 
torsió propagandística de la informacih, creant un engmy al 
C i u t ad i, 

Per excmple, si jo sumo tots els avals que vostes diucn que 
han fet, segons el Passem comptes, ens n’anem als 8 O00 mil- 
ions de pessetes, quan tenen un limit mixirn dc 2 500. Que ha 
passat? Que ii cada Pussm comptes sumen anteriors sense anar 
restant qui: són les puntualitzacions de cada pcriode 
d’i nfor mac ¡i>. 

Pcro és que hi ha una distorsib encara mes greu, senyor 
Conseller, que, en part, vostk ha arnagai en la seva primera 
resposta : ~ i n a  distorsió elcctoralista davant la campanya dels 
ajuntaments. Resulta que, com un bolet, surten de soble, pocs 
dies abans de les eleccions municipals, alguns fullets en atgu- 
ncs poblacions de Catalunya. Vosti: ha dit que, és clar, ara s’ha 
optat per aqiresta via, que és mks informativa, i ha dit que 
tenen una periodicitat. Jo li  pregunto : quina periodicitat? Pcr 
quina via? Sap :i quins ajuntaments vostks han tret iüllcts in- 
formatius? 1-10 sap perfectament, pcrb ho diré per si algú no 
ho sap : a I’Acea metropolitana de Barcelona, comencant per la 
ciutat cle Barcelona. El que algun candidat de Convergencia i 
Unió ha anomenat la Catalunya no catalana, per exclusió. No 
ks a la Catalunya intcrior on hi ha cls bastions de Convergencia 
i Unió, és en aquella Catalunya on, atks que hi ha t’cblesa ele- 
cloral de Convergencia i Unib, cs tractava de fer propaganda 
electoral per veure si es guanyavcn vots per a aquestes dec- 
cims, malgrat que el tret hagi sortit pcr la cuiaia en molts ajun- 
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laiiients, verbigrhciii : Santa Coloma tlc Gramenet, on, mal- 
grat liiliel6 i irialgrat exposició dc la Generalitat, l i  hil hagut 
m i  votacjh bastant minsa per a la coalici6 que cthiia suport ii 
I’actual Consell Exccutiu dc la Gcneral iht .  

Bs ciistorsió 1irop;iganclíslica electomi qm, poques sctrniines 
itbans qiie cls ciutadans vagin a votar, clc sobte, surlin cls 
í’ussem cotnpíes atribuint-se reali tmcions -com he clernostrat 
dxms- qiie tio sim ni de bon tros del Consell Executiu pcr ii 

inlluir cl vot clcls cili Ladans. 
‘t’criodicitat, senyor Coll i Alcnlorn? Ens pot itifortiiar cle 

quina periodicitat? Suposa q~re cns podem cspcrar que, el mes 
de gener del 84, poques setmancs abans qiie es liusi cn joc la 
presiclkncia de la Generalitat i cl futur hcmicicle del Parla- 
ment, tarnbk sortiran Passem compfm, pcr ii veure quins vots 
es poden grapar. 

Moltes grhcics, senyor Presidcnt. 
U Sr. PRt3113ENT : IL’Honorable senyor Conseller Lé la 

paraula per la replica. 
El Sr. CONSELLER ADJUNT A 1,A P17ESIDI<NCIA : 

Molt I-Ionorable senyor President, 11.luslres senyores i senyors 
membres cf’aquestu Camhra, com a contsari:pIIcn dcl que 
acaba de dir I’II-hstre senyor Diputiit, voldria dir ,  en prirncr 
lloc, que en aquests fulleis titulats I’ussenr com/)tes -quc 
aquests si que tcnicn una periodiciiat dcinostrada pels fels- i 
en els I‘ullets despiegables, clespt-ks, qiie no tenen ay uesta pc- 
rioificitat, quc tindran 1;i quc convingui i la quc es vagi pro- 
duint en cada znoment, 110 hi ha cap afirmació que sigui menti- 
da. En al->solul. Tols corresponen 11 un;i realitat, perqui: ets 
mateixos projectes tamblt s h  realitats, com ;i tals prqjectcs. I 
enlloc no es diu que unit cusa que sigui sirnplerncnt u n  projecte 
sigui ja una rcalitmcih. Per tant, 6s lícit i és lhgic qiie es parl i  dc 
realitats que siguin ja u n  fet definitiu, d’altres que siguin en 
curs d’execucih i d’attres que siguin en projecte. 

D’altre canlcj, no és lici[, cnlrc nosalires, que diem qiie 
tothom hauria clc sdm cl cluc haurícm CIC dir nosaltres, que 
les coses í k k s  en virtut del Pla cl’Obres i Scrveis o de Ics esca- 
les, hi ha m u  parlicipacih que vol dir que no és tota la despcsa 
i l’esí‘orq fet exclusivazncnt per la Gencralilat. Aixo 6s iinii 

COM ahsolutarnenl siibudil, correspon II unes rcgles clctcrmina- 
des i ,  per tant, el fet que nosaltres p,zrlcm dc 1% d’Obrcs i Ser- 
veis vol dir simplement qiie nosaltrcs hi [mim ui11.1 participació 
per0 que tmibé hi ha d’altres Iiar[icipacions, per exemple, ciels 
ajuntaments i cle les escoles; tothom sap qcic cal aportr-ir uns 
tcrrcnys ii més de I’cstbrG cluc fa la Generalitat per a Ter, 
damunt rl’aquesls terrenys, l’escola. S i m  coses absolulament 
sabudes, i ,  per tant, no vol d i r  que hi hagi ocultacib perqub 
respon i i  una noma piihlica i de clomini pibl ic.  

D’altrc cmtó, voldria fer unii al.lusi6 concreta a aquests ful- 
lcts cluc s’hm l c t  darrerament : cl primer I’ullel que cs va Tcr 
V R  ser en motiu d’~iiiii exposici6 quc VR fcr I’Ajuntameiit cle 
Santa Coloma de Gramenet, i cluc en aquesta cxposici6 jo hiiig 
de dir, cn honor 21 la vcritat i il l’hlcalrie dc Sunta Coloina, que 
vil fer constar molt dararrrcnt el que havia fet la Ciencralitat a 
Sarila Coloma. do hi vaig ser, vaig tcnir cl gust de sa- en aquest 
nctc cl’inaugurucib, on I’Alcalclc, ni cal dir-ho, va k s e r  molt 
atent amb mi, jo vaig procurar corrcspondre i tan bc con? vaig 
saber. Hi havia uns c~~or incs rklols en quk es t’ci;i constar les 
moltes coses que lli Gener-;11ilat havia fet per l’Ajuntarncnl de 
Santa Coloma. 

Ijk, en aquest senlit, cic)ncs, vol dir quc totsjugucm net, i n o  
cstii 136 cluc es vulgui implicar riiia niala intencib o ~ i i i i i  intenció 
clcsviacla, quan, cn redital, hem procurat tots jugar net, lunt 
I’hlcaldc de Santa Colorna, con1 cl Govern rlc la Gcncrdiltii i 
com jo, personulnient, cluc vaig tenir el gust d’ésscr ei1 aquest 
actc d’inauguració, on vaig fins i lot dirigir la paraula als assis- 
tents, i on el mateix Alcalclc, en presAncia mevr-1, va volcr su- 
bratllar I’csforG dc la Gcncralitat, aquest csfor~ que ara cl 
senyor Ri b¿j vol ami-igar o del quat vol negar I’existkncia. 

I 

M oltíssi nies grhcies, scnyor Prcsidcii t. 

Mocib 
subsegüent a la Xnterpel-lacii, al Consell Excmtin 

sahrc les ret ri hucinns 
dcls cx-funcionaris dc la Generalitat repuhlicana 

El Sr. PRESIDENT : Piisscrn, ara, ai punt scgiicnt dc 1’01.- 

clrc del dia, que 6s al qiie anteriornient corrcsponia el nimcro 
dotze, que &s la MociO subsegüent a la InterpeHacih al Consell 
Executiu sohrc 1;~  política d’ayucst en rclacii, m i b  les retri bu- 
cions clels ex-funcionaris dc lu Genenilitat republicana. Per ti 

la dcfensa de la Moció, 26: la paraula cl Diputat senyor .loaclu¡m 
Jou. 

El Sr. JOU : Senyor l’residcnt, scnyorcs i scnyors Diputats, 
aquesta Mocii, cansegüent B la hterpcl-lacib Ibrrnulada cn la 
darrera sessi0 plcnhria sobre cls propbsits dc capteniment del 
Consell Exccutiu cn rclaci6 amb la política cle drets passi~ is  en 
favor dcls ex- ftiiiciunaris de la Gcneraliiat rcpublicana cluc no 
vim arribar ;-I acccclir a la condicib de funcionaris dc carcera, ni 
pogueren actqiiirit’ u n  cariicier aukmihic pcr C ~ L I S C S  d’ínclolc 
política, com cs clcclueix del seu text publicat, discrepa tic la in- 
tencionalitat rnrznifeslada pcr 1’1 ionorablc Conseller senyor 
Mac21 Aiavcdra, en  el curs de l’esrnentada inkrpel.lacib. Ilis- 
trepa, dic, d’atorgar una h i c a  subvcncib definitiva d s  antics 
funcionaris que van rcctirrer contra la seva exclusi0 de Ics di- 
verses normes legals promulgades els anys 76 i 77, que C O ~ C C -  

diren tina deterininada amnistia a altres coI4cctius cle funcio- 
naris, companys seus, clc qui: avui venturosament giucleixcn. 

1 en discrepa perquk enlencm quc una iiriica sLihveiici.i) ;i 
niiincra dc quitament o <cfiiiicliiitw), corn cs cliir en castelli, no 
salda el dcute rnorul i matcriul que la CI+encralitak actual 16 amb 
els scus antics servidors d’una etapa passarla, cl’una etapa ja 
prou passada i prou allunyada pcrqui: n’hi hagi massa, ci’a- 
quells rllnciotlaris, d’aquells scrvidars. 

F,l Conseller senyor Ahvcdrii tingué la gentilesa cle reconei- 
xer cluc la Genertilitat actual represcnta la continiiilat dc la Ge- 
neralitat republicana, i, per tant, pensem que aquesta Gcncra- 
litat cl’avLri ks deutora, i moralment responsalic, cle Ics 
ohligricions contretes per la Gencralitat republicana, sobrelol 
quan aqucstcs obligmions dkclen només la supervivkncia 
íisica d’uns pocs conciutadans, de vells amics nostrcs. 

La Generalitat republiama -.ja ho vaig rnanifccs!x i clernos- 
trar docurnentnl mcnt a la inlerpcI.laci0- reconcguk cls drets 
dels seus funcionaris eventuals, projectant la celchracib dcls 
concursos adients, pcrh aquests coiicii rsos HO pogueren 
celebrar-se mai. Avui .ja ha passat l’oportLiiiital, per als vells 
funcionaris, dc poder optar a CO~CUTSOS, pero el que no els ha 
passat ii uns quants d’cclls - poquets només, malaimdament- 
és í’hora de poder rebre el nostre ajut i la nostra solidaritat, 
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1’~qjut i la solidariiat per als darrers anys de la seva existkncia. 1 
aquest ajut i aquesta solidaritat no poclcn ser una almoina; ni 
una almoina ni una subvenció per r? dcixnr el deute saldat, 
perqui: el deute no ho seri mai, dc saldal, mentrc aquells 
untics funcionaris visquin. Els vclls funcionaris no volen per- 
cebre cent, dues-centes, tres-centcs, quatre-centes mil pesse-. 
tes d’un sol cop i ja miii mks. Els vclls timcionaris volen com- 
ptar amb una  quantitat mensual, cadascun segons els anys tre- 
ballats, com els altres companys seus, yuc ja la reben des de fii 
un temps. Jo penso que no hi fa res que, I-\ Madrid, la Comissió 
Interrninisterial els ho negués. hquclla clecisib cie Madrid fou 
d’acord amb llei. I’ero, es que la Generalitat no pot fer una prc- 
visib pressupostiria per a atendre, per ella mateixa, aquesta 
eventualitat, que, per cert, potser seria menys onerma per a 
l’cxcrcici anual que la proposada pel senyor Conscllcr? Per 
que volem l’autonomia, sin6 per a pocler resoldre els nostres 
propis problemes? Per qui: ens heni d’autolirnitar nosaltres 
mateixos? 

Senyores i senyors Diputats, la Mocib que proposo d’apro- 
var és una reparació que, al mateix temps que resol la trista si- 
tuació d’un centenar dc vells conciuladans nostres, constitueix 
un homenatge a 1t1 membria dc tots aquells desapareguts quc 
durant els anys del I932 al I939 feren que Catalunya esdcvin- 
gués un poble exemplar. Un poble exemplar, un poble gcnc- 
rós, un poble decidit i capdavanter de totes les lluitw per la I l i -  
bcrtat i la democrkia. Només us demano, amb l’aprovacib d’a- 
qucsta Moció, que siguem dignes d’aquella gent. 

Gricics, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : A ayucsla Moció han prescntat csme- 

nes el Grup parlamentari d’Esquerra Republicantl i el Grup 
parlamentari de Converghcia i Unió. Per a defensar ¡’esmena, 
té la paraula, cn nom del Grup  parlamentari d’Esquerm Kepu- 
blicana, el  Diputat senyor ‘Torres. 

El Sr. TOKKES : Senyor Prcsident, senyores i senyors Di- 
putats, l’esmena que el nostre Grup ha presentat reflecteix 
molt clarament la nostra posici6 en relacih amb la Moci6 pre- 
sentada pel GIup Socialista. Aquesta esmena -vostbs segura- 
ment la tenen- voldria assolir, fonamentalment, dos obje- 
ctius : nosaltrcs pensem quc cal cxpressar piiblicnment la 
nostra disconformitat, i voldriern que el Parlament ens seguís 
en aquesta disconformitat amb la dccisib de la Cornissii, Inter- 
ininisterial adoptada cl 8 de maig de l’any passat, rcfusant per 
al personal contractat per la Generalitat republiciznii les pen- 
sions a Ics quals nosaltres creiem quc tenen pcrfecie drct, i 
aixb sota prctcxtos purament formalistes, que obliden o no 
volen recordar les circumstancies cli fici Is - rid huc 
dritmhliques- durant les quals aquclls servidors de la Genera- 
litat varen haver &exercir llur f i m i h .  

Estern en desacord amb aquesta clccisió, com tanibk estem 
en desacord amb altres disposicions dictades pcls governs de la 
transició sobre l’<<amnistia>> -i dic c<urnnisti;u>, entre come- 
les, si us plau, i després us diré per quk Perque, si bé aquelh 
normativa cle la transició acceptava una dcspcnalitmció de Ics 
actuacions polítiques que havien caigut sota I a  sanció cic Ic? Llei 
-ignominiosa- de Responsabili tats T’oli tiques, en canvi, en 
el que fa rcferkncia, per exemple, ii les entitats polítiques i sin- 
dicals, a les persones morals, aquella úcspcnnlitzacib no COM- 
prenia, corn B conseqiikncia lbgica, el retorn dcls patrimonis 
decomissats a punta de baioneta, i que avui encara, per a ver- 

. -. - 

gonya nostra, aquests decomissos figuren sota forma legal e11 
tois ets registres de la propietat <<a favor dei Eslado espafiol>>. 
I si nosaltres demanem al Coiisell Executiu, en aquesta 

esmena, que faci gestions prop de I’AdministraciÓ central de 
carii a obtcnir I a  derogació de les decisions del maig del 1982 
ks pcrquk estem conven~uts que amb el canvi de Govern hi 
hauria cl’haver més possibilitats dc contemplar aquest proble- 
ma amb un veritable sentit d’equitat i dejuslícia. 

Fa u11 parell de setmanes, contcstant una intcrpeflacib que 
vaig fer-li al Senat, el Ministre senyor Miguel Boyer em va 
contestar el SCU ple acord sobre Ics nostres rcivinrlicacions en 
aquest terna, i ens va prometre que ei Govern socialista resol- 
dria el problema dcls patrimonis clecomissats, com també els 
contenciosos de les persones fisiques, civils o militars que han 
sofert les conseqüencies de la Guerra Civil, i s6n precisament 
Ics paraules dcl Ministre Royer les que cns han indLiit a prescn- 
tar la primera part de la nostra esmena, car no podem deixar 
dc creure que aquelles disposicions dictades el 8 de maig de 
1982 no haurien estat acceptades pel Govern sorgit de les elcc- 
cions del 28 d’octubre. 

Demanem, doncs, en la primera part de la nostra esmena, 
quc el Consell Executiu faci les gestions oportuncs prop del 
Govern de l’fistat, a fi que quedin sense efecte aquelles in-jus- 
tes disposicions i,  per via CIC conscqiihcia, que siguin els 
cabals de !’Estat, i no els de la Generalitat, que en te pocs i li 
fan molta Fdia, els que serveixin per R pal-liar aquesta injustí- 
cia. Ara bé, tenint en compte que aquesta tramitació pot ser 
perllongada, pot ser llarga, i que el problema, vista l’cdat avm- 
wdri dels interessats, 6s extreniament urgent, demanem, cn la 
segona part de la nostra esmena, que es prevegi un sistema 
provi sional, provisionalment a chrrec de la Generalitat 
-provisionalinent a cirrec de la Gencmliiat-, que doni una 
soluci6 immediata a aqiicsl angoixhs problema. La nostra pro- 
posici0 -vyoslks la tenen en el text quc se’ls ha chtribuit- no 
val la pena que la llegeixi. 

En fi, voldríem clemanar, per B acabar aquesta intervenció, 
que parléssim al menys possible d’amnistiu quan es tracta d’a- 
quests tcmcs. Ni les personcs, ni les entitats, ni els civils, ni 
cls militars que virem contribuir a la defensa de la Repfiblica i 
de la llibertat de Catalunya durant aquells anys draniitics no 
ens considerem culpables dc cap delicte, i és per aquesta ra6 
que demanem que, en la mesura que es pugui, es faci justícia a 
aquells homes i a aquelles doncs que varen consagrar una part 
cie llur existkncia ai servei cie ICS institucions cic Catalunya. bs 
per aquest conjunt rlc raons que ciemanem al Grup proposant 
que vulgui tenir en compte I’esmena del Grup  cl’Esqucrra lic- 
publicana de Catalunya, que no desvirtua --ans al contrari - 
la substhncia de la Moci6 socialista, 

Moltes gricics. 
E1 Sr. PRESIDENT : T6 ara la Ixmula I’altre Grup que ha 

presentat esmena, el  Grup dc Convergencia i Unib. En el seu 
nom, el Diputat senyor Rilmon Pla. 

El Sr. PLA : Senyor Prcsictent, senyores i senyors Dipuiafs, 
molt hrcument, per. no scr reiteratiu amb arguments yuc  
acahcn dc ser esgrimits aquí a la Cambra pel Portaveu del 

lsquerra Kepublicana, i participant tarnbi: de I’exposi- 
cih que ha fet el Portaveu del Grup Socialisic?, exposmt la 
Moció de que és ob.jecle el vot cl’aquestn Cambra, nosaltrcs 
volem assenyalar que, participant i donant el nostre suport a la 



voluntat d’incorporaci6 a la Macih cl’aqiiesl primer plint cluc 
s’walxi cl’exposar, volciriem afcgi I’ que Ics nost rcs csmcnes, 
participant el Grup de Convergencia i ütiió dc la filosofia quc 
-coni he dit al principi cl’aqucnta exposicib-, ja srh;t exposat 
i no tornareni ii reiterar, volcirícm aprofundir CII el fons dc la 
Mocib per Ter-la més perfectible, i fer arribar un  malldat d’a- 
questa Cambra sobirana al Consell Bxecuíiu pcrqub elabori el 
Proiecte de Llei, tenint en comptc, com diu la nostra Mocih, 
que aqucsta amnistia -que aqucsta Cambra sobirzinu avui pot 
prcndrc l’r‘icurd de i*cditziir- s’apliqui (ca tolcs nqticllcs pcrw- 
izes que, tenint una relacib administrativa amb la Generalitat, 
puguin acreditar un any cle servcis prestats i cluc la p&rclua clel 
1100 dc trcballz) -i aquí vull fer unli rcflexi6, pertliib en la des- 
cripcib de la Moci6 hi ha 1~ mancanca cle la copulativa- (<i que 
la pkrcluu del lloc de treball fos motivada per ciiusa de mobilit- 
z x i b  11 rab política>>, la qüiil cosii -ho vull exposar n les senyo- 
res i als senyors 14ipututs- equival a dir que tots aquclls cluc 
110 poguessin arribar a complir l’any de serveis ;i la Generalitat 
pcr mobilitmciri, perque vim ucudir al deurc que en aquell 
moment els catalans ienien, CIC comlilir per fidelitat a la liepii- 
blicu, aleshores, a aqucsta gent, sc’ls consicleri I’any de serveis 
prestats, yuc ks I’esgla6 per ii poder gaudir ci’iiquest 1)encí‘ici. 

En un segon parligraf: nosal tres proposcrn que (cel Consell 
Executiu fadi, amb carhcter gradual, totes les previsions pres- 
suposthriew, ctcctera. Bé, aquí, la voluntat del nostre Grup és 
quc aytiesta aplicació es fixi #una forma gradual per a no crear 
tina dilicultat pressupostiria, m h  uns pressupostos que es 
veuran properament en aquest Parlament, i que a ningú no se 
li arni-lgucn Ics diiicultats per a encaixar tots els capitols prcssu- 
posturis amb les necessitats cconbmiques, socials de Catalunya 
cn el moment actual, la qual cosa no vol dir, no vol dir tiiks 
quc un rctard prudencial per a podcr pcrcchre tots els drets 
que avui, en u11 acte d’aprnvació, coriccdiri el Parlament de 
Catalunya a totes les persones que estiguin dins del marc del 
futur Pryjecte de Llci que sorgirli CIC la Moc5 que s’ha 
(1’:iprovar. 

I, per ilcabar, senyores i senyors Diputats, aprofito d’estizr 
en l’ús de Sa paraula per dir que nosaltrcs també voldríem Inks 
ampli cl marge del Reial llecret del 30 de juliol dei 76, i dispn- 
sicions completnentiries, d’qdicació de I’amnistia, peryuk, si 
bé avui ncisaltres som sobirans, iiquesta Camhm 6s so tirana 
per a prendre un acord -un acord que no se’ns amaga que tk. 
una connotacih d’incrernent pressupostari, p x h  quc aixo no 
6s el que cns tia de condicionar gens a l’hom d’eimei.re cl 
nosíre vot- sabem cl pmcedimcnt, sabem que, en aqiiest cas, 
indiquem al Consell Executiu que produeixi aquest projecte 
de llci; per contra, estarielm en una irregularitat reglamentiria, 
atbs que j a  tuls cls scnyors i ics senyores Dip~itats corcixen 
cluc l’articic 105, parigraf segon, del licglatnent d’aqucst Par- 
lament assenyala que : <<EI Conscl I Executi u tindrii la caulcla 
sobre iols cls acords quc cs puguin prendre que generin unii 

inflacib I)t*essupostAria o una rnancanva d’i ngrcssos.. .N Hk, no- 
saltrcs ja assenyalem, i crcicm que estA cn la sevil via, q ~ i e  
sigui possible, i amb caricier gradual, prcndrc totes aquestes 
previsions, COSR que pot comportar u n  retard, i CIIS scniblit 
molt bd: yuc aqwest retard pugui ser contemplat dins del Projje- 
ctc de J k i  per ii aquellcs pcrsones nids jovc’s tic les quc s’hi 
puguin acollir, perqui: aqucst no seri un retard in ucternurn 
sinó que jii scrli u11 rctard que, qiian es porti el I’rojcctc de 

Llei, es mnrcarh el tall ben oposth per a licollir-se a les pensions 
que S ’ E I I ~  indicat, i pensions i no indernnitxacions, aquesta és la 
voluniai política cluc avui S C ~ S  proposa. 

Quant al comentari, darrerament, dcl licial Ikcrct que hc 
csiiientat, nosal tres sahcm yuc no solament, en aquest 
moment, nosaltres, i prenent Ics iiltimes pmulcs dcl Diputat 
senyor JOU, pcl Grup de Convergencia i ünib, no quedarii, no- 
saltres sercrn dignes d’ayucl les persones que ens han precedit 
i que han marcat una epoca subslancial dc la histhria de Cr-lta- 
lunya i cluc pels SCLH servcis ii Sa Generalitat i pc=r h scw fideli- 
tat als principis dernocritics clel país vuren patir persecució, 
varen patir exili i, si mks no, varen patir una Inarlrginacih dels 
seus llocs cic trcbnll, sjíuant-10s cn terrenys molt rfiflcils, 
durant els anys de la postguerra. Aixh, no ho dubti, aquesta 
sera la voluntat cicl nostre Grup a I’hora d’emetrc cl nostre vot. 

Perb nosal tres clenianem que cs prenguin i s’incorporin 
aquestes csmenes, pcr. a perfeccionar aquest tcxt, tot i conti- 
nuar reclamant sempre que cl mim que I’Eskit ha clotat per il 
I’aplicaci6 de I’amnistia és cstret, i ,  si nies no, no obliclm que 
tarn bb cls ajuntaments CIC Catalunya han concedit ainn ist ics, 
perb a cirrec dels selis propis cabals, i ,  cn aquest cas, tarnbi: 
nosaltres -i  la Gcncralitat en aqucst cas, és Estat-, aqucsts 
cabals, hcrn dc procurar ~ir~.encar-los dels pressupostos genc- 
rals dc I’Estat. 

Moitcs gricjcs, scnyor President, scnyorcs i senyors 
13ipu t ats I 

El Sr. PRE-;,SII)TIN?’ : Poden ara intervenir els Grups cluc i10 

han participat en ei debat, Pel GIup dc Ccntristes, té la paraula 
el Dipuht senyor Luna. 

El Sr. T ,UNA : Muchas gracias, Muy 1 [onorable seiior Prcsi- 
dente. Señoras Di putadas, señores Díputaclos, nuestro Grupii 
parlamentario estk pcrfcctamente de acucrclo, por mzoncs rlc 
humnnidilcl, con cl espíritu q ~ i e  sefiala la moci6n subsiguiente 
a la intcrpelacibn que prcscnta cl Grupo Socialista y que ahora 
es tams rlcbaticncio. Se pluniea, sin embargo, en ordetz a la 
cfcctividacl ejecutoria, diaj&ramos, de lri mocibn, LI na secie CIC 
liroblemas dc t i p  administrativo y dc t i p  presupucstario, CIC 
posibiliclades dc nctuaciim par’a que csla scii transparcnte en la 
concesih de 10s beneficios, y para que estos bcneficios tengan 
ascguracla la cobertura cconiimica CJLIC, de alguna manera nos 
parcce, al Grupo parlarneiilario, quc se viem a inleiih- con- 
cretar y posihilitar a 10 largo de alguna dc las enmiendus 
pr e se n trl da s. 

Fdn este senticio, nos parecc quc las enmienclas del Grupo 
parlarncntaria dc Canvergkncia i Uni6, de alguna manera, 
completan ei texto de la moción, dc alguna nianera incíuso la 
hacen posihilista cn el senticio de su apliaicih, por cuanto yuc 
en c1 primer apartado se afilade el que Iiiyan dc acreilitar’sc 
iinas mini mas condiciones yuc oheclecen a criterios de correc- 
ciOn y dc transparcnciii en la conccsi6n de 10s posiblcs benefi- 
c i o ~  il estas pcrsonas quc, como digo, por razoncs cle hummi- 
dnd deben ser acredoras dc. ella, Y, por otrd parte, cn la segun- 
da parte de la enrnienda del Grupo parlamcntario de Convcr- 
gencia i Uni6 se ixice una indifiicicin que :i nasntros nos parecc 
de tip0 posibilista, con carkter gradual, en funcihn de las posi- 
hilidades presupueshrias. Y en estc scnlido, nosotros nos sen- 
timos solidarios de la idca lirndamcntal propucsta por el 
Gritpo Socialista, y nos parece que cslos aííadidos h;irían, dc 
un7ii pnrtc, cl texio de la moción mucho mis concreta y, por 
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otra parte, rnucho miis realista y, desde luego, rnucho mis po- 
sibilista en su aplicación, Sobre toc10 si se tiene en cuenta que 
en el propio texto de la moción sc prevee la posibilidad de un 
proyecto de Iey que, de alguna manera, regule de modo defini- 
tivo la cuestión, y sirvcz 10s aspectos concretos a que no se hace 
referhcia en este proyecto de ley, esta moción, para intcrim, 
para la anulación del interim hasta que esta Ley se publicase 
por el Parlarnento. 

Muchas graciats, sefior Presidente; muchas gracias, señoras 
Diputada5 y señores Diputados. 

El Sr. PRESIDENT : Pel Grup del Partit Socialista Unificat 
té la paraula el senyor Valentín. 

El Sr. VALENT~N-FERNÁNDEZ : Seíior Presidcnte, se- 
fioras y señores Diputados, con una extraordinaria brevcdacl, 
porque las razones quc mueven la presenhción de esta 
moción subsiguiente a la interpetación que en su dia se sucedió 
en este Parlamento están pcrfectamente expuesti-ts, este 
Grupo parlamentario quiere exponer, de entrada, su absoluta 
identificación con el espíritu que mueve no tanto y no shlo ra- 
zones de humanidad, como ya se ha dicho en esta CAmara, 
sinb raones de justicia histbrica, como 10 que supone restituir 
en sus derechos, tener en cuenta la ejecutoria de aquellos 
hombres y de aquellas mujeres que, en momentos trhgicos 
para el país, fueron servidores fieles de las instituciones dc 
Catalufia. 

Nosotros estamos absolutamente dispuestos, abiertos, deci- 
didos il votar positivamenle la rnoción, bien en la forma en 
que ha sido presentada, bien en la forma que, en definitiva, re- 
sulte, cn virtud de las enmiendas que evcntualmente puedan 
aceptarse, total o piircialmente, por el Grupo proponente. En 
cualquier caso, y corno puntualización, que me parece obvia, 
por 10 demás, esa referencia que se hace a esa moción, a este 
proyecto de ley que se pide al Gobierno que en su dia presente 
para atender a las necesidades que se preveen en esta mocibn, 
en definitiva, sus puntos coneretos, tos puntas de la Ley, será 
el Parlamento en el futuro, bien en esta legislatura, bien en 
una legislación futura, 10s que tienen que ser detcrrninados 
con absoluta sobcranía por el Parlamento. 

Nada más, señioras y señores Diputados, y manifestar y rei- 
terar nuestro propbsito de votar la mocibn presentada, bien en 
su forma originaria o bien en la forma que en definitiva rcsul- 
te, a virtud de la eventual aceptación de las enmiendas. 

Muchas gracias, seRor Presidcntc; muc has gracias, sefioras 
y señores Diputados. 

El Sr. PRESIDENT : Té ara la paraula el Diputat que ha 
presentat la moció per a indicar si accepta totalment o parcial- 
ment alguna de les esmenes presentades. 

El Sr. JOU : Senyor President, senyores i senyors Diputats, 
vull deixar constimcia que les esmenes presentades per Es- 
querra Republicana, en principi, em semblen ben exposades i 
ben intencionades, pero 6s all0 que es diu : que, de ben inten- 
cionats, I’infern n’ks ple. No són suficients les bunes inten- 
cions. Nosaltres no ens oposarem que el Consell Executiu 
porti a terme el que es demana en el primer punt de la seva 
esmena, pero el text d’aquesta moció és concret, és el que es 
va proposar i ,  per tant, no podem assumir, en cap moment, les 
dues esmenes que ens presenta el Grup d’Esquerra Republicii- 
na. Creiem que cal adoptar mesures urgents per a ajudar il re- 
soldre situacions dramitiques a ciutadans d’una rnitiana d’cdat 

cle setanta-cinc anys. 
Per tant, acceptem, malgrat que restringeixi quelcom el 

nostre text, acceptem, dic, les ducs esmenes cl’addició prcsen- 
tades pel t i rup  de Convcrghncia i Unió, perque també ente- 
nem que les quantitats que caldrh pressupostar són d’alguna 
magnitud. A nosaltres, el quc ens interessa 6s que aquest pro- 
jecte es prcscnti tan aviat sigui possible i que els homes 
més necessitats que estan implicats en aquesta qücstib puguin 
rebre I’ajuda tan aviat com sigui possible. 

GrBcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Bé, doncs, d’acord amb el quc ha indi- 

cat el Diputat que havia presenlat la mocib, es passa a votació 
el text de la moció primitiva, incorporant-hi les csmcnes del 
Grup de Convergencia i Uni6. (E/ senyor Pla demana per pur- 
/UK) Senyor.. . ? 

EI Sr, PLA Per a una qüestió d’ordre, senyor President. 
Durant la meva exposicib he fet esment que faltava una c<i)> 
en ei text de la moció. Haurh quedat recollit a la cinta, perb 
m’agradacia que hi hagués plena consciencia ... 

El Sr. PRESIDENT : Em sembla que realment no hi falta. 
EI Sr. PLA : Si, quan parla del punt b). V6s la teniu per 

escrit, President. e s  <<. .. i que.,.,) 
El Sr. PRESIDENT : Realment, el sentit és el mateix. 

S’han de complir les dues condicions, no? f<s aixu el que vol 
dir el senyor Pla? Bé, doncs, em sembla que sense afegir-hi la 
{<i>> ja queda clar. 

El Sr. PLA : La interpretacib de la Presidkncia.. , 
El Sr, PRESIDENT : La intenció del Diputat esmenant 

IB&, doncs, passem a la votació. 
Lcs senyores i cls senyors Diputiits que estiguin d’acord 

amb el text de la moció tal com ha quedzit finalment, que es 
posin drets. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en con Ira? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
Bé, la mocib ha quedat aprovada per 99 vots a favor, cap en 

queda recollida i ,  per tant, ja s’interprctark en aquest sentit. 

contra i 1 abstenció. 

Moció 
subsegüent a la interpeWachí a1 Consell Execritiu 

sobre corn pensa act UIT per tal de Eer possihle 
la comtinui‘tat de la Passib d’Olesu 

Passem ara al segiient punt de l’ordre del dia, quc 6s la 
Moció subsegüent a. 18 interpeHaci6 d Consell Executiu sobre 
corn pensa actuar per tal de fer possible la continuitat de la 
Pas,yiÚ d’Olesa, presentada pel Grup  Socialista. El Diputat 
senyor Lorda, que ha presentat Ea Moció, tk  la paraula. 

El Sc LORDA : Senyor President, senyores Diputades, 
senyors Diputats, su bsegiicnt a la interpdlació sobre la Pmsih 
d’olesa, que el Grup parlamentari Socialista va presentar amb 
ocasió de la scssió plenhricz del prolipassat 20 d’abril, i no satis- 
fets amb la resposta que ens va donar aleshores, en nom del 
Govern, I’Honorable Conseller de Cultura, sotmetem avui n 
ia consideracib de la Cambra l’acceptació d’una moció que diu 
: <<En relació amb la reconstrucció clel Tealre de la Passió d’O- 
lesa, que la dcstrucci6 del que h havia, a conseqiikncia d’un in- 
cendi, hu fet necessiria i la continu’itat de les representacions 
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de la Passili q ~ i e  han tingut lloc des d’antic :I l’csrncntada vila, 
la qual cosa constitucix iina dc Ics tradicions popultirs més ini- 
poriants cle Catalunya, el Parlament de Catalunya insta el Con- 
sell Executiu yuc afavoreixi la constitucih ii Olesa d’un consor- 
ci, amb participació del Patronat de la I’msiCi i dels poders plj- 
blics, qire es raci chrrec dc la ubicació i edificizció rl’un iio~i 

teatre de titularitat pljblica, on, de manera prci’crcnt, es 
puguin continuar tes representacions anuals de In Pmsirj, arn b 
la dignitat i la I-cssonincia qiie mereix aquesta mtiga tradició 
popular catalana.>> 

Gom es veu, senyores Dipirtades i senyors Diputats, es 
tracta de rcconstritir, a partir CIC zero, peryuc l’incendi del 23 
de febrer ho va dcvastar tot, unii infrastructura tnaterial on 
sigui possible continuar I n  rcalitzacirj d’un fct cultural de gr.an 
signilScaci6 i iniportincja per ii Olesa i per a tot Catalunya. Es 
tracta, a més ii m h ,  cfe fer-ho de la. manera més adient possi- 
ble, tenint ei1 compte, és clar, la natundesa i I’abast, diria jo, 
emblemitic del t’ct cultural, d’aqucst fet cultural concret. El 
fet cultural hu dc ser I’objjecle gairebe exclusiu ric la nostra 
atencib. La resta, infrastructura econimica, cstatul jurídic, 
rbgim aclminisiratiu, no és, no ha d’hsscr altra cosa sinb el con- 
junt d’instrumcnts al servei del fct cultural. 

Nosaltres cueiem que el tipus de fet cultural que ha estat i 
desitgem yuc continu’¡ csscnl la Pa.ysib dY>lics~ se serveix mbs 
adeqir iicla tize n t a m b un con j unt d ’ i n s i  t ‘ ~  ments de cii r iic t e I’ 
públic, en oposicici a illlb yuc, segons sembla, és el designi del 
Govern de la Generalitat, almenys CII aquest sentit es mani fes- 
18 ben catcgbricament cl Molt lionorable Conseller de Cultura 
en rcspondre el proppassat 20 d’abri E ;i la interpeHaci6 que 
sobrc aquest assumpte li vnrn planiejar. 

L’I Ionorablc senyor Conseller de Cultura, tmrnatei x, ho 
deia, aixb, d’una mancra bcn curiosa. Per exemple, rel’erint-sc 
al sinjslre  unci ciava : aquí hi ha uiia enlital privada que ha 
tingut una cicsgrbcia quc 6s col~leciiva. Ilen cert. 13e l’incendi 
clcl Teatre de la Passi0 cl’CSlesa, se’n va rcsscntir tot Calalunya 
i se’n va ressenti I; el‘& i vament, com una desgrhcin colkcti va. 
I no pas perque les flamcs rcdui’ssin ii ccnclra tota una infrastru- 
ctura material -aavaluacla, sigui dit de passada, en 120 milions 
quan cl Patronat ho tenia assegurat nomes cn 10 milions, sinl, 
perque tol Catalunya lamentiiva ei trasbals cluc allb representa- 
vil per ai J‘ct cultural. No em cansaré d’insistir en el fet cultural 

Aquest fet, el qualifkwa 1’1-[onorable senyor Conseller de 
tan important corn una catedral, corn un edifici liistbcic, com 
u n  ohjccte de muscu, uiiit pari del nostrc patrimoni, un patri- 
moni viu, en cl qui l  participa tota LIIIR poblacib, la d’olesa, i 
aixb, afegia, d6na encíirki molt més valor a aquest fet, i ,  per 
tant, més cncara a l’obligació de tot Govcrii, de tol ajunta- 
ment, dc tota corporaciir piihlica ii fer els possibles perqik 
aquest fet L ~ L K  forma part del nostre patrirnoni no  sigui perdut 
a conseqiikncia d’un fet fortu’it, desgraciat, com va ser I’incen- 
cli I Aqucstcs paraules de 1’1-lonorablc scnyor Coiiseller liostu- 
Ien -ho reconqyi ell mateix o no- la instrumcntalit~aci~ 
col~lcct i va, insti Luci on  al, p Ú bl i cii , d ’ un patri nion i cnlkct i u, 
del fet cultural quc és la P m i h  d’Ole,w, ! ’ o h  de lot un lmble, 
COM diu 1’esli)gan propagandístic de les rcprcscntacions. Les 
comissions i suhcomissinns que s’han institu’il per tal d’adoptar 
mcsurcs d’urgkncia que assegurin la represa de I es rcprcsenla- 
cions de la Pussiri ja l’any 1 984, ja el tencn, tiqucst carkter ins- 
iiiucional : hi partici pcn i adopten les decisions dc  corni^ acord 
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la Genera I i ta t, I ’Aj LI n tarnen t , 1 a J3 i p u lació, e I mat ei x Pa tronal, 
rim b la perspectiw que tipnrlin també cls mitjans econbrnics. 
No cal sin6 seguir aqucst camí i constituir Li t i  consorci de tots 
plegats que salvaguardi, cn Ics lilillors condicions possi Mes, el 
fiictoc realment important --ho torno a repctir-, que 6s cl fet 
cul i u ra I. 

En aquest punt, voldria sortir al pas cl’un possible entafora- 
ment de Ea yiieslib en el reducte ú’uns principis inflexibles. 
Em refereixo íi I’untinbrnia scctor pirblic - sector privat. 
Ryucst matí, en disculir la Llci sobre et Centre Informhtic, 
hem presenciat, una vegada mks ,  una escaramussa clialkctica 
entre els dos posicionaments. No es tractava aquest matí, 
perb, ni es tracta 1-ira de I’aplicacib rígida, pcti qui peti, CI’LI~S 
principis, sin6 de ccrciir el proccdjment més adequat, conside- 
rades ambdues vics, la phblica i la privada, per a propiciwr l’as- 
soliment de I’objectiu proposat. En el ciis CIC la I’u,ssib d’Olm, 
I’objectiu és múltiple. 

Primer de 10 1, asscgtr rar 121 ~icr vi venci a cl’un ;i mani rest aci 6 
artíslico-cul tural popular que és part important clcl patrimoni 
colkctiu de Catiiluriya, com tots rcc~~neixeni. 

Scgon, rcconstruir cl patrimtmi immobiliari i les eslructures 
j u rídiqucs i admi nistratjvcs que inillor garanteixi 11 I’esme titacla 
pervivkncia i, fins i tot, el crcixcnt esplendor cl’aqucsta 
rna n i fcs t aci 6. 

Tercer, que aqucstu rcconstrucció, ii partir de zero 
- pcrquk, ho repeieixo, cconbrnicamenl, I’inceticli ha signifi- 
cat la cu‘ina total i, tisican-icnt un SOol0 de runa i, I’altrc SO%, cl 
vol enderrocar la mateixa enlilat de la Pmsiri d’ol~su-, que 
aqucsta rcconstruccib, que s’ha de fcr forqosamcnt : m b  dincr 
piiblic, produeixi el tnhxim rendiment públic, ks ii dir, cl 
miixim rendiment sbcio-cul tural. 

hs i ndubtabie que i’assoii meni ci’ay uests objecti us, deixant 
al inargc la qiiestib de principis -pcrclue, ara per ara, sector 
ptrblic i sector privat no s6n termes excloents, sin0 en horia 
part coexistents i sovint cornplemcntaris-, que I’iissoliment 
cl’acluests objcctius, dic, s’at‘woreix millor amb la constitucih 
del consorci mul tiinstitucional cluc proposa la Moció que sol- 
metem il l n  consicieracih i a I’aprovucib, si s’escau, dc la 
Cambra. 

L’inccndi --ho vaig dir l’altre dia-, ens ha ofert -fio huy 
mal que por bim no venl;u, cs diu en castellA-, una mena de 
tnhuh r m i  on podem escriurc all6 que millor convingui. 
Estem convcnquts quc seria un  error t o r i i ~ -  i\ la situxió cxis- 
ien1 abans clcl sinistre. L‘entitat de la Pmsih, de la qual era 
ocgan executiu, n’és encara, el Patronat, cs regeix per uns esta- 
tuts obsolcts, fins i tot des tlcl punt de vista de la restauració 
general dcmocrhtica del nostre país. Molts olcsaiis que partici- 
pen act i wmcn t en I’enipresa de la represenlaci6 anual CIC la 
I’ussicj no s6n reconeguts pels cstatuts com a col.labor.adors i 
són exclosos de I’udopcih dc decisions, per la qual cosa es pot 
dubtar CIC la lcgitimilal cl’aquestes decisions. 

D’altra bandi-1, el patronat s’ha subrogat sovint la representa- 
ció cultural de tot Olesa, quan en aquesta vila hi h a  altrcs nom- 
broses entitats culturals que podrien beneficiar-se d’una i nfras- 
truclur’a concclwcla com a bé comú dc tota li\ pohlacib. A m k ,  
la reconstrucció del Tcatrc plantcja problcmes de carlicter ur- 
banístic la solució dels quals requereix un en focment global, 
municipal, públic de la qllcstió. 

En suma, reconstruir el sinistrat ‘katre de la Passib d’Olesa 

javier
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amb cnbals públics i deixar-ho tot després il mans d’un patro- 
nat que actua amb mentalitat d’empresa privada, amb les limi- 
tacions de tot ordre que aixb significa, tractan t-se d’una mani- 
festaci6 COM la de la Passib d’Oiesu, 6s una contradiccih gairebk 
in terminis, i, en tot cas, 6s optar pel procediment menys rendi- 
ble des del punt de vista social i cutural, que es all0 que real- 
ment interessa. 

Justament, el mBxirn rendiment social i cultural per il la po- 
blació d’Olesa i per ti tot Catalunya perscgucix la nostra 
Mocih, pcr la qual demano, pcr tant, el vot favorable dels 
illustres membres d’aquesta Cambra. 

Moltes grkies, senyor President, mol tes griicics, senyors 
Diputats. 

El Sr. PRESIDENT : A la Moci6 que acaba CIC defensar el 
senyor Lorcla no s’ha presentat ca19 csmena. Poden, doncs, 
intervenir els diversos Grups per I’ordre de menor a major. El 
Grup de Centristes ... no desitja intervenir. Pel Grup &Esquer- 
ra Republicana . . . 

El Sr. ALAY : El senyor Miquel Porter. 
El Sr. PRESIDENT : El senyor Miquel Porter, en nom del 

Grup d’Esquerriz Rcpu blicana. 
El Sr. PORTER : Honorable senyor President, scnyores i 

senyors Diputats, no hi ha clubtc que la voluntat, no ja majori- 
thria, sin6 prkticament uninime, --segur unanime-, d’a- 
questa Cambra és que les representacions de la Passiri d’Oksu 
puguin continuar ja aquest any mateix, sigui en Ics condicions 
que sigui. Perb, a mks tt més, tampoc no hi ha, no crec que hi 
pugui haver dubte que aquestes representacions haurien de 
poder-se fer de nou en un teatre que li  correspongui. 
lh aquest sentit, em sembla que qualsevol de les interven- 

cions que hi hagi seri la mateixa, perb, cn canvi, passa que 
aquí hi ha unes qüestions de matis. Efectivament, pensem que 
en la manera com ha estat presentada primer la hterpel;iaciÓ, 
hi esthvem tols d’acord; cn canvi, de la manera com esth pre- 
sentada la Moció cs produeix el desacord. Efectivament, es 
diu -i ho ha dit I’II.lustre senyor Diputat quc m’hri 
precedit-, que hi ha una llarga traclicib. Aquesta lkirgii tradició 
no ha fallal mai. Aleshores, si clla no ha fallat mai, pes que 
voler-li imposar una forma diferent de la que havia tingut fins 
ara? Em sembli1 il-logic. 

En segon lloc, quant a la possible reconstrucció. Un canvi 
de tcrreny significa una compra tic terreny i una nova edifica- 
cib absoluta signiíica una despesa, i és molt possible que les 
mateixes forces fhctiques que poden donar els diners per a una 
reconstrucció en un terreny que ja existcix no siguin sufi- 
cients, en canvi, almenys en un períodc bastant mks Ilxg, per 
a poder fer una obra nova en un terreny comprat. 

[is per aixo que entenem molt bé, perb molt bk, el sentit de 
la Moci6 socialista, perb, sentint-ho molt, no la podem com- 
partir. I no la podem compartir en  bb, precisament, del que 
sembla ser el centrc de la qiiestib, que es la Passiti d’Olcsn. En- 
tenem també molt bé que hi ha unes necessitats de caricler ge- 
neral del m h  de l’cspectacle a Olesa i que aquest teatre, que 
fins ara era el Teatre de la I-’assiO, podria scr utilitzat per n 
fer-hi altres coses. Ens sembla que aixo és una qiiestió de tra- 
ctats, puntuals i posteriors, i que res no t6 11 vcure amb Ic? re- 
ctrnstsucció o no del teatrc, que aixo són unes enteses, de ies 
quals, en rcaIilat, el rcsponsable no és el Parlament, sin6 que 
és cl rnatcix poble d’Olesa. 

D’altra IJanda, voldria dir que aixb no vol dir, gens ni mica, 
que no recomanem que aixo es produeixi, i voldricm també 
dir que, si bé la Moció socialista que es prcscnta en el número 
I34 mereix el nostre acord cl’intencih, ens sentim molt més a 
prop d’un Projecte no de Llei publicat en el número 135 del 
Butlletí, del Partit Socialista Unificat de Catalunya, que com- 
partim d’una manera absoluta. lh a dir, si hi ha un Projecte no 
de Llei que 16 més forqlz legal i umb el qual cstem absoluta- 
ment d’acord, ens mantindrem cn aqucst. 

Gricics, senyor Presidcn t, gricics, scnyorcs i senyors 
Diputats. 

El Sr. PRESIDENT : El Grup del Partit Socialista Unificat 
no desitja intervenir. Aleshores, en nom del Grup de Gonver- 
gkncia i Unió, el Diputat senyor SimeG Selga tb la paraula. 

El Sr. SELGA : Senyor President, senyores Diputades, 
senyors Diputats, en nom del Grup de Convergkncia i Un%, 
per aposar-nos a la Moció subsegüent a la interpcl~lxib pre- 
sentada pel Grup Socialista, en rclació amb la reconstruccih i 
els ajuts necesmis del Tcatre de la Passib d’Olesa, 

En primer lloc, com deia 1’HTonorablc Consellcr de Cultura 
en la resposta a la interpeHaci6 substanciada per I’ll4ustre Di- 
putat senyor Lorda, comparteixo i compartim tots, com anem 
repetint, 11-1 preocupació que el fet del sinistre ha produit, i va- 
lorem superlativament la Pnssió d’Olcsa com a part integrant 
del nostre patrimoni cultural, i, especialment, aquesta Pumiti 
com una altra també de les que encara cs fan a Catalunya, 
pcrquk són tricentenaries. Aixb, evidentment, es un fet tan 
important, com deia ahir i repetia també el senyor Lorda, com 
una catedral, com un edifici histhric qualsevol, com un objecte 
de museu, amb l’avantatge, n més a mes, que es un patrimoni 
viu, cn el quaí participa xtivarnenl, activissimament, uila po- 
blacid, -la d’Olesa-, i aixb dbna encara molt més valor a 
aquest fet, i, per tant, més encara I’obligació de tot govern, de 
iot ajuntament, de toia corporitcib pública, que tingui una ju- 
risdiccih damunt d’aquest territori a fer possible que quest  fet 
que forma part dcl nostre patrimoni no sigui perdut a conse- 
qücncia d’un fet fortu’il, desgraciat, pero scmpre reparable 
amb els mitjans oportuns. 

l h i a  també I’tIonorabEc Conseller en un altre punt que, en 
tot cas, assegurivern -perque aixi, crcc que és I’obligació 
d’un govern de Catdunya- cluc la Pussib d’Olesa pugui 
representar-sc en un teatre digne, ja que, encara que sigui 
sense ucabar del tot, pugui ser representada dins I’any prbxim, 
i, corn a ankcclola direm d’aqucst trcball que el que s’hrt 
cremat no tenia encara la f q m a  ucabuda. 1 parem de citacions i 
arguments per evitiir de reproduir toles les paraules i conceptes 
de I’Honorable senyor Consellcr en cl dia esmentat, cluc fem 
nostres íntegrament totulment. Ara bé, vista 111 moci6 i, con- 
cretament en rclació amb la pcticib de constitució d’un consor- 
ci, nosal t res hcm de nian if‘estar que aq liesla constit ucib, 
Adhtic Ics dificultats d’ordrc legal que significaria la prcskncia 
d’inslilucions pitbliques conjuntament amb una entitat priva- 
da, corn 110 és la del patronat cle la Pmib, no cal, ates que I’en- 
demi mateix de I’incencli del teatre fou endegada licl President 
de la Generalitat una comissi6 per tal d’estudiar i rtterldrc les 
necessitats econbmiques i de funcionament del teatre csmen- 
tal. Aquesta comissi0 és prcsidida pel Conseller de Cultura i 
en fornien part I’Ajuntament d’Olesa, el patronat dc Ia Pmsib, 
al qual s’ha incorporat amb posterioritat la Diputació de 
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13arcelo na. 
Alt rmcnt,  el consorci no poclria decid i I’ sobre la nova LI tic;\- 

citi del teatre, atks que el titular d’aquest és cl píiíroiiat CIC la 
Pmsih, i ks ii aquest a qui pertoca decidir sol:,tc Iii uhici~i0, .in 
sia la mateixa quc tenia o una altra. 1, prccisarncnl, podem 
iivanqar que csti en vies de soluci6 tkcnica i ainistosa. 1 Ic tota 
manera, la comissi0 ~ r ~ i d i i  a i n s h c i e s  dei !’resident cle la C k -  
neralitat ja ha ofcrt, i estB cn trcbull, al patronat el tipis d’airrt 
quc aqucst ncccssih per ii la rcconslruccii, del lei-ltre, de tal 
inancni que jii esti endegat i ccomanat i cn rcalitxaci6 ii la IX- 
recci6 General d’Arqiiitecttirn dcl Departament de Política 
Territorial i Obres I’hbIiyues el projcctc de construccib del 
liou teatre. En definitiva, la nostra posicici és yuc el patronat 
contimii essent el titular de la 1’as;ciri d’Oím i dcl SCII tcatrc, 
sens perjudici quc e11 ayucst cs puguin cclcbrar, rlc comú 
acord, diferents tipus cl’acks organitzats per altrcs eniitats, i 
tambk, bbviament, del control sobre la clestinacib i irs dels 
cabals phblics per a I R  reconstrucci6 del teatre, j n  titorgats o 
cluc en L I ~  futur im tncrliat s’atorgui 11. 

No seria bo que ctmtkssim definitivament la vidn prbpia del 
patronat, entitat cluc ha sobreviscut al llarg de desenes ci’anys i 
quc ha donat i clhiia fe dc la llibertat associativa del liastre 
poblc, viilar bisic i fonamenld, i ho clic amb lot I’bmfasi. I, 
precisatncnt, ti travks d’aqucst espcrit crcatiu i i\ssociatiu ha 
fel viva la realitat cl’un poble -Olesa-- amb la sevil Pwiri, i, 
COM un detall inks i Ixm iinportant, la realital viva de la noslnb 
nucib. 

I’cr tot plegat, creiem inadequada i~cliicsh mocih, instant la 
crcaci6 ci’un consorci, i ,  per aixh, demanem a Ics senyorcs EX- 
putades i als senyors Iliputals cl seu rebuig. 

Moltcs grkies. 
1-;I Si.. I)HI!SXl)l~N‘T‘ : I%issem, doncs, a votació el text  de ln 

mocib. 
Lcs senyores i els senyors ili putats que estiguin cl’acorcl 

amb el text dc la moció qiie ha clcfciisat cl Diptilat scnyor 
Lorda, en noni clel Grttp Socialista, que es posin drets. 

ILcs senyoi-es i els senyors T)ipiita!s que hi estan en contra? 
1 ,cs scnyorcs i els senyors Diputats que s’abstcncn? 
I ,a mocib ha estat rebutjada per 46 vots a fiivor, 55 cn contra 

i cap abstcnció. 

Vatcrpel4acih R I  Conscil ICxccatiu sabre 
la recrxperacih dels iwxiras cat alans 
que cncara siln fora de Catalunya 

i+;l següent plint de l’ordrc del dia scrli ara la intcrpel-laci6 al 
Consell Executiu sobre la rccupcraci6 dcls arxius cat;iluris que 
encara shn fora rlc Catalunya, que foriniilark cl Diputat scnyor 
Xavicr Folch, clel Grup parlamentari del Partit Socialista 
Un i ficiit. 

li1 scnyor l;olch tk la paraula per al torn rl’cxposicib. 
El Sr. FOLCI-1 : Senyor [’mident, senyores IXputadcs, 

senyors L)iput;its, en el  Ple cl’aqwsta Ciiimbra, tirrgut cl dia I 7  
de desembre de 1980, el Iliputat senyor Josep IZenet vii pre- 
guntar al Consell Exccuiiu sobcc Ics gcstions cluc cl Ck~vcrn 
havia fcl a fi dc rccupesor In part dels arxius cle la Generalitat 
cle Catal tinya corresponents al períodc I 93 1 - 1 939, que tbrcn 
ciccornissats I’any 39 pels vencedors dc la gucrtx, i quc ara es 
troben a l ’kx i t i  de la Giierra Civil de Sulamiinca. El Clonscller 

~ ~ _ _  .- . -. - .- 

de Cultura respongui: C I L I ~  el Cnnsell Executiu faria tot et que 
fos al seu abast per lat que aquests docunients fossin retornats 
al seu legítim propietari --la Gencriditai CIC Chkdunya-, així 
com qiic Firia tol ei que calgués pw- recupcnu els iiltrcs N X ~ L I S  i 
Ecs hibliotcqucs CIC la Gcrrcrnlital decomissiils tambk l’nny 39? 
qiie cs trobwcti en pocler tlc divcrxos organismes de I’Rstal. 
fis ci cas, per cxcmplc, Líc la ililiiioteca ti’ijsports CIC Catalunya, 
tnislladada a Madrid, b7inalnicnl, el Conseller de Cultiira decla- 
14 c l w  contribuiria II fer les gestions neccssiries pcryuk cls 
nombrosos arxius i hibliotcqucs d’cntitals calalanes o de ci utii- 

dans de Catalunyi que larnb6 I‘orcn dccornissats l’any 39 i que 
cs trohcn ii I ’R~X~LI  de Salainaiica siguin tornats als SCUS legítims 
propietaris o, quan s’escaigui, als seus hereus. Ja que he al-lu- 
dit i1 la Hibliotcca d’Esports de Cídalunyn, dir6 que va ser a& 
quiricla i pagada per la Gcncralitat de Catalunya I’any 1935, i 
cluc, decomissada el 39, en ser ocupacia Rarcelona, passi a 
formar part cle I r i  Ribiioteca llepoc~iva Nacional del Centro dc 
Jlocurnenticibn e Informacibti de l’INEF, de Madricl, segons 
cluc maiiifcsth R uquest Parlament el Conseller dc Cultura CII 

la sessió j a  esmentada del 17 de desembre dcl 80. El Conseller 
de Cultura informi a la Cambra deshorcs cluc s’estavcn fent 
gestions per tal de recupcrar-la. Han traizscorrcgut gairebk dos 
anys i inig i tarnhb, de passacia, ens agradaria sfibcr si aqucsta 
bibliotecu ha cstat rccupcrrtda i ,  cn cas contrari, quins obstaclcs 
s’oposcn ti la seva rectipcracib. 

Ara, dos anys i mig clcsprks d’aquellri sessi6, resulla qiic el 
1)epnrtaiiicnt dc CultLirii, en lloc d’anuncinr yuc h;i aconsegiiit 
el retorn de la. par1 dels arxius dc la Gcncraiitat que cs troben a 
Siil~manco, ha cornunialt la signatura d’un convciii umb el 
Minislcri de Cultura del Govern m i t r a l  cluc, al nostre ciitcn- 
clrc, contradiu totalment aquelles dcclaracioiis, perquk, cri 
aqucsl convcni, datat cl 22 d’octubre del 82, eI Ministeri clc 
Cul tural, comportant-se corn si fos cl propietari dels acxiiis, 
pertnet només quc el Ikpartarncnt de Cultura microfilmi uns 
arxi Lis, cluc stin pro pietat irrenunciable de 1:) Generalitat de (.’a- 
talunya. Els arxius, segons el conveni, continueu rnmtcnint- 
se en poder del Ministeri, i cn el text d’iicluest convcni el re- 
prcscntant del I)cpwtament ric Chltura 110  fi ni el mks miuirn 
csmcnt dc la propielat de la C;eneralilal sobrc aqiiclls ~ x i u s  j 
accepta, thcitament, que el Ministeri de Cultura es comporti 
com si en fos el propietari. Si mirem el IShri Qfkid, del 17 de 
clesernbre de 1982, en guh cs reprodueix el text del conveni, 
podrem veure la rcatitat d’alguncs de les coscs cluc he dit. Per 
exemple, s’al4iideix als documents dient que són clociiinciits 
yuc proccdcixen de l’aniigii Gcncralitat de Utitalunya, és a dir, 
ccproccclcixcnu, no que són propietat de la Generalitat dc Ca- 
talunya. Al mateix temps, es diu que els treballs de rnicr-ofil- 
miici6 cs duran ii terme rl’acord amh un programa CIC trcball, i 
es diu : cd,a invcstigacii) i ia sclccció clcls materials objcck CIC 
tnicrofiimacii> es realitzaran sota la dircwi0 clcl cap de la Sccció 
de Guerra Civil clel Arciiivo I-Iislbrico Nacinnab); ho repeteixo 
: sota lli direccih del cap de la Seccili de Guerra Civil del Archi- 
vo HistÓrico Niicimill. Despks s’hi diu : ~cl,’execuciG mate- 
rial de la microfilmació cs cfurh a terme amb els cquips que cl 
Ministcrio dc Cultura posarh iz disposicib per a aquesta finalitat 
en cls locals dc I’csrnentacla Seccib dci Archivo t-iistbrico Na- 
cional, sense que surti cap document cic les depencl&ncies de ia 
Sccci6 que ens ocupr-i>> --sembla que tinguin por que els sigui 
wrabassat algu 11 document. 1 )c la supervisib cic la rnicrofilma- 
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ei6 s’hhi diu que <<seri duta ii terme per personal a chrrec de la 
Generalitat de Catalunya sota la direcció --s’hi repeteix- del 
Cap de la Secció dc Guerra Civil del Archivo I Iistbrico Nacio- 
n a l ~ .  1, pcr si no n’hi havia prou, encara es diu que el nomena- 
ment de la Generalitat de Catalunya del personal per a dur a 
terme els Irebal Is previstos en els apartats anteriors rcqucrirh 
la prkvia acccptacib de la Subdireccibn General de Archivos. 
Jo crec yue és un conveni forqa humiliant, 

La signatura d’aquest conveni feta pel representant del De- 
partament de Cultura és un ret que, al meu entendre, atempta 
contra la dignitat de la Generalitat de Catalunya i contra la in- 
tegritat dcl seu patrimoni documental. Per quk no es va signar 
un conveni en qui: s’cstablis un retorn a la Generalitat dels 
originals dels arxius i el permís del Departament de Cultura 
perque cl Ministeri de Cultura els microMmés si l’intereswva 
de fer-ho? Perque ha estat al revés; 6s N dir, resulta que Ili Ge- 
neralitat rnicrofilma uns documents que l i  perkmyen en lloc 
de ser al revés. Aquest coniportamcnt del Departamcnt de 
Cultura, si no es rectifica immediatament, pot perjudicar el 
rctorn definitiu a Catalunya dels esmentats arxius de la Genc- 
ralitat, així com el retorn dels altres arxius i biblioteques de la 
Generalitat d’associaciuns i de ciutadans catalans, que foren 
decomissats I ’my 39 a Catalunya. 

Per tot uixb, formulo al Consell Exccutiu la present intcr- 
pel-lació : quins s6n els propbsits dcl Conscll Execuliu pel 
que fa a la política global de recuperacib dels arxius ciiti-llans 
que encimi són fora de Catalunya? 

Molles grkies, senyor Presidcnt. 
El Sr. 1’liESIDENT En nom del Consell Executiu, pcr a la 

resposta, té la paraula I’Honorable senyor Conseller de 
Cultura. 

El Sr. CONSELLER DE CULTUllA : Molt IIonorable 
senyor Presidcnt, senyores i senyors Ilipuials, bé, passo 11 can- 
leslar la. intcrpel-laci6 que ha presentant el senyor Diputat 
Folch, del Grup del Partit Socialista Unificat de Catalunya. 

J o  cl que voldria dir 6s que sbc el  primer H lamentar que la 
Generalitat de Catalunya no hagi estat reconeguda per clip dels 
textos legals actuals com a hereva legal dc tot el que posscia la 
Generalitat republicana. Aixb, ho liem vist en la consideració 
que, cada vegada que ho hem demanat, per cxcmplc, les l>ipu- 
tacions provincials, cluc són en gran part les hereves de I’es- 
quarterament de la Generditut en altres corporxions de 
menor hmbit, hagin sempre acabat cn res. 

Els  arxius de la Generalitat de Ctitalunya a l’bpofii republica- 
na no es troben solament ii Salamanca; a !a DiputaciO provin- 
cial cte Bmelona hi ha molts i moits fons que pertanyen a la 
Generalitat republicana, i quc també hi s h ,  malgrat quc 
hagin estat reclamats per aqucsta G;ener:ditat estatutiria del 
1980 -el 79 és el cle l’iiprovacib dc I’Estatut. 

Jo voldria dir quc nixo és important, No solament és en el 
camp dels arxius. No tots els bkns, no totes les propietats, no 
tots els actius cie la Generalitat republicana són actualnient de 
la Generalitat actual, perqui! aixb no ha cstat reconegut ni per 
I’Estatut -i aix6 és una realitat jurídica x t u d -  ni per cap 
altra disposició de 1’Estat actual, i ,  en  aixb, hem de ser realistes 
i acceptar-ho així, com un fet, no acceptar-ho corn un fet 
de i1 n i t i u. 

Ja voldria dir el següent : per que hem actuat com hem 
actuat? El senyor Diputat interpellant ha explicat exactament 

la intervenció del senyor Josep I h c t  i la rncva rcsposta. Jo hc 
de dir que vam fer a partir dei inomcnt cl’aquesta intcrpclh- 
cih, o aquesta pregunta, que fou feta pel Diputat senyor Henet. 

A través del Secretari General del Dcpartament s’inicih un 
seguit de gestions amb el Ministeri de Cultura, i jo també, per- 
sonalment, amb eis diversos Ministres que s’han anal succeint 
cn aquest Ministeri des d’aqucll moment, perqui: es pogués re- 
cuperar aquesta docu mentxió. 

El punt de partida del Dcpartament se ccntrwa en l’obtcn- 
ció, obviament, dels documents originals, la propietat dels 
qvals, d’una banda, evidentment, nosaltres creiem que era de 
la nostra Generalitat; i, cl’altra banda, també per a aquella do- 
cumentació quc procedia d’institucions, cntitats i persones 
que foren oljtiecte de decomís en els anys finals clc la guerra i 
en els posteriors. 

El Ministcri de Cultura --els divcrsos ministres i les diver- 
ses administracions que es vim succeir en el Ministeri de 
Cult~m- es tanca absolutament a la dwolucib dels originals. 
D’altra banda, no es tracta solament de la devolucib dels 
originals de la Guerra Civil, sinó de tota docurncntacib que es 
troba en dependencies, en arxius de I’Estat, procedents de si- 
tuacions que no són ben ciares com, per exemple, les que hi 
ha a l’Arxiu Historic Nacional, procedenis de lrasllats des de 
les ]Uslegacions ci’llisencla provincials ciip a Madrid, en epo- 
ques no massa allunyades, com, per exemple, passa amb I’Ar- 
xiu dc Poblet, que es troba a I’Arxi~i Hislbric Nacional i quc es 
trobava, no fa pas més de seixanta anys, a Tarragona. I .  

Bé, totes aquestes situxions és dificil quc siguin reversibles 
per una simple conversa. ks unii actitud molt gcnerai cie tots 
els conservadors i de totes les administracions, de no voler re- 
tornar all0 que es troba en arxius, niuseiis i biblioteques, un 
cop hi han ingressat, sigui quin sigui el procediment cl’ingrcs. 
Aixh no trcu, pcrb, la nostra voluntat i la nostra ferma rccla- 
maci6 de la devolucib de tot aquest fons. 

El que si que alcshores varn aconseguir del Ministeri és la 
concessió --no és freqüent que s’aconsegueixi, pero ho viim 
aconseguir- de cedir Linii copia en microfilm --i, a mks a 
més, financ;ada pel inateix Ministeri - i ,  aixo, nosal trcs viim 
creure que podiem acccptar-ho com a primera mesLira perque, 
almcnys, mcntrc durava la fase de rcclatnacih, cls nostres in- 
vestigadors pudien ja disposar a Caialunya de la docurnenlaciÓ, 
a través d’aqucst es cbpics m icsofi 1 madcs. 

No solament del que es troba a Salamanca, procedent de la 
Ciuerra Civil, sinh de tot cl yuc cs troba als arxius quc clepcncn 
de I’Estat, a Madrid o.a altrcs localitats, procedents cte fons 
cluc es trobavcn a Catalunyii en temps no massi1 reculats. 

Perb hi havia un problctna gravíssim, quc feia difícil, no so- 
lament la microfiImaci0, sinó la mateixa devolució, que 6s quc 
la documentació procedent de Catalunya que és ii Salamanca, 
no es troba classificada. L‘acxiu de Salainanca no és un arxiu 
en el scntit cl’un dipbsit de documentació destinat i-1. la conscr- 
vució i a la f‘uturu o present investigació, sinó que és el diposit 
dc fons procedents d’incautacions d’unes Administracions de 
la justícia militar i ,  per tant, la seva classificacib no 16 res a 
veure amb unn cIassificacl6 destinada a la invesligacib, ni tan 
sols a la Gcil locditzxib. La situació d’aquest arxiu, pcr ;% qui 
el conegui, sabri que, cn carpctcs que diu ((Cuencau es trobcn 
documents cl’Esquerra Republicana de Chtalunya, i en u-lrpc- 
les que diu {<Ministeriu dc I-lacienda)> es troben documents 
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cl ’aj untanients de Catalunya. El caos d’organ it7iiciQ d’aqtiesla 
docurncntacih, en els seus mil set-ccnts íons diferents 6s total 
. 1.i1 primer que calia és unii realiiz;tcih cle la classificacib dc la 
clocu ment aci ri co nsc r vada a Salamanca. 

I’cr tant, .ja sabíem nosaltrcs que, pcr tal d’ajornar i cliferir la 
devolucib d’aquesta documcntacib, el  que cs podria posar con? 
a objecció era scrnprc la dificultat d’una manca de classiíiaició 
deis fons dc Siilaniiinca, i el fet que honi dcsconcixia, atcscs 
les ci ~ C L I  rnstincies cl’i ngrés i fi tia1 ita t s d’nq uc 1 I a doc i1 me ntitci 6, 
111 vcritablc procedimcia dc tnolls dels lligulls allí existents, no 
sempre els lligalls on deia <dIarcclona~ hi havia dintre C~OCLI- 

1ncntxi6 c a l a h a .  I?% a dir que la situació era absol u t a m n i  ... 
Noszlltrcs vam enviiir dos comissionals, et senyor Jaume So- 
brcqués i cl senyor Manuel M~indb, a fer iiria inspccci6, i van 
trcurc un informe absolutanient descoratjador sohre Ics possi- 
bilitats de sa lm*  club hi havia exactaincnt en aquells íons docu- 
mentuls dc Salaniatzca. 

Hom va creure, per lani, qsie, en vislcs a l’obteiicib clcis 
originals, crii ahsolutament neccssari pinoceclir abans ii la SCVR 

classifllcaci0. Aixb 6s ei quc, de I’et, estem fen[ en riquosts mo- 
ments. X Ti ha  LI^ equip de l‘uncioiiai*is o cle persones contracta- 
des pcr la Gcncrnlitni que s0n a Salarnunca, i tcnen fcina pcr a 
molts i wiolts mesos classificant i fcni cilrpeies noves, pastinl 
el que ks de Cntdunyn, sigui de la Generalitat, de pariiis polí- 
tics, d’ajuntaments o de particulars o cte c~u~ilsevol altra p~~occ- 
dencia calalaiia, HI carpctes cspccífiques, separant- 10 de clocu - 
mcntiicili q ~ i c ,  ii travks dels diversos tribunals, que sOn l’origen 
d’nqucsta documcntacib, el ‘I’ribiinal de liepressiis del Conici- 
nissnc i la Maqoneria, o el Trihunal de liesponsabilitals l’olík 
clucs, i molts allres tribunals que són exactament l’origcn cl’a- 
questa documcntncih, han estat bwejats pcr linalilats pura- 
menl circumsf;mcials dcls processos que van scr els quc vaii 
portar ah tri bunds  militars la documcnlacib. 

Aixh es p o r t w i  I\ tcrnie cl’una  nane era rigorosa, i abans de 
ctuinx o divuit incsos, d’aques~a ingent docuineniricih, eslrirh 
dividida la pari catalana i clitssificacla dintre d’ella pcr seccions, 
per orígens, pcr localitzacions, i d’aqucsl;i iiianera nosaltres, 
agathtit-nos a aqucst conveni quc perrnct la imicrofi1rn:iciO i 
per al qual també ks necesdtria la previs clasxificacih, tiridcem, 
en primer Iloc, la rnicrofilmació i ,  cn scgon Iloc, l u  prhvia clas- 
sificació i cl previ iiiventari yuc faran possible la posterior rc- 
clamacih dels fons. 

Aixii és absolutarncnt ncccssari i previ, si IN), no hi ha rcs ii 
ceclatnar, Ixrquk iicluells rlocuments i10 els podem especi ticar; 
110 podcm dir <cayiiclI o aqLIc1I altre fons; aquell o aclucll alire 
Iligall,) pcrcpie aixh no cxislcix, ks docurnciitxi6 que no 
es~nv;~ clestinacla 11 ~ r n  arxiu 1iisti)ric. 

Nosaltrcs, cn ei nostre conveni, enlloc no  parlem de qui 6s 
la propietat d’acluesta clocumcntacib; tios:il trcs fem un conveni 
en el qual ens l i  miteni a convenir aquesta clocumenhcii> dipo- 
sitada, documents Imcedcnts de I’anti&a Generalitat de Cat;i- 
lunya -que és obvi que és l’anliga Generalitat de Ciitiilunya- 
durant els m y s  32-39, que cs c~n~ci-vei i  a la secci0 cic Gucrta 
Civil de I’Arxiu I Iislbric Níicional siluat a Salamancit. 13c fel, 
perii, estem classificant, a liorcs d’m, tota la docu rnentacib ca- 
talana, des d’i nfinitnt de documents cpic pertanyen a la CNT, 
al PSUC i a molts altres piicitts polítics i particulars --mdts i 
inolts particulars que van ser espol iais cle documentacib els 
estcm descobrint ara, en aquests lligalls o en aquests g i ~ p s  o 

en ~~qucsts  paquels de dociinicntacib que es troben dipositats i 
nu classificats A Salamanca. 

Per tan[, nosaltres i10 Iiem rcbutjal pas la propictnt; el coti- 
vcni no prcjjut.ju im deíinicii, de qui té la propictat, simple- 
ment cs convé un w k s  a li\ clocumcntacib per a microfilmur- 
la. Aixb representa, eviclcntment, la reina prkvia de classitica- 
ci6, de separacib d’utis i altres fons i, ii mks a més, de inicrofil- 
tnaci0, cvicle titmenl, pero aixh no pot prcjukjar que, deslirks, 
no continucm la nostra tasca dc reclamació tl’allb qiie pertany 
a la C;enerdiht, i, en gencral, d ’d lb  que pertany a Catalunya. 

IYaltrri banda, 1;i pregutzla és mks implia, em scrnbla, del 
que hi ha ;i Salamanca. Prcgunta : <<La politica global dc recu- 
pcrxib dcls arxius calala~is q ~ i i :  cncura sbn forn de Catal~i nym. 
I Icm (16 dir que, a part d’nyuests arxius de Salamanca cluc, evi- 
dcntmcnt, incloim la part m6s important de clocumentacii) 
icccnl de Catdtmya qric cs t roh forfi cle Catalunya, estem 
t‘enl pci. II 1 ’Arxiu Naciond de Catalunyu LIIM recu pcríicii, de 
documentucii, cluc es trolm fora del pnis. 1)’uclues~a manera, 
nosaltres lieni entrat cn cotilactc arn b cliverses pcrsoiiiilitats CIC= 
l’cxili, que hi ha ii l’cxili, o CIC Ics que es Irobeti :I Catalunya, 
quc tcncn documeiitncib cluc hauria dc tornar II Catalunya, i 
així cstem Ingcessunt documcntació quc era 1-1 París, en posses- 
sió cle .lonn Mussol, clcsprks passii a l’crpinyi, ii (li sposicib dc 
Joan AK~LI&, i després cn tingucr.cn cura cls senyors Rarttrl i  i 
Lluís I’stcve; I:] docurncntacib dcl Fons Nacional Cutdh, 
aq~ ies t  h a  cstai cedit ii 1’Aixiu Nacional CIC Clatalutiya. 171 Ibiis 
#A helarcl FAbrega, donat pcl senyor A Iselart1 Khrega, catalh 
resident n Mexic, inlcgt‘ada lrcr una coniplctissima colkcci0 
de Ilibres c;-ttalans puhlicais a Arncrica del Suc1 durant el fran.1- 
yuisme, ha i iigressal ii I’Arxiu Nacional; el fons Abelard 
‘[’ona, corrcsponeiit ii la donacih de I4iirxiii personal CIC l’es- 
mcntut senyor, cxilial a Amb-ica, ha tornat i i  l’Arxiu Nnciotial 
. 13arrcramciii, i haig de dir cxaclameni dir, va arribiir 11 la Ge- 
neral ¡trit la docu mentacci6 clc l’arxiu persona l cle Rosch i G i tn-. 
pera, que, cn una ncgrxiaci6 amb el Miiiistcri d’Afcrs I ixle- 
riors, quc dera  el dipositari, ha ingressat ii 1’Arxiu Nacional dc 
cat a I k I n y a. 

Nosaltrcs iiitentetn cluc tota la docuiiiciitacib qiie es troba ;t 

fora dc Catalunya, o en inans de persones qu6: 110 en podcn iis- 

scgurar Li seva conseiwicii) cle forma pública, pugui ingressar :I 
I’Arxiu Nacional de Critalunya. 

Aqucslai és la nostra política, i tw solament els f‘ons grocc- 
dents d’aqucsts anys dc: la Guerra Civil o clels anys de I’exili, 
sinó dc fons d’kpoyues anteriors. I-lc d’aiiunciar també que 
hem signat, i ja ha corneiqat a ingressar t i  I’Arxiu Niciond rlc 
Catalunya, els fons proceclents dc I’Arxiu dc lluran i Das i dc 
I h r a n  i Ventosa, i ,  d’aquesta manera mirem, d’unu muncr;i 
regular, ingressant tots els fons que tinguin interks pcr :I 1 ~ 1  his- 
tbria recent i contcmporinia de Cataliinya, fins a fer de I’Arxiu 
Nacional de Catalunya im arxiu que sigui cl coniplemcnt ctc 
I’Arxiu de la Corona d’Arag6, que rcprcscnta 1’:irxiLi dcls fons 
historics anteriors al segle X I X ,  

Tmnatcix, ens iroliciii, peri), amb una pi r t  importml clcls 
arxius piiblics catalans, cls arxius de la Cimeralitat o CIC lli 

Mancomunitat, quc no hi seran de inorncni, i conficin quc hi 
siguin. Actu;tlment es troben dipositats R la Dipiilaci6 provin- 
cial de kircelona. Així, confiem que puguin també ingressar a 
1 ’Arxiu Nacional de Catalunya, i, igualment, quan nosaltres 
pugucin fer una valoracirj i un invcntari general dels fons cats- 
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lans de 1’Arxiu dc Salamanca, també en farem una petició 
formal a les autoritats de I’Estat pcrquk puguin ingressar a 
I’Arxiu Nacional de Catalunya. 

i aixb em sembla que pot contestar la intcrpel-laci6 del 
senyor Diputat. 

Moltes grhcics, senyor President, senyores i senyors 
lli p utals. 

El Sr. PRESIDENT : EI senyor Ilipulfit interpeldant té la 
paraula per al torn de replica. 

El Sr. FOLCH : Senyor President, senyores i senyors Dipu- 
tats, molt breument, per a agrair la intervcncib del Conseller 
de Cultura, i per H celebrar algunes CIC les noticies que ens ha 
comunicat, com, per exemple, aquesta de la recuperació cle 
1’Arxiu de Rosch Girnpera que, segons ens diu, cles d’ahir estil 
integrat a I’Arxiu Nacional de Catalunya. 

Per cert, jo abans he alhdit l’ucord -&urniliant>> hc dit, i 
podria dir <<vergonyant>> - que es va signar amb el Ministeri 
de Cultura en data del 22 d’octubre, i, per exemple, el Conse- 
ller ens parla avui de 1’Arxiu Nacional de Catalunya, que és, 
que jo sapiga, cfectivamnt, cl nom oficial d’aquest arxiu, i, 
cn canvi, en aquest conveni, es parla constantment de 1’Arxiu 
General de Catalunya. I, és clar, hi ha una mena de voliintal 
d’arnagar el que és el nom autentic i oficial per, suposem, no 
inclisposar-sc amb els signants, amb els cosignants del convcn i .  
Em sembla molt positiu, evidentment, que es classifiquin els 
rons existents a Salamanca, perb he de dir que quan he fet 
abans la crítica del conveni, em sembla que en el conveni, al- 
menys, hi hauria hagut cl’haver una clhusula que digues que 211- 
menys la part de Ia Generalitat no renunciava a la seva propie- 
tat sobre els antics arxius de la Generalitat republicana. I aixo, 
almenys aquesta cliusula, 6s el que trobo a faltar en aquest 
conveni. Perquk no n’hi ha prou que hi hagi declaracions als 
diaris -com n’hi ha hagut aquests dies d’alguns alts funciona- 
ris de la Gcncralitat dient que no hi havia hagut cap rentincia ii 
aquesta propietat-, no tinc objecció que es fixin aquestes cle- 
clarncions als diaris, perb el lloc de fer aquesta declaracii, era 
justament el Diari Qficial. 

Se’ns ha dit tambk que el Ministeri de Cultura s’ha tancal, 
es va tancar absolutament a la devolució dels originals. Jo vull 
dir que en algun moment el Ministeri de Cultura ha tingut una 
posició pública diferent. 151 mes de marc del 80, el Ministre de 
Cultura d’alcshores va enviar un telegrama al senyor Jaume 
Serrats -que aleshores era Dircctor del Mundn Ir)iar¡o, ara &s 
director del diari Avui- cn que deia : i<Muy agradecido por su 
alusibn sobre devotución a Cataluiia cle 10s documentos de la 
Generalidnd que se encuentran en el archivo de Salamanca, 
Desde hace mucho tieinpo he descado gestionar esa dcvolu- 
ción; csloy ahora estudiando In forma concrela de realizarla. 
Creo que estoy en condiciones de promeler que ese trozo de la 
historia de Cataluña tendril 10 antes posiblc su acomodo en Ca- 
taluña. He despachado con el PrcsicSenle dcl Gobierno este 
asunto y he canseguiclo ya todo su apoyo,>> El Ministre de Cul- 
tura es deia aleshores Ricardo de la Cierva i el President del 
Govern era aleshores Adolfo Sucirez, que eren diferents dels 
quc ocupaven aquests llocs la data del 22 d’octubre, que és un 
altre dels fets quc jo he de confesar que m’ha sorprks en veure 
el text del conveni : que hi hagués la precipitació R signar un 
conveni tan desfavorable amb un Govern quc estava desnonat 
el 22 d’octubre. El 28 d’octubre hi havia d’havcr eleccions; se 

sabia que hi hauria un canvi de Govern, i el Iogic és que, cxce- 
ple que hi hagués hagut un conveni molt favorable, la pruden- 
cia mks elemental hauria aconsellat csperar uns dics per a 
signar el convcni amb el nou Govern, perquk jo, francament, 
no puc crcure que I’actual Ministrc de Cultura tingui, respecte 
als arxius de la Generalitat, una posici6 més negaliva que la 
que va tenir el senyor La Cierva, ni puc creure que l’actual 
Ministre de Cultura pugui fer vdcr, per a retenir ayucsts 
arxius, el dret de conquesta. 

Moltes gricies, senyor President. 
13 Sr. PRESTDENT : El senyor Conseller desitja replicar? 

El senyor Conseller té la paraula. 
El Sr. CONSELLER DE CULTURA : Jo el que voldria dir 

6s que em sap molt dc greu, pero jo he estat testimoni de mol- 
tissimes promeses del Ministre La Cicrva, i, mentre les deia, 
els seus alts funcionaris anaven dient que no amb el cap. Vull 
dir que el Ministre La Cierva va prometre la devolució de tot 
el que en cls museus, arxius i biblioteques de Madrid pertanyia 
a Catalunya, i ho va prometre a tothom, des del President Ter- 
radeilas fins a I’Abat de Poblet, fins als directm de les biblio- 
teques i arxius i museus de Catalunya. Aixo no l& cap valor, i 
aixo ho sap tothom. El que he dc dir és que jo voldria que aixo 
fos veritat. Treballem per aixo, per aixo confiem. Si vam 
firmar aquest conveni el 22 d’octubre 6s perquk l’antcrior 
Govern, l’anterior Ministeri va entretenir mol tíssim tots els 
nostres convenis negociats cles del moment de la signatura 
dels traspasses, i abans d’acabar el seu mandat, per dir-ho així, 
van voler signar tot allb que j, estava tractat, perquk tambb no- 
siiltres tenim els nostres dubtes que arribessin a signar fins i 
tot aquest conveni, i el que G mi em sembla és -corn el senyor 
Dipilat indica, jo també ho crec- que el nou Ministre tindrk 
una actitud més oberta. Si cs així estar6 molt content que es 
pugui millorar i complementar. aquest conveni. Aixi jo ho 
exposo i, a m6s, ja ho he exposat, perb ho tornaré ii repetir al 
n w  Ministeri de Cultura. 

Res més, senyor President. 

Prcgnntes amb resposta oral 

EI Sr. PRESIDENT ; Passcm ara al darrer punt cle I’orclre 
del dia, les preguntes amb resposta oral. Els senyors Diputats 
tenen la llista d’nquestes preguntes; els haig de comunicar que 
hi ha hagut una variació perque en cl c i m  del dir1 d’avui han 
estat retirades les preguntes que havicn formulat els Diputats 
senyors Medir i Padul.lks, registre 6859, i la pregunta que 
havia formulat el senyor Besa, registre 5970. 

Comcnccni, doncs, amb la primera pregunta de la llista, que 
es la quc ha de formular al senyor Conseller de Sanitat i Segu- 
retat Social la senyora Diputada Rosa Rarcnys, dcl Grup Socia- 
lista, La senyora llarenys té la paraula. 

La Sra. BARBNYS : Senyor President, senyores i senyors 
Diputats, formularé la primera i la segona prcgunta al Conse- 
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ller de Sanitat, pcryuc s6n del niateix lema, scnyor President. 
El Sr. PRESTDRN1’ : Molt bé, molies griicics. 
La Sra. RARENYS : &, la primera de Ics preguntes 6 s  rela- 

cionada amb I’anibulatori de La Mina, que era ~ i n  dels temes, 
cl de I’Assistkncia Sanitaria, que anava inclbs en el Pla Intcrde- 
partamental que vircrn aprovar en aquest Parlíirnen 1 ía iins 
mesos, fonamentat espccialmcnt en la situacib infrastructural 
del barri dc La Mina i la maiica de scrveis i equipaments quc hi 
ha en el mateix barri, corn a conscqihhcia -i ho dkiem ja en 
aquell mornenl, quan estivern discutint cl Pla 
Interdepartamental - d’una concepci6 shcio-urbanística cspc- 
cífiea en el moment cn qui: es van construir els hiibitatgcs cl’a- 
q LI cst a barriada . 

ctica tat con? eta qmwat - cluc la politica de Govcrn de la Ge- 
neralitat i clel mateix Govern local, ks  a dir, de l’hjunlamenl 
de Sant Adri& porti a cap I’experiencia cl’un projecte coorcli nul 
cntrc els diferents departaments, que ajudin ;i1 desenvol upa- 
iiient de la qualitat de vida del ciulaclA d’una manera global i 
intcgrada. 1 3  ii dir, que 6s aquesta la teoria quc sempre estem 
defensant els socialistes, cpe cal coordinar la polí lici^ sanitliria 
amb la política dc serveis socials, amb la politica cducativa, 
amb el mcdi umhicnt, etcktcra. Aquest Ph, realment, si s’acri- 
ha a porlar a cap en la seva tolalitat, scrB una exlierieiicia pilot 
.jo penso que molt interessant. 

ks en ~cluest sentit que cns volcm refcrii; amb aqucsta pre- 
gunta que ícm a l’lionorabic Conscller, que, pcl quc fh rere- 
rkncia a I’assistkncia saniliria, sabem que ei Govern de la Ge- 
neralitat ha comenr;at a íer contactcs amb I’Ajuntarnent de 
Sunt Aclrii ii través d’una Comissi0 i s’han posal en niarxa.ia al- 
g u e s  resolucions sobre la transformaci6 de l’ainbulalori de 
Sant Adrii en un centrc d’assistencia primiria. 

Creiem cluc aqucst 6s ~ i n  terna urgcnt. El PIU diu que s’hauri 
d’womplir cluranl I’any 1983, estern gaircbk ja II mitjan any 
1982, i nosaltres creicm important cíc formular aquesta pre- 
gunta oralment al senyor Coniscller i ,  a. la vega~la, recnrdar-li 
que en aquest ambuliitori que en quest moment funciona hi 
ha iins 41 000 habitanis que tcnen farnilies ..., entre els que 
tcncri cartilla i Ics kimilics, unes 40 O00 persones que han d’a- 
cuciic a aqucst arnbuhtori, que no rcuneix Ics condicions ade- 
quiides, i ,  ii la vegiidai, dintre aqucstu barriticla hi ha bastants 
ciutadans que estan sensc Scgurctat Social. 

13n cl 1% cslablert pcr la Gcncraliht es diu texliraliment qLie 
la transformacib de I’ambulatori de La Mina en un cenire assis- 
tencial jeraryuitxal li: per objectiu atendre tota la pobiiicib, pcr 
clonar iina assistkncia priniiiriii in@s complet ~ 1 .  i ,  ii 121 vegada, dis- 
miniiir determinats costos, ja que la millora de I’nssistencia pri- 
miria facilitarh n o  haver de recGrrer cn moltes ocasions B l’as- 
sisiencia especiahixacla. I, a la vegacla, aquesta assistkncia de 
I’ambulatori iirnplia dintre la pohlaci6 podri atendrc totes 
aqirelles pcrsoncs que sense tenir Scguretat Social, pcr mitja 
d’un conveni que  cs hrA amb I’Ajuntarnent, podran tenir co- 
bertes les seves liecessitats sanithies, precisment quan aques- 
ta població 6s la que estil, la tmioria de les vegades, e n  les 
capes socials m6s dcsvalgudcs : és geni aturada i gent en sitiia 
cions cconbmiques infrahumrines. 

Aquest 6s el motiu cl’ayucsta pregunta, 6s a dir : Quin és el 
cal e 11 dar i est ab I e r 1 pcr a 1 a t r an s for mac i 6 cl ’ aq uc s t ii 111 b u 1 a t o r i 
dc La M i m  cn un ccntrc d’assistkncia assistcncial 

U Pla Intcrdepartamental pot suposar --si es porla ;I la 

jcrarquitmda. 1 lu segona pregu nln feia refcrkncia també al 
tema sanitari i concrctmcnt íi1 Centre d’hsistkncia Primh*ia 
a Sant Aclrii de Ilesbs, que es va inaugurar cl 26 de juliol, en cl 
clud va acudir 1’1-lonorablc Conscller i rcprcscntmts dcl 
Govern de la Generalitut, i en el mateix dia que s’inaugiirava 
es repartia un comunicat clicn t que les especialitats hisicIues, 
de primer nivell, estarien cohertes ahans de finals d’any. Per R 
aqucst tema tarnbk s’han fet reunions entre la Dircccib d’As- 
si st Bncia Ex t sahos pi tal Bri ii  i representants de 1’Aj un t amen t cic 
Sant hdrii de Bcsbs, rciinions cn qu& d’alguna manera, ver- 
balment, s’han cstablcrt, cs van cstablir uns terminis per a 
donar compliineri t a la posacla en marxa d’aqucstes especiali- 
tats br‘isiques cle primer nivell. I bé, cn aqucstes c~nvcrscs 
orals s’hwia acordal d’atguna manera que cl setembrc hi 
hauria l’cspecialitai cl’anhlisis clíniques, quc l’octubrc hi 
hauria la consulta cspccialitzada cl’oftalrnologia i cirugia, que 
CE novcmbrc hi hauria CIZ marxi-i les consultes de pncumr)logia, 
cardiologia, digestologia i radiologia, i que el desembre es po- 
siiria c n t‘u nci o n a  me n t 1 a t rau mato 1 og i a i 1 a rc li ah i I i t aci ó. 

Nosaltres estem piw>ci i  píits perqvk tamtrk -ja han passat 
quiitrc rimos del final dcl 1982 i encara n o  hi lili Ics especiali- 
tats CII el Ccntrc d’hsistkncia Prirnhria. ks un ccntrc necessari 
per N poder atendre Ics iieccssitats de la poblíicih, i, en definiti- 
va, la prcgunta tamhé venia plantcjada perqui: ens digués el 
senyor Conseller quins shn els motius pels qu‘ d 1 s cllcafa 1 3 0  

f~~iicionen els serveis especialikils en aquest ccnlrc i quines 
sOn 1 es previ si uns de fiinci o n m e n  t d’aq uest. 

Gricies, senyor Prcsident . 
El Sr. PRESIDENT : En i i w i  del Consell Executiu per a la 

rcsposta tk la paraLila I’Honoi*able Conseller dc Sanitat. 
EI Si-. CONSI<LI,ElI [)li SANI‘Wr 1 SEGURETAT 

SOCIAL : Scnyor J’rcsidcn t, scnyorcs i senyors f3iputals, jo 
agraeixo realment a la 1 klushr, iliputada senyora 13arcnys, q ~ i c  
rn’hagi formulat conjuntaincnt Ics ducs prcguntcs. Així, per 
economia de temps, crec que rcsoldrein -i cspero que 
s ~ ~ l j s ~ ~ i c t Q i . i ~ ~ ~ n ~ -  aquests problemes tan lligats, tim Iliguls 
dcs del punt de visla de la seva cspcciikitat com des del liunt 
dc vista de la proximitat gcogrhrica dels dos punts sobre cls 
qrials la 11-Iustrc Diputarla m’intcrsoga. 

I.,a senyora 13arcnys concix molt bé -he tingut ocai6 clc 
parlar-ne altrcs vegades- yiiins són cls nostre neguits pel que 
fa n millorar l’atencib primitria. Jo he dit moltes vegades, 
senyora Rarenys -i i10 pretenc amb aixb ser original, Imqui: 
6s una constatacib que h o  pot fer, no es ncccssita ser ni ~nclgc, 
ni sanimi, sin0 cluc ho pot fer qualsevol ciutxii-, que i’assis- 
tbncia sanithia CIC la Scgurctat Social funciona forqa bk, jo m’a- 
treviria a dir que molt 116 pel que fa als últims nivells, pel que 
ik als hospitals, siguin de la xarxa prbpia, siguin cle 11-1 xarxa 
concertada, pel6 cn canvi hncionen hastant malaiment licr 
uiiii scrie de causes -en l’anidisi de les quals ara no 
entriircm-, ii nivell d’atcnció primiria. I a ixo és greu, perclub 
cl ciutadti se sent cles;itcs, perqui; esti realment desassisí it, i 
cncara per tin altre motiu, perque aixb repercuteix fonarnen- 
talnient sobre cls inatcixos centres hospitalaris, perqui: com 
que aquests si que funcionen bé, i aquests sí quc ;itencn els 
malalts, cls malalts que no tcnen atcnci6 CII la pritncra línia as- 
sistenciai rccnrren, i~i~‘~tilrncnt, malauradament, a 121 darrera, i 
sobrecarrcguen les consultes d’urgkncia de tot nyucsts gratis 
ccntrcs hospitalaris i petits centres hospitalaris cluc hi ha ii Rar- 

javier
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celona i als SCUS voltants especialment. No parlo ara del medi 
r~ird, sinó que parlo especial ment d’aquesta conurbació barce- 
Imina, que cs on es donen especialrncn~ aquests gruns 
problemes. 

Re, dintre d’aquesta problernlitica, com sap molt be la 114~s- 
trc Diputada prcguntant i la resta de senyors Diputats, nosal- 
ires hem posat en practica un pla cle transformació de I’atcnció 
primhria, pla que té, evidentment, les seves dificultats i que 
no va -ja ho dic per endavant- segurament tan de pressa 
com nosaltres desitjaríem i corn desitjaria I’usuari, corn desitja- 
ria tothom, perb del qual ja comencem a tenir algunes expe- 
riencies favorables. Aquí hi ha persones que sr-ihen, per cxem- 
ple, que tenim un centre pilot fuiicioiiant des de Ta més de sis 
mesos a la Ciutat Badia, en un ambient més o menys similar. al 
que explicava la senyora Barenys, i jo haig de dir -encara que 
no sigui aquest el cas- que nosaltres estem molt salisrets de 
com funcioni) Ciutat Badia. L’usuari, i aixb bs molt més impor- 
tant, n’csti encara molt més satisfet, i per I-I nosaltres sí que 
puc dir que el balanq que podem fer d’aquests primers mcsos 
és positiu en el sentit que cstalviem diners, perque, encara 
que sembli mentida, quan els mctgcs hi van durant més temps 
i atenen millor cls malalts, en contra cl’allo quc hauriu de suc- 
ceir, els malalts hi van menys i, a més it més, exigeixen menys 
receptes, i aixb és, en definitiva, cl que es trnctava de 
demostrar. 

Bé, imant fi1 tema de 1;2 senyora Uarcnys -i perd6 per aques- 
ta digressi6--, nosaltres, desprks de Ciutat Hodia, tenim dos 
centres q ~ i e  volem jerarquitzar. Vull dir que nosaltres tenim 
ducs maneres, dues vics paralkles, que utilitzem a la vegada, 
per tal de modificar el funcionament d’aquests ambulatoris, 
d’aquests dispensaris. Una ks la creacih de nous ambuiutoris, 
del que en diem ara centres d’assistkncia primiria, que ja són 
concebuts arquitcctbnicament ci’una altra miiiiera a com sbn 
fets eis actuals, i ja sbn contrxtats els rnctges amb unes altres 
condicions de treball. Anant de c i m  a aixb cle que j a  ha parlai 
la senyora Barenys, dc lit jerarquilzaci6 dels metges que hi 
prenen part, els mctges que hi ha al capdavant. Bé, aleshores, 
nosaltres, paraiklament a fer aixb -que aixb, com poden 
comprendre eis senyors Diputats, és una via eticac, perb lenta, 
cluc rccluercix In construccib dcls edificis i desprks 
l’equiparnent-, tenim una altra via, que és la recoiiversib d’e- 
quipaments .ja existents. Aquí hi ha tines certcs dificultats, 
pet’quk no sempre els metges estan voliintkriament disposats a 
canviar d’sfafus, a canviar el seu rkgim laboral, i, pcr tant, aixo 
s’ha de fer -perque, naturalmenl, aixh sbn uns &els adquirits 
que nosaltres estern obligats, i ho fem amb molt de gust, a 
rcspcctar- f‘cnt els acoblarncnts que calguin, traslladant, 
donnnt oportunitats als metges que no volen passar a fer més 
hores amb unes condicions laborals diferents en altres centrcs 
dc t reball, ctcctera. 

Aixh és realment el que ha retardat potser una mica la pri- 
mera de Ics preguntes que m’ha fet la senyora Rarenys. La 
segona ha tingut uns altres motius que després explicarc. 
Calia, per a atendre la Mina, de I a  mateixa manera que a la 
Mina estern fent ara, amb un altre centre d’assistkncia primb 
ria, que es diu <tCanteres)r -jo crec que s’hauria de dir {<Pe- 
dreres)}, si és que ho volem traduir, pero, en fi ,  aixh no t& 
gaire importhncia.. . Aquests dos centres van paral.lc!anient, i 
en els moments actuals s’han creat ja les plantilles jerarquitm- 

des, s’ha fet ¡’oferiment de jerarquització als mctges cluc hi 
són exercint en plava dc zona, s’estaii fent cls concursos d’aco- 
blarnenl o de trusllai, i s’ha lct ja --s’ha fet ja, pel que fa a la 
Mimi- la convocatbria de les places jerarquitzadcs. 

Val ii dir que, a la Mina, unit part dels metges que hi havia 
han acceptat el seu nou siutus laboral i una altra part han optat 
per buscar una altra colkmcib cn un altre centre assistencial. 
Pero les places necesshrics per a la Mina puc gmntir  a la 11-lus- 
tre S ~ I I ~ Q I X  Dipuhcla que ja cstan en el concurs actualment cn 
curs, i valgui la redundhcia, dcl mes dc maig, i que clurant el 
mes dc juny ja cornenpui a I‘uncionar el centre d’assistencia 
primaria de la Mina d’ncord amb aquesta nova concepci6 de 
l’assistencia primiria. 

Un ullre tema que ha  plantejat la senyora Diputada en rcla- 
ci6 amb aixo és el de I’assistkncia als malalts que no s6n hencfi- 
ciaris de la Seguretat Sociiil. Ella mateixa ha dit cluc aixo es 
dur i  a terme paral-lelament ii l’cstabliment cl’uns convenis 
amb I’ajuntanient de cadascun d’aquests ce11 tres, de tal 
mancra que nosaltres, també, a Iravés d’una altra Direccib Ge- 
neral, CIC la Direcció General cle Serveis Socials, cn aquests 
casos, mirarem de subvcncionar l’ajunlamcnt perquk es pugui 
pagar d’unr-1 manera directa o indirecta I’atenciÓ als malaltsquc 
no són beneficiaris dircctcs dc la Seguretat Social. 

Tambk, dc passacia, i a títol dc comentari, dir6 a la senyora 
Rarenys i als Diputats aquí presents quc aixb, fins ara, il Ciutat 
Badia ens ha portat menys prohlemes deis que realment ens 
temíem al comenc;ament. La Mina és un tcma scgurament 
més complicat, perque el nombre de possibles malalts, el 
nombre de possibles usuaris no alesos djrcctamcrit per la Segu- 
retat Social proporcionalment deu ser més gran, Aixb, pel que 
fa a la primera pregunta. 

Pel que fa a la segona pregunta, jo diria a la senyora Rosa I h -  
renys que tC: més ra6 que no pas en la primcra; nosaltres ens 
hem retardat m6s del que hauríem desitjat, a causii d’una s h i e  
de problemes que jo explicaré molt per sobre, perquk s6n 
tcmcs ubsolutnrncnt adininistratius i que podcn tenir una ini- 
portincia relativa, perh que, en canvi, s6n dels que ens han 
condu’it a aquest lleuger rctarcl que tenim en el calendari pre- 
vist. ü e  tota manera, les inevcs notícies sbn cluc I’hjuntament 
de Sant Adrih ja cstb més o menys d corrent ri’aquesls 
con fl i des. 

Nosaltres, per tal dc fcr tot aquest gran programa, dc rcorga- 
nitzacib de l’atencib primhria, tarnbk hem hagut cie modificar 
les nostres estructures administrativcs, i, per exemple, entre 
allres coses hem hagut CIC proccdir a la S w i Ó  del que sc’n dckn 
Sisena i Setzcna Administracib Sectorial de la Seguretat Social 
a Catalunya, i ha calgut tambk reordenar la resta cl’kiminislra- 
cims a totes les comarques :i quk feia referencia la senyora 
Rarenys. 

S’hn nomenat un  noti director, s’ha nomenat un no~i  admi- 
nistrador responsablc de I’hrca, i ha calgut, a més, redistribuir 
iot alli, que cn diuen els ctcupos)>, o sigui, toles les cartillcs en 
club estaven inclosos cls bericficinris que anwen a especialistes 
de Radalona, han hagut d’ésser desglossades, clescloblaclcs per 
les dil‘erents poblacions, i aixQ reconec que ens ha portat mes 
temps del qiie hauria estal rtcsithjable. 

De tota mancra, també li  puc donar una notícia fworablc en 
aqucst sentit : cn data 17 de marc es va autoritzarja una part 
impostant de la plantilla cle nova crcació necessiria; finalment, 



clcspr@s d’unn skrie de propostes dc la nova direccib de la 
S i fsc nit Acd in i t i  i slracii) Sec tor i al, c 1 Scr vc i d’A ssiste lici ;i I’ ri ini- 
ria ha acccptiit corn ii viilirla la proposta qiie cti aqiicst sentit se 
l i  va íotmiular cl 2 dc maig d’enguaiiy, i el dia ‘7 clc maig el 
Servci d’Assisikncia IW-nhriii t rmeté  un i n  fornie í‘worahlc. 
Aquestes placcs liari anat també, cii gran part, a 1ii convocato- 
riu CIC trasllat del nies de maig, i ,  per tant, jo espero que tiul-ali t 
cl ines de juny  .ia cotneng-lrh a i’uncionar una borra puc1 clc Ics 
cspeci;i\iíals en el centre d’assistkncia prirniria de Sant hdrih 
CIC 13x8s. 

Mol les grkics, senyor President; mol les griiccies, scnyores i 
senyors Diputats. 
1Y Sr. PKESlX)i1N’l’ : L a  scnyorti J )iputada dcsitja replicar o 

rep reg unt a r ? 
La Sra. I4AKENYS : Si‘, senyor President, des de l’escb mat- 

eix. i-kspectc ii 1 ~ 1  segona prcgirnla qire havia fet U I  senyor 
Consellei: L,’Ajuntamcnt 110 era al corrent cpic cl tcma del 
centre d’assistkncia primhri;i cstigués tan avaiic;al. fi1 que sí 
quc sabia I’A.iuntamcnt és quc cn sis mesos hi ha hagut tres 
canvis dc director cl’iirea i es temia que tiixi) lici dificultxva. 
k r b  és que la Conselleria, el 1)cpartumcnl dc Sanitat no havia 
informat 1’A.juntamcnt que aixh s’cstava rctarclaiit, i cl’;iquí ve 
cl motiu de la nostru pregunla. I’otxrsi hi haguks liagiti més 
cosnunicaci0 hauríem estat, no  mcs Iranqiiils, pcique el centre 
ks tieccssiiri i 13s urgcnt, pcrb, com a minirn, hauríem tiiigut la 
i n Eo i* maci t5 qu c cns cor rcspon i a. 

Rcspecte a la primcrit pregunla, B Iu del barri dc lu Mina. 
‘Lhrnbi: ens ternicm - i  eiis teniem- que 6s LIII problema que 
els inctges 110 cs volen jerarqiiitzac, com vosti: molt tik ha dit. 
1 3  que passa 6s que la informació que riosaltrcs tenim, i aixb 
cns preocupa, &s cluc li1 COSII miri mks llarga que cl nies CIC 
juny. A liosallres ens liari arribat oiics quc fins l’agost no es 
Tari cl  c o m m  i el setembre possi blcrncnt no podri carnenvar 
i1 hncionar. 

Si fbs així, desitjaria cluc Ics scvcs paraules es complissin i 
els seus terminis fossin rcnl itai, esla ricni coiitents, perqu8, 
com li clcia ~b:tns, cl barri de la Mina necessita, cvidenttncnt, 
que aquest centre es posi CII i‘uncionamcnt per t? aquests qua- 
ranta mil h;ibitanls que necessiten U ~ B  assistcncia smitiiria pri- 
miria al nibs urgent possible, amb totes Ics condicions ncces- 
shrics, l3cr tm1, jo l i  agrairia, senyor Conseller, que si, de fet, 
c1 nies cle maig hi ha COIICIII’S -yuc ja s’acaba el ilies de maig, i 
no ha estat convocat, si no em falla la informmib- i el MCS CIC 
juny voste diu que cl ccntre coimcnc;ari a limcionar, cluc m i  re- 
ferm& aqucstcs dates licr R poder, doncs, inf‘ormnr i posar’ cn 
íhncionamcnl el Ireball que calgui del municipi. 

C iricies. 
131 Sr. PRESIDl” : El senyor Coiisellei- c-Icsitja intervenir 

novament? 
El Sr. CONSEl,I,HIC DE SANITAT I SEGUIC13AT 

SOCIAL : Si, gr;:lcies, senyor I’resiclcnt. Jo vull reiteriir a la 
senyora 13;irenys idlb quc he dit. Aqucst mati mateix he repre- 
guntat ii la gcnt dcl Scrvci quc sc I I ’OCLI~R ii veurc si .jo poclia 
fer ayucsta xfirmació avui al Parlament, i ni’hiin dit que sí. Jo 
cspcro que  ~ C I  em f m n  queclac mulament, senyora Harenys. A 
mi m’asscgurcn que aixb va al concurs del incs de maig, i yuc  
durant el mes de juny es poclrii posaI en piictica. Si no ks així, 
~ O ~ C Y ,  lamentar& inoitíssim equivocar-mc i haver fet cl riclicul 
en ple Parlamcnt. 

PCE que i3 a l’nltrc mis, la scnyora Ilmnys, cfectivtiment, 
t& tanta intbrrnacib com podria íenir jo. .Ji\ hc dit cluc resumiria 
els lemes administratius. Mcctivament hi ha tiagiit un canvi 
ulterior, nl qud jo no he  fct esment, pcrquk cl director que 
I‘uncionalnieni leníern pos;it i i  la Scctorial, va dimitir pcr haver 
g~ranyat un  concurs provision;il, en fi, d’una iiltra ocupacih 
d’unitats CIC valoració medica (l’incapl~citals, i aixb és un dcls 
motius cluc Ixin contri bLiil~-1 retarclar-hn una mica més. 

Moltes gracies. 

I!E SI: PR13SIUF,NT : Continucrn mi amb la pregiinta al 
Coi~scll I’xcculiu sohrc quins sOn els SCLIS propbsits pel quc fil 
a les pistes forestals obcrtcs pcl Dcparkimcnt cl’A.gi*icuItura, 
iimadcri a i Pcwi ii la sem dc Mont-roig. I~oriiiulari~ aqucstii 
pregunta el Dipiit;it senyor Pcre Ayguad6, del G r u p  Socialista. 

FI senyor Ayg~iiidb li: la Ixirauln. 
~i SI-. AYGUAD~; : Senyor PresicIcnt, scnycms i scnyors 

Diputats, el motiu t i ’ i~lucsta pregunta 6s sobrc i i i i a  mnii im- 
portantissi m i ,  nosaltres pensem, per ;I Catalunya -aqaresi 
Rirlamcnt en la Comissib de llolítica ‘krriiorid aixi ho va 
constat;ir-, quc shn les serrulades del Montsec. Elles sbn I’hk- 
bital cl’una riquesa occllística molt important pcr II Catalunya. 
Jo eshlviark ti les senyores i als senyors dc llegir-los tota la I’C- 

lacib cl’ocells que cs troben en aquesta xona, perb si quc cal dir 
que aquest és un palrimoni d’enormc riywsa per al nostre 
país, i cluc, cvidcntmeiit, en aquesta zona cs trobcn ocells quc 
no  es troben cn cl’allrcs CIC Critalutiya, ni fins i tol dc I’Estat es- 
panyol. LJria ci’ellcs són els voliors, quc si bk cs trobcn en 
altres llocs de Catalunya, cluc s6n c? In xona dc Tortosa o als 
ports clc Ibscit, pricticarncnt la colbnia més important és a les 
serralades dcl Monlsec. 

ks possihlc que alguris de vostks es pregunlin si tenen ini- 
portincja uns qutints acells - pcrquh pricticliment no  sunwí- 
em ~ i n a  vintena CIC pmllcs- pcr ii portar-los aquí al Parla- 
ment, perb ks cluc aquests s6n cls iiltims que quedcn. La im-. 
portimcia 6s d’alguna manera patrimonial, 6s una cosa ytre al 
Dipulal cluc els paria l i  sembla quc hauria cle quedar pcr als 
nostres fills i pcr als nostres nkts, perb és yuc :i la vegada tenen 
importhncia per a l’ecosistetna, una impot’tincia pcrclue aprofi- 
ten Ics carronyes, les rcstcs cl’altres anitnals; per tant, fan iiiia 

funciG de netcja molt iml~ortan t, una fiunci0 de ncteja saiiitiria. 
Si E es veritat cluc en I’antiguitat -fa ja uns anys- la utilit- 

zacib CIC cavalleries per als conrcus ngricoles produ’iri que molts 
d’aquests animals, quan morien, fossin IlenGats als harrrtncs en 
molts casos, i ,  per tant, aquests animals gaudien rl’una alimen- 
tacih molt important, i quc cn Hqucsts moments, per la meca- 
nitzacih agrícola aixb no és possible, no vol dir que no hgucrn 
de mantenir I’ccosistema, perquc tarnbk hi ha altres tipus d’a- 
ninials que moren d’una forlna sdvatge i que podcn ser perrc- 
ctarneni, aprofitats pcr Ics aus, pels ocells urronyers. En 
aqucst cas, aquesta zona, corn anava dient, 6s una dc les 
po t lm de Catalunya i del mateix Estat cspanyol en la qual cs 
troben aquestes aiis carronyercs m b  molt poc:i quanlitat. 

Els voltors, que es tiubdvcn ja fa uns quants anys a la paret 
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de Mur, que es troben dcsprks clc Ciirnarasa, cn la clesemboca- 
dura dels dos rius, en la que es diu la purt dels Dosrius, entre 
el Segre i la Noguera, viln scr dcsplapats cap ;i altres xones del 
Montsec lirecisament per una acció --jo d i rh  que poc respon- 
sriblc i poc professional- d’uns f’otbgrafs que en un niorncnt 
donat van intentar fer-hi un reportatge, scnsc conbixcr quc el 
morncnt en quk clls proclui’en aquell reportatge era el temps de 
la nidificació. Van desplaqar, per tant, aquests voltors cup a la 
zona dc les serralades del Mont-roig, tant cn una de les seves 
vessants com en I’altra, on últimament estava practicament 
concentrada tota 1;i colonia de vol tors. 

Aproximadament el mes de marq, el llepariamcnt del Medi 
Natural de la Conselieria d’Agricullura, Ramaderia i I~OSCOS 
va obrir una pista que tebricament deu tenir les funcions clc 
millora forestal; nu puc dir que aqucsta bs la scva finalitat, per 
la senzilla raó que no va a la muntanya; acaba prkticament a la 
mateixa altura on es trobi la paret on es produila la nidificació 
cl’aclucsts ocells rapinyaires. Per tant, la construcció d’una 
pista en I’bpoca, aproximadiiment, de febrer-marq-abril, no 
sabria dir exactament quina és i’bpoca, pero, evidentment, 
durant aquests mcsos, si tcnim en compte que la posada clcls 
ous és el  mes de gener, entre el mes de febrer, marq i prirncrs, 
fins i tot, d’abril, es produ’issin --i juny- la incubació i la cria 
dels voltors, jo diria que, almenys, és molt arriscat fer una 
pista forestal en un lloc precisament i en una epoca crítica per a 
la cria d’aquests animals, que, a més -i cal dir-ho per a la in- 
formació dels senyors Diputats-, nom& fan un ou per cacla 
parella I’any, lu qual cosa vol dir cluc el seu perill d’extincih és 
realment enormc. 

El fel cer[ és que la construccib d’aquesta pisla ha fet aqucst 
any -no hi ha ni un sol voltor que hagi nidificat en aquesta 
prct- dispersar tota la colbiiia cap a ahres serralades. Si 
tcnim en compte, ii la vegada, que el Medi Natural clc les 
terres de Lleida té un profund menyspreu al que és ia protecció 
de la natura, perquk, per exemple, en cl lloc on hi ha una de 
Ics poques parelles de trencalossos que en aquests monicnts 
existeix a Catalunya pricticament, al Serradell o a Sant Gcrvhs 
--deuen estar en aquella zona, exactament, jo no els sabria dir  
en quin lloc moll mcs en concret, perb sí quc cs a Sant 
Gervas-, hi vil fcr una llaurada, una rompuda, precisament a 
menys de cent metres del Eloc de nidificació ... Si precisanient 
aquest Medi Natural, aqucst servei, cs el de la protecció de la 
natura i és el que produeix una agressi6 a alguna cosa que és 
patrinionial de Catalunya, tan important corn són ¿quesis 
ocells rapinyaires, a mi, almenys, em s o r p ~ - h ,  i no solament 
em sorpren a mi sinó també 1 2 1  pohlacib autoclona de la zomi i 
aquelles organitzacions interessades, carn sljn els Aniics de Ea 
Natura, DEPANA i altres organit7acions. 

llé, m’agradaria que d’alguna rnancra em contestés, perque 
no veig cap finalitat it aqueski pista forestal, perque no treu cap 
enlloc, no te un acabament; acaba, prhcticamcnt, per a enten- 
dre’ns, ii la vora mateix de les parets. No es pot parlar d’una fi- 
nalitat fnrestal, pcrquc c3 Diputat que els parla ha estat en Ea 
zona i hu vist milers de pins, de pi blanc, de la varietat cic pi 
blanc, morts, Jo puc portar-li u vostc les fotografies que cul- 
guin, perque les vaig fer, sobre una situacib de milers de pins, 
algiins amb més de tretze anys de planíacib, que no arriben ¿i 

l’alvada del pit d’nquest Diputat, amb una prcskncia de raqui- 
tisme enorme i que, a la vegada, estan en la seva més gran maj- 

oria morts. Per tant, quant a la finalitat de la pista per a utilitza- 
cions forestals, ha estat provat que en aqucsta zona els pins no 
tenien una bona localització. En les rompudes de les propies 
serraladcs del Montsec, que es vim produir en la planlació o re- 
plantació o repoblació forestal de pi blanc en aquesta zona, 
s’ha vist clarissimament que es va desforestar mes aviat I’arbre 
més típic de la zona, que em l’alzinesa, pero que en aquests 
moments algun en va quedar, o algun rebrot. I veiem que 
quan els pins nn arriben a I’alqada dcl pit, quc haurien de tenir 
ja una a1r;ada bastant important, en canvi, les alzines depassen, 
fins i tot, tres veg&s I’alqada d’aquests pins quc hi ha cn 
aquesta zona. 

Moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT : Per a respondre, en nom del Consell 

Executiw, te la paraula I’Ilonorablc senyor Conseller d’Agri- 
cultura, Ramaderia i Pesca. 

El S c. CONS I{ LLEI* IT) ’AGR ICU LTlJ R A, RAM A DERI A 
I PESCA : Senyor Presidcnt, senyores i senyors Diputats. 
Senyor Diputat ,  la seva extensa informacib sobre la zona de- 
mostra la ubicacih en la comarca i l’estimacib d’aquestii per 
part de vostc. Ara béy a mi, cls Serveis Tkcnics de la Secció 
Territorial del Medi Rural em comuniqucn quc aixo 6s una 
millora cn una pista forcstal que fa rnks ric quinze anys que va 
&ser feta ja en la serra del Mont-roig. Els objectius d’aqwsta 
pista, cl’aquesta millora, han estat els següents. Facilitar l’acces 
a zoncs pro pictat de I’Ajuntament de Camarasa, repoblada, 
malgrat la seva migradesa de desenvolupament, fa mks de 
quinze anys, amb greu perill d’inccndi per Iu seva proximitat a 
l’ernbassarnent de Montgai, lloc molt concorregut i quc ja ha 
provocat alguns incendis forestals. AI maleix temps, facilitar 
I’accés als camps de conreus i a sol-licitLid de Vilanova de la Sal 
. La millora d’aqucsta pistu forcstal, fins ara, no Iia afectat cl 
nucli de voltors ni els aufranys que han arrelat a la xona des de 
la creació del canyet artifkial. Com V Q S ~ ~  diu molt be, l’ali- 
mentació antiga, que eren els mimals de treball, que es 
podien anar dipositant al voltant, havia desapmgtrt i s’ha 
hagut de buscar un sistema substitutiu d’alimentacib dels car- 
ronyers, i s’ha fet amb aqucsts canyets artiflcials, que es van 
muntant csírategicament segons les necessitats de les colonies. 

Aqucsta aportacib d’alirnentaci6 ha fet ohservar la prcskncia 
d’altres rapinyaires en aquesta comarca; és a dir que no tinc in- 
formes de la desaparicici, sinó que d’altrcs rapinyaires -corn 
ha dit voste molt bc, el trencalos, que feia molt de temps que 
no es veia, que s’hhavia donat per clesíipiircgut, hii entrat en 
aquesta zon;i de rnmcra cvidcnt. S’ha muntat també u n  servei 
de reciiperiició dels anirhals lesionats, d’aqucstu avifiiiina, a fi i 
efecte de i-ecuperar-los i ,  quan aixb és possible, una vegada cs- 
tiguin cn condicions de prendre de nou la volada i curats i gua- 
rits dc manera determinada pels serveis de sanitat, de retornar- 
10s al seu medi. 

J o  penso, per tant, que, refeta aquesta pista, fins tira, malgrat 
lot, nosai tres incrementarem la vigilincia de la zonii -estem 
toidrnenl cl’acord amb la riquesa. quc signiíka la pcrsistkncia 
clels voltors en aquesta comrca- i, indiscutiblement, en el 
cas que observéssim que aixo ha estat cl’aqiiesta fornia que diu 
cl scnyor Diputat, prendríem Ics mesures pertinents que í‘ins 
ara no han semblat nccessirics. 

Senyor President, senyores i scnyors Diputats. 
El Sr, PRESIDENT : Ei senyor Diputat te la parauta per a la 
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rkplicu. 
EI SI*. A Y G U A U ~  : ~e i iyo r  Prcsicicnt, senyores i scnyors 

lli p~itats, la resposta cluc in’ucaba CIC: donar cl senyor (hiseller 
d’hgricultut‘s, i.lainticlcria i Pesca, ara sí que em sorprbn. 
I’erquk el que l i  hagin dit cls funcionaris o ets respotis;iblcs del 
Medi Naturnl dc I.,lcicla ... J’crdoni, perb jo qirc coiicc !;i m i i i  i 
vostk ruateix m’ho ha dit, i sóc dc la zona, I’hc visitada i li p i c  
tisscg~iriir tres coses : primera, q ~ i e  en el lloc de nidilicacib 
coticcn trada CIC la colonia de vol Lars, rquest any no  n’ha nidifi- 
cat cap; C~LIC si cluc en la xona continua htvcnl-hi voltors, yire 
Ili continuen estunt i niant altres aus carronycrcs, ocells car- 
wnycrs, alguns clels quals en aquests nionienis ja s6ii en fase 
cl’extincib, prhAciimcnt, a tot I’l’stat cspariyol; pcrb qtic no 
shn cn aqucsta m x i ,  i que, si bé tenícrn concentracia, la q d  
cosa afitvorin l’aportacirj c1’aliment.c; cn els canycts que teiiia 
I’iuntiga ICONA, cn aqucsls morncnts Mcdi NrihrrA, en 
aq~iests morncnts aixb ja tio és possible, percluc cl cluc s’ha fct 
cn construir aqucsta pisia f‘orcstal és disscminnr iiyuestu colh- 
nia cle voltors IJer tot el Montsec, i en cl Montsec, ayuclls qui 
el concixcn --jo tinc la scgurciat que és un cotieixment molt 
ampli, avui, el de la societat ciitdanu-, satien pericctiiment 
que, aquesla dispersib, cl cluc tb, precisament, 6s acabar dc 
dcsit‘avorir cl muntcni tneiit ct’ayucsts occlls. 

Per tant, s’ha fet, en  aquests rnomcnts, amh I n  construcció 
d’aquesta pista, u n  giwíssiin atemptat contra aquests animals, 
contrit iota la natura i contra el maiitcniment dc l’ccosistema. 

Hi ha una altra afirmacib que també em sorprkn, que ks que 
la construccih d’aqucsh pista és el millorament d’una pista 
quc ja hi havia. Jo I’invito ii vostb que, a mks a més dc pregun- 
tar als rcsponsablcs del Medi Natural de Ics lcrrcs cle Lleida, 
vostc ho pregunti a DEPANA, ho pregunti al Centre Excur- 
sionista de Catnlunyii, h o  pregunti als Amics cle la Natura, h o  
prcgunti a i’alci-tlde de Sant Llorenc; o a I’alcalde cle Carniiiz~s~i, i 
vosti: ve~ish que en el lloc de conslruccii) d’aquesta pish no 
n’hi havia cap altra. Hi ha unii pista que coincnqia cinc-cents 
metres imrneclintarnent des de la carretcra cle Sant Lloren$, 
aproximadament, a Caniarma, a uns dos-cents mctrcs del 
poble, o11 a cinc-cents metrcs s’ha fel la desviacib de la nova 
pista. Aquesta pista passava pel Mas dc Kihics fins a RÚbies 
amb milltiples desviacions, fins i tot fins a la linin del fcrrocar- 
i l .  k r l ,  la qcie s’hha fet és totalment nova, Fins i tot, en el lloc 
on acaba aywcsta pista es veu clarissiniament qire les m h q u i -  
ncs, les orugiles, s’hi hiui preparat ja, per tornar-hi a trebiilíw. 
U1 que passa 6s qur; l’acciii dels Amics de I n  Notura, de la meva 
prhpia pregunta, qiie jo volia que fQS iiilerpet-lacib, perb que 
no ha pogut ser, ha íet quc aqucstcs miquilies es paressin, 
pcrb es veti clarissimament que CII cl lloc on aciiba la pista, ii 

cent metres, hi ha trchalfs totalment nous de Ics nrugucs, quc 
ja prclxiraven la construccii, CIC la continuacih cl’itquesla pisla, 
que hauria d’anar fins al panth de Carnarasri, havia cl’anar, al- 
menys, fins al panti de Camarasa. Pcrh es vcii clarissimament 
cluc no és la millora d’una pista, percluk II la cotiiinuncih d’a- 
questa pista no hi ha absolutament res. A ni&, cluccli~ detnos- 
Irat en aquest lema : l’invilo que ctitnpsavi si el que li  han dit 
els responsables del Mccli Natural de Llcida 6s vcrital, perclub 
amb el que m’ha dit voslc, cn les ducs qiicslions, l ’ h  en- 
ganyat, o VOS~& ens ha enganyat a xlucsl Parlainent. 

Jo, a mks ii més, l i  haig de dir kitnb tota clarcdíit quc a mi em 
sorpren inoltíssim I’actitud que vostbs han tingut respectc al 

Montsec, percluc cn aquest Par larnen t es va prescn hi* u iiíi pro- 
posicib no de llci socialista per ii convertir cn parc natural el 
Montsec dc Llcida. Nosallres ei1 clbieni el Mantscc de Lleida, 
després, sc n’ha dit el Montsec d’Ares, el Montsec de Riihies. 
Després, aquesta proposicib no dc llci va ser rebutjada, Va ser 
prcscnlacla utla proposicib no tlc llei d’I!sqiicrra Reputilicana 
percluc s’iniciés tot un ccmju nt cl’estudis que s’estun reaiitnint 
sobre la convenihicia o 110 de crear un parc natural de Ics setra- 
lades del Montsec de Kiibics o del Montscc (I’lArcs. SI resultu 
qirc iiqucst Parlament -en el Ilcpartamcnt dc Politica ?’erhrito- 
rial se n’esl;li fent un  estudi-, la Cumissi0 dc Política Tcrrito- 
rial manifcsta l’cnorine i tnportiiicia d’aqut:sta zona i la conve- 
niknciu.. . PrAciicarrien t tots els G rtrps polítics, menys Ccnlris- 
tcs cic Catalunya, pricticr-1 ment vim nimi  restar que esliiveii 
d’;acord amb In vol untal dc convertir en parc natural aquesta 
zona. A aqucst I l iputat  sorprkn que prkticament vini dies o 
trenta dies o dos Incsos desprks es comenci 11 a realitzar tot un 
con,juiit d’accions cn cl Montsec, en Ics scrrulndcs del 
Moniscc, que atcmptcn greumcnt conira la nalura, atcmptcn 
gretirnent coiitix la xona i atciiipkn greument contra la digni- 
tat dcl matcix Parlanicnt, qtic CY veu, ~ i n a  vcgada rnks, burlat. 

Mollcs grkics. 
TIi Sr. PRESTDENT : El scnyor Conseller desitja iniervcnir 

n o v a m c n t ? 
El SI-. CONS Fi I., L ER 1.1 ’ AG I< I CU LTU K A, I< A M A 1 3 E li I A 

1 PESCA : Siniplcnzcnl pcr dir yuc aqui es discutia, precisa- 
ment, si eis voltors clesapareixerien o no ctcsprks ct’aqucsta 
acció de refer i anipliur un csiiní forestal que ii: iincs finalitats 
determinades; no es discutia alio en qui: tots esicm totalment 
d’acord, que cs la ncccssitat cl’un parc natural en la xona dcl 
Montsec. Rcs mbs. 

El Sr. PRESlDENT : Passem ara a la seglient pregunta, que 
és la cluc focniulnrh al Consell Executiu el lliputat no xlsciit 
senyor Celcstino Sinchez, sobre la rcvisió de Ics bombones 
dels taxis, 

El senyor Sinc hcz té la purtiula. 
EI Sr, skNcr-rt:;r, : Scnyor ilresicient, senyores i senyors rsi- 

pirtr\ls, corno todos sabeii, cl sector d d  laxi cs un sector en 
crisis, scctor en crisis que intcnta encontrar unii viabiliclclcl en 
la ncccsaria utilimción de carbusuntes rnk haralos. 1311 estos 
momentos, alrededot. de scis mil taxis en la Corpomcibn Me- 
tropol itana c s t h  utilimndo el gas licuado para su funciona- 
miento. i-lay que rccordiir que junto ii su miis Isal-aturi! liay oiro 
elemerito iniportanlc, que aconseja qire esto seti de csta 
manera, y es SLI nivel o su hi jo riivel de contaminacibn. 

Si n emkurgu, cstas clos vcntajus irnportanies es t í h  dificulta- 
clas lior un clcmento que sc ha cxp~~es~do,  clcsde un punto dc 
vista pii blico, con tres accidcntcs, suceclidos hace iin cicrlo 
tiempo. Yo soy consciciitc, con esta pregunti?, de que el clc- 
tneulo rnhs importante dilicilmcntc puecle ser resuelto por el 
Conse11 Executiu, quc 6s ohligar ii Butano, SA., i1 haccr las 
C O S ~ S  bien. De csto y a  soy consciente, pero pensaba que csla 
pregunta podria ayudar al Consell 1:xecutiu a q ~ i c  utilizara no 
incdidas legales, sobre 10 ciitil no ticne posibilidaci, pero si la 
auioridud política qiie tiene para conseguir que Rutano, SA. 
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baga las cosas mejor de 10 que 10 est;) haciendo hasta ahora. üe  
una revisión rculizada poc el STAX, cl sindicato de 10s taxislas, 
sc cxpresa que el 4O?h de las botellas utilizadas tiencn dificulta- 
des : en cuanto a las roscas por las cuales se ticnen que cune- 
ctar al circuito que V R  al motor, el 40% esti cn mal estado. Y, 
precisamente a partir de ahi, cl cscape de butano en 10s laxis cs 
una cosa bastante normal y coticliana. AP mismo tiempo, hay 
otra serie de elementos específicos de la presión concreta quc 
tiencn estas botellas y demils, pero 10 cierlo, en concreto, es 
que hay una dificultad real, un minento de la peligrosidaci en 
la ulilización de las botellas de butano en las condiciones que 
en cstos momentos se cncuentran. 

A nivel del Parlamento español y del. Gohicrno se Iim 
tomi-ldo ineclidas tenclentes a resolver el problema concreto, 
cluc han sido la posibilidad de poner en marcha la uiilizacih 
de cmas similares a las gasolincras para la utilizacibn del gas li- 
cuado. Esto tiene dificultades importmtcs, porquc significa 
una inversión grande y porque significa, larnbien, crear una 
red de distribución que posibilite una utilizacibn en profundi- 
dad de csle nuevo metodo. 

Lo que desdc un punto de vista gcncral estA Iireocupanda 
en estos momentos a 10s usuarios cfe estas botellas es si el Con- 
se11 Executiu tiene posibilidad, por una parte, de ejercer pre- 
siones -que ya digo que difkilmente pucden ser legdes- 
para Butano, SA.; por otra parte, quB medidas en concreto 
esti utilizando para la revisiÓn de las insialaciones de 10s taxis, 
y, por Último, si rcalrncnte existen posibilidades específicas y 
concretas desde Cataluña para hacer posible que cste Decreto 
aprobado desde Madrid tenga una repercusibn il nivd de 
Cataluña. 

Nuestro tirupo parlamentari0 crec que la solución ideal no 
estil tanto en la revisión de las hotelias de Butano, SA. 
--reemos que deberia desaparccer este tipo de u t i l k w i h -  
sinh en crear unidades de distribtrcibn del gas licuado. Pensa- 
mos que en esta direccih, s i  que el Consell Exccutiu ticnc po- 
sibilidades de jugar un papcl importanle, pero que la medida 
esenciai y concreta scría una niayor re lac ih  con las organim- 
cimes sindicales dcl sector del taxi que posi bilitara que esto 
pudiera tirtr pam adelante. 

1:s cn función de estas preocupicioncs que habíanios pre- 
sentaclo la pregunta y que al rnargen del tiempo que ha pasado 
pensamos quc sigue teniendo vigencia porque no cs un proble- 
ma exclusivamcnte de 10s accidentes sino clc las medidas que 
ei Gohierno de la Generalitat puede tomar cn concreto para la 
resohción de este problema. 

El Sr. PRESIDENT : En resposta a la pregunta te la paraula 
I’Ilonorable senyor Conseller cl’Indiistria i Energia. 

El Sr. CONSELLER D’INDÚSTRIA I ENERGIA : Senyor 
President, scnyorcs i senyors Diputats, en relació amb el tcma 
plantejat pel Diputat Celcstino Shnchez cal dir que les nostres 
competkncies, les compctkncics de 1TExecutiu de la Generali- 
tat i ,  concretament, del 1)epartament consisteixen u compro- 
var que les bornbones i cis gasificadors siguin dels tipus homo- 
logats i que estiguin al corrent dc les proves peribdiyues com a 
aparells úe pressib. ks clar, aixb es fa, aquestes inspcccions es 
fan pecihdicment, perb el canvi de bombona que contk el 
GLP o cls gasos liquats de petroli en un taxi es fa, jo diria, una 
vegada al dia, aproxirnadamcnt. Aleshores, vol dir que estem 
dins d’una tasca que requereix un fort sentit de la responsabili- 

lat, de saber que estan tractant amb una  rnatkria perillosa, liels 
industrials taxistes i pels recarregadors, cluc en Ics seves fases 
dc control comproven l’cstanquditat de les bornboncs, i si 
aquestes són dins cl scu periode de validesa. 

Hi va haver aquests accidents el mcs de febrer, tres acci- 
dents, perh si quc he de dir que tres accidents sempre són 
molts, com si>n molts dos i són molts un uccidcnt tambk, i que 
cal intentar que siguin zero. Perb, en tot cas, sí que la propor- 
ció d’accidents en relaci6 amb el nombrc de taxis per any, per 
exemple, indica que, certament, en termes generals, aquesía 
responsabilital dels recarregadors, aquesta responsabilitat dels 
hbricants de les bombones i aquesta responsabilitat clds in- 
dustrials taxisles es dbna, es dbna perque eis accidents que hi 
ha hagut vknen a rcprescntar un 0,04?h en tot un any. Ara, de 
tota maner+ nosaltres hi insistirem, amb les nostres inspec- 
cions pcrfhdiyues, en aquest aspcctc que el tractament que 
s’esti fent és dc matbries perilloses i que, per tant, cal posar-hi 
tota la a i ra  en el recanvi de les bombones. Aixb farem, aixb 
fiucrn. 

Pel quc fa al reglament del 6 de desembre, bb, aquest certa- 
ment es rcfereix als centres d’emrnagatxernatgc i subministra- 
rncnt dels gasos liquats pel petroli a doll, que són el que vin- 
drien i-l ser les gasolineres, pero per als taxis, les gasolinercs 
pel buth. Només es refereixen a aixb, no es rcfcreixen als usua- 
ris, els taxistcs, sinó que es refereixen a all6 cluc haurien de 
ser les gasolineres de b u t i  

Aleshores, fins ara no hi ha hagut cap sollicitud a Crttdunya 
per a instalalar un centre d?iqucst tipus. Mentre no s’installi 
un centre d’aqucst tipus, ei que no es pot fer ks propiciar els di- 
pbsits fixos en els vehicles, perquh si hi haguessin diposits 
fixos sense, per entcndre’ns, gasolineres -per seguir aquesta 
terminologia--, el que passaria és que el que s’cstaria fent és 
que, en comptes dc canvii-lr bombones, el que s’cstaria fent es 
racilitar el carrcgammt individud de les bombones amb el di- 
pbsit fix, i aixo seria pcrillosíssim, 

Ara, jo el que si que puc dic a aquesl Diputitt és que després 
de la seva intervenció, encara que, francament, no liavia 
passat dins de Ics nostres prioritats el fet d’insistir o d’cstimu- 
lar que s’instalkssin aquests centres d’emmagatzcrnatge i de 
subministrament -perque, en definitiva, són un negoci com 
un altre quatscvol que és bo que es faci, pero no haviu pissat 
per les nostres prioritats, sí que li puc dir que ho farem. fis a 
d i r  que nosaltres intentarem quc no sigui en forma d’empresari 
individual, o be com voste ha em sembla que insinuat, a base 
de cooperatives de iaxistcs, quc s’hi vagi, realment, li la soili- 
ciiud de Iu instal-lació d.hquests centres d’ernrnagatzemntge, i 
estudiarem possibles avantatges, possibles cstírnuls a donar- 
hi, perqui: aixb cs dugui a terme. Perque, certament, seria la 
nianera cl’eliminar quasi ciehitivament el perill que dc tota 
manera scmpre implica el fet que dihriament sis mil taxis 
hagin dc nianipular una bombona dc GLP, amb el que tot aixb 
implica de risc, i d’entrar en una tascci que no és, propiament, 
1 ii scva * 

Moltes grkies, scnyorcs i senyors Diputnts, senyor 
President. 

EI Sr. PRESTIIENT : EI senyor Diputat desitja replicar o 
repreguntar ? 

El Sr. SÁNCHEZ (de l ’ e . ~ Ó  estunt) : Amb molta brevetat i 
dcs de l’escÓ. Una qikstió, de dic que aquestes botelles es 
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transporien cn camions.. ,, golpcs, bajar, suhir, con Ins dificul- 
tades que eso expresa. Una revisiim ocular CIC todas las roscas 
hccha por mi exprcsa que una partc niuy importiintc dc ellas 
cstiín delcrioradas. Yo ya sé que cslo dificilmente Eo piiede re- 
sulver la Conscllcria, yn soy conscientc de esto, pero a mi me 
parcce que 10 que liabria de hacerse es una gcstión -yo si que 
no la puedo Iiaccr- a ihtano, SA, diciendo que las revisiones 
de  esas botellas no se puedcn hacer cada cliez aiios como las 
real ¡ m i .  

Clon rcspecto a lns demis cuestioncs plantea(ias, yo creo que 
CIC 10 que se trataría cs de asegurar u n  funcionnmiento y una 
mayor rclacihn con las organir~ciones sindicalcs para que esta 
via dc alguna util ixwi0n clcl gas licundo p~icda rcsolver 10s pro- 
b I e ma s CE e p e I i g ros i dad . 

171 Sr. PR‘ES1DI~NT : HI scnyor Conseller clcsitja af’cgir 
Cl u e I co m ? 

El Sr. CONSELLER D’INLPÚS‘TK i A i i<NERGIA ( d ~  Ikscci 
estant) : Em pcrmct, senyor i’rcsiclenl, dcs de i’cscb. Vacoi-c! 
coinpletniiicnl anil-, el segon. De cara nl pri mcr, sí, nosaltres 
continuarcrn mmtenint --els tenim- els contactes amb 
Bu~ano de cara ii aconseguir cluc les borni~uncs estiguin umb cl 
millor estat possiblc d’utililzacib. Ara, vull dir cluc cn tot u n  
uny hi ha  hagut tics accidents que no han ocasionai cap dany Ir- 
rcvcrsiblc, que aixb sOn molts, que de tres han de passar a dos, 
i dc clos a un i d’un a zcro, perh em sembla, sincerament des 
d’aquí, que no es pol dir cyuc la mqjoriil cle Ics bombones es- 
tiguin en mal estai, perquk, en aquest cas, Ihgicnmcnl, 
traciant-se --insisteixo, vostt: ho ha dit- cle sis mil taxis, ;I 

base d’un canvi diari durant tol un any ... 
bbivamerit, com 6s la nostra obligació, CS~UI’CWI, com ho 

cstcrn --i insistirem contínuament pcrquc s’hi estigui -, ii 

sobre de les bombones i que la seva manipulacih sigui corrccta 
i el Iuncionarnent de les vilvulcs tamb6. 

Gricics, senyores i senyors Diputats, senyor i’rcsidcnt. 

El Sr. PlW3IUEN‘T : Passem ara n la pregunta scgiicnt, quc 
fi>tmular8 també c l  Diputat senyor Cclcstino Sinchez al Con- 
sell Executiu sobre la pkt’dua de llocs de treball a I’empresa 
Black & IJecker. El scnyor Shnchez té la parauIu per a formular 
la seva preguntii. 

El Sr, SÁNCI I M  : Scnyor l’residcnt, senyores i senyors I l i -  
pulats, corn cn molt de temps, finalment ha sortit una prcgun- 
ta que dcscle nuestro punto de vista tcnía una gran importan- 
cia. Gran importarncia no tanto por el número CIC trabqjadores 
afectados, sino, fimdarnen talmetite, por las curxterísticas y 
por la expresibn de la negociación cluc se cstaba realizando. 

3Zn Black 8c Deckcr, coino en toda una seric cle crnpresas, 
estil succdicndo un  fenbmeno cwrioso : empresas rnultinacio- 
trsles que iieiien SLI centro de dircccibxi t‘uera de Espafia y de 
Catalu fia csthn iiitcn tando y consiguiendo li1 mriyoria de las 
veces Irasiadar la situacihn de crisis cluc iienen aquí, ii Cataluña 
o a I?spaña, y soi-nos nosolros lus que tenemos qire pngar ei 

Black & Ileckcr tenin dificultidcs. Hlack. ¿k Decker reestru- 
ctura su plantiila en Catalufia para resolver sus problcmas quc 
tenia rima. Yu soy conscients cluc muchos de es1.m I‘encjrnc- 

IYdtO de estil SitUXiÓFl.  

110s apareccn scguraincnie por iina menor. fucrza del movi- 
miento sindical en Cataluñia, por unii Falta de experiencia cn la 
ncgociación colectiva y en la solucirin dc 10s problemas e11 C;i- 
taluííia, licro creernos q w  tarnbibn pot‘ unit cicrla tcincapaci- 
dacb, entre comillas, clc li1 propia hdrninistración caialana en 
plantcarse con seriedud CSIC t ipo de problcinas. 

fi,s en esta ciirección que torlavin tienc cierta vigcncia la pre- 
gunta quc cn su mornento pinntcb estc Diputado, ya que la so- 
lución del problcma de la Illack & Ilccker, para desgracia, yo 
creo, se esti resolviendo y se estli rcsolviendo con bajas volun- 
tarias y olras meclicias. Lo quc siguc si17 queclar resuclto ni en 
13lack & Dcckcr ni cn otras empresas es el terna de la traslncihn 
de la crisis quc las empresas multinacionales cstin teniencio en 
siis paises N CulaIufia, y que el auniento del paro inccsante cii 
miestro piis vicne, cnlrc otros pero fundumcntalmcnte, preci- 
samente ii partir de esta idea y es de quc 110s hacen prigur el 
pato que en otros sitios se ha crcndo, Y es I:[ crisis dc estas cm- 
prcsas. Natla mis, y esperar cluc en cste tema concreto se 
puccla dar respuesta. Y o  soy conscicnlc que es 10 iinico que 
yucda de este lema concreto CIC la Black & Decker por rcsol- 
ver, pcro pensibarnos cluc una respuesla explícita por partc de 
la Consellerili COII rcspecío a estos temas ayudaria a  LI^ rntjor 
trabajo, desde un punto de visto sindicnl y tlesdc u n  punto de 
vista de la oposicih CIC 10s piwtidos que crecmos que cste 
tcma es importante. 

Nada rnBs y gracias. 
FE Sr. PRESIDENT : Per ii hi resposta tk la pariiula, en noni 

del Consell lixcculiu, 1’1-fonorablc senyor Conscllcr de Trebiill 

El Sr. CONST;,ILEII 131; TliElMLL : Molt 1-lonorable 
scnyor President, sctiyores i senyors Iliputats, cl Diputat 
senyor Celestí Sinchel: ha deixat corn R fct, digucm-ne, mec- 
cibtic la qiicstib de Fa R l x k  & Decker ¡ ha m i t  digucm-rie al  
seu punt fonamental de lilasafia, quasi, d’interpretacih de la 
preskncia de les multinacionals cn correlacih amb la sobiranin 
ecotihmtca ci’un pais. Em scmhla que més o menys erii aixh, a 
partir de la Bíack & Dcckcr. 

Aleshores, diu que les empreses multinaccionals serveixen 
per a traslliidar la crisi quc hi ha a tot el mim i canalitzar-la cap 
un país determinni, en aquest cas Catalunya i ,  iiIcsZ~o~cs, 
veure quina és I’actitud que ha cEc tenir el Consell Executiu i 
que es plantegi d’una manera seriosa corn podem desviar la 
crisi de les rnultinncionnls de Catalunya cap ii unes altrcs ban- 
des. Suposo qiic és cap als piisos rl’origen d’aquclstes rnuitina- 
cionals. Em sembla entrevcure que a traves d’un probhna de 
rcgLilaci6 de t3l;lck & Ileckcr hi ha tot aquest contingut d’intcr- 
pretaci0 dels grans moviments dc capital dins d’uns paisos 
com el nostre. 

Jo voldria dir-li al senyor Diputat, i scguint una mica la seva 
finia, que el Consell Executiu es prengui seriosament les 
coses, l i  volclria dir que CIC crisi.e., hmie, si realmcnl les em- 
preses que estigiiessin en crisi fossin simplemcnl Ics multina- 
cionals, ja ens donaria una pista per n entendre cpic Ics multi- 
nacionals van amb mala fe I que les altres s6n les que, real- 
imcnt, iiguantcn cl paín. 

No és cxactc aixb; ks r? dir, des del punt de vista fenomeno- 
Ibgic, nosnltrcs eiis trobem amb empreses del país, fbnameii- 
talment petita i mitjana, en crisi i ens trobem ainh empreses 
multinacionals algunes, com la Hlack & Decker, també en 
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crisi. Per tant, torno a repetir larnbk, des del punt dc vista re- 
nornenoibgic, yuc no es pot treurc ta intcrpetiicih que vostk fil 
dc dir yiie sbri les rnultiriaciorials quc en mafa lc eiis portcn la 
crisi cconbniica aquí al país. 

I-’rubablemeril hi deu haver algun nivell d’informacib cluc el 
senyor Diputat tk i que a mi se rn’escapa dins del ine~i maleix 
Deparlament, per a poder fer ayuesla interpretacib, aixh d’un 
cim th. 

D’altra banda, 110 6s que les mullinacionals tinguin, diguem- 
nc, uns piisos on colonialitzcn i f m ,  diguem-nc, Ics seves em- 
prcscs, i dcsprks tcnen et seu pui> t ci’origen; una multi n x i  onal 
vol dir cluc esta establerta en moltes nacions alhora. I si cl 
senyor Diputat es planteja quin és el gmu CIC sobirania que poi 
tenir LIII pais en aquest context de multinacionals, jo l i  hauria 
de fer la segiient reílexió, també així, una mica improvisada, 
cluc és Iu següent : nosaltres podrem tenir una economia ple- 
nament autoctona cn la incsura que en cl nostre pais hi hagi 
un grau de creativitat ian lbrt dc cara ii Ics empreses que en 
permcti de nhixer moltes, de tal rnaiiera que poguéssim triar 
cntrc empreses multinacionals que es vénen a establir aqiii o 
pogu6ssim triar cntrc empreses que van sorgint cada dia i que 
diguéssim : d h n c s ,  mira, prelerim aquestes i no Ics al tresu. 
En un país on aquesta creativitat fos tan esplendorosa i les con- 
dicions dc tot ordrc --dc tipus financer, de tipus laboral,.,, de 
tot wdre- permetessin aixb, evidentment, ~ ~ ~ Q I C S ,  penso 
que la seva. reflexió seria útil. 

I3 que passa és una altra cosa, és que, de les cmpreses multi- 
nacionals, alguncs tenen crisi, bastants, ¡ de les empreses del 
país tambk algunes, moltcs, tcncn crisi, i no podem escollir 
gaire. I la nastrli sobirania, des del punt de vista economic, 
consisteix fbiiamentalment en tot allb que serveix per a crear 
llocs de treball -dit en un llenguatge- o crciir valor afegit 
-dit en un altre llenguatge-, que té cl mateix; tot all0 que, 
d’una nianera o altra, serveix perquk els recursos quc tk 
aquest país, des de la capacitat cic treball dels seus homes, des 
de la capacitat d’aplicacih d’estalvi, tambk dels seus homes, et- 
cctcrs, tol aixo, porti que la gent cs pugui guanyar dignament 
la vida, el major nombre de gen1 possiblc. 

I ,  deshores, des d’aquestii línia, benvingudes les multina- 
cionals, benvingudes Ics empreses del pais. 1 cl dia que 
puguem escollir, cs ii dir, cl dia que n’hi hagi lnntes que vin- 
guin, doncs, d’arreu del mhn il establir-se ayui, i en surtin 
també de Cotalunya cada dia forva, aleshores penso que serh el 
moment oportii per a atendre ben be la jnterprelacib sociolbgi- 
ca i econbmica d ’ h b i t  mundial que fa el senyor Diputat. 

Molies gricies, senyor Presidcnl, senyores i senyors 
Dipulats. 

El SI. PliESIDENT El senyor Diputat deuitjii replicar o 
rcpreguntar ? 

El Sr. SÁNCi-IEZ hk I’esci> e ~ m ~ l ; )  : Si, amb brevetat, des 
d’aquí, des de I’escb. Miri, el problema 6s quc, cn concret, 
Black & Deckcr ho ha fet. J3lack & Deckcr tenia problemas en 
otros paises, y 10 que ha hecho ha sido convertir ~ in i i  f‘actoria 
quc producia cn una factoria que inetc 10 que producen otras 
en otros sitios en cajas de carlhn para distrihuirlo. 

Esto es 10 que ha sucedida, en concreto, cn Black & Dcckcr, 
y que sobrcn o que sobrarari cuarenta y cinco trabi!jadores en 
Bla& lk Ilecker, en Ruda de UcrA, viem escncialmcnie de 
eso : que 10 que se producía antes se produce en otros paÍses, 

que vicnc cn trcnes o camiones y se inetcn en cajas. EM es la 
cxplicacjrjri grhfica que el Comité dc thpresa me cli6, com 
que el Conseller seguro que estil en disposicibn dc conftrmr, 
1 l  problema es yiié pmibilidud, si CY yiic cl C:onseli Executiu 
tjcne posihiliclad o quiere hxerlo, para resolvcr estc tip[) de 
prnblemas, que es que ~ i n a  emprcsa quc produce se convierta 
CII iina empresa cle distribución. Porquc, adcmis, el ~irohlcma 
de Rlack & Ilccker ha ilcgaclo con cual-enln y cinco pcrsonus 
rncnos; pcro yo estvy seguro que 1Yxk  tk lllcckcr acabar5 
siendo una  oficina de distrihucihn de 10s productos qtie en 
otro sitio se rcalimn. U, cn el hturo, el problema seria qué 
rnedidas, cii concreto, pociri utilizar o yuicre utilizar el Conscll 
E:xccutiu para resolver esa tansformacih dc unii industria que 
~~roclucc, y quc pucde scguir produciendo una fbrma cornpeli- 
tiva cn C‘atalLiña y en España, en una empresa dc distribucihn 
de productos quc se h x c n  en otros paises. 
Ni s& que h e  es LLI? tema dificil, pcro, cn concreto, Rlack & 

Dccker 10 hil hecha, y yo estoy seguro cluc lamhien liay otras. 
AlgÚn dia, posiblcmentc, poclrenios hablar CIC SEAT, porque 
ha heclio exacíanieiitc igual la FiAT con respecto a SEAT. 

Nada mhs y graciax. 
El Sr. PRES1 DENT : El senyor Uonsellcr dcsitja intervenir 

novamcnt ? (Puusu.) EI senyor Conseller té la paraula. 
El Sr. CONSELLER DE TREI3hLL (de 1é.wj estant) : 

Mol tcs grhcics, senyor President, des de I’escÓ. 
Evidentment, Rlack & Decker és una cinpresa,., Jo tinc els 

meus indicis, peix3 desconec en realitat com bs, pero tinc els 
melis indicis que, en aquests moments, esti en pkrdues. .To l i  
puc garantir, al senyor Dipuial, que si aqucstcs pbrdues es van 
repetint Lin any rera un altre any, li asseguro que Rlack & 
llecket’ rnarxarh del pis, i, aleshores, ja no scran aquests 
quaranta-cinc que se ii’hhr-ln a n ~ t  amb uiia indemnilmció per 
sobre dels quaranta-cinc dies i així, no, no, és que seran tots. 
Ara, si el senyor Diputat cl quc em vol dir, amb aquesl íarn dc 
rcplica, és que, davant d’unr-t política d’inclustrialització i de 
sector sccundari cluc no permeti o que no sigui alicrnatiu d’un 
sector terciari de serveis, diguem-nc, de c m  a les vendes, i 
que aixb corn s’ha de fer, des clcl punt de vista del Consell Exe- 
cutiu, jo haig dc tornar a referir-mc els rnem criteris primers. 
fis I L  ciir, tot ens ks valici : ens sbn vilides cmpreses que vagin 
apuntalant molt el seu sentit industrial, empreses que vagin 
iyiuntalant el seu senti1 comercial i que vagin inantenint cl 
mixi ni CIC I I ocs CIC treball, 

Una cosa l i  asseguro : que s i  quan hi ha una empresa multi- 
nacional aquí la rem passar per l’adreqador, amb u11 sentit 
crític interpretatiu dialectic de la histbria de la societat, des del 
ptinl de vista economic, i cnrncnqa a notar aixC, l i  asseguro 
que aquesta empresa se n’aniri al país del costat on aixb no 
passt. 

Per tanl, en referencia als llocs dc trcballs quc hi ha a Black 
& i kckc r  i en rcferkncia als llocs de treball que hem dc dcfcn- 
silr nosaltres, nosaltres crcicm que hem de deixar aquell 
marge de creativital que .jo l i  deia, i hem d’autorcflcxiunar no- 
saltrcs mateixos si els esquemes que  porteni a sobre dc critica 
sobre els fets econbmics que estan passant són uns csqueines 
que, a la llarga i posats a la prictica al nosire pais, el quc fan és 
qitc les mullinacioriuls fugin i que aixb ens incrementi l’atur. 

Poso aquesta consideracib hunii I a la disl)osiciÓ del senyor 
Iliputal perque ell vegi si aixo també el pot fer autorcflexionar. 
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Mol tes &cies, senyor President. 
Ei Sr. PRI3TDEN‘l’ : Amb aixb, scnyores i senyors Ui 

tats, hem acabat l’hora CIC les preguntcs cluc liwien 
formular-se en aquesta scssió. 

Lli propera sessi6 ha estat convocacla ja pcr al dia 25 cl’aquest 
ILI- 
de S’aixeca la sessib. 

ines de maig, a les deu del rniiti. 

(Lx i 4 y ~  quart i m,i: de nou dot v~spw.) 

javier
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CONDICIONS PER A LA SURSCRIPCIo 

I .- 

2.- 

3. - 

4. - 

La subscripcid, 6s anual, per anys naturals. El període de subscripciri fineix, doncs, el 31  de desembre de cada 
any. Les aites produides durant el curs de lhny es comptaran, als efectes cic cobrament, des de la primera set- 
mana de cada trimestre natural, sigui quina sigui la data de subscripció ditis aquest trimestre. 

La tramesa regular dels exemplars de subscripció coinenqarri en rebre’s l’impori corresponent i la butllcta de 
subscr ipci6 degudament emplenada. 

El subscriptor que no renovi la subscripcici abans del vcnciment serh donat de baixa; tan bon punt es rebri  h i -  
port de la renovacib es reprcndri la tramesa del Diari, pero sense dret als exemplars no rebuls. 

L’Administraci6 del Diari pot modificar cn qualsevol moment el preu de subscripció, el qual tindrh efectes, per 
als subscriptors ja donats d’alta, a partir de la primera renovaci6 de subscripcih. 

Nom .............................................................................................................................................................................................................................................................. 

carrer ................................................................................................................................. niim. ........................................................................................................ 

telkfon.., ................................................ pobiacib ............................................................................................................................................................................. 

districte postal ........................................................................ 

DIARI 1)E SESSIONS DEL PAIILALMENT DE CATALUNYA 

desitja subscriure’s B 

DIARI i)E SESSIONS DEL PAKLAMENT DE CATALUNYA i al 

w‘r1x- i - í  OFICIAL mx PARLAMENT DE CATALUNYA m i  
CSU bscr i pci Ó conj LI n t a) 

d’acord amb les condicions impreses adjuntes, a partir del dia ........................... de .............................................................. dc ............ 

filis al 3 1 de desembre de 198 ............................ 

Amb aquesta íinalitat, i amb diita ......................................... cle ............................................................................ de 198 ............... envia 

per ................................................................... n izm. ........................................... la quant  ¡lat de ................................................................. pessetes 
(Fi l - /  i ‘ l l i) al p ) r i ; ~ h i i - )  

.............. .......................................................... ............ ......................................................................... ......., de de 198 

s i i g a t u r a  
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